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Reforma Agraria e Casa íjjfc Cuba vai Agitar Câmara ?
5! J 

<TrmPre.M) — 0 deputado Mazzili declarou i imprensa que ot círculos i*iriamealirii^o esperado om iateresse a tipota^ do dMuicelr Sai Thiago Dantas. Coaíirauado quc o pro
f j* de reforma agrária começará a ser apreciado na sessão de amanhã, o sr. Mazzili revelou f^jUnmmà á veêêeim da màém o mm mmm* mmmre\ afim df permitir a imediata aplicação ás hrl

I 
ras wxploradM Disse que a reforma agrária deve ter por objetivo principal o aumento da rea* P* capita de Imumm de campo, afim de afcwfer as was finalidades sociais. FinaHsando disse t*é

l Presidente da Câmara que a fala do chanceler San Thiago Dantas e os debates en 
' J -'—" ~—:- f 

i torno ua mmmmm»™

aaa**mmmmm*******mm*m£mmmm**âem

farão cm que e Congresso Nacional reviva os seus mais gloriosos dias.
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«In falta !

Inlici.un.'llli. e rii.iMi.tien

iápt'111 as medidas parciais interesses du maioria «lu po- um cstalielccimi-

Moladas pela Comissão de pulai,».). A COAI* vem per- outro em virlml
tecimetito e Preços, ta- ipitindo quc ¦ exploração

ndo, ena reunião realiza- desenfreada tome conta do ,
finda, o preço comércio varejista. Prejudi-1

tis' feijão e do arroe apenas cando e facilitando mais ain-1
comércio atacadista, sem ila a subnutrição d

SS interessar em tomar me- 
' 

<,u<* não absorve
no comércio varejista, | «le coloria'

falia de fi «ca li/.ação.

ê arroz atingiu amtttt, em

(Continua bu t.» ptitrlTMi)

nu politica contrária

Curitibano Sofre Novo Assalto:
Majoradas as Corridas de Taxis

O curitibano, vai sofrer novo assalto à sua mingua,

da bolsa, com a majoração concedida pelo Departamento

de Serviço de Trânsito, aos proprietários de laxis da Ca

pitai. O.s preços cobrados anteriormente, em compara

cio com outras capitais dr País, já eram considerados abu-

iivos. com a nova rr-»-oraçâo, a população D«k terá con-

diçõet financeiras para utilizar esses veículos, mesmo

nus CMOS de emergência.

NOVA TABELA

A nova tabela, baixada pela portaria de n " 3, daque-
le Departamento, entrou em vigor a partir ue ontem, e
e-Ubelece as seguintes taxas:

Bandeirada: CrS 30,00

PERCURSO PERCORRIDO:

Cada 100 metros: CrS .'-..SO

HORA PARADA: CrS 200.00

SERVIÇO NOTURNO:

Após as 23 heras, até as 6 horas, prevalecerá a bàn

deirada n.° 2.

SERVIÇO DE TAXI DE TRANSPORTE DO

AEROPORTO AFONSO PENA

LOTAÇÃO:

Por possoas: CrS 200,0

TAXI:
Bandeirada: CrS 30,00

Cada 100 metros: 4,00

HORA PARADA: Cr$ 200,00

OBSERVAÇÕES:

a) O molorista do taxi cobrará a importância de Cr$

5.00 Oinco cruzeiros) referente a cacia mala ou
objeto transportado, desde que excedam o tama-
nho de 60 centimetros de comprimento e 30 cen-
timetros de largura.

b) Nenhuma importância além das constantes da pre-
sente tabela, deverá ser paga pelo passageiro.

.".."«jÍ

Kecuperação tconomico-hnanceira d
País não Comporta Clima Rt^slmíst

í

povo.
mi me rn

necessárias, em-

hora a maioria Irahallx- cm

serviços pesados. o que se- |
ria motivo para maior nú-
mero de caloria*.

I EI.IAO F ARROZ

Dois produtos baaa para l
nutrição do povo brasileiro
— o feijão e o arroz — estão
sendo vendidos a preços
exorbitantes, variando de

reco da Carne Será
Aumentado Trinta per Cente
O Sindicato do Comer Veráo reunir-se na foi

«o Varegista de Carne, ma regulamentar,
•nviou oficio á Comis- A 10licKacão daquele
«ao do Controle e Abas-, Sindicato, firma caráter

/™e^° 
de.. PreÇOf <** 

urgência, com base
(COAP), solicitando re em raotivos de ordem e-

fisao 
na tabela de pre- cotlolnicas, na alegação

«fo*. vigente ha longo de forte pres8ao do se-
tempo, solicitando ali, | tor de impo8toS novos,

(TEXTO NA 3.» PAGINA)
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j tievação dos preços parta
de segunda a

ra.

senhores coapia-

só deverão tomar!

ma toi ra dos de maneira

inesperada, e, que vem

alterando profundamen

te as possibilidades de

comercialisação com

I
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conhecimento do plano j fazendejros fornecedo
revisão na proxim.*.- rM de boi-em-oé

quarta-feira, quando de «Continua n« 4a"orsr*in»i

ADHEMAR O. CER SER "PREMIER": — O »r. Adbe-

mar de Barros, recusou concorrer à sucessão tu- StV»

Paulo, alegando que tem especial interesse em formar

expressiva federal, para disputar o cargo de primeiro Mi-

pii-.tr... no Gabinete que se organizará logo apó-, o pleito

de outubro vindouro. O sr. Adhemar de Barros (foto). )ú
eslá iniciando a campanha no interior tle Sã.» Paulo, tm-

mo candidato à Câmara Federal.
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X Crises Sobre Crises ?

¦ ARLINDO SENSACIONAL! — Defssa sensacional do arqueiro Arllndo ontem sm Ponta Grossa. O guapo golei ro m.

¦o|a. assistido de perto por Ribamar. Foi mais uma jorna da de inspiração do excelente arquatro, embora ssa clube nio
psrs deter s

tenha tido boa sorte.

NINGUÉM ao certo poderá atinar

A% quando cessarão ou mesmo atenuarão.

% nesle país, as crises que se lepelem em

<V escala ascendente, sob as mais variadas

S 

formas, abrangendo delicados setores po-

lilicos, sociais, econômicos, financeiros,

% diplomáticos, sem todavia, deixarmos de

S 
computar a mais grave de lôilas. que é

.a de caráter, a qual pela sua terrível

Ji 
nocividade e contaminação, absorverá

^ todas as outras na sua penetração ma-

•-j l«-fi«a de conseqüências imprevisíveis.

(J VAMOS analisa-las, uma a uma. a

S começar r»ela politica. já que estamos

¦ no a*io eleitorado, em que prevalecera

|a o poder 
-'«onômico, aliado ao demag«'»gi-

3 co e a mistificação, -ts quais influirão
'J 

poderosa e decisivamenle. noi futuro

« pleito que se avisinha. premiando ime-

Ò recidamenle a mediocridade em detri-

J 
mento de reais valores, os nuais pode-

ês riam. pela cultura e pela inteligência.

fe que são esses os legítimos atributos que

teriam de prevalecer no Parlamento Na-

^ 
cional e nas Assembléias estaduais, de

% cujas tribunas alcandoradas se fala

-% Narão inteira.

i
N*SSE particular, feriamos de evi-

*A dcacàair a imperiosa necessidade ein que

g. se de>ara o nosso Estado, que reclama

jt por mtt renovae&o, senão total, pelo

^ menos parcial, de ro««a rpnr"«entnç?i'»
*t naqai-kis Casas de Congresso, tão ausen-

%r tes quão distanciadas elas se mantive
ram, 

aa legislatura prestes a espirar,

^ com raríssimas exceções, das legitimas

^ 
aspirações de nosso povo e de seus legí-

J 
tintos interesses. Ai estão em demons

™ 
trações palpáveis, em painéis melancóli

•*á*5mm0Sê*-p'MP-m mm «** ,*******

ealísticos. di'bi'as<i e UttmtOtm

se pelos vitais problemas oo Paraná, 
*^

mal assistidos, quer nas grandes Comis- *.

soes técnicas, quer junto ;»os diversos I

Minisléri.is. onde nus tem (aliado presti- t'

aiosa e decisiva aluacão assistencial. *
*¥

DEIXEMOS, pois. de lado a crise k

«iue se esboça, com as desiacompatibi- ¦*.

Ii/a«ôes «los Ministros que compõem h 
*

iilual Gíiliiiiple, inclusive o «1«. Presiden- %

te do Conselho. Iodos candidatos a re- fc

novação de seus diplomas, imito ao Par- 
j. 

I

liimento para tratarmos, parlicularmen- 
*

le. «laquilo que nos diz respeito, restrin- k

r-.indo para o âmbito estadual, problemas >W
•iiriiciites. com.) aqueles de que vimos

(lisciitindn. o da 
-Reforma Agrária", o %.

primeiro a enlrar em pauta na Câmara %.
• los Deputados, logo ap«>s a reabertura 

^
«los trahalhos parlamenlares, <> qual inte- .J

ressa, vivamente, o nosso Estado, da- *^

das as peciiliari«la<l.*s que lhe ala pr«i- V

prias. reclamando solução pacifica pa- ^
ia as querelas de terras que se sucedem *l

em vários pontos de seu territíirio. amea- ||
à «ando a paz social. v

9
ANTES do Governo da União e dos %

Estados, muitos deles, possuidores d»f Je
imensos latifúndios. Improdutivos, maio- *-

res que muitos países europeus, se preo- 
J

ruparem com infundados e inconsequen- \
tes desapropriai ões de glebas partícula- k

rc. ferio éle» «*»*«» dnr pverr>r*!« tttgflrfi* S

cante, de coloniaar aqueles patrimônios J|
abandonados. distribuindo-o~. razoável- %
mente, aos que reclamam com justiça W

uma nesga de terra para trabalhar, den- 
g

tro da vastidão do território pátrio. Êsse %

assunto será objeto de futuros comenta- m

rins de nossa parte. >V
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Avisos agl esl OS diluiu
EXTRAVIOUSE CERTIFICADO

De propriedade do automoval marca Ply-

mouth «no 1957 motor n. EP31336560 perten

cente da Ida R Axelrud. Ficando o meamo sem

efeito por ter sido requerido a segunda ria da

Cuiiitiba. 3 de fevereiro de 1982.

Zampier S/A.-Indúslria e Comércio

Ata «ia Assembléia Geral Extraordinária
il.eliu_l.

DR JAYME FTZEI

Clinicas de Senhoras

Doença» Nervosa»

Medico ta BSSsmà aSàm «enrtore «__ I m

CnlOnla 
'â«»'iio Plofel.io"

CONSULTÓRIO- 
'FdlTIcV Mateehai Ueodn

j Deodoro S03 - 11" anlar - Conlunto 1

HORÁRIO — Uns I SU as S.SO nora»

ir Honi1'al

JUVENAI RIBEIRO

(irurgiio Dentista
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associação dos Proprietários de Bancas de

Jornais. Revistas e Diversos do

Estado do Paraná

Edital n 1-62
elo presente Edil

is de Jorna
t em «-ui A

fl" and..

ülaada umn

kra 'tntai «

ados iodos os Pr.ipi-iele.rlu da

do Fstado do P,«an4, parn >«'

un Voluntários riu Pátria n"

séd<- do Aquldaban Boetei.iuie

«ração. As _0.on horas, nu ptOximo Sia 21

«sal em 1 a convocacio ser* ¦ Asaemii Us

hora apò«. <-om qur.lquei 
número de prt

finiin eom

evlatns e dlversi

ihPi» Oeral. *

Killfiilu 
"ARA

ulntí Dli

Transformação «i;« asso

Criarftn de lima btretC

ADtovaeão dos seus letatutos nalakl

tum" daa mensalidades; e

Aanuntot df intpvés«» dn claaaa

Curitiba. 9 de Fevereiro t* I 801
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1 
san amai» oram)» e S8-8M8«a*S técnica K.pertsllsia em sp.

relhiM i-l.ttliM aarlunai. m -slmn»*lio«

Ttcnin. .Kll K í '. K1ZFI.. tom 22 anui tle

prática.

BwiUao íhi nifi«i...
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Olreniemi, sem SS8Sf*Oa_l_8B
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO PARANA'

Carteira de Penhores

ED»TAI
I-Olllli

(oram ns»
Outros

leiloados st

-imenio doa imprensados que se«So vend,.

m série da Associação do Pessoal desta Caixa M*il -

Avenida Vieente Machado n.° 29 no riia 34 do mís em

horas todos os objetos constantes rias eairi¦!;«- rie peniu-

..tituicâo. vceidris .lé ..0;...- Ntuemhio de ,961, que 1*0

árias ate a vPRpern tio dia do lelliio^ m 
^^ | (nm

e dias «Jo mr* de .la-

a mil nnveoent f e

dolu. tu vinle hora»,

«eunlu-ae a totalidade doa se-

uhore» Arlonlslaa de Zampier S A

Inriit.-tili e Comérelo. ns «ede oo-

«lal. _ rua Bailo do Hio ll-an.-e,

• n. nesta ridade rie São Mule..

do Sul. Kstailo dn P.rrn reore-

senland.. 1 .WO «mil e O-titl-Stl-

tan hcócs, do «ue e liirttij lu i

Caollal Soi-ial. runforme sa ve.

reflea pelo registro e BBtMturai

apnsts» nu livro de Prene.in dos

Aelotilstati, aa folhm S (trSIai
-•iimlu a presidência o sei

Forlunulo Zampier. que i-onvidou

s mim. Jos* Zampier Filh'., para
secrelarlsr o» trabalhos e dei-la-

tando instalada * presenle As-

sembléia (Ieral Rxtraurdlnátis

ronvncada por anunrlos ,_iil)|l-
t-ndt», in. -Diário orivlal'-. dr

Falado do Parant. n 244. 24li I

Mt de t, 4 e I de Jsnelru do

« ort enle sno. e nn jornal «'«t»rlo

da Tude' n 20 .MM 20.BM e

88 (125 de 3, 4 e 5 de Janelr¦« dn

txeicicio em NM, t u|o* rx*fm-

plsret. se ai-ham anbi-e a mesa I

ão do seíulnie teAr: -- Z.mpii-r

S «. Indusirla e Comért-ln - As-
-iMiihll-ia Geral K\ti-turdinü ti -

bão r •nvidario- Ojj senho-P^ A. .u-

i>tíst:iR pSTi >«* reunirem cm A>-

sembléia Oer:«l F.Kti aorcllnirl 1 a

r^aliiar-se no din 15 n .lHiio:r »

dc 1 W2. as 20 horas. n-« -idi» ;o-

rial. a rua Darão do K!o h^ik-i

a n. nesla eulude. afim de l««ti.i

rem eoiilieeimeuto e dellbernt'ni
•iibre ;. MgtlJhtt ordem cio «Uu i]

leitura. diS(«j».s«o e votação 'Ir

uma propoata da liit-elnrla pari
nument , do Capital Social, b» -

Alteração dos Estatutos BOCIII

na parte correFp««ndente: e ei -

outros ;>s>ui_t<x dr interf-*»- *>

« inl - São Mateus d.. Sul. 27 ri;

lic.embn. de 1.981 — José Zam-

nier Filho — Diretor, Em se-
¦nida ii .--enhor l>rnu4entA Jetrr-

Integra lirado. P de CrS .

.oooot.uu.oo «q i.i «ata »

de eru/eirosi, dividido etu

tollo min sçdes. ordinária

portador ou nuii-ins-lvu- «S

do aclonUl» nu vs'r tioirui

CrS » iHKl.OO ««-lm- mil cru.

cada uma - Pj.-'i_.«-..I'') úm

Piideráti ssr eiiillid « Ullll' >

Uplos atâ " iiuix'..,!' de 2i«

zenta») açòe;;. o» quais, eo

ações ou i-aiitpii-, q-ie ss

s«ntem. «erã.: aL.«.iiiittOi] («0

Hlretores". - Rata pni 
-i"i

la aa Ata da ren

ria. reulUHíi.4 9fú

llilil, lavrada nu i

se acha uwlmid.i
-enliores Fortuna _ ZamplC

Zampier. .lon- 7.ai'.-.'e. * Ut

loilln Zmnplet r luuir-ic

nier. — Termln*. 11 ¦ IpiIh

propftfttii d: I)t.;-,',i .. '*

presidente «irileiinu que tm

e tranacrllii 0 Parecer do

selho Fiscal, da reni fi" tl

tm data rie d 'le ilcnil

«ele inllhties de

ilivirildu SM partes i-_u «i» «env -

pondrm - Cr$ «D 000.«O? ki ,«>••»•«

milhes de «ru.eiroM. a «.-.«(Ia um

c. m^is I 000 «um mil) plnlu-«"«u«

ein pc Ind-utrlallsávels e pe,-.i«.

cenles a«-s -enhore.» Anlonio 
*/.*m

píer e Loureneo Zumpiei. atnsclol

io mear 
-narra- Miuiiiipn dl

.,-,bii- F (ado. etn

rm n.-11'es i

ulrcii mil

cfila

i io o» pireio.

5 dezruilMCi ile

ro próprio t

pe]..» Dltttoieg
Zampier, JcSo

•rit/eli-

i Inipt

cinco llhes e «iulnh«-iii«i«

elrosi, que divididos en

iuum-.. eurrasp-tidem

,0 000,00

Pnrlunaki Zampier — Olr,

Anutacie

Aa lelraj e firma» rein

Fortunato Zampier e >'„<-

pu r Filho acham-se deiiii

ie i-econhecldas na prt meu

do iiiie dou tt.

.'re-identc deu por ei- tr-

aresente «eesio, da quat •

ita mil crii/t-irns

<¦ Zampier Filho secte _ ;, |,
iii ,i presenle Ata. qi— , ,T(

ie lida r achada aànform t|
attslntida por Iodos os D i ,, i„

rirvend.i serem estiralda- ,. „
^Arlas enptaji dali'c ¦ i ,u;|

devidamente conferidas e : ¦,

ias p''lo .senhor pr «,(•",

Mateus do Sul. 18 dt ,_-,.;
¦n-is Mateus d.. Sul. 17 qe |n„r,

a II1102 O Tsbeliáo: Alh.,.

Schramm.

«vaUsdna o-, t

nhelrosi us «l

í»rnte dão por nlils .-i hor

Indu-tn.i .

i n p«-efen«

por a

. «ir, 1 uiu lesl.

do oaa*
membros dn Conselho I Issai n«

Zampier S A. Inilii-triii S OOSjétl-I..

ti„ final usslnsdos. esliiilantio

aientumemc a finalul-.rli cia pro-

posta da Diretoria, ,ij«.,i i-l-iar '.'

Capital Social liu üii. i .'''-'le de

CrS T.Sflfl.000.00 «seie milhões e

qulnhenlos mil srWalrosl, nara

T:,í> 4«i.oon 808,08 iquiirci^a mi-

lhoes de eruzeliosi. lonsiderandii

plennmenle .lusli,' -ad- o aumen.

to d.i Capital ,-: '• ***¦* ttrtSa

om ,*

dlstliiRUlinm

Con. j/.ampier 
S A

,,„„„ | 
iiiércln e Urr

,,„ do tle uviilia

fins Sào MatCUS d., Sul. li c'«
'cj.Ianeiro 

de 1.961 aasl IMhcn-

Nadolny, Jos* Csatano I ii«-'«i

Junior e l-evlno Uonialves I'« ¦ ¦«-)

iu Apiis ii disi-ussi1'! desie d««

iiinieiilo obstenriii «f rie volru- -

iiniH-.lido...

«jjim

¦¦lltsl

üinti.icte

Suclnl na

Diretoria «• de acudo

lores ntribuido^ p«-li ¦

l)erlt,s, aot: bens 1i

passaiidu ussim ao pa

¦ocledade para toii-

e 22-H

leira via aiha-.se d.-í

mente selsda

(i.leiorla Federal em H. Mi

tio Sul - F.m 22-1-82.

(SS, lleifivel, - coleloi

LAUDO DI AVALIAÇÃO

Os abaixo assinado* p •

Bomsadosi pelos Mnlwi-ei \,,
ni.slas de Zampier S A inüu
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nTTRITTf-A PARANA

ATENÇÃO
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Daliloqrafía! Taauiqraiía
OOBk» upi.rtu_ildadp -»rs m_vof • n.u;»- rn«mados pelo Ourac

¦doo de l>-«-;.** n • '.-.o nv ' -. ia (<"•«« Remlntion dc
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CLINICA MÉDICA - PKDIATRIA

DAS IS AS 18 HORAS

WaWSHsSSS «ln velhn larltlle reumalõlde — «»1» —

lartio-vpi) c da cilanr» MWM

tuiSlira. eom tral.imentn prnrilfilirn ila rardlopalla reamSlira)

Diarréias Infantis, nei vnslsmo - ilistnnla neurn.ve«e(»llva —

hlp^it^n^^o srtprí.it npiirutpna

( t)\sll. KlIMO, Fil Manoel Macedo — Rua Mal. Florlann 98

m *** Andar, esquina «/ lfi rte Nnvemhro. — Re«ld*nrl»: Kua

TeUelra Soares. (;"_! esquina rnm r.elfllln Varras — Vlla

R inrftrlov
..,«,_
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Fnne 4-Í871
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Cnléoie Militar
ENXOVAL COMPLETO

Uniformes sob medida

Alfaiataria Jocksy
ALTAIAÍARIA JOCKF.Y - MAI.

FldlANtl, N.o 264 - FONE: 4-3436

"k mmm dos alunos"

TÊKOt-JE
molas a nartlr de Crt a 880M de

MS.OO, eapl-n Crt 480.00 inti min. a osf.it de CrS

8H»°s estofados ¦ partir -le Crt 1 000no VHH*>naa

f*Mr -_ip.# comp*:-.* % uro-pôttaHn o ***i_ ninhptro.

rins CrS

a 000(10

LOJAS ZINDELUK Pi -çs Osôtlo

rudo de nosss fabrleaçto

485 rone. 4-3

pr^ta rin lllrrtnri-i. SSOitares Auo-

uiFtu6. dadn a escassOs. i.-ad.n oli

_nUn acemuada, do piAkrtro if>>-

na-_e necessário prever o uutnen-

ta da nossa reserva florestal as-

seeurando assim a contin,i'.«i. .-li

para maLs tempo de nosso prU»
¦ Ipal rsmo. a Olretotl-t Oallãsioil

pruuoi* a"s senhores Acioii_-i:.s í

aumento de Capital s<>"i il dt

mais Cr» .12 500 000.00 «iritif
i dois milhões e quiiihenl.. aii
I -ru/elros,. 

paanando de»-n fonru

CrS 7 500.000.00 isete mühóe'

ff quinhentos mil cruzeiros', para
Cr$ 4i.000.0t)0 00 «quarenta m.

Lhões de cruzeirosi. Os .Vloniata*

Fortunato Zampier. Joio Zim-

píer e JoeP Zampier Filio, pio-

pôs subscrever n,i aume-.itu d

Capital óra proposto, o valor «me

for dado a inr.orpornçà de 4 MM
'quatro mil e quinhentos» pin rei-

ro» de sua propriedade, situados

próximo a senasia da -ociedade,

localizada em "Turv'". Mimicipio

de Reboiua-. em terreno pe,«i-n-
rentes sor senhore.*-, Aoion. ' 19.

havido por herança, coiifurm" I"-

lha de partilha, registrada sob o

n. 19 22(1 - livro ,1-S lolha- 42,

Tabelião Lul» Renato Amaral R

nj Acionistas Antônio Znmplci e

Lourenço Znmpler, prupó» sulis-

Irever t 00(1 (hum mil) pinheiros,
medindo rada um e a um metro

do aplo dezoltr. poleguti « poitu-

guesas, pertenceni m m* inctnos.

havido por hei-an,n, «-«iiilioiiie ' -

lha de partilha rajnU»«l8 <rh n

10.M - livro s-ii lto"hss IfiK --

Tabellio tsure de Sá Bllaiieiui-t,

sltuad«-«» nu '.u':ir "hsrti Mb* >

nicipio de lmbit.-i«-s Fsles ri,:is

serio objeto J* iVtltscOo e ar

eaeo de não alln,'- -n o ni.ntan-

le d., aumento ita capital, isri

completado em dinheiros poi .-«t-

bscrlçln dos se,t.'i"Pi Arir.n:slis.

Aceita est» pr^ooi', n t-rtigc ? o

do.s Eetatutos Soeliis poss^rí, a

seguinte *•* iSi ;. - .ttigo
— O Capiul «oei-il iú n:i«i

de iode. «io Ai

ropo-i ,i

.seu cool

lei Kimi

.-eiiuir o senhur PtSS

ruu em tlaiUSSln o,

nuc Saram lidos rrg

prontinciament
nistas favorável t

lilieloriii. em tod,

do. Fm lare da lavoriivel aceita-

cão dos senhm.-s Acionistas, o :,t

nhor presidente c«-W.nnu u case

ISS* elrner treis p.r.ltj.- alim il«

dopt ««cederem a avaliação dos

bei-Ls iilerecicl,,s na suK"C'l«.-ão d,i

aumento d<i Capital So ial. tendo

a escolha recaid,, na- pess>aa

do_ .-eiilioies Rubens \'_cl«li *>,

,lceé Caetano Ferreira Juntor «

Levino (ionçalves Pereir.i. tod,,»

biaíileiroa e residem»s nesla ci-

dade. ,bstendo-se de parlecipat

dena eleição o senhui presicíen-

te e demai* compopciter. da Iii-

retdria da sociedade. Os senhores

perito.; nrhanrio-se pv-?:iile«. e

declarand,, conhecei '-ni os ben-,

orerecldiis. passaram imi-li. ia-

O senhor pic-ide»':
du tine «i mimei' u

¦provado, lica dl«(,

S (1 IHKI (IOU IMI -,v,,.«.l.-iliu.

matena. k» teta Bambar, b
rn. rssado. lndue-,111.

ül e oiloci-iilas» ai-oes no

:iitmcr

diante m< orporacao de -,

veie. representudos p ,

iqiuilro mil e qulnhe-,

nheiros. em pé industriai

partencactat íio>- lÉÉliofi

nuu, Zampier, Joio Za

José Zampier Filho. sim.

iar •'Turvo'

nleiia do Sn

unir.

000.

de cruzeirosi. c* lese ESffipt.r !-i-

lho. biasilelro, casario m.liistrl-tl.

1.800 «mil uitoceiuas' ttitt O*

valor de CrS 9 000 OilOfli, «nove

mllhòes de ciu7eir«>pl; «D AMono

Zampier, bnisilelro. eaiad i iti -

dustrial. 550 iquliinLil.'- e cn-

coenta i açõei no *al0t Ú9 Cri

lro. idii-tr.ni

bra Uir

88 i-iirulu-n

õr

dir o lau :i\;!lia-

PROF CELSO
f)IJVIDOS _ NARIZ -

I OI.HOS
«ne Loutelro ISS — lí1 and;

FERREIRA
OAROANTA

Bdtrieln MsitS

VARIZKS — MICKOVARIZF.S — perna* doloridas
— ppzoHu«t — mt h.itlns — tilppradns com eczema

vnricnsn

DP. MfNOFS ARAÚJO
sspaftaliats aas tlui-uius du apni-elhn digestivo e ano-

retali. — líFMORROIOAS — tratamento rápido se

onerarão.

Rtm Or. Murici. .:.!> — M andar — Das 14 «s IT

DR FERNANDO SIMAS
nticrsTr i ivne da Fartti.i»*<»t ns MFtwiiA

OA t)MIVFRAin*l>» OO PAaAMA

Clinica e Cirurpín dos Ouvidos

NaeÍ7 e nstroanta

r.n«»i*tn TORIO- - rdlflelo Mireeriai iiendore - Bus Mars

en«l Dendom <iOí - s snaai - Sais 8»A
HORÁRIO - BM 11 »» lí • d*. IS kl IS r,dr»« - *.¦*

•abado» n«vt< msieafls oei^- (nne 4-814D
«EMIIJÍNCIA — AvetUC-, Vicente Maehsdi. 87» - fuae !

4-8I4S

§§0| havendo 0 senhor r."nsiden-

te Mispendido a Assembléia au

que ou 181 lll mus peritos termtnaa

spm o seu irabulho. Com a apre

sentaçâo do laudo de ssaltasM

lot aberto a sessão mardunci

senror presidente foaae .) oretíl

da a leitura deste docii-a«_i<«o l

que é do icôr seíulni»: Laudo a*

Avaliação. - Ox nhalx„ istUlsOn

peritos nomeados pelos SSiSatsta

tle Zumpiei S A. Indust

mciclo. reunidos nehla

A'«emblélB (íeial Extra,¦idii-a-ln

para drllbeiarem snhre I i umen-

to do Capilal Social. ined'»ri"

lm-orporncão de bens «m-i-p,...

representados pot 4 ROO quatr'-

mil e qulnhenlsi pinhel.i,s e ,1

pé indiistrlalbaveis. e p-'«*'Pt.-rrn-

ins aos senhores Fortiinati Eam*

pier. .loüo Zampier e le P CMU

píer filho, sltuiiiios n - li"70«"
"Turv," munielnio de s,,« \la-

leus do Sul. em comu.n - e-n

partes iguais, culos pinheli-e- 
<*tic-

avaliados a ra/»o de Crí I 00888

ippísi mii cruaatma), cedn um «o-

tall/ando Cr$ 27 000 000.00 'vint*

tas e eineoentai ações no «

de CrS 2 7.V) (100.00 Idois mi:.ôe.

seierentos e alflooanta Bífl < r.i-

SSlrnSI, — Manifestou- e ein se.

guidn o r.cÍoni'--.a •lf»ãü Eaniplêi

que. em face do.» flvei nível,

de remiiiieiaçãn permilidcs pi
lei. fossem ma»"rado. t*t n^nor-i

rias do~ senhores DftvftVat, senin

qtIS dilu propo-ia ..b-e e a««)lhí-|

mento do.s presenle-. ]« i;iie t,,-' A

ram fixado*. «Sg hono.arios men» hen

oomtiin

partaa liuaia, cuJoji pinr.r.,,

avaliadas a ra.io de Crt I
i.-els mil 1.1 USSlruS), eadu na

tnli/andu Cr» 27(¥)0 800.0(1

¦ata i ml-iue* de cruieiro'- h

vididoa e mparlen ixuais _.

pondem a.CrS » 00 808.0*
milhõf tle erustalfOM), 9 i .id«

« toais i oo «hum am)p\m
em pé tndual nniiyáveis 9 pi
OtiStai hos senhore Ant <mu

pni e Loureato Isaapier,

dos n«« Iam 
"BHrri". 

mui

tle imhiinva. ne-'e *]--i mi,

«iimum e em pdr es tyiir-..

pinheiros BÍ0 ifSitsH-W -tm

800,00 ii-lnc, uiil . qu nl

cruzeirosi. cada jrn. -X**.Au

imporlum ls de CrS ¦> 880

u-inco milhões e quinhe-u
cruzeiros,, que dividido., en

les lyual. correspon,!. ai

750 IMHI00 «d"l« m!<huF

centos e eineoenta mil i »i

a cada um. Assim d'
.iv;-Iiaiio.% os bens ím •.

ros* m£ oif_naiáriOft d.i (.
dio por concluída a hon ¦
cumbenr\s com que lhes o,.«l,

eiiiram os Aelonitas Ue Z-iira
s A Indurtria e Comei

mam o presente Laudo ,- >i

eao. para us devidos i,n

Sio Maleus d,, Sul, 18 c -I <-t.

.962

ais d* CrS V, 000 00 'trinta m!

niSStiesI, par» cads Dlre.or -

i.rlli de imieli-o d,, oOtrontl

no, ««em i'm voto eon*!':: \,f l(

íais. havendo a Iralar g M-i«n'«

issi Fnrtunat,. Bam

Zampier, .lo.p Zam-

Rubens Nadnlny

Jo-é Cacalln NHSilS ¦,*****,
Leviiin Gonçalves P-iil«

Anetetto

As letras e lirmas tSH
ir. r*rn\:,n. inv.

-1 pi*

Lourenç
ILili .nior

Z.-uupler; Amudeu ll« r-

tolan 6 Mntin Zampier. Cra ''

qtle se conlltih.-i em livi-,. df Ain,

de Assembléia (Ieral, do «iimi (,e,

mente exirni rata cópia nm i'i 9i
.laneiin de I <m_

Jot* 7ampler Filho _ W i-iárle

Confere com o orlainal

arha

I. (loncshe* l
¦e devidamente re,

primei!a vis. di« «l

Bio Mateus do Sul, 18 de \t»
de I M

t) Tibelliii:

Alberto 8<hremm

Ariiuiv.-id,, sob n.o .0 Iti.

despacho da Junla em 1*141
deial proporcional 204 800.W
iu de arquivamento 8 001)Ilu

4 .Tifl. art Ho- 10«^ MOJO
Franciaco M Albuque-qui

Cl Funeionúl io

11* 77 810 X Si

DR. WANOFI STENGHFI. CAVALCANTI
Partti-ipa aos seus clientes e amigos que trsnstei

seu consultório para o Rdificirt Asa .. rus Vollinl-M
da Pútri?). tn0 «ndar, coniunio 1009. Continus a atende
no mesmo horáno: lfi ás 18 horas.
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VENDAS • PEÇAS _• SERVIÇO

DR lHECtSUO
d Pele

peioai

Doenças
r->e*Ti-,«i manenae hipertrieose «speioai nele eorjaurns*. hsi-

elneem verrti-- ... turiineulos erlztpeias alopeem urtieSiia «art*
?t**t no riarlr -nirir vermelho» ooüflo* «utortare attn_NM (WM
-oeetns frlviir^ anal nemnrrOides verl/es seoi ip«*r»«8o • seai
uilecfto eslnsidaóe eelos dneneat. dss unhas soiues tln* pe< .«ilaj
'letrlciriade mediei ondas enrtas ultra «doleta lontoro-e, corretUt

•nlvSníea faríldlra ete
«qA JOSF HiiNIFur.K. 9- - !>«• il Ss 4 nora*

REVENDEDOR

mura
N'i«« tema o pinrer. fnrs eaames periódicos

No Cenlro Parnnnrn<ie He Pesnnisas Vlérlu as ¦

senhora «erá atendida com satistacão e sem des-

pesa de sua parte.

WI'A LOtUREXCO PINTO. AO - CURITIBA-

•-••• "^- " "
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Movimentação lncomam em S.P,
\anismc e ]uscelinismo em Lut
CRÔNICAS ESPARSAS

tap Sentida
fOM AUGUSTO

Nâo sei sobre quantos livros me debrucei, encon-
trando neles, leitura amena e suave, «nnsolnrtiires mn
menlos de alegria e satisfarão. Formei n meu pobre es

pirito a sombra acolhedora de frondosos robles, escrito.

rM e poetas notáveis. Vinham té longe nqurlu> men-
«ugens escritas com ternura, rnm devorncão, com san-
lidade. cnm saudade. Dentre ea mestres de além mar
Hevo salientar o malogrado Slefan Swalg. ruins ciivías
repousam em terras brasileiras. Escritor de finn sen-
ihilidade, de acuraria percepção, de estilo fluente, ahnr-

duva os mais variados assuntos, ile palpitante nlualisa-

(io. Nâo resistiu ns travos rin exílio. Vitima de fer-

renha perseguição nazista, não acreditava éle. na der-

nta rio déspota que iluminou ns povos de lingua ale-

mâ. para sepultar a milrnárin civilização, no harntro
imitindo ria dissolução. Dominado por estranho r docu-

lio pessimismo, hiiscnu na Morte violcnla. pondo lêr

nm a vida. na cidade dr l'ctró|inlis. g ponto final de
¦uas ancorguras. Antes de desaparecer, deixou sentida

nlstlva, na qual externou n saudade dn p.itrin tlislnn

e. que éle nâo acreditava se libertasse inninis, dos «ri»
hões que a prendiam ao pelourinho igtuimininso dn li-

unia. Eis a carta, escrita há vinte anos passados, re-
velando os motivos que a levaram n tão trágica deci-
•ão:

"Anles 
mm eu saia da vida de livre e espontânea

vontade, de sentidos claros, sinto-me obrigado a cum-

prir um último dever: de ugrarieeer a ."ste país mera-
vllhoso que é o Brasil, por ler dario tão bem e acolhe-
doramenle repouso a mim e a meu trabalho. Cada din
rprendi a amar mais este pais e em nenhum lugar te-
ria gostado mais de ter recomeçado e n struturadn

minha vida desde o inicio, ilepois que o mundo da mi-
'lha fala se desvaneceu para mim e que minha pátria
espiritual, a Kuropa, está-se destruindo a si própria.
Ma*, depois dos sessenta anos. «criam necessárias fôr-
• as especiais para se começar inteiramente de novo. E
as minhas foram esgotadas pelos longos anos de via-

gens sem rumo longe da pátria. Assim, acho melhor en-
(errar em tempo e de corpo erelo. uma vida para a

qual o trabalho espiritual sempre era a alegria mais

pura e a liberdade pessoal representava o valor mais
alto nesta terra..Saúrio todos os meus amigos. Oxalá ve-

ium ainda a aurora depois da longa noite. Eu, impa-
ciente em demasia, vnu.fhes à frente".

S. PA"ULO. 6 (TRANSPRESS) - Eita ocorrendo ver-

dadeirá luta acirrada nos bastidores politicos ptdUstas
enfre a» chamadas forcas janlsta» e juscelinistas. pela su-

cessão dn sr. Carvalho Pinto.
- Duas 

' 
dobradinhas" com penetração popular estiio

sendo articuladas pelas forças politicas de São Paulo pa
ra a sucessão do sr. Carvalho Pinto, admitindo-se que

padaria alterar, profundamente, o quadro de csndld.it u

ias alé aRoia conhecidas para a conquista dos Campos

Ellseos.

De um lado formariam os srs. Jânio Quadros ela
ris Lima. aparecendo, do outro lado. os ars. Juscelino
Kubitschek e Adhemsr de Bsrros. vlnctilsndo-se a ífispu-
la h etapas posteriores, relacionadas com a volts do presi
cleni.iali.smo ou a consolidação do atual sistema de Galn
rte

As últimas informações procedentes de setores lt

dos efetivamente, ao -u, Jânio Quadios dão conta que o

presidente ronuncianto encarregou o si. Quintanillia Ri-
neiro de procurai monler-se em contacto com os lideres
dn interior do Estudo, que o acompanharam em diversas
campanhas poli!ica*

O brigadeiro Faria Lima. que procura Conservar aó
lidas relacõc* em municípios de São Paulo decorrente--;
de sua passagem peln administração estadual, esta em
franco trab.illio de ariegimenlaeão de rorrelipionários

positivando assim, que 0 janismo não se comporá nn es-

quema do ar Carvalho Pinto De acordo, ainda com levan
lamento <fci» circulos janistas. o ex-presidente salta can-
didato, simultaneamente, aes Cumpos F.Üsios e a depu
tacào federal, com vistas a outros planos no setor federal,

podendo deixar o Eslado em mãos de sua inteira confian-

Continua Impasse Entre Governador

de Minas e o Conselho de Ministros
public

laçAn cm Mine»

cinclH mai.'

ia pri-je ar. Tancredo Nevee

maior I nou com relacào ao

ii- vie- | Minai. 
".

durai |

empam j O (ato. que podar»
rntre o Palácio de Liberdade a o ' uma mudança na Unha po'1'lra I

Faleci» uo P;analto. cuia» oiigene'do loinai. coincide com o apare- i
rüo de ftmblto eair.duBi. mas culnni cimanio em Bem Horlaome d.i !

conseqüência» poderão «gravar 
j primeira pilbllraçto uima ren». 

|
mait. a crise nacional. j tal que quebrou o apoio unOni-

A primeira nota. que n»o ocupa 
| 

me «o governadot Maaalliã-. Pin

umi. dc dez linhas informa que J 
ic- Anuncia-se. sinda. S lança-

o "er 
Emlinno Franklin. que foi 

' 
n-ento para 

*- »___*___¦_¦__¦___ -..i-— I

MS pai bl-

pai Mam de am\ortt* d»

medida

romeadn nssessoi do primeiro-1

Ministro Tf.iicredn Neves. Jt M !

tiu-ontrn nn expirlrio ria* «nos j
f-.-ncôcs". acrescentando que o)
"nuxlli.-ir 

«n chefe do governo

Ir.stnlnrá esciitório em B-ln Ho-

dnonie para atendimento rtos

prefeito» t auioririades adminis-

t-itlvan'-

A 'enuncia, 
qup vem num qna-

dro cm cntnpnslcán rte dua« rn-

luno*. tem o titulo "Medidas 
do

premiei em favor de Minas" e

alinhando nove providenciai qur

PRESIDENTE DA PETROBRAS RECEBE APOIO

DE OFICIAIS DAS FORCAS ARMADAS
CarM ite \inte oficiais Saa aainirgn

"i cb« Armodas-K^t^i ftt% Mnr- mnierpiii

intv*i brigadeiros e cotonéts - 
\\m com c

na Pel i obras, nnclp hp;

iam. teservarlnmoti. I

Francisco 11

Autores & Livros
AI)Ql'IRI VOSSO F.ÜUIMHRIO — Inúmera» circunstân-

¦ ias concorrem diariamente para desequilibrar a execução do»

nosaos planos, caiis.imlu nos nervosismo t desgosto

Nfto sò no terreno financeiro, como também no plano moral.

surtem imprevistos desagradáveis, que abalam a nossa «erenida-

de.

Um escritor Italiano, investigando os molivos causadores da

depressão que acahrunlia muilas peasoas. no fim da labuta eo-

chagou à riinrlusáii de que as peqaenas contrariedades

a rua, noa transportes coletivos, uo trabalho etc. somaria*,

fator que determina o nosso esgotamento físico e

A aaaas pei«uenas contrariedades deu o escritor o nome de mi-

raaaMtlanoa, que baatante noa prejudicam.

Por Iaao, torna-a* evidente que devemos aprender a exercer

completa dominio sfibre nossas fures» físicas e mentais, a flm

inalarmos a efeito que aa grandea e as pequenas contrarleda-

daa podem oauaar am nós. Porem, como agiremos em casos tala?

Rm

da concorrente» mentais, benéficas ou maléficas. Aaaim

harmonia com as correntes be-

sadios, atrairmos aquelas forcas

t raacentrá-laa no objetivo que tivermos em vista.

porém, mais importante t buscarmos o nosso equill-

a nosso Fu Real ou In-

•orao. segunde acoasolha a autor.

Naaae Ku Interior é que devemos estabelecer centro de nos-

(«MSfa eada vae maior am noaao

«iuaado sentirmos que essa a

•-ativarem perfeitamente com Maa i

cm aea a conacMncla

desnorteados ou desequilibrados.

Mim, aaoana energias aumentarão, por n»o haver deaperdl-

i Mesea aaentala, surgindo, oomo conseqüência, um aentl-

> ae kem-eetar Melee * moral.

neaae aantlmente cada vot mais profundo de pai e a con-

Interno, »áo as bases real»

que easa pai profunda r esse poder maior

i am noaao equilíbrio, brilhará

da Vida Real.

RtiMo, aes conveaceremo* que a maior coisa i«ie podemos fa-

"H- é viver a náo apenaa exiaHr. A vida será a maior dr todas as

nossee reaiiaacOes, porque aa maiores aqulaicões provém sempre

da vida crescente a sempre mais abundante.

Enslnondo-nos como devemos cultivar uma atitude calma,

rara qae uma paa e harmonia perfeitas reinem em todo* os áto-

w» do nosso corpo; estudando o problema da Ju«la remunera-

võu pelo noaao trabalho; analisando a nossa atilude. frenle á

rueatáo sexual; expllcando-no* quais os meios que devemos em-

Pregar para 
"entrarmos no silêncio", além de outroa temas de

palpitante Intereeae. entre os quais a "transformeelo do nossn

destino", nferece-aos Lourenço Prado um Uvro de real valor pa-

• a os qae lutam, ea que sofrem e os que desejam eslablllsar sua*

I Idas. adquirindo um verdadeiro equilíbrio.

 q> 
COI.EíAO "SABER ATUAI," — Pela coleção 

-Saber Aluai"

"edlcada a divulgarão e elaborada por eminente» professores, clen-

tistas e historiadores ds França, foram publicado» oa seguintes

'atuaaeai "A Geologia", André Cailleux. 
"Os 

pataea subdesen volvi-

*>•". Vves Cacoete. "História da URSS" Jean Brnhat. "Hlstó-

r<a daa Rstedoa ItnMaa", René Rémond. "A Armênia" Jean-

Marre Alem. "A batalha pela energia". Henrv Pevret. "A triga-

ibert Camheli. -O Capitalismo". Francols Prrroax,

cientifica". Vladimir Rourganoff. "As estradas"

»ann* Berthomler "As vitaminas" Suiane Oallnt e "Os técnl-

m* a podar", de Jaequea BlUy.

idcnlc dn empresa

I Foram «II prestai-lhe solldi Ir

, d flfl p e reafirmar o meu npnln. -íí

ante dns contllnuas piessfte* qu»

cnntlnunm fazendo anhre a Pe-

trnhrA». a flm de evitar n rrtnr

nn nnK ((unrtros dn pmpt psa, ini-

dnaria peln ministro Oabrlel Pis

sou f pptn Ba, Franrlitro Mun-

ea beira

0 ri Antonio Balhlno. cônsul

lor-geisl ria República, r o gtnr

ial A mau ri Kruci. chefp daCa-

'-o Militar rtn Preslctpnria dl

Repribllrn. procuram IHtStBSff

la caria pas«n na» nomcacfips Is

PetrnhrS-i. iinteponcln a caris

uma. Bccrtarti enlre o minislro

finhriel Paas^s r o sr Francls_

co Mang.thcirs. um candidato

ptftprii.

I A »rea nacionaliela daa Tni-

cm. Armada» não encara, porém

I 
com hon» olho» n aluacáo do sr.

! Anlnnio Balhlno e rto Oeneril

i Amaurl Kruel. que ronald«ram

I contrária ans Interesses da em-

j presa, r os meamos oficiais que
i estiveram com o ar. Francisco

Mangabciea, cnnferenclaram com

o ministro Gabriel Passos

.Tulgam que essa» presgAes vl-

jM»m 
a rteaorganiíar a Petrobras

Impedir a execuçAo do planode

Ide 1962 e enfraquecer o mini»-

!iro 

r.abilel Pasaos e. conaequen-

temente. 0 sr. Frsncleoo Man-

ga beira

A nomeaçfio do er Rduardo

Sobra) pora diretor da Petro-

, brás. que andou parada vários

dias. por preasSo do prlmeiro.mt

I nistro Tancredo Neve» e do p*.

nin-». de nm matutino. Km- loi -

nm ier» lancocio por uma Mgant<

«scfto que levantou um caplin" rte

cem mtlhOes de cruaelroa.

A acáo direta do ar. T*mrri<„

Ni-ves tunto ás balsa munirinai»

it ínelraa e a preparaçlo de nma

grande imprensa opoalctonhia.

num ano de campanha eleliorai

em que o gr, MasatMes «nfc

lé de máo» ata

pri f«lta

na raiz do mal

gnvSrnoa federal

Kma luta preturticou .inrta

mau a attuaqao do sortrnadbr

ae Minas, que conta oom~9f depu

•sdoa entre o» 74 da Aaaemblel»

legislativa Até afora, vinha se
•" nrtuaálnrio com habilidade s

ponto de governar coijfi um cer-

ic desembaraço, mas n«o ao pon-
tr* de conseguir aprovar o pro-

oiisliiriacl;. vual nsr»

a sltuicín financeira

r'c «macio nuase cunllra cicixn

cin pelo governo Blas Fones

Oraca» ao apoio que lhe ofe-

KSSi» o presidente Jánu t-tm-

o.Oi. maut<-vr-»e sempre em con-
•sto com o» prefeitos do interior,

atendendo e prometendo siendc
¦ tOda» aa lelvindlcacoe».

Com a rentinrla dc. ar .Tinir

Quadros e s conseqüente volia no

P0D e do PTB ao poder, no »m-

blto ferteial. o» piano» do gover-

rador Magnlháe. Plnm sof-e-

rSM violento impacto. Ao flm de

sete meae» de orfandade po;|t|-

ca. o PBD via-se novamente fm

t' pars vlrnr a« costas ao. are-

Udo m.i

MHRflül

iproxinicdo com (

Pinto do que com

¦ -i Tanciedn Neve» Ate ima

eiitrevlsia do si .Ins* Mario Ai-

kniini iniblliüiriti doi». dias de

pois cto po***? do §r TiHf VOOUl 
***e-

\bf. raiu n« v izto.

Na A-sembiél... a opoeicáo ior

iiou-sf rnnis |MMfV£ e o pró-

pito PTB :ite enific. ma eárei

tos grandes momento» para "

soverno começou a deepteanr »
'icleranca 

governamental

o arsaassnta *o foi »oi-ov,.«t-,

I ric pc.is de inúmeras cone e»sõe» da

SSSd» siiuarinnisis O .«r Ma-

lháev Pinto perdeu dota vem-

falo Ineciiio desrie o governo Ml -

Mn Campo»

bar

eall

0 LIIICflS
rALTAM CANTODATOfl — l)iriKenles Ho PDC

estão i-iHiinli iinil.i muilus ilifii iiIiI.hIcn par» preparar
u rliapu dc i undidulo» a dcpnlat iiii Icili-ral. pnr aquela

iKn-iiiiarHii Os prrltMitlfiiti-a upenas i|iierem < nnror-

irr a Asscinl)l,-if I.c«i»IhIi\

¦ 'illstl|ll<lll ,1. (lificullliitlt s

i i iiirio.

Ksladii surgindo, sm
uliu ii.niir o nn pasar

SITUAÇÃO NA l l>v
utilidades 

para preparo dt

mata Federal, na u^ri-mii

ma aliiiye laiiilH-m. a rll;

liléia l.etjislaliva Inliiriiin

mtmatttm, mik- * Maaaniatl
lendenles para disputar a

(lual.

Snquanto no PIK lié M

pu paia iiiinm rer à Câ-

luiuadi-irisiu. o problr-

le rsndidstoa a Assem-

i epiit lagem alto pincel

io imit.i tom \inie pre-

iiiiiieiu Lagislaüva eata-

SI (-KSSAO <'OM ISA — Ksta. ainda muito ron-
luso o pi-iihlema sucessório imiiiii ipal ( nin <\nião Jc
PSII que ja lem < andidul.i itrtu ( Aliilio Kibeiro). o»
Temais parlidu,. nusui., ,,y Ha an-a «u\ c-i nista. nán en-
ninlrniHiii. ainda umu Uimtmté pats miIihíuiiiii u im-
passe estada mira os seus rarraUgtaaérlaa

P(»SICAO IM) K.H. _ I

lidn Kepiihliriiini illtlit niai ;ii>i

IfIMiláveis ao rt*t,\ iliu-iltu que
o (lepuladu federal Or Bania

ao Senatlu Federal, parn con

com um candidato do I'S1)

MM é»se mov Hiiciii.i nmta nu

M paitidárlas

anos piuceies du Par-

u repui tugem. itm- sãu

ii-in pur uli id i\ o lançar

Nunnot dn Rocha Neto
orrer em 

"cl,,)>i 
.tiliuha"

|-.»i lare< era in laniliem,

i apiiin inleKial ilas ba-

CANDIDATURA Jq — O laa^amoato d., ex-pre-
sidenle Janiu Qtinditis. pela legenda du PT\ au Sena-
dn Kederal. esla pn.\ ui ando uiiisilailu interesse nos
meios politicos em ueral. mórmenle ua ihamada área

Koveinida Caao seja iiuifirniari» a nolicia da candi-
(laiurii du presidenle denunciante. Iiavera uma trans-
lormacAo radicnl na disputa pela Seimtórin em noaao
Estado.

= Recuperação Econômico-Financeira do
País não Comporta Clima Pessimista

RIO (A.N.I - Ouvido a pio

iiiíilo ria situscáo económico-fi-

isnceüa do pais. o nireioi Ene-

mivo ria Supeiln-enriéncln d:.

GOVERNADOR CID SAMPAIO

ADVERTE A NACAO: GOLPE

.'.:__.__:
publicação e anunciada na "Ho-

ra do Brasil".

Minutos depois. por*m. era au»

tada rie novo a «ua puhlicaçíu

rei Irado o atn da "Imprense 
Ofl

dal", por questán externa.

O governador Cid Sampal.i

deu à publicidade, nn Recife, _»

um manifesto em t,nr se piopíle

a analisar a "coninniuia 
hraa'

leira"

DtoM p»nt.'f outra* < oíhki, qun
fori,»» antlriemocrátlca» eslSo se

arreulmietitanrio para 
"j-nlpeai

a» instituições".

Nâo chegou o »r Tid Sam

paio a caracterizar essas fot

eaa. ltmitanrio.se a dlaer qu» Mn

aquelas qu* hu*Cftr

rl«mállcs_i'- liara

de BOOM nh.jpt ivos

Aludiu, igualmen

niüo de consulta 
'

che» qur andou et

tn a divetHos gow

Fstado. «alientanrio que

fr* de Pvecullvo com t

ron\prPnn ne propõem

BSSSSMa am defesa das

çfles renuhllcanas

Moeda e do Crecltio .SUMOC--

tt. Olavio Goiivêa cie Bulhóei.

ressaltou a» inumeia» clificirds-

lies que neése setor eMào sendo

piereniemenic <-nfrcntfl<las. ma-

iiilestaiido poiem , eonvloçSo de

que n*o há motivo par.! pesai-

diurno, de var que a uta SSM

aendo travada com decisfto e a

nacín coma cnm tiMores posltt-

vn.» cie »uma importância como

I MMI «ólirin tttrVtttft pronômufÉ

l-iimeiro laminbn: retlucãn dn

do desequililiriii oi • anientái io

doi

omecou s s«

| 
expreeni pelo Pre>li

elho de Ministro»

llerl.-ii ai

I opinián

ih j 18 Uli

•iissacln ,«enuncio a qual

à um ano difici;.

-* O Mini«tr.!>, tei bem

:.\

JANGO PRETENDE REDUZIR

OS PARTIDOS: PROJETO
A Prasidancia de Ra-

pública determinou m

constituição de Grupo

de Trabalho para a apre

sentaçâo urgente de pro-

jeto de Lei Orgânica

dos Partidos Políticos,

que será encaminhado

ao Congresso Nacional.

O objetivo do governo
é reduzir o numero de

agremiações políticas,

garantindo * existência
de trea ou quatro.

Nesse sentido, esteve

no TRE da Guanabara
o ar. Rui Oliveira San-
tos, encarregado de reu
nir a legislação específi
ca, uma vae que a aacr-

DEPUTADO JOFILY SAIU POR

CONVENIÊNCIA DO P.S.D.
asora. o motivo

ria saida do deputado José Joftll,

di MD. com o lançamento ,ln-

ciualve. de um mcntfesto daquele

parlamentai ao povo da Paraíba

O »r. José Joflll sentiu-se asas-

tado em ae ver preterido eom a

escolha do ar. Drault Brnanl pala

cúpula do partido, abandonado.

rieitarte. o critério estabelecido.

d> sntigtiilrtade e merecimento

_No seu manifesto salientou o re-

presentante» nacionalista, que

foi atravéa disse critério que e

vernador Jundut Carneiro na ano

p.JSBdb. K frtaa ainda: "Ado-

tando crttérta

mataria tto |

tomou rumo incompatível com ai

Hen timentos dopovo paraibano.

jaaé .lofin lá

taria do TSE, em Bra»í-

lia, não a possui.
Diversos líderes politi

cos colocaram-se de ha*

diato, contrario» ao dese

jo do governo, alegando

uue a diminuição de par
tidos acarretara crescen

te atrito ideológico en-

tre as forças denomina

dei 
"esquerda" 

e 
"direi

ta".

Outro» há que sáo con

trario» à Lei Orgânica

porque estão convenci

do» de que tal estatuto

liquidará o voto indivi-

duai, transferindo a quês

tão para o voto de legen

da.

iu-u s Jt»-nç»ii cin povo pm a a*

úUOoaHovÊOB uue BaaoaaOÊ $a$a ftoa
't - cii-se • t nos nielhoi ai

ei.tien-iiieiiio» se lormos siiflri-

entemenie otlml»ia^ poique cem

rfssimisníe nnd« cotisfeui MMt

£ continuando

O primeiro caminhei, -tilve/

mais difícil e o cia reducSo dn

desequilíbrio orismenlur; Sao

rodemos com ar cnm a recurso

' c. Hiimeniii de receiin. m;.R po.

temmt aMsMsMs* as despesa-,

leduilntl,. ponsiu ¦ ¦ Icih-h .

IHliaamiKlIB M Ml» que 'eir.c-

que contar oom o ftmMHti dot

•tnsaaSMSS dos SMIttSSM e fun-

ctonáfios civis mas. se ttveraMa

tuÍ7o. poderemos levm a afalM

uni mBWilIU mndico. cliiíomos

I9fi3 f ipinos sem dúvida, tam-

fptn que enfrentüT o problema

iunhial. que e um pouco mais fa-

ell porque a siluaçào é renlmen-

ie -ntiofaroria nesse setoi dn

erononioifl fac il SarM*» » situação

e realmente ssrlsfatrtrta nesse

«etoi da economia briwileita

As lati(Mnets» de aspartaaSo »»o

«ranries 1 há nmn (SrM eatabi-

lidade no c(ue dir respeii! a im-

pnrtaçin m-aca.» à tndiMt-laUia-

lí-enD... ver

pau

tOSBOB «IfRiiç.iiiflo ni

anos ponto» e nao nos rieixai

ertos cspecioi rie-

.oiçrüflcos

Kfeltos da ln»truiio

Tom relncã, a !n-i r a -,

Ministra Gabriel Passos 111» pe
Eslá flpdfl ciim OperosiM

O mlnletitt oabriel raaao.», ti-

Inlsi de Mlnaa e Eneriia». riei-

xoii de compatecer á recente reu-

nláo de consulta rie lidere» ude-

nista» i-eallaada na residência de

conhecido pròcei-. por iul»ai que

nada tinha s farei ad Membro

do fovérno sua presença aomen-

t« teria aentido pera debater as

acuaaçbe» que foram feita*

Asora Wl oue o ar aabtiel

Passos resolveu dar a conhecei' o

reu pensamento a respeito, e as-

•im niesmo no curao de uma con-

veraa informai com a reportasam

quando entáo foi para tanto ln-

Gabriel Pjss

sita:i_imeiii«- fsaei paite aa

lerida reunião foi conhecido

puis Desconfiava o ministro

o» tema» d»scambassem para

qui- u|upo-|iia itiflac»o a causa rio clima dc

•ite da re- uiquietacâii que se verifica no

pai* Mos explica "a 
Inflação

náo e fruto da acac arimlnlMra-

li\ti do atual governo e produ-

«eu»

csame da posic»n do ar .lánio ,<, úr destcerto sniriiores

Quadros, tal como ocorreu. K ro- Ijepou cie salientar que o
•no s mística do Janismo é o que roleta» de Ministério eatáo tra-

menos lhe MM»MM cbe»ou a t.elhando quase dlumrnamente

c onclusáo de que acertou náo apa I em seita postos, dando o máximo

tecendo. de al pelos problemas nacionala

j 
salientou o »t Oabiiel Pasao» que

Aléiii do mai». náo fnl uma náo há nm setor dn «ov»rno oli-

íeumáo do partido, mas sim de dr náo liata operosidade. Além

n uni.» prdr-res numa reaidénela dr t.rrbalhar eaquemariiam. com

rartlrulsr | correeáo. ae tarefas que lhe» es-

Bu in

— a liMiasMi

a aii4 que toi HTIIiiawiMM.

IM iiHicial e lempoiarl,

com o advento da Inatruçáo 2IS>.

Esla sepsiou o me < cado finaa-

c«lro rio mercado rie proéPta*

I- " roverno foi eiario a reall-

,,,. esse «eparaqSo a :,iu de tm-

pedn mg* de capitai» e um ca»,

sacáo de entrada Ue reenrea»

clc exterior provorano» pela re-

nuncia do Presidente JSMo Qua-

cl ios que. aem dúvida ileuiru

trouxe iranrie IntranqMBMM»

politi, a Hoje porém, ii eeranos

numa faae bem diferente. NSo

pod» mo» mai- f.>l«i em iMran-

oiilirtafle rt» moeda bi-ralletrs. as

aiitnildartes .er-nmente. aao

f ontribuiram para Inspirar maloi

fonfi.ima. sf- mantivTsvm 9*p»TB-

oos esses dois mercados AMn

disso com a separaçSo, nd» Iria-

mo» criar urave» embaraço» ¦¦>.

n rinancelra au (lovérno obri-

seus serviços a uma taxa de oSsa-

iíi' superiot ao nível eta i-ealMa^

ar cambial Porranto. Mvsaaoe

eiu» unificai as du»s t_axas. e

¦credilu tndo» rom preenderáo

é«se passo decisivo, que damm*

rn sentido de completar, de mm-

neii.i eficiente.

aro que

¦tonais do na ato P8P.

MMMSM o titular de Minas e táo afetas

Observou o Mlnlatrn rnerfla que ss criticai quanto ál No que

m «ua m Bnerglaa, que tomou moperáncla do eovérno nlo wo-

I conhecimento do manifesto du redem C o ministro screarenta I tolnli

»overn»doi Matalhles Pinto an- lnte o «ovétno e«:» trabsthindo <ind<

tM de sua dlvul»acáo náo tendo com af.ncn. e-;t.v-canrtn-se

rasáo. por conaegulnte. para co- > ent ido de conter

nbaM-lo depol» de divulsado cie»"

relaciona eom aa

Petrobras. frisou o

que a empresa eatá vol-

sua fsae ete operosida-

questán rta teimaria

uva pala «uai a ar.

dtflculrta- Lue de Caxias é um problema ad-

ministrativo interno, coa o swU

SaStsaM pata um refln

na liberdade e porisso

mos os banqueiro* a

Ou um reeime de pena

r porleesn convocamos oe

quttit-oa r mvuiuum mim- 4**i

mlssem s taxa fixada paio

cc do Braail

finalmente encerrando.

Cierla.rsc6e» o sr Otávio

liOes apontou a- raríe» po

na -ua opinlfio 204 em

hoie spho 'âo ^omb.ífldo:.

- Pm-qne se parte do

posto de que s elevação de DaSa

c;e cambio e cause «em ae per»»*

liei que e efeito A 204 asnMa

suprimiu uma taxa dlflctteM. o

e«taheleei'u s rFatldadé de crulM

ros. no a»u valor interne » «a- 
'

t«--no Aiauns imiltico» comaeMM

coerentemente n Tnatnieto ttt,

poique. no lempo

ram. o poder,

dicnes de modificai

¦ ..mblal e acredito <

irores condlcüea ae t

ntitalmente K é por Iaao aaM I

dlaer naiMIl

forma cambial ao aeu temas,

impacto» teriam M

^||l
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ntARir. na tari*»** quarta rma,

Carros ()ficiais Atrapalham e Criam

Contusão No Trânsito: Av. João Pessoa
Verdadeira balburdia no trânsito verifica-se

na avenida João Pessoa, quase esquina com a rua

Voluntários da Pátria, com a instalação de um
"reservado" 

para veículos da Rede Ferroviária

Federal e do Departamento de Estradas de Roda

gem. O 
"reservado" compr ende um espaço su-

Hciente para stacionarem de seis a mais veículos

Quando um carro particular estacionar na-

quele trecho, o guarda se mexe logo, determinan-

do que o veículo seja imediatamente afastado da

li, náo se chegando a observar nem mesai quan
do o carro particular apenas pára para desembar

que de ssageiros. Seria de dizer-se aos guardas
de Drestimosos. mas assim não acontece, entre-

tanto, em virtude da parcialidade de como aque-

les homens do trânsito agem.

E isto prque quando os próprios carros ofi

ciais estavionam fora do 
"reservado", 

em fila du

pia ninguém chama a atenção dos seus motoris

tas,permitindo que se crie, então, verdadeira bai

búrd a no trânsito.

FILA DUPLA

.Sábado a reportagem do DIÁRIO DA TAR

DE teve oportunidade" dc _presenciar o estaci na-

mento de seis veículos, todos oficiais, em fila du-

pia aos do 
"reservado", 

sem que isso guardas
do trânsito tomassem qualquer atitude.

Nào viram, nossas autoridades, o atrapalho

e a grita popular que o fato provocou, deixando

que os carros oficiais lá continuass m estaciona-

dos Logo depois para maior confusão ainda es

tacionava fora do 
"reservado", 

em lugar impró-

prio, um jipe da Polícia Rodoviária.

O fato veio criar maiores atrapalhos, prinei-

palmente aos veículos que saiam da rua Volunta

rios da Pátria e entrando na avenida João Pessoa

Tal fato foi constatado sábado, mas repete-

se todos os dias. logo que começa o expediente
nas repartições públicas, isto é, após o meio-dia

de segunda a sexta-feira, e após às 9 horas aos
sábados

Note-se. ainda, que o jipe da Polícia Rodo-
viária entrou na avenida João P ssoa dirigindo»
se contramão da rua Cândido Lopes para atingir

a avenida João Pessoa.

Disputapelasucessâof
em Pernambuco: PTB

Depois de conf erenci

ar durante uma hora e

quarenta minutos com o

Presidente J. Goulart, e

de conversar tambem

com o Deputado Barbo-

sa Lima Sobrinho, cuja

candidatura acaba de

lançar ao Governo de

Pernambuco, o ex-Gover

nador Etelvino Lins dis-

se à imprensa carioca:

"Náo 
nos tendo sido

possivel marchar a can-

didatura do prefeito Nii

guel Arais, cuja admi

nistração progressista*, e

honradano Recife não

bastou para unir as for

ças de nossa coligação

oposicionista, marcha, candidato ae houvesse

rei de preferência para condições para unir to*

o nome ilustre do ex-go-' das as nossas torças,

vernador Barbosa Lima' Por sua posição idao-

Sobrinho por não haver lógica diante dos pro-

condições para fazer. blemas nacionais e per-

candidato do PSD.

Evitei, assim, expor o

nome de um companhei-

ro a uma derrota, pen-

sando sobretudo no nov

me do ministro Ar man-

do Monteiro Filho, que

haveria de ser o nosso

nambucanos, como por

velhas e sérias ligações

com o PSD, o nome de

Barbosa Lima Sobinho

mantém unida a nossa

coligação.

Assim espero, com

bem fundadas razões".

Juizo de Direito da I.a Vara da Fazenda Publica

j Edita! de 2j fraca com o prazo de 10 (dez) dias e

com redução de 20% (vinte por cento)
O liout.r v

(leve Ki anklii

to Substituto.

ELDORADO:

NOVO

CIGARRO
A Companhia de Cigairo» Sou-

7* Cruz vèrn àe lançar no merca-

do uma nova marra de cigarro.

ELDORADO

Feito com turno selecionado e

distribuído à preço baixíssimo aos

consumidores, o novo produto te-

rá. certamente fácil aceitação de

parte do público.

Agradecemos a remessa c»ue a

Cifi. Souza Cruz nos enviou.

iiiiio Klcely

Juiz de Direi-

rm exercicio

a da Fazenda

Pública, da Comarca de Cirt-

tiba. Capital d Estado do

KA.
<te rá

l>n i"'-

COMEMORA-SE DIA 7 0 
"DIA 

DO GRAFICO"

Grande tarde dançante na 
"Duque de Ca*

xias" - Outras festividades - Programa
Comemora-ne dia 7 tle feve-

elro, como acontece todos os

mios, a data consagrada aos ftrà-

cos, aqueles que dia e noile lu-

l.om np-s oticinus dos Jornais . e

«ráílcas, para apresentarem ao

i.<úbiko o produto de seu Insano

rabalho.

O programa comemorativo da

data consagrada aos nossos grá-

íicos está assim elaborado:

PARTE DA MANHA

horas — Missa em aç&o dr-

graças pelas nimas tios associados

falecidos.

horas — Romaria ao Cemitério

Municipal em vlslt* ao túmulo

grande Lider da classe OiSfira

Lauro Elbe Posplssll, onde será

depositada uma coroa em Inten-

çfto aos gráficos já desaparecidos.

PARTE DA TARDE

Nu Sociedade Duque de ('-.xIiin

14 horas — Terá Inicio a urainlr

Tarde Dançante, abrilhantada

por um ótimo conjunto e que se

prolongará até às 19.30 horas.

Demais Informações, na sede

r'o Sindicato, nos diaa I c t d»

fevereiro, das 18 fcs 21 horas.

As reservas dc mer» poderão

ser feitas na sede do Sindicato,

no horário acima, ou na Portaria

ila Sociedade.

Notai — Só ter§o entrada ao

r.trau Dançante, os associado»

tiue apresentarem fc porte o ta-

!íio 12/61.

Povo vive sob .
(Continuarão da l.u página)

itlguns estabelecimentos, no»

tadumciitt» dou bairros, un

elevado preio tle 711 cruzei-

ius eai quilo. O arroz amu-

relão está sendo vi-mliit...

mesmo ni. cenlro da cidade

a 82 traseiros rm nullo.

i|iu* ju o povo nao come. per-
'| ********** ao luxo apenas

> ******** 
********* pela im-

lu.rtacão do Kio Grande do

Sul ila carne congelada, ven-

, dida em alguns açougues.

, com seu preço reduzido. Tal

produto, no entanto, é tam-

bém bastante racionado pe-
O feijão, por bus vez. lem Io consumidor, reservando

seu preço na variante de 4."» sua compra apenas para o

a 35 cruzeiros, dependendo fim de semana.

da consi iencia do proprietá- Com as exorbitâncias a

rio do estabelecimento. nue atingiu feijão e arroz,

fnlo consumado não

de bairros perecerem pela

fome, um expeclro que vem

ameaçando us lares dus cias-

ses menos favorecidas.

BARES

O povo já não pode, por

outro lado, fazer seu lanche.

O preço dos comestíveis ven-

didos em bares e casas de

lanche, bem como os refri-

íjerantes ou a cerveja, atin-

giram preços astronômicos,

não permitindo mais sua

KA.'. SAUEH a ¦;. que I

virem ou dele conheci-

I menu, liverem, expedido nos ¦•»-

I tos de Executivo Fiscal R.o 340U,

| em tine » exequente o Instituto

i de Aposentadoria a Pen. ões dos

j 
1'omerriái ios e executadi * Rna-

(prezj Editora 
"O Dia" S/A, Km*

, se procesf-a perante este JuUo e

Cartório da I.a Vara da Fazenda

Pública pelo porteiro dos BSdttaV

ri.s ou quem as suas vezes fizer

no dia 15 (quinze) de fevereiro p.

vindouro, as 14 horas, no local on-

de se realizam a.s vendas pm ha**-

ta pública datsnstoattat por ís-

te Juizo, F.iruro Estadual, aito a

rua Ur. Murici .142, 12,o andtr,

sala 1214, serão levados à público

pregão de venda e arrematarão, i

quem mais der e maior lance ofe

recer nãn inferior ao da respec.

tiva avaliação tom redução da

20', <ui sejam CrS 1.280.000.00

ihum milhão duzentos e oitenta

mil cruzeiros!, os bens pertencem- bzeaçia Pública, a datilografei

tes a executada Empreza Editora
"O Din" S'A., em seguida des-

critns, a saber: "1 (uma) máquina

I.lnotipo, modulo 8, n.o 50774. com

:i mnuazine.s, rio fabricação 
'dn

Mamenthaler I.IMo Tipo C. ava-

liad,, pela importância de <-'rS

1.C00 000,00 (hum milhão e sei*-

centos mil cruzeiros), bem ess*

que se encontra depositado à

e comum muitas pessoas aquisição.

mmm r 
•* •» / -^^¦*a*-n*-*m**i^. 

V"

Avenida Batei n.o 1183, em mãos

do «i Adello Ramiro Assis"

"COTA DE FLS. 28" MM. Juiz:

0 IAPC requer a expedlçio de

Editais de 2.a Praça, na forma da

lei. Em 24-1-82. (a) Alfredo Rego

Barros — advogado. 
-'DESPACHO

DE Fl.S. 28" Sim. observadas as

formalidades legais. Em 25.1.62.

(a) C. Franklin. 
"DÇSIGNAÇAO

DF, FLS 28v." Designação —

Designo o dia quinze de fevereiro

do corrente ano, ág 14 horas, para

a audincia de 2.a praça, autoriza-

da pelo despacho nupra. Para

oonítar lavrei ste termo. p/ev*.

ia) Zanonl Amaral. ENCERRAMEN

TO. — E para que chegue ao co-

nhecimento dos Interessados e

ninguém possa alegar Ignorância.

mandou expedir o presente edital

que será afixado, na sede deste

Juízo, no lugar de costume, e por

cópia publicado pela imprensa.

uma d) vez no órgão oficial e

três (3> vezes e mjornal local, na

forma da Lei. Dado e passado

nesta cidade de Curitiba Capital

do Estado do Paraná, aos vinte e

seis dias do mês de Janeiro do ano

de mil novecentos e sessenta i

dote Eu (a) Osiris Alvlm de Oli

;, Escrivio da I.a Vara da Tm

«ítnuserl.

VIDtòrle Ilcely Cléve Franklin

Juiz de Direito da 7.a Vara d.

Si 'istltulcão. em Exercício nesti

Pi imeira Vaia da Fazenda Piibli

ca Federal

Oelrls Alvlm de Oliveira

Es.-rivSo da Primeira Vara do Fa-

zenda Pública

IR 77.800 X 3, 5, el4)

Preço da...
(Continuação da I.a página)

Dizem os carchantes

filiados àquele Sindica-

to, de serias impossibili

dades no suportar os pre

ços do boi-em-pé, nas re

giões de aMto Grosso. S.

Paulo e Rio Grande, for

çando por esse meio, a

autorização da COAP-

Curitiba, na majoração

de 25% para a carne de

segunda e terceira.

Os frigoríficos, por
seu lado, aumentarão os

preços, na ordem de . .

30% a 35% como decor

rente tudo, dos impôs-

tos criados recentemen

te.

MINISTRO NASSER AGIU

COM PRECIPITAÇÃO: MAC

RIO, 5 (Transpress) — Quasi todos os no-

mes apontados como terroristas e outores do ateu

tado da Mac parecem cidadãos tranqüilos e^ pa-

catos fazendo crer que o inquérito não teve êxito

em suas investigações. O próprio oficio ao minis

tro Nasser pede ao governador Lacerda que pro-

vidência» já foram tomadas para apurar as de*

nucias qu os mesmospertencem ao Mac. Jui-

ga-se que o ministro agiu precipitadamente dei-

xando de divulgar a lista dos nomes como impl--

cados em atos terroristas quando nada está pro-

vado contra os mesmos. Todos acusados foram

ouvidos pela reportagem. Todos acusados foram

não pertencer a Mac e não sabe qu m procurar

para alistamento, e desmentiu ser autor da bom-

ba no Palácio Tiradentes quando falava o Pre*

sidente da República. O tenente Vicente, citado

como pertencente a Cruzada Anti Comunista não

é c nhecido na cruzada, segundo revelaçõ s do

almirante Pena Boto. Luiz Botelho, outro citado

recebeu o repórter em sua própria caaa e achou

graça da sua acusação como pertencente a Mac

Nunca pertenceu ao partido integralista. Tran*

quilo de sohrt Luiz falou longamente ao repórter

contestando o resultado das investigações da po-
lfcia. Os demais acusados, Nel Pereira • Aluisio

Gondim.

"MELHORES" 
DE S. PAULO

i uni,,

ip pede quem

teatral pau-
********* "A ks-

ena«l:i peln Tea-

it.ir.iiia.: Berla Zemel, pr\o conjunto de traba-

lhos (da Cia. Nvdla l.iriai; Melhor Cenógrafo:

Ciro dei Nero iiunjunt.i dr trabalhos); Mr-

lhor Trailutnr: l.uiz de Lima ("Armadilha pa-

.*\qui esta .* rttpNtt tio leitor qi

lur.un i» "melhore»" ila tenipuradu

lista

tro Biasili-in. ile Cs—iiHsi Melhor Autor: lume ra um homem sú" de Henry Thonuay e "Hino-

Andrade: Melhor Diretor: I lávio Rangel, qur reronles". de Itinesi-oi. A "Personalidade Tea-

dirigiu \ ISiada 
". 

Melhor Ator: I.uis l.inha- trai do Ano" recaiu em Clovis Clareia, por sua

re», em " A Iscada 
'; 

Melhor Atr!»: I leiile Ya- brr»ve atuação frente ao Serviço Nacional de

eonis, em "A Iscada' ; Melhor Coadjuvante Teatro. Observe o leitor que um só espetáculo

masculino: .lõ Soares, em "Rinocerontes": do — "A Km ada", de Jorge Andrade, pelo TMC —

Teatro Cacilda Ke.-k.er. Melhor Coadjuvante Fe- obteve a maioria dos prêmios. Isto é, cinco.

"José, 
do parto Não se decidiu

A próxima peca a ser eni-enadn pe:

tro de Bolso (depois do carnaval, qnan.

minar a temporária rie Amado Tarado"

"José. do parto à sepultura", de August

que alcançou relativo sucesso em SSo

. Tea- Ate o presente momento a direcfto do Ten-

o ter- tro de Adultos do SESI ainda nao se decidiu

será sobre o próximo texto a ser encenado pelo eleu-

i Boal, co, muito embora quatro peças tá tenham sido

Paulo, escolhidas e aprovadas Parece que o TAS está

Texto de indiscutível tendência esquerdista, te-

rá como direior aqui Maurício Tavora (que viu

o espetáculo paulista» e como interprete» toda

a turma do teatrlnho da praça Rui Barbosa,

nua totai de 11 personagens.

aguardando a aprovação de verbas para só en-

tão iniriar os ens-.ios. No entanto, a mais pro-

vavel será "O Pagador de Promessas", de Dias

Gomeg. pois o elenco Já obteve para tanto a

aprovação do próprio autor e os respectivos dl-

rel*os de exclusividade.

Prefeitura Municipal de Curitiba

DEPARTAMENTO DO MATERIAL

Gabinete do Diretor

EDITAL No 2-62

Concorrência Publica
O Diretor do Departamento do Material devidamente nutorl-

zrido pelo Exmo. Senhor Prefeito, ton* público que Icru realizai

ro próximo dia 38 de fevereiro de 1 1)02. concorrência publica, pata

compra de pneus e câmaras.

A relncão ria quantidade e mi

sorilit-nrio.s terfto prestado1-, na Div

""as 

proposta deverão ser «.tragues fm 
envelopes fa»chndos, con-

lendo duas vias e os preços devidamente especificados.
* 

A Concorrência será realizada no dia 16 de fevereiro tle 1 982,

às 15 horas, sob a Presidência do Ene;' Antônio D. A. atmavmam.

presente n comissão designado pelo Fxmo. Senhor Prefeito Muni-

doai ocasião em que as propostas serão abertas e UUNni P»"*

sença dos proponentes interessados, k rua Quart n." 401, sede do

Departamento do Material.

O resultado da Concorrência, dependerá da homologação pelo

Exmo Senhor Prefeito Municipal, e a Prefeitura se reserva o dl-

reito de anula.- em todo ou em parte a Concorrência por justa cau-

=a ou releitar as propostas que nãn correspondam os Interesses ds

Municipio

O presente Edital, para conhecimento de ouantos

sar. vai publicado no Diário Ofir

e afixado em local vi-ivel e de fár

ossa interes-

rio Estado, jornais dn Capital

11 sso em dependências da Pre-

feitl UU ips
962Curitiba. 2 rie Fevereiro de

ANTÔNIO D. A. AMAZONAS — Ens". Diretor

(R-77.807 X 5

Os 
"Melhores" 

de Curitiba

libano de 1961.

TtrdadHramentr

náo encontrei

varia. paaaSas ja me perguntaram porque 
j 

lana. Atrltes: Rosa Aievedo. I.ala Schneider e

escolhi os "melhores- do teatro curi- lane Martins. E. acho que r

Irei nenham diretor, nem cenógrafo, nem ila-

mlnailor. nem flgarlsta. nem revelaçío (maacall-

pata, de um modo ceral. foi um ano fraqaisslmo.

conforme já tive oportunidade de frisar diversa, multa camaradagem citaria ainda, dentro

vises. Todavia, posso Indicar os qae. na minha setor llomlnacáo, Pedro Mirhalskl. do Gaalra,

mais se salientaram na temporária pelo sea trabalho em "files nio asam black-

Atores: Hellor Rlssato. Arv Fontoura, tle". Si mesmo. E. * bastante, nio lhes pare-
Joel de Oliveira, Arlsteu Beriter-e Wllde Quin- ce?

EDITAL

lo Cartório de Protesto de Títulos da Caoifcl
Acham-se em meu Cartório, á Praça Tira-

dentes. 236. 1° andar, sala 102, para serem pro-

testados, os título!- abaixo discriminados:

BEREI. BRICK — acettante. Duas letras de cambio sacadas por

Her-. **„-y,*,„rr. no. v-Vve. rie r.-« in ooooo cada uma. vencidas

h 15.11 e 15.12.1981. — Por falta de pagamento.

AROI.DO FROTA - sarado. Duplicst» de fatura, por Indica-

çfio, emitida por F. Meias Walkiria, do valor de CrS 23.314,50, ven-

cida á vista. — Por falta de assinatura e devoluç&o.

MIAHI.Y THOMAZ

çfio. emitida por Sama Oalman,

a 30 8.1961. — Por falta de asslnctura e devoluçío.

VilaRicaS.fl.
iEmDiêsa de Armazéns Gerais!

•5 _^'JSS__í-<__r F ¦ *****^
Bp JãF i___iií nu i ii ri
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sacado. Duplicata de fatura, por indica-

Uman, rio valor de CrS 43.000.00, vencida

OEDALA MOKOTOW — sacado Duplicata de fatura, por indi

cacao, emitida por Kella Sc Elzenmesser Ltda., do valor de CrS .

30 960.00. vencida a 31-1-1962. — Por falta de assinatura e devolu

ARNALDO DA SILVA LEMOS (Lord Baliol — comprador. Du-

plicata de fatura emitida por Cibrás S.A. — Consórcio de Imóveis |

Brasileiro, do valor de CrS 6.700,00. vencida a S1-1-1S_, com pacto i
adjecto de Juros moratórlos. — Por falta ds pagamento.

Por nto fer sido possivel enoontrar os referidos re*- 
j 

%

ponsávels pelo premem» os Intimo para fins de direito «, W

»o mesmo tempo no caso de nio ser atendida esta lntl- 
j ^

maçüo os notifico rio rnmpeUinte protesto. Im
Curitiba. 3 rte Fevereiro de 1 aaa 1»^

WILSON MAKAVAI.HAS

Atmozens do Vila Rica S. A., localizado* no Bairro de Uberaba

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N. 96

, 
- 10.° ANDAR CONJUNTO 101

Caixa Peto'. 7022 - Telefone: 44367
."urilibr — Paraná

Cl IDI TI R.TkN í\ - A TUA VAll0SA CONTRIBUTO A SOCIEDADE DE SOCORRO AOS NECESSITADOS AJU
Va\JI\l | IDflílU .DARÁ A CONSTRUIR 0 SEU NOVO E ESPAÇOSO PRÉDIO NO BAIRRO DO TARUMÃ.
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TEMPO: InRtúvel.

TEMPERATURA: Em r1eva(.S

VENTOS: Sul modtradoa

MÁXIMA: 25 9

MINIMA: 14.fi

fmn_ 
: "'":**:-'-'iSVy-*

Tarda
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TELEFONE* nr URGÊNCIA

CartMo do Protestos .. 4-7474

is 4-01(10

AMDU 4-"T>:i
>ronto Socorro 4 MM
'ORCA 

E I.U/. 4-Olil'1

lelcRacia dp Plantão ...... 4-iiüOO

MAlílO-DA TARDE 4-1ÍNI1

linml

evereiro de 1962

Majoração das taxas de Estiva e
Desestiva provoca prepta reação
In lll n.u, iin de lim Siin .'.mio;

«bras pm Ioda a pxtfncão
1, (Bureau Press) — As

.tude- rodoviária» prete"

iui As ohras de duplicarão

.limla Rlo-Sflo Pnuln . . .

'. o mesmo ritmo da pari

, jo ita Rio.Bahiu. ap . vi-i

¦ ulilizaçüo de frent-s de

ii mo longo de todo ¦> tia-

para mais rápida conclusa.

itialhos. Uma (las ma'!*-

le alio InlerÔHse a ser vo-

i.|.i Câmara Federal, ai fi

1 ilas férias paralamentai 
"s.

íhettura de ci édito sapa

,* h riinsiiução da 2.3 pis

.ilovla de maior moy.-

e nllMO no pais

..iriilos por i'.:ni.

0 Con^lho de Ministros Ifi a-

iii a exposição üe motiva

IMPOPRTANCIA

Oí tit.lmlhos de conservacSo

zadns pelo Departamento

.cior.nl de Estradas de Roda-

I Poderá afetar sensi- presidente do Sindicato I be o direito de aconse

velmente as atividades dos Estivadores, teria di lhar ao governo a revo

econômicas do país, o to, que se à Comissão ca | gacão das mesmas reso

impasse criado entre a

Comissão lnterministt i

riad, encarregada do es-:

tudo das resoluções . . . '

2.. 132-3, da Comissão

de Marinha Mercante e

o Sindicato doa Estiva-'

dores, com a decorreu- mt
cia da insatisfação de 

| Qs preços mínimos pa
classes importadoras e ra a atua| iafra je ar.

luções, aos estivadores

caberia o direito ao

curso de greve.

Arroz: preco minimo
não foi f xado ainda

gem .ao longo di rodovia. |á s-r-

riam suficientes parn a abertura

(Ia pista paralela, cuja constru-

ção devolverá à Rio-Sío Paulo

a rnndir.lri de "SatrsM livre", e

pi'Oíiii7Íiido os eerilns benéfico»

pnra n economia da maior parte
dos Estados do Sul do Palc.

As obras da 2a pista iá SStM

sendo pxecutnc|.is no trecho tae*

rel-Cumhloas. prAvImn ao Eata

do cie Sfio Pnulo. numa e\tenr"io

de TiO quilômetros.

A ee\mplo da pavimentar;"!-)

da RIo-Bahin, que será conclui-

da no foinal rlp^le ano. a cOMti U

rão ria 2.» pisla da Rlo-São P.ni

Io ocupa posição dc prlnrlilnd"

no Plano Qüinqüenal rto DNEH

para o período dp lüfifil inr.r>

Trai a-se de rodovia de alto Ir.

leresse para reglõeB do elevado

Indico de prodiiç-jn visando .1

redução de fretes S no fícil c-

coamenlo de véus produtos p-irn

grandes

ik prlncir

ent los cie consumi

iis porlos da pais.

SATURAÇAO

O Irá reco cm toda a extensão

(Ifl Rto-SAo PftulO nnie^Pntn *

mcMin cie 7 non veículos /dia.

fom a preflominanr ii ahcoUi*a

éoB veíriiloj; dn cnrpn (70^). *

lém de eOSmttftSf*m pnrn n sin

^nturnrfio. determinam n queda

dn velocidade — diretiva e moti-

vam índice alarmante dp nciden

ir-c nm determinndns travessias.

O DNER. por oulro lado. Ar--

pende na sonservação rta PreM

sidenle DnHn umi tal wmn A-*

IStllliaua que. aplicados na pisín

paralela, seriam 1á suficientes

nara a sua construçSo.

Tal sucedeu no .ano passado,
'liinndo em quase torta a aua px-

tensão da rodovia foram executa

Ani trabalhos cie r»capenmento

do arl alio (5 cm>. além de on-j

ros serviços de reconstrução. 
j

Perde, assim, a Rio Sfio Pau 
j

0 dia a dia. a* nua* caracter!*-j

ticas de 
"pstrada livre", na ln-

lerllgnção entrp as duas mais ,i*\

pnrlantes clrtartes do Pnls.

As ohras de construção e pavi

entnçüo dn Presidente Dutra

<:erSo ePxrutadas de acordo com

o ne ru Int»» esquema de conform!

cinde rom o Plano Qüinqüenal A*

Obras Rnrtovárlos 1Ç» 1-19B3 *

as recentes resoluções da IV Reu

nião dos Oovernadores.

No trecho quP per-rorre o Fs,

tado do Rin — construção: ....

Iin qullomptrns (904 mllhõesi.

pavimentação: 125 quilômetros

1.2.ri0 milhflesi.

No trecho que percorre o E*-

tado de Sáo Paulo: construção

— 147 quilômetros fl.029 mt-

lhões 1; pnvlmentaç3o — 216 qui

lomefos (2 390 mllhíles).

exportadoras, pela séria, roz nào foram tixat.os
crite que se frimou, na„inda 

pe|Q |nstituto Rlo
decretação de aumento Grandeses de Arroz.
de despesas no setor de 

j 
Em contato mantido

pela nossa reportagem

piestões Pedagógicas

A Educação e a Familia
MARIA NICOI.AS

l-imi Ha é o grupo pri-

ivo involuntário 8 que

litiic a bafe füiulamenlnl

onednde; grupo social

ci. mais antigo.

lodadalS resulta dn a.

eremiacão de famílias que

esslriadp de auxilio

ciue peio Instinto

nato de socla|Wad«.

Em -.eu selo e homem nas
•<.. cria-se; educa-se.

Nerilium grupo i mais ra

n'm mnis util do que a
'tmilla, 

que o conduz á so-

Oara esli. pois que 8 fa-

família cabp o principal pa-

pel na educação do homem.

Kle deve entrar para a «o

eiacle ia educado. Esta

aperfeiçoa, a educação tra-

¦Ma dn lar. Ha varias con

rtpcr.n*. da estrutura famlll.

Kneretanto. nA» «dotamos

idéia dp que a familia re-

K«5onta um conjunto rte pes
*** Usadas por laços co-

muni sangüíneos ou pplocn-
'^mc-nlo 

ascendente ou des-
'pacientes e colaterais, que
V|vam ou nfto aob o mrano

Mt,

Nn sentido restrito a pala-
"a familia designa pai,
">*i e filhos.

Vivem ligados por elos de

de amor e de dedl-neue

i-arSo.

P a esta família que cum

tr* a tarefa de aperfeiçoar
•mi descendente» aperfelço.
a"<lo assim a sociedade, o
EMado eo Mundo, enfim.

A formação da personnll-
"•"rte do Indivíduo é a resul-
,a""> do meio familiar.

Rejde o nascer, a vida da
Tianc» fleonrr» entr? o re-

——

ferido meio • o «icial, am-

bcis apresentam feiçfies dife

rentes t teem necessidades

iliferentes.

Nn meio familiar a mão

mãe desiara-fp como o cen.

tio de grnvltação rto psiquis

mo infantil.

As mnnifestacSes do com

portnmento infnnlil nesse

período (primplra Infância)

demonstram que n ativida-

de psqulco Infantil p hnsca-

do na satisfação do apptltp

nutrivo.

Com o seu nprcftnmcnto

no melo as tendências e gos

tos, aos poucos vai-se ntenii.

ando com nssocilltncBes do

mPln socl.nl rta Infância.

tyas a criança ficará pre-

sa aos vínculos familiares

ati mais ou menos n puber-

dade.

Desse ppriodo em rtinnle.

ola eslá completamente in-

tegtvul.a na sociedade. Con.

trihuindo o nmhipnte afeti-

vo da fnmilla de modo dod

sivo na formação do enra-

ter Infantil, i dever dos

mais cuidar seriamente da

educação dos filhos. E' ob-

vio que se deve evitar co-

sos como os dl filho unico:

do filho mnis novo ou mais

velho, dn nnlca filha, entre

Irmãos e vlcf.verso, casos

essps que nSo raras vezes

emharaçam o hom funciona

mento da aula. quebrando

por vezes, a rtlsclnlinn esta-

beleclrta pelo mais perfeito

educador. E como' umn o-

velha ruim p8e um rebanho

a perder, basta exWHr um

só desses casos numa classe

para que a rotina diária não

siga normal e perfeitamente

Devem os pais tambem.

das crianças prdo sobrenatu*

ral a incutir-lhe a Ideln da

cxislpncia de Dpiis. pam tor

naja nptn a continuar na

escola o que aprpndPrlnm Ar

util e aproveitável em spua

lares.

A reliKiáo 0 um fator tão

poderoso na educação que.

mesmo ns pessoas nfio reli-

glosas, subordinam-fe ns sn-

aa leis e respeitam oa seu»

ensinnmpnlos.

Do exposto conrlue-se:

a) a criança deve ser reli.

gio°a, Isto 6 deve orar cona

ciente e sinceramente em

Deus:

bl deve-se resppltnr a opl-

nião alhPla porque mesmo

onde nno ha relleiflo pode

haver caráter puro: contu-

do, dentro da religlfio e da

pureza de fmus ensinamen-

tos é 0,ue sp acilsolam os ca

rateres.

e) ha urgente necessidade

de transformar a eacola pri.

marla de executante mftqut-

nat de programa em forma-

dora de caráter,' trocando as

cordas sensíveis do cora-

çfiosinho Infantil;

d) jamais se deve esquecer

de agüentar a tantos ensina

mentos oi divinos reflexos

do Amor da Caridade, con-

forme ensinou Jesus, o mel.

go Pilho de Maria e do nfio

patriotismo, como noa foi

ensinado por noaroa antepas

sados.

eatíva e desestiva, «carre

tando consideravelmei.-

te à movimentação de

cargas, em todos os por

tot nacionais.

Pretende a Comissão,

aconselhar ao Gabinete

de Ministros a revoga-

ç&o dasuelas resoluções,

considerando que a apli-1

cação de novos niveis so

bre serviços portuários,

implicarão em graves a-

mea cas que forçarão a-

centuadamente o recuo

da exportação que se su

jeitará ao máximo, da-

das as dificuldades na a

quisição de mercadorias

flagrantemente desen-

contradas, á convenien-

cia do importador.

A Comissão Intermí-

iHtaurial. deverá entre-

gar ao Conselho de Mi-

nittros, em dias desta se

mana, o seu relatório.

aendo certo, sua tendên-

cia, em aconselhar ao

Gabinte, a revogação da

t resoluções.

Por força do pacto in-

tertindical existente, vá-

ria* categorias profissio
nait poderão ser envolvi

dat a um eventual movi

mento de greve, que pa-

ralizaria imediatamen-

te todos os portos nacio-

nait. E neste sentido, o

com o pessoal do gabin 
•

te do titular da IRGA,

sr. Eduardo Kraft, fo

ela informada que os es

tudos para a fixação do

preço mínimo de arroz

prosseguem ativamente

em diversos agrônomos

do Instituto tolhendo da

dos no Interior tio Est.i

do.

Depois de concluído-

estes trabalhos, os resui

tados serão encaminha

dos aos técnicos do . . .

IRGA que deverão cai-

cular as médias para fi

xar em definitivo o prr-

ço minimo.

Dada a complexidade

dr-ssa matéria, esperasI

que MMMMM nos primei-
ros dias de fevereiro ve-

nha a ser conhecido o

preço minimo para o ar

m**p>: -;» 
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ij PISCINA K SUCESSO riube t urllil.ano. os asso. i idos pagaram cêrc

Funcionários municipais terão

arroz ao preco do custo
Déz toneladas de arroz serSo

adquiridas pela Prefeitura Mu-

nlclpal, para uzo exclusivo de

«eus funcionários.

O produto será comprado ao

InsUtuto Rlograndensee do Ar-

roz (IROA), com prioridade de

para embarque, e vendido aqui

sem preiensoes a lucros.

E' o que afirma em nota dl»-'

tribuidíi á imprensa, o general

fbere de Maios.

Enquanto os arranjos dlscl-

plinam medidas iniciais para «-e

extenderem em seguida I popa-

fnrno rnritihanfl es dnrns de nn

aas vêem pagando o preço varia

vel de atfi 90,00 por quilo de

arroi.

DisDp6-se o prefeito de Curt-

tiba, com essa lntençfio, I aca-

bar com o intermediário, elemen

to responsável pela nita do eus-

to das mercadirlas corretadas.

Gananciosos e muta vez, Inex

crupulosos. intermediários exls-

tem que, nSo ae satisfazem com

a exorbitância de lucros contra-

tados, alterando para duaa e

treis veses, a sua percentagem,

tiradas outras tantas da

dos consumidores

E no abuso desses atos crimi

nosos, a mercadoria em Curi

tiba, alcança preços demasiada

mente Intoleráveis, devpndo-s»

Isso, ao excesso dp desleixo

parte da COAP-Cui iliba.

Efio Sfio Paulo, o atroz esti

sendo vepdido é 39.00 por quilo,

nSo havendo justific-atlvos para

diferença tão grande, entre Cu'1

tiba e aquela capital.

O que exisle é aepnas o res-

peito pelo órgão controlador, q-ie

para ali tem estabelecido o preço

parte custo, aob bases estritamente ri-

ridas.

P

PISCINA í: SUCESSO

__je nin puderam descer até o lilui

M us que de lá retornaram, eslão encantados coir

fc a praia curitlbana — a deliciosa piscina iio Clu

£ 
be Curitibano.

A tarde de ontem foi uma amostra du que

mserão os futuros dias. de sol naquele encanía-

k dor Parque Aquático.

Brotos e rapazes em profusão numa aleíi in

^ rontagUnle, enfeitando aquela paisagem hen

M paranaense 
— emnldurada de pinheiros.

** As animadas tardes dançantes ceilerain lu-

gar às lardes de piscina 
— puis agora. *****

assunto e sucesso.

Ht
"BIRTIIDAY* UO PREFEITO

O flovernadnr da ciiliule aionleceu si-vta-

feira rom data natalúla.

Amigos 

do Prefeito Iberê de Mattus e qua-

ae a totalidade Uos iunciunarius -lu Paço Muni-

J^ 
cipal estiveram naquele ilia nu endereço M

% aniversariante para os cumprimentos.

Maltre 
Paulo apresentou um nue

S 
"buffet" e os brindes foram feitos a base de

J 
»»coth ".

Revimos prazeirosamenle a Senhura I. nue

^ Tourinho de Mattos, que atendeu a Iodos cum

o Senhor r Senhora Paulo Junquei-

a Senhora Neuza Tourinho Cavalcanti e

- o Senhor e Senhora J

Senhor e Senhora Heitor

S- 

Bagiti» Vidal — Ester Tourinho — o advngadn

Jorge Clomes Rosa — o Senhor .e Senhura .loa-

quim Mlrõ Neto — o Senhor e. Senhura Alva

_ ro Junqueira — Suely Tourinho ,¦ Thais I'ou-

J| 
rinho firenler — a Senhura 7.llá Fontana .lun-

% .(iieira — e ainda dezenas de admirai!..res do
w 

f refeito Iberê de Mattos.

SSOCIETY 

EM NOTICIA

Logo mais à noite, o primeiru Jantar Men

^ 
sai du Clube do Comércio ila nova diretoria pre

^ 
iMHt pelo Senhor C élio Pereira de Oliveira.

^ 
O Presidente Celio velo especialmente de ta-

^ 
beçudas. onde faz temporada com sua família

% para presidir o primeiro encontro de 62.

Ssua 

filha Ana Lúcia

^ 
Petrelli C.aslalili — S

ile tiinla mil cruzeiros de bônus ile piscina, no V

piúpilo local. K

Original e in.-diln ks
Todos achando grata de uma noluia dl- yf

valsada receiHfmfiile por um óru^o (lt* iuiprrn- *fy,

sa lucal — de 800, o negócio espichou para 8.000 
^

.5
Con- (g.

8

Acreditem se quizerem.

Partiu para a Itália, nussa liu:

ilei«.a ile San Maraanu. espusa du npresenlanle |

Consular il.iqui i-- país ru» Estado do Paraná.

A Condessa que partiu em < otnp.inhia de %

^«'U esposo vai ã sua terra natul paia •«» subme- 
^z

i

X

ter I uma delicada intervenção • iiiii;-i. i

Nossos m.llK.iCi \i>W>s de cuia e iK-eve rr-

*
OMI Uni • "love" de Elza Mary Biown e

8 galã loiro de São Paulu.

Os i.-.. i.i-eiril.-- maiorais do late riulie de

Guaratuba, o Comodoro BMMfeMpAl Ant*- S*.

nio Kranco Ferreira da Cosia e Vice-Comodoro k'

.losé Muggiatl Sobrinho, recebemio riimprfmen- ,'

Ius pela eleição unânime.

\
O primeiro grito de carnaval em Curitiba 

'*,

será proporcionado pelo Clube Curitibano ao .'

próximo dis IS em sua sede de campo.

Atrações: a presença de Bailu e u

...lu de Samba da Relaiap.

TtárjBrJgr^*jr*r^jrjrjjtrMMjrjÊrjmjÊrjÊrm'*
'jrjmjÊrjtrjirjr*rjÊrjr*rmj» m*Êr4*áÊmmjT.mdVJ**4$Si
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. sua direção r*H

* relação de com*

lançamento da re

Falando em ¦ Planalto'

estudando carinhosamente

viiladns que participará do

vista em São Paulo.

Vinte rasais da sociedade serão transpor

I tados aié aquela capital em avião espertai i

- 
' 

assistirão o monumental 
"debut" de 

'Planalto'

I na a Ha sociedade paulistana.

O Jornalista Antonio Carlos ile Brito e a

colunistas sociais Alik Kosiakis e Condessa I»»- 
^

ne dr Bojanu estão comanda min a msis

taria Iniciativa do jornalismo paranaensp.

1^1 K '«k ç

EM RECENTE ENCONTRO DA SO CIEDADE, A COLUNA FOCALIZOU k

£ UM GRUPO FORMADO PFLO GENE RAL JOAQUIM VICENTE RONDON £
^ PROF. NAPOLEAO TEIXEIRA E SR. E SRA. DARIO NOGUEIRA SANTOS J
******* '*^*j*j*j***j***Jdrjtr*j*j*jtr*rjtr*j**'*Ot
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¦"rn. raijina OIARIO OA TAUnF Curitiba. 2 t* feirn 8 df fevereiro de )%¦,

D I n R I o
l*A«A 0 SFl' AI.HCM:

Morri com Miais «Inclua a Inu h de

cpiicin sofre.

I.mii,un iiiiinrgiie n li-l iiiir ns sen*

lúliins lu-lici .llll.

K' muis .iiileiili- o ulli:>r. onile como

llin u lin Ire.

a tiiir se mtmmma t ta tagttam
assim***.

antonio rtttn.

0 Ht'\SAMKNTU IK) DIA:
"Quem 

sofre muito, com raros intervalos de repou

amillanza-se com a dor".

CAMILO C. CAMILO BRANCO

Falando sobre Cinema
UM ANO OE CINEMA FRANCÊS - BALANÇO E PERSPECTIVAS

ANIVESSARIOI

Sra. Julia rli- Bona

¦aaaas
Trsimoneu ontr-n o »iilvei«A-

.0- *a Si Datai ,'u.iu de Ron»

A uiUflikillilIltF e dl»li(i con-

'.oue do nos-o pre?ido ami^o. sr

»ntt.il Imilum Ramo» rontadoi

¦ m no*sa Capital « «ntljo cols-

roradoi dê«te vespertino

A' aniversariante ot nosso** pa-

F*l FCIMFNTOS

nuMrfnro i uos tatoo*
ApA» li>n«"i» imu. ile snfiimen

t« v*ln falecei fts 2'i horn1- tt

nntu-nntem, dia 3, no Hospital

'I» No*»_i .Senho:» BBS <!>»i«

uct hilrio i\ft* MfrP*, htttà (""a-

nita) o ir. Piltnlilvo Juttn do»

Fnmno*. qn»» d"ixn nn vtUVfl *t

?t fc \1aii*i Hwwrt -o Passos v

i« nrfnnitnde. o» seguintes tt-

lho»: Fstei. i-asadH com 0 "

C)»i»l lintiim Rr-M. ' t*t*tlt* eia

sito Fiancisco d<> Sul: Entes, <»

ipe»

Tlhrnni ina. cisafln ix)m U

(llmpio ItftfUMtoft, ffpidonto

'n 
Capital: <"*{• Augusto ,

Io com dnnn Flvlt» Passos.

,1,'nte em síio jóia ,i" ttapsrd

(SantaCatarlna); Trajsae < \ in

m,; Deor-lArlo. cns«do com don

Edith. iMldenle em Itlfal: Alv

ro rn^arto cnm dona Mariu Pn*

•os. residente em .tolnvlle: Me

cedo». oriRada '-om 0 UU, Kr'"1

r\men VüpUU, ro^tí^vilf em Ara

rroari: Cellnn I viuva I. r,.Kiflent

•m Anápolis; Antonieta IdSHK

Ml, re"idenle cm A>«nrin't: Vi

ih>mar. residente em Aaeoari

inio «oiteiioi. residente et

•> 
y ¦ *f '•*¦*/! Um

¦tf_%i_.' tmttm

*ijtm*\ lt'-JU5ímUm$tEuiB^m 4

burieiroí, de .iHiMir- «trsSMti .is:

Iss* esllln Inimitável, uai vus-

claade. essu fantuMu que clWete-

ri/»ni o lalenlo do lll tor; uma

Inter pret 111,110 de prim , i plan,,,

qu* Bom vil domin» io n hum r

Ratar sl,, a* principal» riSSei

do Ixlto une coiis»«u,| . Illlni

desde a su» primeira exibição sjp

¦Uo*. Apesar das sanearia* René

Clair cont Inu* fie] n 11 ni--m
"Tout 

Por dn Monde' BJ ia asjaj

o «eaclemlrn fr»neés sSj rnt« nr».

sei vou u liberdade de esplrln c n

verve do |,,vem realWad,,, jaaaj

hl trinta anos filmou \ tttt* la

Dupla homenagem foi p**ll cli

a Hanir t:iem»nt poi ,h"-iiii Si

•• 
premit*vn" de 

"Quelle 
) ilf c!<

Vlvre". ciiiaiid, a •'! H inn'nr 1

Francês» festejou os SUUxe a"1

de ctiioniii rto tUUJUUU ('"id/ní-í'

A hoi» do iilnioeo p 'iico ¦••¦ft. 'ii

ptoleclo de 
¦ijuelle lole t** *f\

vre". um plciiieulqiie i'11 rferocirt

a,, publico, o rpie neiIfS ¦' *¦* 
SOS IH

mutuuuu uUt&Êuntun ronv t\ •¦¦'*><*

ver ministros, BjrStSltfl escri'»

res e artlMav '"ornei" cn iuni

Us num amblife eulí-ric . mui

to 
"propicio 

à ipressatafM iinr

1» s4fUtfs».

poli

Hei,

¦\four». tesidenie »m Matmelel

ro* i«iiiloe»ie do C»tado). ond"

•xerct » proflssflo de mediei:

l.lfls M»H» ,-isliein, Vslqul-

n» MMMS ee»! B II Wen*to r

nAo só em Santi Cnlaiina don.l

"rn n.iPtinal. mns tamhpm n*»"

ta Capital. poi« aqui estava ru

iiuadn bá muil,, lempo

Jf,l ^epiiUanirnin n lüSOU*»'

â< 17.10 horas de ontem, dl» i

rom grande neompnnbnmenl 
•

no Cemitério Municipal oi»'I1<

• ¦m une discurso e tn'*,-

atsade foram d"|,o.-.'

ialhetes e coroei d

SOCIEDARf IHAI.IA

«(..-un solene para po>»e do Oon-

cancha» dr Boüclir

!-,,„ H _ As»»nibicln Oerd

^elho Oiretoi eom iBleir ãs "0 nor»

\OT\S

•MH.ICHC — Dos (Uaa 1 " 
» 31 de .Ianeiro

encontram-se livres Dan M ,;nioo- OH«a».

jlipr, - Fnconti«m-»e BSsrUl ns matrículas nam as IIUM a

ludO iá em pleno funcionamento. Informações na Secre-

•aii» ri- Sociedade

liTÍBCiMP"- - Comunlcamoi aos nosso* associados a es«4a-

ct» do intercftmblo social enti» a no sa flocieo.,de e o Flu-

rninens^- F C do B»tado rt» Oiuinabarii. nprescnt.ido so-

irrvi" » esrtririnhn social eom o talfto do mt*

O Con»rll-io niretov -omunirn »0! senhore a-sociados

paia lesallMweai sua> carteiras de (requAncla e rie leui

familiPies. n fim d' mie nSo selam criados embaraços nc

»ntií,,i.i de Sociedade

IM SaJv.dnr Huonmni,,, >"*" O.iallirrti. Él senna

0tr*V,' Soei»!

IKil l(\ II ¦¦ taaittttr aim francas que deniro em

I revê \éramos no otixiniil films de (lande AlltSnt l.a-

ih 
"A 

TRAVESSIA OK PARIS", numa epresentacíu-

da Franca Filmes, •• •< grande intérprete oa mais re-

ienle obra cinematográfica de Renê Clair 
"TOUT 

I.

OK IU MONDK". cujas exlblçôe*, na 1'iaixa. têm sitio

eoriuidoH tle éiilos espelnenlares.

Michel Koiuit-f rmeri

lor (leriil cio (enl 10 \m

t'inemapinrufia Francesa

*e espressim -uim ,, ai'

nem» tiiniiè? ÉS WM

¦fl ano oe MM 1 iM HSS*S| I

espícir tle 
¦ ipierel» ent 1 r sa

liso» I oi modemoe . uue r.

turbou piotuniliiinente o mu

dn cinema 1 seu SÚbUeu H

no deeoinu de IKII. e m '-ivel

nprerlin as consenu*nctiis 44

oai

11 -ecnlc"'

ini*iUlo

vens levi

mellcos

ss: O.s

iidiram linas opiniões

dividiram ¦ núblito

O cinema Irnarfis a*reet* to-

¦aar duai faces- a artmelra m-

tem viaoroí», laiioid,» r.iiv.l.. a*

imperfeições de su» tuvcnuiü- «

o.s deteítos de -u» andaria Apai-

moa** sempre A .»«u;H' en,

ariucln dn* "nrulaos" •uil)?'.'.. '11-

lellgentes. muit',- >ê/es |»niSlft

>abia 'irai Drnveii,, d« Pt*t*i*»a

,-iB!< ds primeira 1 Iiit tie nn-

cdfaister úm -pos #Hnv

e , receou peoiincii

,. esp.mi,i O* i|Ut hf-

qusliflcadi» dí veie-

Mh7'im doa pri"--:o>

^vrant i>rdt", irsec .

•noiu uíem .íms iil-

1 pnnuBrtfii^êrtiò *v 1 i.

e de iietum». Os i<

*\ tela nr a»«uiilfl hei

¦onira',1", ,i»,-i Unt :a-

UTIR 
"VPCtf* •nn1!

A ln ent

CLUBE CURITIBANO
CMNET SHHAHâl 4-62
i>Fi'tnr\MKMf> manco

fjssa I nos sdetc. e familiares, q„. „ OeaartM»mM M4-

San do Plubr la está em f-tneloniirenlP pnrn os iiaeSMSrles e«».

rm*. porá » frequência t. ptscln». bo* setutntei horàilos

DAS 8 AS 1130 F OAS IS VS 19 HORAS <l i.i ri menle

Os sím ln= e familiares Ineressndo» devcrSo primeiramente, rli-

¦•«irir-se I Secreiarla do Clube, "hall rta serie metal, onde devei Ro

set fornecidas fAda* i« tnfnrmacoe.. que deselarem k reapelto do

^?¦•me mAdlcr,.
p Mttal I mu vrn¦«>¦¦

Sinado e dominão. diaf 27 e 2B de Ianeiro. estarl entreaaa ans

MVios no período da larde Para s freqüência sera exlmcio a car-

'4o de exame mérilrn feito no DeparrameMo Uédk» rio Clube «em

* carrRo dn exame mérilrn 11S0 iera permitida ¦ fi-equencla *• pis-

ma*

T%ltDF l»AS.< *\TF

Dominão. diu :;l a p»rtir dns 11 horaa, tarde dançante do "Curi-

UPano .Tunlo' 
'. 

na sede ciirniM-r're. mm eleirol»

nFSIILF BANC.I

Comunlca-w ao nobre qinrtrr, social, que foi tr»rr;feiiri< "slne-

*»" • realiracBo dn "fVsflle Bsnrt" oue teria locar »os 37 de

.«neii-íi t rn curso
'Expedleo peio Deparumenlr. rie Puliliclriarie * Relações Pu-

»liM* do Clube Cunllhano, sos 22 de Janeirr. de 10BL1,.

Ds doi.s ott -ãe m,lt inlin:.',.

m„v -im irmRnv e nosi"s »ml'!'i

dn esiraneelro o- cler.>l. em I0S1

e d,,i conta de qee o noato e i<

mn oáo tem mal» dus.- f»c«'. IB»

nue rernrontrurMm OOM ü'I« ulli

dndp. umn nov» luvenriiio - n

i.inv rie .ilaumas pain /ras-Cir,, r-

eis aqui n hislrirla de um ap,' di

•IseesS Irniirec

Harls assistiu. rfj*SW»4SHafl I

aaUSUtl fie Hrne Clair "Teut !

du Monde' comédia encantn-lo

ra. uma das mais ll»fr*« dii» m»l

m:,liclos»s rtu- mais -e-isiv»

autoi. Anedota mu

lh» » uma ffiluili. uma V 
*• ••< r'.e

notações, d» retiexiie/í rt* ech-is

CINE TESTE N.° 7
Km dias panados tivemos oportunidade de assi*-

tir 
"CamárotOF 

Indiscretos", a MtCtlente ratmMla da

Ornanizaruo Rsnk nue tanto sucesso alcançou entre

nós. rienlto de>almins dias o 
"Humem rio Tonco"

no» apresentará out^a- divertida película sohre as

fantástica» aventuras ete um nriipn de dnen'es munia-

co» internados eín um eurjoso sanaluiin

Nossas pertfunlas são:

1) QUAL 0 NOMI HKSTA NOVA COMÉDIA

OO 
"HOMEM 

DO CONOO"T

2) QUAL O NOMI DA ESTRELA DESTA PE-

LÍCULA INGLESA?

QUAI O CntBMA DF CURITIBA QUE EXL

BIRA' ESTA PELÍCULA?

Rnviem i)usntn« rr«pn«ln« qidrerem. sempre nnim

punhada» do presente cupfln nlé o din 18-2 IHIÍ2. para

.1. L, KAISKR a/r do DIAKIO DA TARDE. Knlre

ns resposta» rerta* «lerãu «nrlendtts li eupões. (i)|n«

remetentes rereherão um convite parn 2 pe««oa» rn-

da um. que lhe» dará direilo de assiitlrem es»a fa-

huloia comédia liritânlcu.

NONÍE: .- ,.... 

RUA-

R*PÍO

fHOCKAMA PAliA lltlJi

f'ANAt.H —

17;i.in

Tsvslsmll*
IH. Kl:

Cine Vai leHmlcs

lfl;lm :

Alimlid.ide» Kfput I Iva-,

mm}*.
O ülllnio ilo» Mou-in,,s

áfiibo:
Télsnotlol*» TrBifiini mil

a0;80;

jierllno

17:^0:

Pill'

Esporte

IB^n:

Aiiiildailes e MRIpstl*

il:n3i

Etilllai M»ledia*
•21 40:

M.ivbi 'ek

TJ.W:

\'m ledadss

21:110:

O "Kstado do Parsiia'
¦2.1:10:

KnoffrftWWto fli T.t\*t

Pr*»feih»ra Municinal de Curitiba

Concurso oara Trihutador

AVISO
t Hun. I \unilniiliir.i rtn fiaiHHI Plihllrn psra Till.uUi

PfSflMIUI tlunli limi. imn » presenie. enmunlia «o» senli

Ulos nue is minas seiAn irallrnrtas nu seri» dn SfNtr .In

i t**4 I.SOUll* n" WI (iiierteenilo D semilnle hniéiln

llll MI-tH-ftí - às 
-.non boras — Prnva ile Portn«u#

Ola n-t-tl- — ás 20.IM) bora» — Prova rte Arltméllr,

llin II ni-tll - às iít.tio boras — Prnva rie teflsI.irS,, iill„nj(

Hia llt-fl! fll - ns "D.lin boras — Prova rte tl.i!i|ii«ni(i

llij l»-n»-«> — as !n.'in horns — Prova rte HlstiirU r Ott*á

CBfNlka, tl ile ianelrn rtr I ««•>

i»i Ntaroí m\ itno dittmcm — rttmmm*.
iR-77 105 X fll

(xr.

Comerôo e Industria Pierin S. A.
EDITAI. DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA OERAL EXTRAORDINÁRIA

Sâo rotivlrtarto» os senhores Açl^nietn- da Coméir!,, e fhrtrtstr!»

I "IEHíN « A ii se leunirein em Asaembiel.: Oem! H.xl nue rtlnfli i.i

n» séile social da sociedade loclliznria I Avenirti P>mnl a n. em

DR H FONTANELLI

Clinicr Medico CirtTtricn Rsdioloi?íca

Clini f> e Ciruroi;i em Geral

PRONTO -lOrOtlRO OFNTFAI — FOStl 4-4*41

eHaill irerai femlriirw r»»srroenternloeisr« leatOmaeo v1»» SI-

liarei f|í«do iniestlnos PuimAes rirAlde n»uro-rir0r»ln Op«-

-açfco de Pra»,ei T,licminaistai

MAIflR OFrpARTAMFNTO III TR ABONIOO UO BRASII lOIt*

p Hallanoi Alemíles PiVo rte r,rteem - Infi»m»c«e» «tnmill I

Dronoiim amiedallti ic-onlc» »sm*Mc»i *»*trtti eollstltl r>i*Htt 
j

ítstui pro.«tniili i»m» inututtnai o«t»nmieliti flebttl i pernn«cntM i

,:»r1cnsa'i Reumntiam, iar'leul»t - muscular — clStlco).

DRPSaTTAinMTO OOvlPI.líTO OS RAIO *

mento *>m • *.M AMTITTt.ANCtAS PÍTRMANFNTt - Pooti 4-41

Cllnirn Fdlflclo ASA - Prara Osdno Io andai -i Ap%r

TambOira, no dia 12 de Fevereiro de 1062 j

UutliUUtUUUn sôbrp a sPRuintf:

ORDEM DO DTA:

Transferencia dn S,de Social

Flxicdo dos honorários dn Direiorl»

Tratar de outros assuntos rie interese dn sociertud,

Tsmboá'it. J de P»verelio de 1.962

IVO PIERIN Diretor Piesldenl».
iR-77.802 - tt*

S hora». »-fim de

Laboratório dr Analises Clinicas

DR FRISCHWANN AISENP.ART

DR OSCAR AISFNGART

t» r>*r« ^;-i7'y*,'*'rf

18 ae Novemnio. 51
(Bdlfcio Vt

DR H RUECKER

Ortopedia Trauma

Tologia

Cstedrattro da F»-

tt MadleT» 4o

P»r»ri»

¦J* ("Vuise •

OrtooMlia

atamuLTataot pi»(,«
aasaador Cori»s 44*

KttXDmciA- Rim Alfere»

Saa we ron»- ttvtn

s-n-lhllldade oem fator Rh

4.' «ndai - OnnMNa (VOl • S03

D „ pone' ttrm
~opTÕ{.

milton viana
Comunica a seus clirn

tei que transferiu o seu

escritório para a rua

EMILIANO

PERNF.TTA

26?í !.' andar

4-5469)

Caixa Postal 1738 —

(Telefonea: 41 551 g
Curitiba

CINE CURITIBA
ío\Kr 4-:tir.ro — A's u.iio f. 2ii.no horas

NAUFRÁGIO DK UMA ILUSÃO Cinema-
Sropp. rom: Hodv Lam mar e Jane Priwoll

TARZAN F. AS AMAZONAS - com: 7ohnnf_

Welssmuller.
O SIGNO DO ZORRO - com: Guv Wüliani.

CINE F16RIDA
RUA MAL. H.ORIANO - A'S 211.00 IIORAS

sortilkGIO DE AMOR - BuperBoopa • Techni.
rolor. com- Jampn Stwart e Kim Novak.

CINE GUARANI
AV. MET. AKGFNTINA (PORTÃO) —

AS 20 00 HORAS

AUDÁCIA A IATO — CinemaScope e Technico.
lar, com: Ray Milland.

HNE MARAJÓ
HURKo oo nttmmuutt — tt mjm horas

Tpch-MCKAVA8 DO AMOR DO AMAZONAS

nicolor. com Don Tavlot

IMPOSTO SINDICAL
Fxercicio de 1962

Nu e,,uloin,|,| ide d,, sri finí. da C.insolidaçflo da» I •'•

Trabalho IO»M4ta-I.al r, IM de l. de maio de 1943i. avi
aos ronladore» , Tíenteo-. em fontahiliriade. no exeirl -In

PlMfto no Fctnr1o do Pnrnn^, mb noc«;n hirterilrfin. qu^ *^ l
.1 dlsrioileêo ttnn lntereís»do<. nn Si^de rie<Ue Plindlcatn n»
^'nliinlarioi! rin Pntrla fl.1 - Conl .10.1 — Sdlflrln Revmilclr
i* «ula« nara racnlhtmantn do Iniposlo sindiesl de lf*' n
!or de CtS rinnnri ,, ,lm,l devem -ni efetuado dlretamenc- n,
eo do HrnsM S A . no m^ de fevereiro prrtximo

Conanant» riisnõ,- o nit 9BS rio leferldo Decreto.lel M
firüionai1- liberal! estii aMSKurado o direito de optar pr'
•nento (Jo imríO«to "inflir^Tl no Mu Sindirato d*1 olassp
'irnruYsitn rumprp MTlft^VMF qHf, no* t pi Trin» do nrl. T> ri
,fetn-l,el D 2f)5 de 27 ,le mnio de 1Í14S. s.lo eonslderail-.i.
hiMsinp min nnn»iRv or nnipnntes t\r* eUTttBt coro ÉM|TlftÇJ

ppriru-n. mn». torto*: «ioupIps <\ue o\orcf*m nf»^ "nripre*!^ »th
,'omoieinenlnies de rontahilidnrle ou eom ela iel«eini,.'„1n
(|e|,endent"menle poi ti,nto. ,in desiirnnrrio nnnt.ada ue|» ta
no -eu raytatm de ifiiruiitaflos

O leiliM, de quitacr,,, de\ er.1 sei apresentado ao Coi:-,it

lional de Contabilidade, poi ocaflno do pagamento -i*-

Rnulftadv» r> quf o-tím obrigadoi pnrn o pxerrirfn l^g»i 1a

fi«sSo de eontahiltsta

Qiílnuei escaltei imenlo sohre o asaunln em causo »,

in,l.: p,«lo telefone 4-lfir,íi ou psMoalmsatl na «orielarln ,1,
•ate

itiba. «, dr

Ahacvi Feri eira

Hreildente

IF! 777*1 X 1

ADVOGADO
OK. .1. L. COROF.IRO

DBSQUITES - TRABALHISTA - CRIME —

COMÉRCIO

Escritório:

Rus Voluntários rta Pátria n.° 475 — 17" andar
— coniunto n.° 1711 — Ertificio ASA

CURITIBA PARANA'
(R-77 «37 X 2(1

DR LEONIDAS MOCELLM
DOCFNTE I.IVRh Of\ PACULUAUF Dl MRDTCTNA Dl

ONlVKHSinAliF IX) PARANA

OI VIDOS _ NAKIZ t OAROANTA
CONSUI.TURIÍ) Hua CAndino I <jpe» ÍÍ15 - So sn^»i

n»; 4-J04U - i Fdlflclo Hn = lllnc Mnur»l.
RERIDENC1A Bruno neuelr», 2B« _ Pon»! 4-3140.
HORÁRIO - ns.< J !• % horn.. - Slhsdos' Daa 10.10 I

CLICHÊS
awiaoQCxia

üüv.iANTA L\JirA:::i:

*reco» razoáveis — Ser-

•»co rápido para publi-

cações do interior do

Estado

RAPIDES E PERFEIÇÃO
RUA ANDtt DE BARROS. SOB - FONE: 4-7325.

OR. HUGO W CAMARGO
OarSS especializado no Rio rte Janeiro e Buenor Alr»»

OUVIDO» - NARIZ - r.AltOANIA
OONSin.TAH _ nivj 14 às 17 nor». nn Pdiftcto Santa Marl»
— I" sndar - Apartamento 102 - Praça Z»c»rla» 38 —

Pone: 4-5SS1
RasiUCNOlA: — Rua VUconde Ouaj-apuav» 4449 —

Pons: 4-1*4»

DRA. KRISAFINA ATHANASIO
Cirurgia Dentista

Consultório

Praça Ozório, 45

F.tl Ana Cristina — 7. andar

Coni. 707

CflFEEIRfl PLANALTO DE

ARMAZÉNS GERAIS S/1
MATRIZ — PARANAGUÁ

Avenida Gabriel de Lara, n. 1.616

FILIAI - CURITIBA

Avenida República Argentina, 3.741 - Portão

COM MAQUINA PARA ENSACARCAFE

~ ' 
ii^IniÉiittiiáiam

¦ • ' 
iJJÍfttffiíiíÉtí.M-íiiiii>i íiíi- r 

• - - ' - ¦- ¦ - 
ttiüiiriiii ..
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DrAK10 ÜA fARDK Sétima páyina

AVENIDA
Cinco sessões

às H.45-15,45 -17,45

19,45 e 71,45 hrs.
"Universal 

International"

Apresenta uma das suas grandes

produções . um drama de ação

com cenas altamente violentas!

SEU ÚNICO AMISO -O KOOLVIR I

—¦Jg^Mfc» b ¦ as il

|rí HOMIM

jj!? 
SIMRJWIQ

^K______>»m_L____M__r! _m^JE "j____^^^_Éki

RIR» DOIMUtlIáNNI CUI^H Wfcf-PB I

AGUARDEM

pari multo

BREVE

0
NOVO
CINE

MARABÁ
0 PRIMEIRO

CINEMA EM

CURITIBA

ATER

Ar
Condicionado

Cine Rivoli - Hoje
ATENÇÃO PARAO HORÁRIO: 6 SESSÕES

A's 13,30 -15,10 - 16,45 - 18,25 - 20,00 e 21,45 botas
"Columbia 

Pictures" apresenta:

0 primeiro sancionai i real filme que demonstra a nova dança que

vem sacudindo o mundo!

«ooncondo
0 IWIST»

0 novo ritmo qne agita sacode e alucina divertindo como nunca na inler-

pretaçio dc novos astros

RITZ - Hoje
Sessões corridas a partir das 10 horas

CINE RIVOU - 5.*-FEIRA DIA S

Mais um grandioso sucesso da 
"Condor 

Filmes"

«VI0LBTAS IMPERIAIS»

mniim wiiamiiiii mf mtSfmm. fJT^ W\.""""" r^TT^n^ri «\r m *'
uri imia in I u Tl 

'jl' 
sÊÊHm ~^m 

'

mim ¦pH|^T^P^fta^PA__HB ^^
iuomiki WlrTA I ¦ ' W V^ i "'"

lumoMum-*,]i\m*_aíf\ Iti i ir i 
-. 

â $
i (it (1111 111 ¦¦BÉUBSAuÉÉÉhÉaB^J^ d'"*

mmmtmmmM «•¦__• IU li «Ü JM j

AINDA NO i

«A Ultima
Etapa»

Filmado em 
"Cmemascope"

Peia côr 
"Eastmancolor" 

com

FRED MAC MURRAY - D0ROTY MALONE

(Proibido até 18 anos)

ISSI -HOJE-

ROO -16,00- 19,45 e 21,45 horai

mmP^ÊtmE&Hr

ft<n'f í J m J ^^ Ir m\. flá'

I

G0RG0

TINHA

60

METROS

DE

ALTURA!

REALIDADE ?•;

INCRÍVEL! uM&SZ?M

Domingo ás 9,30 e 10,45 horas

Matinada com desenho? — Shorts comédias

SÒojofiO
-HOJE-

ttmftSnm? Em 4 sessões is 14,00 — 16,00 - 19,45 e 21,45

Um oficial, austero, ri- ^

goroso, escravo da ' 
ALfCGUINMESSjfc

tmt. rn». tmt, —*******¦§
beberrão, mas eitrmna

MEM^^^tu. ÁflsxBSk ________________
^vSÍiwa Tf

_________________________________________ ^¦g^H ^^k *

f mt lt t*^^^^mÊlím.

De um conflito de mo-

ções nasce nm dos mais

Mos filmes da "GLÓRIA 
SEM MACULA'

temporada!

/Compre seu ingresso numerado com antecedência A' venda pela manha m

Cine Opera Na parte da tarde e á noite no Cine São João

— HOJE-

Sessões ás 14 — 16 —

19,45 e 21.45 horas

ÁNTOWELLA LUAL0L
CHRISTIAN MARQUAND

CUSPIREI
NO TEU

TUMUIO

Filme recomendado para adul-

los! Proibido para menores alé

18 anos!
w 
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| H«i5Q5õj "" Cine LIDO „ £™M _7_. 1
$ fe~- x?.J 13,45 - 15,45 - 19,45 - 21,45 ™ ,M5 ,MS ",45 ",B 5
C r^^^^™"^^^ PARAMOUNT APRESENTA. UM EMOCIONANTE DHAMA' A ODISSÉIA Ut UMA JuVEM CEGA ^ ,

HERBERT RICHERS APRESENTA O MELHOR COMEDIANTE - ZE TRINDADE - DO CINEMA utI1 Kul RAPTAL)A POH UM CRIMINOSO OU» I DMUMANAi 5
W NACIONAL. EM UMA GRANDE COMÉDIA CHEIA DE GARGALHADAS R.... MUITAS GARGALHA- *Vt 

*U «APTAUA POH UM CRIMINOSO CRU» I DWM« k

J DASt ^^^^ %

«Rastro I«MULHERES
CHEGUEI»
COM- JAYME COSTA - LAURA SUAREZ - RENATO RE8TIER - IVANA f MUITOS OUTROS.

UMA ORANDE COMEDIA! GRANDES NOMES. TUDO ISTO REUNpOO NUM ENREDO OK AR.

J 
REBENTAR DE RIR! f

f NÀO PERCAM A MELHOR COMEDIA DE ZE' TRINDADE.!

 CENSURA LIVRE 

* 

5.MEIRA DIA 8 5.MEIRA
A MAIS DIVERTIDA HISTORIA DE CACHOR ROS... JAMAIS VIVIDA POR HOMEM ALOUM'

FELPUDO, 0 (AO FEITICEIRO
FRED MACMURRAY — JEAN HAOEN.

. . IA MAIS ESTRAVAGANTE AVEN TURA DO OESTE!

Sangrento» |
COM: WILLIAM HOLDRN — NANCY OLSON RARRY FRIT20ERALD.

DINÂMICO E IMPRESSIONANTE DRAMA ÜE AÇÀO, COM VIOLENTAS CÍNAS QUI ABALAM OS

NERVOS - •-«
 CENSURA: 14 AN08 

5.MEIRA DIA t 5.«-FEIRA
CLINT WALKER — LETICIA ROMAN - NO WARNERSCOPK

OURO QUE 0 DESTINO CARREGA

i 
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Grêmio Venceu Operário: Goal

Marcado Ao Apagar Das Luzes
MAIS UMA DEKROTA DO OPERAR» FERROVWRK) QUE DESTA VEZ J060U MELHOR QUE EM OUTRAS OPORTUNIDADES - RENDA NAO CHEGOU A QUATROCENTOS MIL CRUZEIR-^J}™*

mmÊÊmsÊÊÊÊÊÊÊ
I^ÉÜ^hl^Édl^^. mt m / . Jk Wmhe Já /J1^^»» f; ál KpB

V1E1KA ARTILHEIRO EM PONTA GROSSA: — O Operário não conseguiu escapar, novamente, s

ibjetividude. acabou cedendo para um conjunto, que no geral lhe foi inferior na cancha. Ainda par.i

i seu favor. Na foto o instante justo tm que o ponteiro Vieira adentrou a área, aproveitando de um

uma der rota, mesmo em seus domínios. Jogando aquele seu fute boi miudinho, sem grande
azar seu o árbitro da partida, também colaborou, deixando de marcar duas penalidades máximas
'cochilo" da defensiva local, para assinalar o único "goal" da pele ja, que valeu pela vitória.

Santos G020U Campeão Portenho: 8x3
; ( luii. .1

MM V

B. AIRES — O Santos esli eio

de forma estarávagam-e r»o Toi

nfio Qaata*
fquipp cUj Raeing (

arnenltno d*

ta«*m ta S taafloc a 3

A BHTOtUA DA

Primeiro tempo:

4 mlmi*os — Coutinho — San

tos. 1x0 — Pele * Coulinho a-

vaaçoram cont ia o campo ron-

trário. em sucessivas tabelas, Pe

H, pOttsrmaamOo » eorrldá do

companheiro, area a dentro, sol

tou-Hte a rendonda ne mncretí-

/«cão da deriadeira "tahel.nlio"

Co-u-ttnho "fuzilou", direto pa a

10 minutos: Coutinho - Sun

toa 3«© — Pele reee+ieu dfi ta*>

sa platina, driblo* a quantos Hie

•**rf>*i ama pel.i frente e lareou

parn Coutiirhn. que mar. ou.

IS Pele/- Sa-

mmetAeméxie

f. su do Ra<iftg, pela üueiia ¦'.,

mesma» Pe^v» oo4oca-se paia a

i 0I11 anca.. Dois argentinos fo.

mum a bart ei ia. O ponteiro cor

ie e larga uma nutentli-a "bom

rw" tteeri não consegue deter

A.(iM>i«s t-i .ca n- redonda, qu"
va; se.-ufti! as s*ias rides pela fia

'J'2 mi-nu-tos — Coulinho — San

tos. tí\3 — Pele sofre penalida-
d*- máxima ma-: o arbitro n&'

dá conta. D^ixa o jogo prosse-
Zilo apanha aredonda air

üa na int*Ymediai ia do Racir-s

avanç e atira, contra o poste lU

rei to, Coutinho entra na cor; i_

da. ai>anha o rebatv o atira, sem

apelarão para Negrio,

35 minutos — Pepe — Santo:-

7x3 — Pepe e Pagão "tabelam"

pela esquerda. A bola volta ao^

pta do ponteiro que 
"domeio d:.

rua", arrisca o tiro. A bola pn
te, como uma "bomba", e só vai

parar no mundo do arco plotin-i
Negri nada pod*> farer!

40 minutos — Pepe — Santos,

8x3 — Pepe recebe a redond.i

na esquerda, quase na inlfimf

diniia argentina. Avanç alg.:

mas jaidas e novamente arrisca

o tiro, violento, pe|o alto, Ne-

gri arroja-se. mas nâo conse-

gue desvira a "bomba" insidio-

CONSIDERAÇÕES

FINAIS

O próprio placar fala bem a'.

Io (io que foi a conduta do tim>

ampe&o brasileiro

ty Santos, na realidade, fev?

¦pena* aqueles minutos de lig-M

ra apatia, a .justifictr a ":ei

(âo" inimiga. No mais foi o è*

quadrfio de sempi-e. mesmo após

as substituições providenciadas

poi Lula.

O Racig, por seu turno, ter

0 que é possiVel qualquer equipe

de primeira qualidade fazer dl-

ante de ufn Santos inspirado.

Sua queda foi irremediável e

n6o tinho niHitio apelação.

As substituições oc ori Idas -.ti

ENf^ACADINHO'

Sivori Não Acredita No Brasil

W minutos — Sarchi <*rontr<)

Ikmlo*. 4vn _ PaU d* Unha

toado., vi luwrtira a rorrida

OoMÍãnh., nr. interior da A-

a. Levanta.ttie a bolo. Cou

Ato nAo :ika«*-n n redonda ma*;

MW. no a.13 <»e afastar o pe-i

. aeatm l neohrindo a Neg I.

¦* — Raciag — lx;0 — 41 nv.

»: Sortearia foge pela direi

de tinha de fund... levanla

1 d-rerão a peque-

na arnn .peaininHa Sosa enlra na

corrida e. s**a imi mole^ado
"btea" aemi o tmado ilo íiito rte

RIO — O atar-anle argentino

Sivor!, um dos integrantes do se

laotaMÉO do seu país. ao prox1-
mo Campvonalo Mcr.dial de Fu-
tebol desere totalmente das pos
Mtwlidades do Bi «sil nn laça
"Jules Rimet" e apresenta aindí

formulas para derrotar o escre

le bras-jleiro.

A opinião do consagrado CTâ,

que e totalmenW contrária á 1 :•

naria menos do que cinco joga-
dores do selecionado russo que
l*M-f-rttemento exoursionou pe'»»
Améi;cn do Sul, que apontam 9

Brasil «mo o grande 6**111 Ro

do certame mundial de jun-ho

próximo, no Chilee tombem do

mitro ex-rtaqite argentino Jua»

Carlos Corazzo atual tir nico do

selei-ionndo uiugualo.

As opiniões foram recolhidas

etn lugares distinto? uma eto

Moscou, através de uma "en-

quele" da revista soviética "Fo

tebol" oulra. em Montevidéu, au

rwa ertfrevlsta A imprensa uru-

a e otilra em Turim, reaii-

/ada p^kt agencia teJe#fr»fÍr» A.

nham Hotspur, Aa Inglaterra.

O t*e»ieo Corazzo disse que
"todos os inimigos sgo difíceis,

mas jK.demoa adaptar-nos perfei
lamenle ao jogo de qualquer e-

quipe e semiire teremos um sts

lema de mai cação paia enfren-

ta-los", dizendo mais que o Uru

guai tem chance de realizar uma

hoa "ampanha e afirmou que a

Argentina tem jogadores para
ronseguir um rendimento mai-
or que o que demonstra atuai-

mente; a Hungria não este * al
tura do qual alcançou em ....
1954; a Rússia com um quadro
duro, armado e difícil de ven_

gar, apesar de ter triunfado in •

justamente em Montevidéu e, fi

nalmente, o Brasil que está ni

primeira linha dos candidatos pa
ra conquistai o titulo de bi-

campe-So do mundo. •

sua formação ofensiva e defen
siva surtiram efeito apenas *t( j
o ommento em que os santista.''

quU*ram. Depois, de nada lhes |

valeram.

DETALHES

TgCNICOS I

As duas equipes ntuaram assim

formadas:

SANTOS:

I-aercto (Gilmar ria segunda

etapa); Lima Tüetulio. aos 3t>"

Olavo e Décio Brito; Zilo (Lima

aos 36' e Calvet; Dorval — Men

galvio (Tite aos 27' — Coutinho

(Pagoo, aos 24' — Pele e Pepe.

RANCIO:

Negri; Bianco (Siles no 2."

tempo); Anito (Gelliriski. aos 13'

e Messias; Plano e Sacchi; Cor

bala — Pizzut' (Mai-esqufltta,

aos 30' — MancillH (Cardenas

no 2." tempo) — Sosa è Belém.

— O ai bit io da partda foi o

nosso conhecido José Elias Bra

daldl, cuia atuação apresentou

deixar-lhes um só possibilidade | 
alguns senões de pequena mon-

de respirar. Só possuem bon9 ta, com exceção talvez da pena-

atacanws mas a defew é fra-:» Ilidade máxima contra Pele, nio

e concluiu por afirmar que o assinalada por s.s. A renda da

Brasil já foi derrotado algumas partida atingiu a casa dos 5.500

ve-,e**p*la Argentina e o Uru-| peso» que. em nosFa moeda, equi

Rual.

O QUE DISSE SIVORI

Kntrevistado por um report >r

-p.irtivo da AP, em Turim, dis
• Slvori que os brasileiros de

cm ser atacados sempre, se n

! valem a CrS 22.500 000.00

'¦NIXI TEMPO
— Ordena* — IH-

BHl«'-n corre pela es

ia por Lima e levan

t* a redonda para a área snnMs
<*otje e. rto MAMJÍ

OMmar.

n*'K — Belé«, — Racine

Snla n aanta |K>r Oerba

tdm a OOmeSe da peque

peatasM. HeWen. entran

¦Fmgr — Saatos

O SANTOS• ENTRE OS

MAIORES

Os jogado: et entrevistadas fo

lfl Vah'ntim Ivanov; Viktor

.mlelik; Mkall Meshki: Igot

Ma e Valeri Voronin e segun-

do n agenrla Reuter e4es decla

raidm que 
"o Brasil foi elein

unanlmenient»» romo favorito p"*

ii conquistar, na pro"«*ma pil.
mavera, o campeonato mundial

do ChHe".

Quanto se lhes pergunto qual
era o julio. o melhor quadro do

muinki ti és deles, se pronuncia
ram pelo Santos, do Br-aall: o

a d-» Penarol, do Uruguai • o Tolten-

Novo Mundo Campeão!
Afatik t Operário PHarzinho por 4x1 — Gusso o artilheiro com três tentos — Detalhesdo encontro

¦k 
h -

&mímAtomí!&Ê&>

ai.

PELE' unia âa* "vedetes

do Santos, na vitoriosa ex-
cursão que desenvolve pelas

Américas

p. GROSSA. (Diário) — Jo.

gando melhor que o seu *dve-

sério, o Operário, acabou no 'I-

nal ta patlldí. derrotado, eplo

Ot-emio Porlnalegense. pela con-

tagem minlma. no encontro que

travaram, na tarde de ontem,

em Vila Orklnas, na «equencia

do torneio da legalidade.

! o encontro esleve longe de

i convencer, polB, o Grêmio decep

clonou completamente, apesar

|do enorme cartaz de qu* velo

precedido, enquanto o quadro 11

cal do Operário, «pesar de con-

tor rnm Hélio Silvestre, sem *fl

ns melhores condições físicas,

realizou uma boa partida, reanl

jlllando-se desta forma de seus

úllimos insucessos dentro do tor

neio da legalidade, apesar de !•<¦

derrotado pelo Gdemio, de fo.--

mn injusta, já que o quadro al-

vl.negro de Vila OfliMna», domi-

nou quase que completamente o

seu adversário que fe» o goal

que lhe deu * vlli'itia e nadi

¦nais denlro de uma pallida. qut-

valeu apenas pvlo trahalho rto

Operário, pois. o Grêmio, comi

já frizamos moslrou-se uma •-

quipe detsa f«»ita, apenas spdtl

ca. lonse de suas melhores apre

sentações.

Reaultado njusto, por* • Or.J

rario, que entretanto pelo que

UA reahilMa-se pelo meno* mo-

i almente dentro deste torne;)

da legalidade, onde sua repr?-

seniaçfio até agora aada ta bom

apresentou.

RENDA FRACA

NSo foi b8a a arrecadação Bu
'encontro de ontem, em Vila

Oficinas.

Pela impor! anrta do encontro,

a renda deveria ser das melho-

Passaram pelas bilheteria* rto

st adio de Vila Oficina*", * lm-

portancia de Cr$ 318.520,00.

Multo fraca, portanto.
O pribllco, paiece que anteve-i

máu espetáculo qu* Irl» pr?.
senciar.

O sr. Apariclo Viana e Sl|'-a

foi um péssimo arbitro.

Deixou de assinalar uma pena
lidade máxima contra o Grêmio

quando o jogador Mourfio tocoj

a pola com as mfios.

Influiu diretamente, no resul-

tado da pari ida. onde o Opera-
rio. pei deu rie forma Injusta.

Seu trabalho em resumo, n3T

agradou desta feita.

Foi auxiliado, nas lateral*, prr
Osvaldo Vilela que teve ufn fr,i-
co trabalho e Orlando Stiv-.il
tjue niio comprometeu

AS DUAS EQUIPES
Aa duas equipes dentro do en-

tejo, formaram da seguinte mi-

OPERÁRIO:

Arlindo; Laércio, Ribamar *

Camlinho; Pacheco e H. Silves-
ne; .laiio — Pluza — Silvio —

Leoeártio (Roberto) e Otavlnho.
GRÊMIO:

Irno; Serj-io, Aírton e Mou-
rão; Gil e Ortulho; Adroaldo —

Tofio^-inho — Juarez — Milton c

Vieira. ,
— O único goal do encontro

foi assinalado por Vieira ao* .17

minutos do 2." Wmpo.

REAL VEUCEU 0 IPE
Pai* cOTtaaae ér diviaão de aaaadores, lutan-

éo peto ttSAo ée cidade, o E. C. Real venceu nat

toréa ée awé**— a e^*»*pe do Ipe peta contagem de IlaeMM

T<

Mtmo Mundo e Operário Pilai 
(

Mamo (oiam os protagonistas da

pie4iminar de ontem em "Orestes

Th*, quando dVcldlram o titulo

máximo da categoria de aspi.

tantes. da 2.a Divisáo.

Partida bem movimentada, de

monulrando o interesse dos dispu

tant-pfi na vitória

O clube do Portão mais en-

troaadi. em seus setores, prmei-

palmente na d»-fesa conseguiu

brilhante feito ao conquistar a

titulo máximo • aplicar ao sea

adversário uma goleada de 4x1.

3X0 NA PttIMKIRA

ETAPA

Nos prinM+ras movimentos no

tou-»e a IÍ|ÉHacMfllta do rltttip

do Píl»r7Jnhu, q«e contava pm

suas fileiras quatro reforços dt

equipe de cima e tomando a

meia cancha começou apr emO_>-

nar obrigando ao goleiro Clau-

dlo aparecer em tres interven-

ç&es de vultos.

NSo se Intimidou o clube rt.i

PnesMeate Reinaldin e aua def?-

*• **ube suportar a pressáo.

^mff VmV i^S IHr \£Im
a^ÊÊm&MumÈ. 7ÊÊK£t$**emr- W^^ -' ^f

mms^r^m*'memÈ^^&' ' .- .jk «J^^. ¦¦*.*..
¦ .ia.-! ^op .AeÊÊwmm- 4«t(Íln^.

Gusso aos 29

FINAL 4X1

Na fase final entrou o etube df

Rubinho disposto a tirar a dife-

rença.

contra ataque João ao* | O centro-médio Aclr numa tar

vinte e um minutos Irsaugurava

f tento esfriou o W,

IXvidWa* aa açCea o

ta

de Inspirada barrava
sde* do adversário.

Com o deaorrer do

o* atletas constataram

cansaço peloa e*forço* m»pen<i'-.i

doa • «ovamenW Gus» «o» 34

aumentav* para 4x0.

De*»ht«rou-se o Novo Mundo

- Vitorio bos 41 assinalava o

Cínico tento para seu bando.

DBTALHES OERAIS

Local: 
"Or-e*te* Thá"

M«rc*dores: CSumo 3 e Joflo

vencedores* Vitorio o

rom bom trabalho, foram seus

aulillares: Alexandre Ramo* ¦

Adolfo Horlel.

Equipe*:

NOVO MUNDO:

Cláudio; Sander. Adão e Ce-

sar; Aclr e Pedrinho; Valdir —

Vilson — Jo»o — Alizinho e

Gusso.

PILARZINHO:

Juoa (Rubinho); Nand' e Air-

ton; Adir — — Mauiico — Tico

Edi (Gamela) — Neco — Vito

ima: Ogrioa aUv«MO MtaUl *• — Al*m*o * Qravata.

TORNEIO SULBRASILEIRO
Classificação

Ponto* Perdidos . ..y

— Grêmio Portoalegrense .... . . .. „ 0

— Coritiba , 1

— Marcilio Dias 1

— Internacional ............... 2
— Metropol 4

— Operário Ferroviário .. ....... ,... .. 6
Pontos Ganhos

— Internacional . . .... .. .. 4
i — Germio Portoalegrense .... .. ..., 4

— Coritiba 3

— Marcilio Dias  .. :.., ... 3
— Operário Ferroviário ..-.., 0

Metropol . , , .0
PRÓXIMOS JOGOS

Os próximos jogos do 
"Torneio 

Sul Braii-
leiro Inter Clubes aâo oa seguintes.

. ^manh» 
e,n Curitiba (tonurno).

Coritiba x Grêmio

Em Porto Alegre (noturno)
Internacional x Marcilio Dias

6.a-feira em Porto Alegre (tonurno)
Grêmio x Marcilio Dias.

Domingo em Ponta Grossa (noturno)
Operário x Metropol.

3.a-feua em Curitiba (noturno)
Coritiba x Metropol.

Em Porto Alegre (noturno)
Grêmio x Internacional.


