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pedor. Juarez, domina no "peito" o zagueh. BormcrSTclueÍarno6te°«__
no) e peneira no sentido da meta. acompanhado
por Gessy
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2 - AMORTECENDO KfiKÀ CàfcSS. —Em plena seque._i.ia ao lance. §§
Juarez vira o cojrpp. dominando Salvador que fica completamente ff|
batido pela evoíiçâoído avante. Juarez retorna o balão, amprte. ^^ cendo para o tiro de-'Gessy que está inteiramente livre.
^
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3 - "BOMBA" PARA AS REDES — E^ o desfecho do qoal que
classificou o Grêmio. A bola vai para as redes e Belfare deses.
perado, nada pode fazer. William também está totalmente
batido (caido mais a frente).
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Beba Café lüvorada
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Bafen Café Alvorada
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PERNAMBUCO, CONFESSA AO REPÓRTER:

Sm Condições üe Lutar Pela Posição

a pouco" removendo
esiá
pouco
e
treinamentos
conselhos
com
Magno,
este deleito que o iécnico Felix
do cinqüentenário
Juvenil e aspirante: duas vezes Campeão üm pernambucano*, plantei

"Tenho

- '-

!#•
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Marcos Cortes da Silva, nasceu em tiba onde jogou até o ano passado
a equiPernambuco e veio para Curitiba quando foi promovido para
de'aspirantes.
pe
em El.
Foi campeão de juvenis e campeão
Conta até a data:
de aspirantes e por duas vezes che28 de junho de 51.
gou ao vice campeonato juvenil e
Sorri:
uma ao vice aspirantes.
Vejam como lembro bem.
Com 21 anos de idade, é uma das
Iniciou no futebol paranaense (já
"plantei do cinquen.
com o apelido de Pernambuco), Jo. esperanças do
tenáxio", já, que Magno tem mantido
gaado pela equipe de juvenis do BriPernambucg em treinamento, para
Corio
onde
de
para
tania
passou
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A FEIRA DE MÓVEIS
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fadoi o ss6v«3» laauoadcs para cosinha. ColchSM d* mòias ds I • 2 fjttemm. alia d* ura variado Bort.s_.___ d* tepotes, cabidos • _m_as.
VENDA A PRAZO, para mu próprio SnUrras». e©_crai!s
os prsços dssta casa, antss d» iaxmt suas «supras —
A FEIRA DE MÓVEIS — à Bua Des. Wsstlalon. 485 («ate*
André d* Barros • Vise. d* Guarapuava) — Fonsi __Hi

aproveitá-lo em qualquer eventualidade.
Sei que é muito cedo para chegar ao time — confessa Pernambuco
— mas vou lutando a espera do meu
dia. Sei que ele chegará.
MOÇO INTELIGENTE SABE ONDE
ESTA SEU MAIOR DEFEITO
É uma velha falha minha. Parece até vicio e creio que assim se.
ja.
Recebo a bola e não solto. Fico
com ela presa nos pés. driblando,
o que sei que é um erro. E tento
corrigir esta falha que compreendo
ser aquela que pode prejudicar mi- J' \i
ndia carreira.
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na posição?
.
_ Julinho e Cale. Ambos sao méno
com
respeito
dios que impõem
do Pan. 4 nas costas. Os melhores
raná.
O TIME
_ E quando será o dia de ser ti.
_ Creio que quando eu
em
prender a bola estarei
de lutar pela posição. Daí
uma força danada para
time.
i _ i n
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parar de
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vou fazer
subir de
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Coca a cabeça com üm sorriso nos
-.
lábios. Depois continua:
O técnico Felix Mfegrio tem
procurado corrigir este meu defei•to. E pouco a pouco sinto que vou
a
perdendo esta mania de grudar
bola na chuteira. E vou me compenetrando que futebol é jogo de
conjunto, de passes, e não de dribles e de fricotes.
E tem melhorado?
Creio que sim. As ver.es er.
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Em Comprimidos #
à venda na formada «__•
sua confiança

Sr,»'
Pernambuco1 "Cabecear bem é um dos requisitos para ser boi j, d
»»»
médio de ala"
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SECÇÃO COMESTÍVEIS
WESTFALEN. 394
DIA 28
So-Felr*
TIA29
8_Feira

CITO
Tubo . .

"dia~so
4. -Feira
"dia
V
5.a-Fel_
DIA 2
í.-íelra
DIA

3

aábafe

"GANCIA" TINTO
VERMOUTH
Litro
"GALO"
BOLACHAS COCTAIL
Lata

"ARTIGO DA SEMANA'
"BLUE ROSE"
MALEKIZADO
ARROZ
•£.
Pacote de S
_.

i

•32.00

"SAO RAULO"
AÇÚCAR REFINADO
kgs.
c/5
Pacote
ABACAXI "HEMMER"
Lata de 1/2 kg

.__

M mú fhmmiím com

ANDRÉ DE BARR0S,90/100

Lustres e ímmEurns

Secção de Tintas
Grande Venda para Balanço
Tudo com 10% de Desconto
Tintas a Úleo, Esmalte, Esmalte
Sintético, Quenlones, Flafone,
Pincéis eTinias em Pó em geral
APROVEITEM
SOMENTE ESTA SEMANA

6,«0

VINHO "SUPER CLARETE SECO.
SAO JULIAO" — Garrafa

mda IO residências

LOJAS MATRIZ

"

'*»°°
33,50

59'50
56.00

BotelhobeSolza .Cs.
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queço mas o técnico logo me chama atenção. E assim, pouco a pouco vou perdendo este costume bobo
de' querer levar a bola. para casa.
TAMBÉM DE ZAGUEIRO
ESQUERDO

Gosta de jogar também em ou.
tra posição?
'
Sim. De zagueiro esquerdo. E
um posto quasi igual ao meu.
Mas prefiro mesmo jogar de medlo direito onde sinto estar comple.
tamente a vontade, principalmente
subir
quando há oportunidade para
QUALIDADES DE BOM MÉDIO
—Quais as qualidades que caracteriza o bom médio marcador?
Precissão na destruição e certeza na entrega. Subir bem para
evitar que a bola. passe para o ponapoiar,
ta cabecear com direção e
o certo sen.
quando necessário, com
ditido de equipe. Um bom médio
a vireito pode levar uma equipe
seu
tória. Um mau médio pode ser
enterro.
JULINHO E CALE
Quais os melhores elementos

sobre sua carreira
O médio coritibano quando falava ao repórter do PARANÁ ESPORTIVO,
e seu desejo de progredir
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perece para pronta entreqa.

COM PLANOS DE FINANCIAMENTO
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OFICINAS

QUALIDADE
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«ABANA ESPORTIVO

Curitiba. 2.a-ioira 28 do Setembro de 1959

"Slásslco Ope-Guá":

Mostrou Oue

aSláoJo2Pei?r10 apos PeleIa das ma« seasacionais

Movimentado o

"match"

recuado anulou totalinente a famosa linha atacante alvi-negra.
O triunfo, assim, uma vitória do trabalho defensivo bugrino que foi
dos mais eficientes.
NIVALDINHO MARCOU O GOAL BUGRINO

«Sputnick » Voando Alto

He di

que agradou aos aiicionados

Após um primeiro periodo onde o placard de 0 x 0 prevaleceu dentro
do match, as equipes voltaram mais dispostas para o segundo periodo.
Foi, no entanto, o Guarany que conseguiu chegar ao triunfo, marcando
ogoal da vitória através de Nivaldinho que assim decidiu a sorte de prélio.
ALEX SERIAMENTE CONTUNDIDO
Quando tínhamos 35 minutos do segundo periodo, o avante Alex do
Operário, contundiu-se seriamente. Após ter sido medicado no gramado
foi transportado para um Hospital, já que, necessitará de cuidados mais
prolongados em virtude de sua contusão ser séria.
OUTROS DETALHES
Na preliminar, na primeira partida decisiva do certame amador local
Palmeiras e Wilson empataram de 2 x 2,
Foi boa a arbitragem de Reinaldo José Filizoia, formando as equipes:
OPERÁRIO: Nei (Paulo), Olar e Abelardo; Euclides, Jango e Amador
Zeca, Roberto, Migue, Alex (Hélio Dias) e Otavinho.
GUARANY: Madalozo, Arnaldo e Lara; Zoé, Dimas e Tatau; Araraquara Nivaldinho (Oscar), Rosinha (Maleita), Natal e Xavier.

Para 0 Titulo Máximo: 3x2 Vitoria
artida dura terminou com o triunfo dos tricolores e o afastamento (praticamente) do OperÍri2 ~HEY
da lu*a pelo titu*i ~ Os detalhes do cotejo
ELOY í?5ces
ca risca da

O principal prélio da segunda dijüo do amaderes foi realizado onCapitão
Manoel
ou no Estádio
uiiíinha, quando se defrontaram aí
Ahu F. C. o Opequipes de União
,ri0 Mercês F. C.
partida das mais movimentadas foi
desenrolada, conseguida n equie do União Ahu firmar-se na litrança do certame, abatendo seu
contagem de
;
jitagcnista pela
iiitos contra dois.
A primeira etapa esteve mais a
ivor do União Ahu, que consegui»
i marcação de dois tentos, domiando as ações de moio de campo.
Na etapa complementar ,a equipe
io Castelo Medieval entrou maia
üsposta no gramado, conseguindo
no
marcador
iclusive se igualar
:om o Sputnjk da Barieirinha, 'Ahu
poim mais um tento do Uniáo
eio fazer justiça no marcador.
TENTOS EM DESFILE
Na prhi.eira fase, 2x0 para o
jniáo Ahu, com tentos de Chila e
Amadeu. Jinal 3x2 para o União
Ahu, com tentos de Binho para o
União Ahu e Arizinho e Dante paro
Operário Mercês. O primeiro tenda partida surgiu aos 31 minu
ios, quando Chila recebeu na entr:.*.
ia da grande área e de virada ati|u alto no canto esquerdo de Pato.
0 segundo tento foi assinalado
ios 41 minutos, por intermédio de
Srnadeu. que recebeu um cruzamehlo da direita e completamente só
¦ve unicamente
o trabalho de em«írrar a pelota para o fundo das
*des.
Na etapa complementar, nos deis
ainutos, Arizinho aproveitou-se de
m rebote da defensiva do União
Ahu e aíirou viplentamjfcite sem
íefesa para Pardais.

grande área, Binho foi
para a cobrança e o fez com mãestria, aninhando- a pelota no funde
do arco de Pato, pondo o União
Ahu em vantagem.
ARBITRAGEM

Foi juiz da partida o sr. Jonas
de Oliveira com um trabalho apenas regular, auxiliado por Lauro A,
Pimentel.
EQUIPES

UliULUd r^CUJtmBA-PONTA GROSSA
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Bangú: 5x3
n.° 4 do Barígú. Depois deste tento
Panhe revoltou-se contra o juiz e
foi expulso de campo. Aproveitou-te
o Bangú da desigualdade numérica
para dar cifras definitivas ao marcador, fazendp 5 x 3 e completando
a contagem.
OUTROS DETALHES
Não agradou a arbitragem do sr.
João de Oliveira. A renda, foi boa de
Cr$ 1.140,00 e na preliminar o Bar.gú venceu por 6x2.
As equipes formaram:
CELESTE: Molina, João e Panhe;
Santinho, Edgard e Aridio; Palestra, Pele, Acir Armando e Soiinha.
BANGU: Diómir, Valdo e Vadjo;
Dirceu, Dito e Neno; Ivo, Dalton.,
Tico, Nizio e Miro.

iOTAFOÊO TORNOU Â VENCEI
O Botafogo tornou a vencer ao
superar na tarde cie ontem a equipe do Espartanos pela contagem de
5x2.
N0 primeiro periodo o marcador
era de 2 x 0 para os alvi-negros,
tentos de Z-;ho e Foruin.
Na fnse final Nezinho e Adir marceiam pari 0 Espartano^ enquanto
c-.'.' F:u-quin. Zszo e Chuteira cem
;.'<.':•:.Min o marcador pa'.?. o Be.-a
OUTROS

DETALHES

O juiz de encontrQ foi o sr. Carlor Silvano Schocring com bom trabalho.
Na preliminjr o Espartanos vencsu de 3 x 1 e as equipes formaram:
BOTAFOGO: Zé Mario — Jorge
a Iton; Duda -- Jorglnho e Eloi;
! Furquim; Sanhaço — Zezo — Quico
e Chuteira.
ESPA* f ANOS: Costinha — Rigo"viazinhó;
1 no ¦
Floriano — Araldo
: Nesnhn; Adir — Teixeira — Jura.
- Oi-laildo e Acir.

P-EEI FERRQVIARIO
VENCEU O IRATI
"da

Boa defesa de Pardais, ontem em

"Manoel

Aranha". O arqueiro foi batido por duas vezes mas o
União Ahú'venceu por 3x2.

PLACARB fflTEHMOOIM

SSB&!

Gênova 2 x Bolonha, 1.
Lazio, 2 x Udinesse, 1.
Milan, 1 x Roma, 1.
Juventus, 4 x Padova, 0.
Palermo 2'x Sampdoria, 1.
Spal. 2 x Lanerossi, 1.
CAMPEONATO ESPANHOL:
Oviedo, 1 x Atlético..de Madrid,.0.
Valadolid, 1 x:Slchè,'0.- .
Granada, 3 x Atlético de Bilbao, 2.
Real Sociedade, 1 x Zaragossa,-0.
Betis 2 x Valencia, 0.
Las Palmas, 2 x.sévilha, 1.
Real Madrid, 4.x Espanhol, 0.
Barcelona, 6 x Ossssuna 0.
CAMPEONATO FRANCÊS:
Racing. 4 x Valenciennes, 1.
otade Français, 2 x Lyons, 1.
Nimes, 3 x Le Hàvre, 0.
Sochaux, 1 x Lens, 0.
Saint Etienne 1 x Angers, 1.
Toulon, 3 x Mônaco, 1.
Limoges, 2 x Sedan. 2.
Rennes, 2 x Toulouse, 1.
Strasbourg 1 x Bordeaux 0.
TAÇA DAS NAÇÕES (Seleções):
Em Budapest:
U.R.S.S., 1 x Hungriaj 0.
AMISTOSO:
Ern Moscou:
Hugria 2 x U.R.S.S.. 0 (Sei. B).

Hletico
triunfo
lio
Grêmio
0
Valorizou
"Esperamos
Residente Ari Delgado,
retribuir aoj
esperava por uma partida duríssima —
já
atlético as homenagens recebidas" — Satisfaç, ão entre os tricolores pelo triunfo alcançado
"A
liso.
o mesmo brilho, talvez de certo
aqui
<(

Do

O Bangú conseguiu vencer na tar
de de ontem dentro do certame suburbano, após um mau periodo dentro deste segundo turno. Iniciou jogando muito mais e até a altura dos
20 minutos assediou constantemente
a meta celestina, marcando três belissimos tentos. O Celeste reagiu e
conseguiu igualar-se nas ações mas
sem chegar ao marcador de identicidade. Ao final do primeiro periodo o marcador assinalava 3x1
para o Bangú.
No tempo complementar "comatas" retornaram com mais disposição, conseguindo chegar ao empate de 3 x 3. A partida então ficou
duríssima e o Bangú conseguiu, em
falha do juiz (Tico estava complelamente impedido) marcar o goal

EU GtfE'ÚVMUHM

U. AHU: Pardais — Afonso e
Gavião — Hamilton — Alaor e FeAos 30 minutos, Dante igualou o co; Lineu — Binho — Chila — Zimarcador, recebendo um cruzamen- nho e Amadeu.
te da direita, passou muito bem
OPERÁRIO MERCÊS — Pato —
;or Gavião e atirou rasteiro. Dois Roberto e Nicola; Chico — Odilon
nm'utos após, Roberto interceptou a e Izauro; Dante — Arizinho — Ha- CAMPEONATO ARGENTINO:
Klota com as mâos quase em cima «nilton — -Joãozinhn « Pifo.
Lanus, 2 x Racing, 1.
Huracan, 2 x Rosário Central, 2.
Ferro Carril Oeste, 2 x Boca Juniors, 1.
Gimnazia y Esgrimaj 3 x Argentinos Juniors, 2.
(Continuação da 8.a página) alinharam:
A renda somou 16.
MANDAGUARI: Polaco — Ecidil Independientes, 1 x Estudiantes, 0.
120,00 e o
Júz do encontro foi Achiles Roma- e Gonçalo; Vadico — Valente e Atlanta, 1 :c River Plate, 0.
olü com bom trabalho-.
Neri; Arlandõ — Lescagno — Jan- San Lorenzo. 4 x Central de CorAs equipes formaram:
doba, 0.
gado, — Japonês e Castro.
PORTUGUESA: Baiano — AriGERA: Barboza — Arcangelo í CAMPEONATO URUGUAIO:
*o e Nogueira; Galico —' Raul e Joel; Pagão — Lori e Paulo Sá; Penarol, 2 x Nacional, 0.
rn; Gatão — Caio — Bene — Botelho — Paulinho — Valter — CAMPEONATO PERUANO: . . .
Mimi e Nelsinho.
Alianza de Lima, 3 x Centro IqueÁureo e Gipe.
ASTORGA: Tácito (Fábio) — Tano, 1.
ARAPONGAS 1 X NACIONAL 0
^ e Pabio; Ba-riri — Otávio e BisCastilla, 3 x Atlétio Chalaco, 1.
Em Arapongas, a equipe lona)
Bequinha — Mica — Zague - venceu o Nacional por 1x0, goal CAMPEONATO CHILENO:
j°;
wqjidir e Bertoldo.
de Albertinho, aos 27 min. do l.o Ferro Badmington 3 x Palestino, 2.
MANDAGUARI 4 X GERA 2
periodo. Boa a arbitragem de An- CAMPEONATO PORTUGUÊS:
Em Mandaguari caiu a equipe do tonio
dos Santos, sendo que a Porto, 3 x Vitoria de Guimarães, 2.
ERA pela contagem de 4 x 2.
Spórting, 2 x Acadêmica, 1.
renda somou Ci'3 41.280,00.
N° primeiro
Belcnense, 4 x Atlético, 1.
As equipes formaram:
marcado;
periodo
o
ra de 2 x 0,
-ARAPONGAS: Bolívar —< Pé de Benfica, 3 x Braga, 0.
goals do Vadico, aos
mmutos e 44 minutos.
Chumbo e Moreira; Odacio — Ane- Covilhã, 2 x Setúbal, 0.
Na fase final
Vatér aos 13; feá sio e Brandão; Robertinho — Gaioto Luzitano 1 x Boa Vista, 0.
x 1; Lescagno, aos 16, 3x1; PauLeixões, 3 x C.U.F.. 1.'
.— Gonzales — Jorge e Albertinho.
"•"•o, aos
24, 3 x 2 e Castro, aos
NACIONAL: Zuza — Fernando e CAMPEONATO ITALIANO:
completou o Marcador de 4 x 2. Ely; Tuca — Joãozinho e Palito; Atalanta, 1 x Internazionalle, 1.
Regu
— Valter — Gau- Bari, 0 x Alessandria, 0.
:u'ar o trabalho- do
juiz Os- Lunzinho — Lec0
Vilela sendo que as\ equipe: chinho' e Emi.
Fiorentina, 2 x Napoli, 1.

LOIDHDIA.
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gramado
partida apresentou dificuldades que eu já eeperava. Acreditava em
""• «sultado
locais foi o que mais me impressionou".
entre
os
seria
William,
alcançado,
ser
o
mesmo
favorável
sabia
que
para
porém
,._,,
Ortunho,
írec:iso
m,,if„ esforço,
...<•
.....
IS<> muito
completamente suado, e refazendo-se com respiração artifimuito empenho"
ciai do esgotamento: frizou:
estas palavras começou o Deputado Ari Delgado, Presidente do
" O Atlético foi dificil.
Gt.Com
erRio, sua
g uma boa equipe, e poderia disputar com
entrevista ao repórter logo após o término do cotejo.
Entretanto, o jogo lá em Porto Alegre
o
certame
êxito
regular
gaúcho0
A equipe do Atlético —
Fundo
Toca
—
sobressai
pelo
onde
prosseguiu
laaIi?'ou, valorizou
a oportuni- para mim foi mais dificil que o de hoje a tarde".
Aproveito
triunfo.
nosso
em
muito
o
«ad
Juarez, indiscutivelmente o jogador de maior cartaz da equipe tricô•ír7Para apresentar minhas despedidas ao mundo esportivo do Paraná,
lor,
estava sentado no banco, com as chuteiras nas mãos, completamente
modo
sobre
distinguiram,
nos
todas
as gentilezas com que
padecendo
cercado
de fãs. Foi-nos dificil chegar até o "tanque", mas após furado o
br'lhantes
Sul,
do
Grande
Rio
no
diretres do Atlético, esperando lá
jj£ um
fomos perguntando e o jogadorf nos disse:
bloqueio
ese
de cavalheirismo
dia,
jTf
"Dificil, mas afinal fomos .os vitoriosos. 7ntretanto_ pode escrever,
¦-•aneidade". retribuir as incomensuráveis provas
se nós tivéssemos mais sorte teríamos vencido poi- maior contagem. Adianto também que tive muita satisfação de tornar a jogar em Curitiba, o
FALAM 09 JOGADORES
que espero fazer novamente muito em breve".
MILTON A ÚNICA CONTUSÃO
A satisfação
entre os jogadores, se bem que não fosse de vir o teto
(b
Procuramos o Dr. Davi Gusmãos, a fim de sabermos sobre a conera notória. Afinal de contas tinham tirado o Atlético do canuCX° "Taca
tempo, quando cedeu seu posto a Rudimav.
a
reduto adversário. Chegamos no ar- tusão de Milton no primeiro
d r° Henrique,Brasil", e no próprio
Adiantou-nos o responsável pelo parte médica do ciube tricolor, que a
disse:
nos
que
contusão foi normal, sofrendo Miltn muita dor local teve que abandonar
''Estou
o gramado. Todavia, não teve maiores conseqüências.
invicto
estou
mais,
do
Alem
muito contente pelo resultado.
o fez poi- nos
Wa os paranaenses. O clube do Paraná lutou muito,
Fomos ainda até Milton, já de macacão e na saida do vestiário, adiant^Çar durante todo o jogo. Felizmente tivemos mais sorte e voltamos tando-nos
com o médico, em sua éontusão. Contou lança
que concordava
11 classificação
"Dominei a bole e fiz a mesma rodopiar no
garantida".
„.
„
pe es- Airton. o famoso central portoalegrense, foi o segundo a nos cedei da seguinte maneira:
'""pressões,
querdo, apoiando-me com o direito no terreno. Veio o Sano e atingiu-me
adiantando:
apoio, lançando-me ao solo. Entretanto, eu 6 desGostei mais"do
uma partida mais corrida, justamente no pé de
foi proposital o lance".
jogo de Porto Alegre. Foi
não
sei
culpo
que
*es«io
porque
a
partida
com o Atlético dando mais trabalho lá, acho que

MAFRA (De José
Silva — nosso enviado especial). —¦¦ Em peleja
ias mais
movimentadas,
còm as
equipes jogando futebol dé bom quilate, o Peri Ferroviário, desta eidade.b taue o Irati <por 2 x 1.
Na verdade o time do Irati conseguiu impressionar bem, principal,
mente pela condição da' seu meia
aimador Vitinho, o melhor, elemento da representação iratiense.
No l.o tempo o marcador era de
0 x 0; na fase final, Bandeburgo,
de penyii, abriu a contagem aoa
7 minutos.
Aos 31 Santos fez 2 x
0 e aos 40, Vitinho, de pênalti, di-

minuiu para 2 x 1. Torcedores da
Leão Fronteira nã0 concordaram, oi
pênalti, invadindo" o. campo quando
o quiz foi obrigado a paralizar o
encontro por ausência de garantia.
Raimundo LuUki foi o juiz do enccntr0 e u renda somou CrS
15.000,00.
As equipes formaram:
IRATI: Juarez — Pinthio e Martins; Jurandir — Uba e Naiíor;
Didi — Airton — Galdino — Juci
— Vitinho e Leito.
PERI — Jailne — Boquinha e,Jango; Acir — legue e Doraci; Arlindo — Bandeburgo — Sandi (San;os) — Clidon e Laroga.

laçarei Esportivo

"TAÇA BRASIL"
Em Salvador: — Bahia, 2 x Ceará Spórting, 2.
Em Belém: — Esporte Clube Recife, 3 x Tuna Luzo Comercial, 1.
Em Curitiba: — Grêmio, 1 x Atlético, 0.
CAMPEONATO PAULISTA - SEGUNDA DIVISÃO:
Em Assis: — Ferroviária, 0 x Prudentina, 0.
Em Pres. Prudente: — S. Bento, 4 x Corintians, 2.
Em Botucatú: — Botucatuense, 1 x Osvaldo Cruz, 0.
Em Bauru: — Garça, 3 x Ferroviária, 1.
Em Tupã: — Tupã. 3 x Rio Preto, 0.
Em Pindorama: — Fortaleza, 1 x Pindorama, 0.
Em Batatais: — Batatais, 4 x Catanduvas, 0.
Em Neves Paulista: — Internacional, 1 x Nevensa. 0.
Em Bárretos: -- Barretes, 2 x Francana, 1.
Em Waquaritinga: — Taquaritinga, 1 x Jaboticabal, 0.
Em São Carlos: — Bandeirantes. 1 x Mogiana, 0.
Em Bragança Paulista: — Bragahtino, 3 x Internacional, 0.
Ern Jundiai: — Paulista, 4 x Sorocaba, 1.
Em Sorocaba: — São Bento, 2 x Ituano. 1.
Em Pindamonhangaba: — Ferroviária, 3 x Elvira, 2.
Em Guaratinguetá: — Esportiva, 4 x Aparecida, 0.
Em Mqgi das Cruzes: — União^ 4 x Estrela de Piquete, 2.
Na Capitai: — Estrela da Saúde, 3 x Vila Santista, 0.
Em Santo André: — S. Caetano, 1 x Hepacaré, 3.
CAMPEONATO GAÚCHO
Em Porto Alegre: — Internacional, G x São José. 1.
O.s encontro Floriano x Aimoré e Flamengo x Juventude foram
adiados devido ao mau tempo.
CAMPEONATO PERNAMBUCANO
Ern Recife: — Ferroviário, 1 x Aaas, 1.
Santa Cruz, 3 x Náutico, 0.
CAMPEONATO ESTADUAL CATARINENSE
Em Florianópolis: — Paula Ramos. "x 2 x Independente, 0.
América, 1.
Em Brusque: — Carlos Renaux, 2
Em Joinville: — Caxias, 2 x Hercilio Luz, 1.
Em Cresciuma: — Atlético Operário, 3 x Comercial. 1.
CAMPEONATO JUIZDEFORANO
Em Juiz de Fora: — Esporte, 5 x Tupi, 0.
CAMPEONATO MINEIRO
Em Divinopolis: — Guarany, 3 x Curvelo, 0.
Em Itabira: — Meridional, í x Valeriodoce, 0.
Em Uberaba" —Uberaba, 2 x Atlético Mineiro, 0.
CAMPEONATO CAPIXABA
Em Vitória: — União, 1 x Caxias, 1.
Rio Branco, 2 x Vale do Rio Doce, 1.
CAMPEONATO POTIGUAR
Em Natal: — Riachuelo, 5 x América, 2.
CAMPEONATO CEARENSE
Em Fortaleza: — Gentilandia, 2 x Uzina Ceará, 1.
CAMPEONATO GOIANIENSE
Em Goiânia: — Ferroviário. 2 x América, 0.
Sirio Libanez, 1 x Atlético, 0.
AMISTOSOS :
Em Cacapá: -— Macapá, 1 x Santana, 1.
Em Tubarão: — Ferroviário, 3 x Atlético Catarinense, 1.
Em Pedro Leopoldo: — Pedro Leopoldo, 3 x Cruzeiro, 2.
Em Campo Belo: — Comerciai, 0 x Democrata, 0.
Em Governador Valadnres: — América. 3 x Pastoril, 1.
Em Vespasiano: — Vespasiano, 1 x Vila Nova, 0.
Em Salvador: — Minas 2 x Bahia, 1 (Futebol Feminino).
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FUTEBOL MENOR:

Palmeiras Vencedor
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Do Torneio Realizado No Campo Do
Botafogo

A Equipe
m

Antoninho e Zico; Mario,
Domingo ultimo o Palmeiras, vem raldo,
de conquistar um feito dos mais su. Mauri, Odilon, Artur e Tunho.
Os goals do l.o quadro foram
pjsctivos Ia© sagrar-se ícampeão de
'um
Torneio reallsado, por ocasião marcados por Artur e Mario, contra
o BotafogOj e de Artur, contra o
do festival do Botafogo F C.
os detalhes IpVanea.
Foram os seguintes
2.0 Quadro — Panhe, Rudi e Lodeste torneio:
Dos l.os quadros, sagrou-se cam- dovico; Adão, Zico e Dico; Mário,
Baiano.
peão, o Palmeiras F C, pela conta- Veterano, Gabriel, Artur e
O goal do 2.o quadro foi consiggem de 2 x 0, contra o Botafogo,
nado por Arthur, contra o Botafoe 1 x 0 contra o Ipiranga F C.
Dos 2.os quadros, sagrou-se vice eo.
Esse festival promovido pelo Bo.
capeão do festival, pela contagem
tafogo F C esteve muito animado e
de 1 x 0, contra o Botafogo.
Os quadros do Palmeiras F O es. atuou como Diretor de Propaganda,
o sr. Antônio Ferreira da Costa, tenteLvam assim constituídos:
do tudo transcorrido com grande
l.o QUADKO
Carlito Rudi e Ludovico; Esme- animação e sucesso.

Empreza Funerária São Francisco
EPPIN&I2R, GOOPER & CIA. LTDA
Atoadoiaoa eom a wiaxtaa ptMtma a qualquer mota
to dia o« da ftolt»
Catx&os do» »ai»

— Cano» próprio» para vtaamu
wodwtsto» ao» nocd» Iumo»o«

—

—
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rods pata Associado* do IAPI * IAPC
Uma São Francisco. ItMIt - Ttmm: 4-5351 -COIIUIA
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Para Vereador em Ànionina
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VOTE

Jchovafr Fernandes de Abreu j
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"Paraná Esportivo". Ao lado
quando em Morretes faziam entrega de uma
A equipe de vôlei do Talismã posa para a objetiva do
flamula ao qua dro adversário
~'K^ÊtagaaimKmmMWÊÊHAÊÊIIÊIKM
A equipe de voleibol do Grêmio em pelejas memoráveis, evidencian- se defrontaram com uma forte equi. bem qu<e u mesmo não é só vitorias
As derrotas Itambem devem ser
Esportivo Talismã, apezar da sua do desta maneira a forma magnif- pe local.
recebidas com estoicismo e comprepouca idade, está se tornando famn. ca do seu "five" que ainda novo, tem
Mas isto não desmerece em nada ensão.
sa me§ce da brilhante
campanha um caminho -brilhante pela frente.
"Five do Frevo
Apenas uma derrota conheceu o o valor da gente do
que vem encetando em nossas canAssim mesmo o Talismã marca
chás. Já conquistou cinco vitorias Talismã e esta em Morretes, quando de Ouro", pois neste dia estiveram
bastante azarados, conspirando tam- firme e não é possuidor de maior
bem para ai derrota o cansaço moti- número de vitorias pelo fato repevado pela viagem pois a peleja foi timos, de ser uma agremiação ainrealizada logo após a chegada da da jovem, fundada recentemente.
São os eseguintes os atletas que
delegação aquela cidade. Receberam
os "talismanos" a derrota com gran- compõem o "five" do G E Talismã —
Cláudio", Roberto,
trados dos deveres do esporte, sa. Diroeu.
Gari
de serenidade, pois bem compeneAmauri, Zeni e Juarez.

BICABDO

QUER COMPRAR MÓVEIS BARATO ?
Móveis usado»
| Compra — Vende — Troca
—
t
Fone: 4-5904
Rua RifccbueloA 316

- *.fâ-

I Movelândi
MÓVEIS MELHORES A PREÇOS
MENORES
A VISTA OU A PRAZO
Salas - - Dormitórios —- Cozinhas
— Colchões de Mola
Mal. Floriano, 733: Próx. Vise. Guarapuars
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TINTA A ÓLEO
A Cr$ 375,00 o Galão
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Lescano, grando valor da equipe do Mandaguari

HERÓIS DO FUTEBOL

-'.
.'''¦•''¦¦.

rtidas Intern

- Trinta Anos e Muita Gloria
- Queria Ser Piloto De Guerra, Mas
Foi Ferido Antes
3-BoIaDeTrapo
- Corintians E Ipiranga Não Acreditaram
- Corrida Contra 0 Tempo
fi - Operário Bate Sola
7 - A Grande Estréia
8-Chuteira Na Forma De Ouro

1
l

uma ambição: só queria ser piloto
de guerra. Estudou à fundo, interessado na solução
dos primeiros
problemas e convencido de que, finalmente vencerá todos os obstaculos. Aperfeiçoado a base acelerou
os estudos. Mas não teve êxito. So.
freu grave acidente e ficou com a
mão defeituosa. A partir daí, passou
a dedicar maior parte do tempo ao
football.

¦'?

BOLA DE TRAPO
Com 13 anos e ainda menino livre em seu bairro de Parada Inglesa, Djalma Santos tomou coragem e
fundou um pequeno clube sem presidente, mesmo porque, presidente
eram todos os* titulares do team. O
pequeno clube cresceu, criou sua fama de subúrbio com a. ajuda de ai.
guns veteranos vizinhos.
CORINTIANS E IPIRANGA NAO
ACREDITARAM

TRINTA FEVEREIROS
Instigado pelos colegas e entuBIO — Pulando numa perna como
Nascido e criado na capital ban. siasmado pelos torcedores, que não
boneco de engonço, enquanto a outra prepara e acerta a rebatida sal. deiràntes, a 27 de fevereiro de 1929 se cansavam de adivinhar o sucesvadora, Djalma Santos vai levando Djalma é o mesmo jovem coração, so que facilmente alcançaria numa
divisão. Djalma
decidiu
a sua classe a varar os anos, cada aquele mesmo pulmão, de aço que primeira
vez mais crack cada vez mais im- um dia despontou |na Portuguesa apresentar-se ao Corintians e ao
prescindivel ao scratch que sempre como estrela de primeira grandeza. Ipiranga. Não pediu dinheiro, não
honrou com a sua presença. Voltan- Havia deixada de banda o seu cur_ pediu dinheiro não formulou nenhudo a .seleção nacional quando, pra- so preparatório para a Escola de ma exigência: conformou.se em con_
ticamente mmguem mais esperava Aeronáutica. Por seu gosto, só seria seguir uma chance para treinar. Deram? Nem um nem outro acreditaque ele retomasse o lugar cedido a soldado.
ram nele. Hoje, já sabem o que perDe Sordi, até a grande festa da dederam.
ACIDENTE ATRAPALHOU
cisão da Copa inesquecível, dele se
apossou como gigante, para nunca
PORTUGUESA FOI MAIS VIVA
Nessa época não tinha mais de
mais sair.

Um nova podui© de
COLLE LTDA.-«Cerâmica São Marcos»mjL.A\A\m\A\m*.**.AA * m^uM^L*^\m*\Jm*%A>*mA\ àA4A* * *~j**m1mA\émAm*mAmAmA\m*M*MMLm\Amm*\MMLA%M>

Casa Radiluz

Foi assim que ele tomou o destino da Portuguesa. A Portuguesa/ ao
contrario do Corintians e do Ipi.
ranga, não recusou atende-lo. Foi
mais esperta e a sorte, não a desemparou. Corria o ano de 1948.
Em' que posição, Djalma?
— Perguntou-lhe/ 11 anos depois.
»

OURE 0 PREÇO REDUZ
Fone: - 2 4 6
Prata Grassa
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SCRATCH
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CONTRA O TEMPO

Durante todo o ano de 48 Djalma
não fez mais de quatro matchs no
team de aspirantes da Portuguesa
Como amador ou já profissio.
.i
nal?
Amador na gaveta. ,
Trabalhava?
Numa fabrica de calções.
Quando chegou a profissional?
Beirando o fim de 48.
A quanto por mês?
Mil e quinhentos cruzeiros.
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Em 1952 o Brasil inscreveu-se no
Pari Americano do Chile e Zezé Moreira não teve duvida em chamar
Djalma. Ele e seus parceiros Julirho
e Brandãozinho. Daí para cá, só fez
subir. Subiu tanto, mas tanto que
acabou campeão pan-americano e
campeão mundial.
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55 JOGOS

'

DJALMA SANTOS, veterano mas sempre eficiente jogador do s cratch.

twmwmymrm

Paraná

inK
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Com a sua participação no encontro de domingo, Djalma comple.
tou o 55.o match internacional, igualando assim o "record" de Didi.

Confessando a sua alegria, decla- , de que ela me tem dado mais alento para continuar na ativa, do que
rou-nos após, a vitoria:
— Se pudesse, de hoje em diante tudo o mais, todas as palavras de
na
não receberia nada para vestir a incentivo que tenho ¦ recebido
cr.misa do Brasil. Estou convencido vida.

\

Espera chegar aos 100 Djalma?
Não sei se poderei esperar mais
essa graça de Deus; se acontecesse,
poria a minha chuteira numa forma
de ouro.
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ESTE CONJUNTO SANITÁRIO POR
Cr$ 6.410,00
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ÓCULOS

ARTIGOS ESPORTIVOS
PARA TODAS MODALIDADES DE ESPORTE

PÇA GENEROSO MARQUES-84-TEL.4-3474J
CURITIBA
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Consulte o seu medi
co oculista e traga a
sua receita a ÓTICA

R A E D E R
Rua Riackuelo, 147
CURITIBA — PAHANA

m^m****m********* **i****^ ***********

&LEVEE

ÓTICA

SABOROSA
****<^>*»+*m*m^**h*****

Empreza Funerária Pires
em

RMAOS

MENEGREITI

Telefones: 4-3218 e 4-0577
Av. Silva Jardim, n.° 546

— D » —
ALBERTO PIRKS

Puncaúa *bs I89S

MATRIZ:
Hua Crua Machado, 69
ToL: 4-1949
CORITIBA

Rua

CORITIBA

O» mais moderno» e aperfeiçoados l*boratórioa especialiaados do Brasil
FILIAL DE PONTA GROSSA
Rua Augusto Ribas, 821
Atende-se todo o Interior pelo Reembolso
Postal

do Roaârto, «4

4-S383
T0Í.1
ML I A Lt
PARANÁ

ÍVFIèA CVRITtB/íi
mniiHjaígEBBpaag
CURITIBA -PONTA GROSSA
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ESPORTISTA
SANTAS MISSÕES

DE 12 A 27

COMP ARECA
DE SETEMBRO
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Derrotado Pelo São Paulo 2y1

Bois a um o resultadolinal do encontro - Batidos o Corintians e a Portuguesa dé Desportos — iesultados da jor
nada de ontem pelo campeonato paulista de tutenol

S. PAULO (Serviço especial dc
de
11
'¦-*'•¦¦
"Paraná
Esportivo") — Perdeu o
Santos sua longa série de
pelejas
i-m-T»
invictas, com a denota
r-nn DESPORTOS:
nwsi-rn-íTns- Carlos
fin .lric i
SANTOS: Manga; Getulio - Pa- ba, pelo XV de No-vembro local, dePORT. DE
que sofreu
na tarde de ontem, no Estádio Mu- vão e MourãjO; Formiga e Zitc
de boa peleja. A contagem foi Alberto; Ditão e Juths; Mario Ferpois
nicipnl do Pacaembú, ante o São Dorval — Jair — Pngão
Pclé . construída por intermédio de Alfre reira — Don Pedro e Odorico; Jair.
Paulo, ensejo em que perdeu o ab- Pepe.
dinho 2 e Nilo 2, para os quinzis- — Didi — Serviiio — Zé Carlos e
solutlsmo da liderença,
FERROVIÁRIA 3
tas e Zé Carlos e Serviiio para os Nilson.
que divide
agora com o Palmeiras.
X CORINTIANS 1
PORTUGUESA SANTISTA 2
lusos. Foi juiz Stefnív Valter Glans
Os praianos estiveram sempre enPor sua vez, a Ferroviária man- e a renda somou 78.760 cruzeiros.
Num dos clássicos dc Santos, a
tusiasmados. porém, em
X JABAQUARA 0
Jornada cie teve a boa marcha de sua campaQuadres:
melhor inspirado, os sampaulinos nha, batendo ao Corintians,
ao
derrotou
Santísta
Portuguesa
XV DE PIRACICABA 4
por 3
acabaram como vencedores.
a 1, em jogo disputado em Arara- — Clélio e Martin; Biguá—Pepino Jabaquara, devolvendo-lhe a "lanPavãjn marcou contra suas re- quara e, no qual tivemos a expulsão e Dema; Alfredinho — Nilo- — Pi- terninha" por 2 a 0, com tentos asdesi aos 4 minutos, ao- tentar des- do gramado de Rafael ria segunda ta _Grilo i
— Gatão ec Nclsinho..
Nclsinho.
sinaíados por intermédio de Cirno
' sinamdos
viar um tiro de um sampanlino. O etapa. Os goals foram de Cai cioso
empate veio aos 40 minutos,
quando Bázarii e Beni para. os araraqüaPepe cobrou uma penalidade má- remes e, Miranda
para os corintiar-ima (toque de Vitor). O
goal da nos. Renda de 583.G50 cruzeiros e
vitoria do São Paulo surgiu aos 3. Francisco Moreno foi o
juiz.
minutos dc periodo complementar.
Equipes:
Getulio atingiu Roberto dentro da
FERROVIÁRIA — Rosan; Porunárea,. Cláudio cobrou l.em o tiro
ga e Antoninho; Dirceu — pardade rigor e estabeleceu a vitoria do
relli e Rodrigues; Amaral —' Carsuas cores.
doso, Nei Bazzani e Beni.
Arbitragem de Podo Caiu e s
CORINTIANS: Gilmar - Berièrenda somou a importância dc
dit0 e Oréco; Valmir — Goiano cs
ESTÚPIDO'1
Isabelino já de macacão, foi
:i.054.350 cruzeiros.
Roberto; Miranda — Joãozinho -,,..,, foi
.,,. para
Não
,.,,, o reporte.
.,. ,, mas Sano
primeiro- a quem nos reportamos,
Jogaram assim dos de/is
—
quadres- Joaquinzinho
Rafael e Tite
logo que terminou o prélio. Falou comentava com Altemir sobre o joS. PAULO: Poi -4 Gersio — De
BV DE PIRACICABA 4
sobre a sua contusão, contando des- gador Juarez, que é- maíto estimaSordi e Riberto;
Dino
e
VitorPORT. DESPORTOS 2
do pelos cuntibanosr
ta forma:
Cláudio — Caniioteiro — Gino —
Por 4 a 2, a Portuguesa de DesJUarrjz é estúpido e bo-ssal —
— Já estava dentro da areti com
Bibe e Roberto.
pertos foi derrotada com Piracica- a pelota dominada Devolvi a um dizia Sano. Ein qualquer batidinlia,
companheiro, e quando- saltei para quando a gente ia pedir desculpas.
tentar a cabeçada, Cui atingido por tratava de es^uivav-se. e não aceibaixo, não sei bem s;> por Qrtu- tava não. SToí irritando e chegou o
•
nlio ou Ajfton. pois íoi com os encher as medidas...
•nesmos
Isto
mesmo — afirmava Alteíoi
saltei.
A
contusão
que
—
Lá
em Porto Alegre ele foz
oiil
no jcelh0 e, não tive outro remeO Guaira dobrou a representação
das suas. E' uma pena, pois aqui
dio senão deixar o campo".
OUTROS DETALHES
rio Madureira onten à tarde, em seu
é muiter estimado...
Em seguida, entravam os demais ele"OUTROS:
Na preliminar
o Madureira
e
estádio, após um
JOGADORES
match
onde
a Guaira empataram pela contagem jogadores, pela frente Jeronimo, viequipe local conseguiu, finalmente de 3x3.
Salvador era um dos que mais
sivelmente aborrecido, foi iogo senarbitre-,
uma bca apresentação não dando
Wilson Napoleão foi o juiz do tando e tratando de descalçar as dizia barbaridades contra o
chance ao adversário e chegando ao encontro
santo. O resto
e as equipes formaram: chutè-ras. Os outros jogadores fo- Só não o. chamou de
triunf0 pela contagem de 2 x 0.
GUAIRA: Jaice — Pedro or Arir. ram chegando todos dizendo bar- disse tudtr.sobre o apítadòr Aparicio
Inácio — Mozart e Titão: Dias — fuiridados """-.va,
N0 primeiro period0 a contagem Edio- —
Viena e
que na opinião geNeno — Boju e Turco.
érá de 1 x 0 goal de Neno, aos 23
MADUREIRA: Geraldo — Peru- e ral, foi o causador cio revés.
¦minutos. Edio, aos 28 minutos
<*
Entrou Borracha è nos disse o
da Tezauro; Tinh0 — Chumaco e Dirfase complementar fechou o marca- ceu; Pinda —
i
que segue:
Dida — TUbiiMio
dor de 2 x 0.
— Resultad0 injusto, não
Raul e Milton.
posso
me conformar. Na pior das hipoteses. já paran ão ser um resultado
bom 0 empate serviria. O Juiz então. não pode se chamar de juiz.
E" um "gato". Na 3.a divisão de
Curitiba temos árbitros melhores...
Ti-í-t.-.*¦ ,.
. ....
...
O Trieste
conseguiu
""T"-*->*-"7,
boa golead.
te venceu por 5. s_ 0..
MOSTROU-SE
na tarde de ontem, ao bater a cquiI.T-m.11. Illlll.. __MH|___L_uu___u___
A renda somou: CrS 1.300 00.
-.KM
do
Bigorrilho
pe
pela contagem de
As equipes formaram::'
7x2, após a vantagem parcial de
TRIESTE:
— Luci
Tomazi
¦2 x 0 no
e
primeiro tempo.
Paulo; Moacir e Pedro; João Car(Continuação da 8.a página)
Juve ., Ilio e Durva marcaram los — Juve —
3.o
Ilio — Angolim e
Sargento
Lourival
Webei
os
para
ganhadores enquanto que Ibanir.
I Schiler — 370 — 5.o R.O. — 105.
Fumanchu e Geada fizeram os ten| 4,o Joõq Alves Fagundes — 34°
tes dos vencidos.
BIGORRILHO: — Joãozinho
— | — F.P.T.A.
OUTROS DETALHES
Guinter e Bidê; Vilson — Sabará e
5.o Cel. Carlos Àmore.y Oso-ric
Boa
a arbitragem
de
Antenor
Armando; , IVUgUCi
----m.l-._--.-_.
Miguel —•v-Jfc-.taít
1
Geada —
Pa- | — 328 — Graciosa C. Club.
Prosdocimo e na preliminar o Triespa - Fumanchu e Luizinho
6. Álvaro Lemos — 313 — Clube
Atlético Paranaense.
j
j — 7,o Cap. Irapuan M. C. da Silva
307 — Circul0 Militar do Pa|' raná.
i . 8.o Francisco Paciornik — 271 —
Circulo Militar do Paraná.
9. Rones Laynes — 25é — Coritiba F. C.
10.o Cel. Vicente Brito — Desisl^i
Gn-mnnr-n
.,..
__
-__
.
Flamengo
O
invicto
possegue
nc. igualar
novamente o marcador
t-Mi — Circulo Militar do Paraná.
returno. Jogr.-.ido em igual condiOUTROS DETALHES
Diretoria da F.P.T.A.. assistenções com o 5 de Maio. na tardo de
Lisimaco Cocheque foi o juiz do cia e atiradores
participantes viram,
ontem, empatou pela contagem de encontro e na
preliminar o Flamen- com satisfação e simpatia a
3 x 3, em match dos mais movimen- go vèl._eu de 2 x
presen1.
ça do Dr. Miguel de Lara, Delegatados e que teve muitos instantes
As equipes formaram:
do
da
C.
B.
C.
T.,
n0 Paraná, come
interessantes e sensacionais.
FLAMENGO: Biroca — Geada e representante
do patrono da
No primeiro periodo o marcador Raseira; Batata —
Heiio e Zinho: — Dr. Glaucio Fernando Bley, prova
foi de 1 x 1 goals de Adinor (20 Rc-sbel — Aloisio —
que:
Adinor — Gre- com muita distinção e solicitude,,
min.) e Éden i31>.
ca e Gogó.
prestigiou com sua presença o de[fi
senvolar da competição, em amNa fase final Gogó fez 2 x 1 —
5 DE MAIO: Ivan — Careca e biente cordial
e amistoso.
Coqueiro, aos 12 empatou — Éden \roldo; Guiné —
Coquinho e CeAos tiês primeiros colocados. foaos 24 fez 3 x 2 para Guiné, aos 37, linho; Darlin —
—
Viv0
Hélio -- ram entregue
belos e custosos trocontra as
suas
próprias
redes'. Éden e ItáV..
-*r'----_-_»--K______«a_)B_i •flllilH. II In
feus de bronze.
__

PRETA S
PONTE
COMERCIAL' (CAPITAL)
a Ponte
Conseguiu
Pret;l
Coube à- reabilitação, superando
ir
er Lorico no tempo inicial..
a0 Comei
oprello
Anacleto Pietrobon dirigir
ciai, dc São Paulo, em jogo diaDU'
tado em Campinas. O placarde d-,
que rendeu 36.500 cruzeiros.
Conjuntos:
3 a 2 foi construii-lo, através ri!
PORT. SANTISTA: Aparecido — Atis (pênalti). Titico (pênalti)
1
jorge — Raul e Henrique; Pedtinho Alan (contra)- para os pontepreti"
—
—
Grilo
Lorico'
e Clovis; Bota
nos e Osvaldo (2) pára os conier"
~— Ederr-ir e Valdo .¦
cialinos. Benedito Francisco f„.i
—
"'
Ma- juiz..
JABAQUARA: Barbozinha
"
—
Miguel
Vitorino;
e
Helvlo
cedo
e: S_i.no;: Helío — Ivan — Jorge —
Esquadras;
mu-j-n. m,.„m,
Cláudio cre- Noélio.
uiaucuo
PONTE PRETA:. Nino; Derem,
,
ePiraii; Carlito Roberto — Pit'co
Cárlinlios; Nivnldo — Céli0 _ pail
Unho — Atis e Gambá..
COMERCIAL (Capital): Nivaldo,
— Alan e Savério; Diogo; Diogene.
e Rubens de Almeida; Osvaldo —
Nardinlio — Tantos — Mítuca e To'
nlto Lima.
COMERCIAL
(RIB. PRETO) 4
NOROESTE 1
"O jogo foi
Pôde o Comercial, em seu
gra,
perimuntádo frízour
igual. O goal" deles não passou de mado, em Ribeirão Freto, registra'
sucesso,
bom
ao
abater o' Noroeste
um golpe cie sorte,, que para. nós'
por 4 à 1 depois de jogo apenas re"
não apareceu'..."
Gato, Car!/_,s César Nuca
a
um
pouco guiar.
Taico tinl-ai opinião
Bené fizeram os po-nto3 dós *ibe_odizendo:
Jeronimo,
avançada da de
Ismar
e
o
únic0 dos no,
pretanos,
— O- resultado não pode ser aceito roestinos.
O tento
normal
como
Atlético
pelo
Conjuntos:
do Gl-amia- £õi dte para sorte, e para
PRETO):
(RIB.
COMERCIAL
deveria
tento
um
nós. pelo menos
Donelli; Arruda — Vastinho e Tosurgir.
as :-tnho; Hélio e Candão; N4ca -O ex-rama Tiquinlso, completou
mas Gato — Alrv.eida, — CarTos César eimpressões, falando bastante, "Nos
Bené.
o, seguinte:
que separamos
NOROESTE: Julião — Pedro —
La"
poderíamos ter vencido o J°-°- no Zarrir e \Nelsint-o; Diogenes e GasTaico
mento muito o pênalti em
par; Batista — Ferreira — Mariprimeiro tempo, e, a arbitragem que nho
—^Ranulfo e Ismar.
a
toda
partida.
em
nos prejudicou
de 72.750 cruzeiros c»
Arrecadação
e
pasfoi
atingido
Tambem Belíare
boa de Paulo Katchborian.
sou tudo assim, em brancas nuvens. diieção
J

1

M

1_

Revéz
0
Lamentam
Uléticanos
di^zem coüras e lagartos do apitador — Sano acha
Todos os

jogadores
Juarez estúpido e indisc iplinado — Motorzinho com-pletamente aborreJeronimo, Taico
cido com o resultado — Izabelíno, Borracha, Sal vador,
m^.clvínMLe 5___? ^
Jeronimo;
e Tiquinho^ cedem impressões ""

Guaira Dofeoa 0 "Cartola" 2x0

Vm goal em cada tempo — Os detalhes do match
realizado na tarde de ontem

PELO PREÇO DE UMA &,m

f

TitIESTE * fiOLLOÜ" A REPBE"
SEUTAÇAO DO BISOBRILHO
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FLAMENGO PROSSEGUE INVICTO
NO BETDBMO: -3x3 |

Não foi o 5 de Maio. que conseguiu vencer oi
rubro-negro — Detalhes do encontro de ontem

Nis Terminou 0 Prélio 29 Oe Maio i Batei

Ausência de garantia"1 obrigou o juiz Orlando Stival a
paralizar o encontro — 29 de Maio vencia de*4 x 1

ANTONINA (Jcovah Fernandes - te dentro
do estádi0 obrigaram _¦ gar. pois efetivamente,
. pelo teefone, _ Uma atitude de JI
não se esjuiz a paralizar o encontro
pci pemva a paralizaçáo de um match
indisciplina do jogador Nene, ten- falta de
garantias
dèiitro de circunstancias assim.
tando agredir o juiz Orlando Stival
Um caso de indisciplina grande
A MARCHA DA CONTAGEM
e mais o ammente perigoso reinanpara a Juntinha de Antonina julQuando o prélio foi paralizado o
29 de Maio «vencia por 4x1.
Aos 5 minutos de luta o Batei
abriu a contagem mas Celso, aos
20. empatou e Nascimento aos 40
fez 2 x 1.
(Continuação da 8_i página)
,
Perguntamos o porque dessa sua opinião:
Miro aos 10 fez 3 x 1 e Jamil,
"Estivemos
perto de marcar mais de uma vez, e logo na hora do aos 15, completou o marcador
partiro de misericórdia, falhava a conclusão e o ponto não saia."
ciai do prélio.
Que achou do Atlético?
OUTROS
DETALHES
"Não
jogou mal. Até pelo contrário, esteve por diversas vezes em eviBoa a arbitragem do sr. Orlando
dência. Mas, nem sempre êsse trabalho se completavo, quando chegávamos Stival. Renda de Cr$
6.200 00 e as
nas imediações da área do Grêmio".
equipes formaram:
Pjnsa um pouco e segue:
29 DE MAIO: Mario — Onamar
"Tivemos alguns equívocos na defesa,
porém, no geral, o quadro ren- e Mauro; Aguinaldo — Bidinho e
deu o suficiente. Tu viste no final as defesas do Henrique? Palavra que Branco; Osmair — Miro — Celso
cheguei a ver a bola entrar. Todavia, tal não sucedeu".
Jamil e Nascimento.
Como necessitava de atender aos seus atletas, Rui Santos não pode
continuar com sua palestra. Antes, porém, afirmou:
BATEL: Pedro — João e Anibal;
"Creio
que não decepcionamos à torcida paranaense. Jogamos com Nene — Pedrinho e Aristeu; Xisto
muito empenho e tivéssemos tido mais sorte e, poderíamos estar pensando — Romário — Vilmar — Erasmo e
no terceiro jogo. Como ela não nos quiz, o caso é se conformar mesmo".
Lilinho.

Mesmo Perdendo Creio Que...

ÍOCA FUNDO
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.tlético e o .ferroviário que, neste mês de setembro
ndaram enfrentando ao Grêmio:
"Falta maturidade
ao quadro do Ferroviário. Com
sceção de dois ou três elementos que demonstraram
aaior hierarquia, os demais foram bisonhos, descontroados e sem qualquer- noção de um trabalho de cober.ura na defesa e cte "deslanche" no ataque".
Faz uma pausa, atende um jogador e, prossegue:
"Não encontrei no Ferroviário um elemento do valor do Toca Fundo, que impõe respeito pela decisão e
firmeza com que joga".
Completa:
"Mas é uma equipe
"O FERROVIÁRIO PAGOU
jovem e que ainda têm posPELA
INEXPERIÊNCIA"
sibilidades de progredir. Poderá ser, se for b.m orientaQuizemqs ter a opinião de Oswaldo Rólla com res- da. uma esquadra poderosa daqui a uns dois ou três
peito a uma comparação entre o que desenvolveu o anos".

dominando inteiramente ao Gessi
que era o home
encarregado da "ponta de lança"'no meu
ataque".
Faz uma pausa e, perguntanos:-nos:
"Qual a idade de Toca
Fundo?"
Dissemos que devia estar beirando
pelos trinta
Voltou a falar:
"Pois o
que me impressiona num homem assim t
a sua capacidade orgânica para agüentar o "train" dc
jogo. £ um jogador de grande utilidade ao quadro, em
qualquer emergência".

MAL. DEODORO. 311 - Cx. P. 1331 - CURITIBA
_fttoii£-ft«i_.--,-, .rmmt ¦ -.
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As eleições deierminaram o adiamenf o de mais uma rodada do lerceiro iurno - Somente dia 18 de outubro o reinicio das atividades oficiais
A paralizaçõo das disputas pelo terceiro turno terá
sua dire

em todo o País.
<
dade em que os alvi-negros comemoram o seu cincoentenário de
çao prolongada É que diversos fatores vêm determinando o recuo
diversos
tabela,
fundação.
por
domingos. '
da
SOMENTE DIA 18 DE OUTUBRO TEREMOS JOGOS
Assim é que, domingo vindouro, dia 4 de outubro-,
Dessa maneira, somente no dia 18 é que continuará o certau
não te
Acontece que no diá 11 de outubro, não iremos ter partidas me, com estes cotejos: GUARANI X FERROVIÁRIO e ATLETIremos cotejos oíiaais, em virtude das elelcõs. que se realizarão
de campeonato, porque a data foi cedida ao Coritiba, oportunL CO X OPERÁRIO FERROVIÁRIO.

TRAGÉDIAS DO BDIGUE

'¦

fi|^^
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Teria Jack Dempsey vencido Joe Louis? E Benny
C*MPEAO DO MÜNI)0 Montana e o filipino detentor do titulo americano,
Lynch teria derrotado Jimmy Wilde? Estas perguntas
o titulo mundial por ter ultrapassado o peso da classe
pelo
Krnc ™.t-„vi
clnc?
de
ern
vez.
irrespondíveis
?n?S' Lynch lutou 48 vezes per- c*11-0 do mund° n° Estí«iio de Wembley. Montana era a decepção foi tremenda. A luta foi realizada sem esquando voltam a ser for- dendo
„J? apenas
£_??lrOSum combateJ
o terceiro e aos pontos. um relâmpago no ringue, mas mesmo assim não conse. tar nada em jogo e Benny demonstrou todo o seu
muladas com regularidade porque os apaaixonantes do Durante essa época
desganhou o titulo escocês dos mos- guiu superar a velocidade de Benny. Ao final de uma contentamento
boxe gostam de imaginar lutas impossíveis entre os cas, chegou a eliminatória
consigo mesmo dando uma surra
para
final
em disputado ceiro luta que deixou saudades pelo espetáculo que propor- enorme no seu oponente.
maiores vultos de diferentes épocas. Eu. por exemplo, britânico e empatou
com o campeão mundial Jackie cionou, Benny foi proclamado
vencedor aos pontos. Com
aco que Joe Louis, em sua melhor forma derrotaria Brown. No verão
Esta foi sua ultima vitoria. Na verdade, lutou ape»
quando estava de fériasi excursionava a vitória ganhou ainda mais popularidade, mais adu- nas mais duas vezes e
Démpsey e Benny Lynch venceria Wilde. Linch pare- pelo Norte da Inglaterra
perdeu ambas.
e
numa
dessas'
excursões
colação e mais oportunidades para gozar a vida de uma
A perda do título mundial acabara com sua von_
cia de gelo no ringue e raramente demonstrava ano. nheceu Len Jahnson, médio
de
categoria
e que o aju- maneira que só podia ser prejudicial a um atleta.
tade de lutar. Em vez de aceitar a situação e passar »
çao. Seu rosto não denotava nunca sinal de dor e não dou a melhorar seu boxe,
O INICIO DO FIM
combater como galo( Benny começou a cair, só que com
havia brilho em seus olhos quando preparava o golpe
No outono de 1935 defrontou.se então com Jackie
A seguir, em plena época de desregramentos, en- velocidade duas vezes maior do que quando subira para
final.
Brown pelo titulo mundial em Manchester, no Estádio
frentou
Len Hampston em "Belle Vue" mas se mostrou a faina.
DUPLA PERSONALIDADE
Belle Vue. Jackie
Lynch era uma máquina de lutar frio e calculado. com facilidade, masprovavelmente achava que venceria em tão precárias condições que Len o tratou como se
FARRAPO HUMANO
não sabia o quanto Benny havia trata um novato. Benny sofreu vários "knock.downs"
Nasceu para ser "boxeur"( tão próximo da perfeição evoluído.
erguer-se
Contratado para enfrentar o romeno Aurel Homa
parecia não Kev forças para
como um ser humano pode ser. No melhor de sua forLutar por tres cetros ao mesmo tempo — campeão e no último "segundo"
seu
principal pulou as cordas e en- no "Empress Hall", em Londres, Benny chegou ao loquando
ma física e técnica nenhum lutador de seu peso po- da Grã Bretanha,
—
do
Inpério
Britânico,
e
do
Mundo
pelo me- cal em tal estado de embriaguez que a luta foi retardaderia suportar uma luta com ele.
era o mesmo para Benny que enfrentar um pugilista trou no ringue. Lynch foi desclassificado, mas nocaute.
nos salvou a dignidade de uma derrota por
da para que ele pudesse melhorar um pouco. No enFora do ringue. Lynch era um tipo diferente, bem de segunda categoria.
Era apenas uma luta a mais e
Na "revanche", tres semanas mais tarde Benny tanto, subiu ao ringue que em precárias condições ainhumorado alegre e displicente. Simples e descuidado, Benny encarava todas as lutas com a
máxima serie- mostrou sua verdadeira forma. Havia treinado seria- da assim, e no 3,o asalto foi a nocaute, deixando a
viva para o presente apenas. Nunca pensava no que dade.
a luta e entrou no ringue disposto a vingar- sala ,;ob vaias ensurdecedoras.
mente
amanhã.
ocorrer
podia
Logo ao inicio do
assalto Benny desferiu se. No para
lO.o assalto Len foi a nocaute depois de seveFoi seu fim como lutador profissional: amigos ten-'
Nenhum outro pugilista teve uma dupla personali. um violento soco em primeiro
Brown que. surpreendido, foi à ramente castigado.
taram ajudar mas Benny não queria mais saber de
dade tão acentuada. Nascido nas favelas de Glagow lona. Parecia que o titulo mundial
mudaria de dono
era do tipo franzino e não pesava mais do que 32 qui- logo no primeiro "round". Mas Brown conseguir manEsta e outra vitoria contra Peter Kane trouxeram- nada. Quando perdeu o dinheiro todo, tentou ainda
Jos quando começou a freqüentar o clube local. Benny ter-se de pé e pensou ter.se recuperado no intervalo. lhe mais dinheiro, coisa maravilhosa para os que an- lutar uma vez, mas foi um fracasso. Teve de vende?
"Belle Vue" empenhou os troféus e medalhas, e voltou
gostava do boxe como o pato da água. Era pequeno, Benny todavia, atacou-o como um
e Brown davam nos calcanhares de Benny. O dinheiro, tão armas duro e forte. Em pouco tempo assimilou tudo que foi ao chão mais duas vezes antes do puraçãosuspender o duamente ganho escorria pelos dedos generosos do a ser o que era quando começou — um joão ninguém
juiz
podia saber sobre pugilismo, e em breve principiou a combate.
campeão. Mas para que preocupar-se se havia muito a — só que oito anos antes, tinha saúde, mocidade e desejo de viver. Agora era um farrapo humano.
fazer exibições com Jimmy Cameron, em tudo o que
VIDA DESREGRADA
ganhar ainda?
Não durou muito e nem poderia durar. A guerra
era espetáculo.
Descuidou-se novamente dos treinos e em "revan.
Benny Lynch era agora campeão do mundo, éra o
Desde cedo, portanto, conheceu o ruido do público orgulho da Escócia. Festejaram-no em demasia e o che" com Peter Kane arranjou somente um custoso em- irrompeu e Benny não foi aceito devido à sua debilie o adorava. Era um homem ideal para qualquer tipo esu-agTiram para sempre. Pela primeira vez em sua pate. Propuseram então uma luta com o novo campeão dade física. Vivia embriagado pelas ruas, as mesmas
de "show" e quando subia ao ringue mergulhava em curta carreira Benny vivia num mundo de sonho em americano. Jackie Jurich. Os amigos de Benny afirma, ruas que percorria quando era campeão, respondendo
a as saudações de todos.
outra personalidade.
que nada estava fora de seu alcance. Todos agora eram vam que tudo corria bem, mas Lynch não encarara
"NAO O DECEPCIONAREI"
Um dia apanharam-no caído na rua e levaram-no
seus amigos e êle queria ser amigo de todo mundo. Com. luta como devia. Na passagem oficial, ultrapassou em
Na maior parte do tempo era nada mais do que um prou uma casa para a niulher e seu primeiro filho e 200 gramas o limite de categoria. Todos ficaram atô- para o hospital. Na manhã seguinte exalou o ultimo
não ter
se
escolar de tamanho diminuto, mal alimentado e mal deu-lhe o nome de
Vue" para recordar-se do lo- nitos menos Benny, que apenas deu de ombros e deixou suspiro, destruído por si mesmo, por habilidadepodidoseus
e
adaptar às culminâncias, onde" sua
dormido. Quando subia ao ringue era um astro um cal onde ganhara j"Belle
a sala,
o título.
o tinham conduzido.
campeão e um ,heroi.
Passou a comer o que não sabia que existia antes,
Quando foi anunciado no ringue de Benny perdera punhos
¦¦-¦WfM-«OUÍMWMB--U.. ii
Benny deixou a escola na primeira oportunidade que e a vestir.se ho melhor alfaiate. Procurou todos os prasurgiu, arranjou emprego como "garçon" e começou a zeres que o dinheiro pode comprar.
aperfeiçoar sua habilidade de pugilista nO|fampso cluTres meses depois da luta contra Brown, tres meses
be L M S Rover. No devido tempo passou a defender de desregramentos, Berfijj estava aruinado. Não como
o clube em torneios oficiais. Mas desejava sempre fa- máquina de lutar, mas como homem de responsabilie fazer do pugilismo sua dade. Manter-se dentro do limite de peso de sua ciaszer algo mais, projetar_se
profissão. Era uma ambição natural para um garoto se constituíra sempre sacrifício para Benny, que ne.
que revelava aptidões incomuns para a nobre arte. O cessitava areinar arduamente no ginásio é correr quiproprietário do clube olhou para ele e hisitou: era lometros nas estradas. Agora, esquecera tudo. Muitas
demais, mesmo para a classe dos moscas.
festa para lutar
pequeno
"Deixe-me lutar uma vez e não o decepcionarei" vezes tinha de ser retirado de uma
horas depois. E o que era pior. em diversas ocasiões
disse-lhe Benny.
era obrigado a dormir bastante antes de um combate
E na realidade não o decepcionou. Ganhol seu pri- para sair do estado de embriaguez.
BB
meiro dinheiro no pugilismo e um pouco do que lhe
Mesmo assim, sua arte insuperável colecionava vitinha-sido prometido porque o homem encarregado de tórias. E quando seus títulos estavam em jogo, Benny
lhe pagar havia gostado de sua exibição.
treinava com o zelo de sempre e boxeava como o granCampeonato de Profisionais "Zona pongas
COMO ESTA A RODADA
Não ficou muito no clube, pois Sam Wilson, antigo de campeão que na realidade era. Fora isto, relaxava
Londrina x Maa>E mLondi-ina
Isto motivado pelas eleições
Norte".
Não teremos jogos domingo pelo
lutador e agora treinador, viu em Lynch um futuro muito, estourava o peso da classe e lutava mal.
cs daguari
em todos
serão
realisadas
que
campeão na primeira vez em que o viu combater.
Ainda me lembro da luta que realizou contra Small
O prélio mais importante da toEstados do Paraná, prefeitos e vedada será o encontro entre Londrireadores.
Em vista disso, só teremos jogos na e Mandaguari.
Dois grandes rivais, num "clasÊScertame de proffisionais "Zona
pelo
Levamos ao conhecimento do público que a Caixa Econô_ Norte" no domingo dia 11, as pele- co" de grande importância para &
'^Caçula" acredimica Federal do Paraná não tem em vista, por óra a realização jas para esta rodada estão assim classificação pois o
tamos
vencer
este
encontro estaxfc
si
distribuídas:
do Concurso para Admissão de Funcionários.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em Coinélio Procopio — Comer- com o titulo de campeão assegurado
concurso,
abrir
se
resolvermos
outrossim,
Comunicamos,
que
e com o direita de disputar o cetro
ciai x A A Portuguesa
A Associação RODOFIEL por seu Presidente interino abaixo assinado, daremos
ampla, na oportunidade devida.
— Astorga x Na- do estado contra o campeão da coArapongas
publicidade
Em
convoca, os Senhores Sócios para a Assembléia, Geral Ordinária a. realiIj cional
pitai.
Curitiba, 25 de Setembro de 1-959
zar.se na sede provisória da Associação sita à Av. Presidente Getulio Var_
GERA x AraLopes
Em Apucarana
Simões
Ismael
(as.)
gas, 441 n/Capital (anexa aos escritórios da RODOFIEL S. A.) no proxiInterventor-Presidente
mo dia 10 (deis) de Outubro as 10 horas da manhã, a fim de serem tratados dos seguintes assuntos:

Outubro
Dia 11 De "Zona
Norte

Campeonato de Profissionais da

Concurso Na Caixa Econômica

ASSOCIAÇARQDOFIEL
Recreativa, Esportiva e Beneficiente

ULTIMAS OA

l.o) — Aprovação definitiva da fundação da Associação RODOFIEL;
2.o) — Aprovação dos Estatutos da Associação;
3.o) — Eleição da primeira Diretoria e Conselho Deliberativo; ,
4,o) — Outros assuntos de interesse dos senhores associados.
NOTA — Com referencia ao item 3.o acima descrito, de acordo com
os estatutos provisórios óra em vigor, na mesma data será procedida a
votação também nas Filiais e 'Agências da RODOFIEL S. A., onde a Associação possue representantes.
Curitiba, 26 de Setembro de 1956
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.Irebe Ferreira da Silva

camioneta brasileira

com tracao nas 4 roda»

reúne, em um so veiculo, o
furgão, o carro de passeio e
e utilidade do Jeep-Wíllys
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Em sua última reunião a Federação Paranaense de Futebol tomou
as providencias que sefeúem:
Credenciar o Dr. Jackson Nascimento, como representante do Clu
be Atlético Paranaense nesta Federação, para tratar dos interesses
desse Clube junto ao Departamento de Árbitros e Divisão de Profissionais.

RURAL-WILLYS

CONCESSIONÁRIO

"v

S.ft

Adail Paiva Barreto e Daltro Ga-i
briel de Gracia, bem como o "Ates-,
tado Liberatório" concedido pelo C..
A. Paranaense ao atleta Antônio
Carlos Ferreira LimaY
d) — de que anotou, para og de-t
vidos fins, as rescisões dos contra»
tos firmados entre o Operário Ferroviário E. C. e o E. C. Comerciae os atletas Aguinaldo dos Santc-3
e Onofre Rodrigues de Araújo, resAnotar para os devidos efei-' pectivamente.
tos, as seguintes comunicações da
e) — de que anotou para os deviConfederação Brasileira de Despordos fins, a rescisão dos contratos firtos:
a) — de que anotou os desejos mados entre o Coritiba F. C. e o_
do C. A. Ferroviário e Britania El atletas William Schramm e orlo
C. de renovarem os contratos flr- Saghoni.
Laudemir
d) — de que concedeu reversão <Js
com os atletas
mádos
Bandeira e Acir Cortes, respectiva- actegoria a0 atleta "não-amador*'
Auri Carraro.
mente.
g) — de que concedeu reversa©
b) — de que anotou para os de- à categoria de "amador" ao atlevidos fins, a rescisão dos contratos ta Fraí»iisco Pahl.
firmados entre a A. A. Portuguesa
— Comunicar a C.B.D., para oo
de Desportos, de Londrina e C. A.
Ferroviário e os atletas José Carlos devidos fins, que o Coritiba F.C
Barbosa de Oliveira e Alfredo Ro- vem de notificar a esta Federação
gério Gross, .respectivamente.
que não há objeção na transferência
c) — de que anotou para os de- de seu atleta Juvenil Augusto de
vidos fins, as rescisões dos contra- Oliveiro, para a Federação Faullstos firmados entre o Palestra Itália ta de Futebol.
e Rio Branco S. C. e o satletas
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caminhões para transporte de madeira. Tratar a Rua CoCARGAS PARA BRASÍLIA -Precisamos
mendador Âraujo, 230 — Fone: 4341 -CURITIBA (Agencia Ford)
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lhor Impressiono

Na opinião de Oswaldo Bolla (Foguinho), o Grêmio jogou com mais
sentido de profundidade, enquanto o Atlético Paranaense se excedeu |
nos passes — Considerações
teve em seu novo contacto com o futebol do Paraná. Foi
"O

Grêmio venceu, porque jogou com maior sen.
tido de profundidade."
Foi com estas palavras que Oswaldo Rolla (Foguinho) responsável pelo preparo técnico do Grêmio de
Foot-Ball Portoalegresente iniciou sua rápida entreyis. ta conosco. Continuou:
"O jogo esteve de igual para igual e, o número dos
ataques foi mais ou menos idêntico. Marcamos um
poal, numa chance excepcional que nos apareceu e,
como em futebol o que vale é o goal, acabamos por
triunfar. Quanto ao Atlético, jogou muito enfeitado,
em sentido vertical, e o Henrique só foi empenhado no
final do encontro."
O interesse nosso convergiu para a impressão que

íSÍÍÍB

incisivo na resposta:
"Posso dizer que, novamente, ele esteve bem. Fal,;
ta-lhe talvez, um pouco mais de malícia. Porém, técnicamente é bom."

pmmw*9 w

"TOCAFUNDO VOLTOU

311

A ME IMTRESSIONAR"
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Procuramos saber, então, qual sua opinião com res- g||
do Atlético, no|||
peito aos valores individuais, da parte
f|l
match de ontem:
"Foguinho":
W
Respondeu
"Novamente Toca Fundo foi a grande figura. J°-í||
na área ef
gou uma enormidade, fazendo a cobertura
(Continua na. 6.a página)
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Desde a tarde oe sábado, 26 que
se abiiram os portões de- aprasivel
SamEstande de Tiro "General
paio, no bairro do Boqueirão, para
que tivessem acesso os atiradores
paranaenses o seleta assistência,
para a realização da VI prova do
Campeonato Paranaense de Tiro,
elaborado para 1959, pela F. P. T.
A., prova essa. de fuzil de guerra, a
300 metros nas três posições, arma
Hvfre, que teve cenio patrono de
honra o Presidente da Clube de Caça e Tiro.
Ontem domingo, teve prosseguidento a realização das duas ultimas
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Vei.cet.oi
SondBial
Acimr
a
tenente
p t
Campeão da Prova Pres idente do Clube Paranaense de Caça e liro
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pesições (de joelho e deitado), de
pois de renhida luta, em ambiente
de entusiasmo para as primeiras
classificações.
Ainda desta vez conspirou o máu
tempo (muit0 fechado e com garoa continua), contra o sucesso integral dessa prova dificílima, dada
a distancia e numero elevado de
disparos, assegurando-se, nã0 obstante, êxito apreciável entre os 5
sagrando-se
colocados,
primeiros
vencedor o tenente Arinir Sondahl,
campeão paranaense de fuzil de
çuerra, do corrente ano, pelo que
deve estar irradiante, primeiro por

segundo por
, RPr
ser atirador novo e segundo
ter quasi igualado a mai-ca do campeão brasileiro do ano passado,
dessa arma, Edmar Salles, ficando aquém apenas por um ponto.
O júri estava integrado pelos srs.
Eugênio C. do Amaral, cel. Breno
Perneta e Leonel Amaral, que após
o termino da disputa deu a conhecer os resultados gevais que vão
abaixo:
l.o Tenente Arinir M. Sondahl —
121 — Circulo Militar.
2.0 Sargento Airton Bucl — 376
— 5.0 R. A. — i05.
(Continua na. 6.a página)
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Rolla

(Foguinho)

quando palestrava com nosso redator Clemente ComandulH

«Mesmo Pttii Creio Que li kanMK»

GBAMDE TESTE
Procedida a apuração do Grande
Teste Esportivo "Prosínha da Fortuna" rodada do dia 27.9.59, constatou-se que não houve acertador
para o primeiro lugar, isto é, com
35pontos.

"A chance foi quem decidiu a partida em
Rui Santos não quiz falar muito sobre o jogo —
favor do Grêmio"

Enquanto cs jogadores do Atlético reclamavam contra a entrada de
Os concorrentes CÂNDIDO J. E.
Juarez em Belfare que lhe abriu um corte de uns 7 ou 8 centímetros na •LARANJEIRA de Monte Alegre e
-perna direita, na' região superior da tíbia, Rui Santos confabulava com SEVERINO DE AQUINO, totalizanJackson do Nascimento, num dos cantos do vestiário de Vila Capanema.
do 29 pontos, irão disputar entre si,
Notava-se o seu pouco' interesse em falar, já que. aborrecido com o o prêmio de Uma Cadeira Perpétua
resultado logicamente que preferia ficar só com os seus pensamentos, no Estádio "Belfort Duarte", no vaMas, nem por; isso deixou de nos atender com a lhaneza de trata que lor de Cr$ 70.000,00.
lhe é peculiar.
Os concorrentes RUY BARBOSA
S. SAMPAIO de' Monte Alegre,
Depois de analisar ligeiramente a partida, salientou: •
FRANCISCO FERREIRA de Ponta
"Jogamos de igual para igual. Eles tiveram mais sorte e nos vence- Grossa, ODILON OLAIR de Irati.
ram. Tii vis.te aquele goal deles?"
JOSÉ B. SADE de JVenceslau Braz,
Falou qualquer còusa com Jackson e, continuou:
MANOEL MIRANDA, RUBEM NO"Foi um goal-feito aos trancos. Quando menos sè pensava, eis quo GUEIRA DE FRANÇA e OSCAR
"William. Enfim, são cousas
a bola parou nas redes do
que ocorrem den- KELBER, totalizando 28 pontos fi*j-o do futebol."
zerarr. jús ao prêmio de Uma Cadei"FALTOU-NOS MAIS SORTE"
ra Cativa por dois anos no Estádio
"Belfort Duarte", no valor de CrS
"jg duro meu amigo, mas parece que a sorte não nos acompanha."
(Continua, na 3.a página) 4.280,00 cada uma.
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Aos que totalizaram 27
, ,r
rá entregue uma lista corapo25
n|
soes, gratuitamente.
PRÊMIO CONSOLAÇÃO *_ç
TERIOH: - Deixa de ser enti
o prêmio Consolação ao Intcrii
acordo com o regulamento
pj
os concorrentes Cândido J.' e.
ranjeira, Ruy Barbosa de S.
paio, Francisco Ferreira, Odilon
e José B. Sade assinaram suas
visões em listas das cidades de!
te Alegre (2), Ponta Grossa
- Wenceslau Braz, respectiva!)
NOTA: — Estes resultados
sujeitos à confirmaçço Postèrlc
Comissão encarregada da apu
convida os interessados para
tiren' a abertura da Urna em
do Sr. Fiscal Federal às 13
da próxima quarta-feira em a|
'administrativa do Coritíba F.i
radol
prêmios poderão ser procura
los vencedores depois daquela

Laiilrina, Cèíere Para fl íiinli láxw
Batido o Comercial em Cornélio Procópio — Portuguesa e Astorga empataram
guari dobrou o— G.E.RA. — Vitória do Arapongas

Nosso companheiro Clemente Comandulli, quando ouvia o
técnico do Atlético, Rui Santos

LONDRINA
Plaisani Pelo telefone)
(Dicezar
Diante de boa asFilho — Nosso correspondente
sistencia o Londrina venceu na tar-

de de ontem m Cornélio Procopiq,
dando mais um passo para. a conquista do titulo máximo. O Comerciai lutou bastante, chegando a
equilibrar a luta no primeiro periodo, mas
irremediávelacabou
mente batido.
No primeiro tempo o marcador
foi de 1 x 0, goal de Chuviscc aos 40
minutos.
Na etppa final Alaor, |aos 15,
Chuvisco aos 24 e Julinho, aos 3?
completaram a contagem.
Regular a arbitragem de Genésio
Chimentão somando a renda a
quantia de Cr$ 34 ..730,00.
As equipes formaram':
COMERCIAL: Bigode — Mourãa
e Lima; Bccage — Marinho e. Pedrino; Mdguelãoi — Joãozinho —
Roulien — Benitez e Silvinho.
LONDRINA: Zeferino — Melada
e Osvaldo; Nelio — Cortes e Ricardo; Aalaor — Julinho — Nelson
-i Paulinho e Chuvisco.
PORTUGUESA 3 ASTORGA 3
Aqui em Londrina, Portuguesa e
Astorga empataram de 3 x 3. No
premeiro periodo 0 Astorga vencia
de 2 x 0, goals de Zague, aos 23 e
44 minutos.
No temp0 final Jurandr aos 4,
fez 3 x 0 Bene, aos 11, 3' x 1 -~
Mimi, aos 29, 3x2 para Bene de
pênalti empatar o eíicontro.
Destaque-se que formou-se após
d empate, grande sururu, sendo que
formou-se o conflito"n0 entre os dois
Tales tentou bater
juiz quando
jogadores. Tácito e Tqles foram en* tão
alijado da competição.
Mais
dois minutos e era Bispo quem saia
expulso de campo.
(Continua na G.a página)
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MancB

Gmsser
Geriu
Ferindo uma tradição de
valheirismo e cortesia, Dirii'
do Coritiba F.C, ontem no
a
rival de Brito", negou-se
"ParanáJ
do
repórter
der o
do
portivo" que em serviço V(
nal foi procurar, nos seus
o
rios as'informações para
Mal
lediçáo.
c)ii:?o &*':&
cado e gra-seiro, respondeu
não atendia a imprensa
tando. ho ato, que o reportl
retirasse do ambiente P»a
dizer V*
É desnecessário
E
que cW
altura.
a
resposta
a
B*««!J;-"u
a contestar
tros termos, «ra dcsíeus
rios negou-se, acovardado
só ós ratos se acovarda^
No registro imprescindível,
timos nomes para destacai
sição de constrangimento
ficou o no-so jornal[face
F-C^nclf
prio CORITIBA
e
dições de cavàlhelnsmp
tão
prolgg
Gia foram
maculadas por m^
,el. esqueceu uma legen*
na
céncia e respeito omos
^
agora
leviana que
nu»'J^
dosa desagravar, altos dirigimos aos mais ^ ^
rios do Coritiba F.otes dos seus Conselhos
Deliberativo.
Eles têm a palavra-

DEMONSTRAÇÃO DE FE E ESPIRITO CRISTÃO DO NOSSO
POVO — Verdadeira demonstração de fé e espírito cr,sta0'„sajjpovo de Curitiba, ao ensejo do encerramento da semana .das
no
TAS MISSÕES", preparatória parado Congresrto Eucarisüco q - s
ano vindouro, será realizado nesta Capital. Congregações r
^g_
das diversas Paróquias de Curitiba estiveram acompanl>anU0 ' xi.
n
cissâo, do que damos um aspecto no flag-rante acim3'
midadesi do "Centro Cívico".
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Bisada a contagem de 1x0 — G-essi no segundo
tempo marcou o tento da vitória — Futebol
ruim e espetáculo pouco agradável para um
publico que estabeleceu renda de Cr$ 478.410,00
— Fraca também a arbitragem do Sr. Aparicio
Viana e Silva — Detalhes complementares da
peleja
A

•i

Chegada de Guilherme Bueno, o vencedor da
de on
íem pela manhã. Num "rush" sensacional, prova
com Adolfo
Bartz e Antônio Correia, conseguiu obter
grande e significativa vitória

decepção xião foi apenas o Grêmio... e nem só o Atlético. Foi
o próprio espetáculo, foi n condição das equipes, tudo, tudo, que pos.
sa se prender a esta despedida! do Atlético Paranaense da TAÇA
BRASIL.
Nem a arbitragem conseguiu agradar ao bom público que foi a
Durival de Brito e Silva. E o prélio, assim, foi melancólico com o piacard de 1x0, pobre como a contagem mínima a favor dos gaúchos.
A torcida, assim, sentiu esta decepção cm todo o transcorrer do
match, que foi uin jogo de predominância de sistemas, defensivos já.
que os ataques nunca foram vanguardas de campeões. Fracos, inconsistentes, infantis. Errando e errando bastante, errando em massa,
na seqüência pavorosa da deturpação de jogadas, da efetuação de passes errados e da c.ompiementaçã-o de tiros tortos e defeituosos. Francimente foi uma decepção inteira. E a palavra precisa seJ repetida,
porque o público foi para ver futebol, e tomou literalmente o Estádio Dorival de Brito v Silva para assistir aquilo que asrjstiui. O Grê.
mio .jogando mal. Com a defesa firme, é certo, mas jamais se preocupando com o ataque- do AtlcHco que foi de uma neutralidade pasinante. E o Atlético, além de apresentar os desníveis de seu sistema
Continua na 3_i página)

GESSL que foi o marcador do único tento da peleja de on_
! '[
tem no "Durival de Brito"
j

Vitoria De Guilherme Bueno Consagrou
ftdir De Lima Campeão Da Temporada

****
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Emiliano David. perdendo a prova e perdendo o titulo chorou como criança...
Por equipe, vitória da Associação Alvorada
— Resultados da Segunda, Categoria
Tivemos ontem pela manhã, na
BR.2, a prova de resistência' do
Campeonato
de Ciclismo, decisiva
para, o título máximo individual da
temporada. No percurso de 140 quitorneiros api*|sejnitou lances sjensacionais e no seu desfecho o inesperado da vitória de Guilherme Bue.
no, que entrando num "rüsíív impressionante,
com Adolfo Bartz e
Anjtonio Corrêa, superou a trinca
Adir de Lima( Emiliano David e Renato Romeu/ que nos últimos mil
metros procuraram travar uma lu\& individual, que valeria, como va.
teu, pelo titulo máximo. A vantagem que Emiliano David mantinha
sobre Adir de Lima parecia sugerir
e indicar a sua vitória, configurando-se daí o duelo que êle travou com
o famoso corredoi^ ' pensando justa.
mente na vitória
final. Porém, o
"rush" de Guilherme Bueno,
Adolfo
Bartz e Antônio Corrêa veio estra"festa"
gar a
e de tal forma que
Emiliano David terminou batido por
Adir de Lima e, consequentemente,
perdeu o Campeonato de 1959.
A vitória final de Guilherme BueRo, na prova de ontem consagrou,

portanto, Adir de Lima Campeão do
1959. _0 seu quarto lugar, acima de
Emiliano David bastou para somar
os pontos que faltavam para a sua
esplendida vitória finaL.. Saliente;,
se o fato de que Emiliano David,
surpreendido
pilo inesperado . do
desfecho, chorou como criança depios da prova( lamentando a derrota irreparável'.
DETALHES TÉCNICOS
A prova principal, para os ciciis.
cas de primeira categoria apresentou os seguintes resultados finais:
lo — Guilherme Bueno — Asso.
fiação Alvorada.
2.o — Adolfo Bartz — Britania
5.C.
3.o ¦— Antônio Corrêa ¦— Associação Prosdocimo.
4.o — Adir de Lima — Associa.
;ão Prosdocimo.
5.o — Emiliano David — Associação Alvorada.
6.o — Renato Romeu —¦ Britania
3. c;
7.o — Manoel Mendes de Oliveira — Associação Alvorada.
8.0 — Guilherme Matter Filho —
(Contiua na 6.a página)

Empatou o Líder
Inglês 'estes

LONDRES, 26 — Foram
os
resultados dos jogos de futebol ¦—
primeira divisão:
Arsenal e Blackpool — 2x1.
Burnley Birmingham City — 3x1.
Chelsea e Fulham — 3x1.
Newcastle e Leeds — 3x2,
Leicester City e Tottenham — lxl.
Manchester City e- Blackburn —
2x1.
Nottingham Forest e Bolton — 2x0.
Preston e Manchester United -—*
4x0.
Sheffield Wednesday e Luton
,2x0.
West Ham e West Bronvwich —
4xi.' ;
Wolverhampton e Evertpn — 2xl„
CLASSIFICAÇÃO Cli{. ^
1) Tottenham — 15 pontos.
2) Arsenal,
Wolverhampton
è
Eurnley — 14.
5) Blackburn e West Ham — t?...
7) Preston e Nottingham Forest -11 pontos.

ADIR DE LIMA. beneficiado por uma
grande corrida da equipe da ASSOCIAÇÃO
PROSDOCIMO poude superar Emiliano David e vencer, finalmente, o
Campeonato de
1959. embora sem ganhar a prova de on,tem na BR.2. Nd foto a vantagem
sobre
Emiliano David que lhe deu a vitória final no campeonato

>*****'»*'**«»«*««««««â«4«ft*^^«ftfli ft

'ANO

V CADERNO
%5rr Curitiba. 2.a_feira. 28 de Setembro de 1959 — N.3.322

&wj^Áj!^.&.w:ra

E./PORTIVO

í

"

Direção: José Muggiati Sobrinho e Ézio Zanello

I
•li

MO. ¥ Ifl I
Eecebeu

o Coritiba comunicação com respeito ao assunto — Deverá seguir hoje a Buenos Aires o presidente
Arion Cornelsen
Recebeu o Coritiba comunicação,
através uma ligação telefônica, doSantos Futebol Clube, sobre a' im.
possibilidade da vinda a esta Capital, no vindouro dia 11 de outubro,
de sua equipe de profissionais, atual,
mente, o conjunto mais famoso do
Brasil.
E' que os santistas não puderam
superar as dificuldades
para uma
(Contiua na <wj página)
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Eleição no Sindicato dos Jornalistas

VitDfiia Oa «[lupa Roífrigo De Frias»*

pelo jornalista Newtno Fernando Stadler de Sousa,
à*
Cabeçada
kí *k
^ da
G-azeta do Povo" -^ Ponderável margem de votos: • «•«¦
81 Ax t/"3.
54
-.Mnlio .«„^„ »—,_
Reahzou-se
DU-Se na sexta
..
.......
•"*"
Sexta feira,
fpirn como
nnmr. vinha

Fotografia expressiva, obtida ao final das eleições do Sindicato, vendo-se os jornalistas
Newton Stadler, João de Deus Freitas Netto, Protásio de Carvalho e Alceu Chichorro
""" i»»»ihiii iiimiii ¦ i mmm in¦nnwim——riwnri

mrr~~~"T*i~*Ti

nTtrmMwwwiiiMiMrwiM——¦¦¦

.sendo ampiamente anunciado, o pleito para a eleição da nova
Diretoria do Sindicato de. Jornalistas. Concorriam
as
Chapas "Rodrigo, de Freitas", encabeçada
pelo
jornalista Newton Fernando Stadler de Soosa e
a Chapa
•Cândido Lopes",
encabeçada pelo jornalista Protásio
de Carvalho Rodrigues.
Por 81 contra 54 votos saiu vitoriosa a Chapa
en.

^i.»«t,ttl,|,,,T,

H^^.www
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cabeçada pelo jornalista Newton Fernando Stadler da
Sousa, assim distribuída: Presidente, Newton Fernando
Stadler de Sousa; Vice-Presidente, Laerzio Campelli (o
Estado do Paraná); l,o Secretário Vinícius Coelho dos
Santos (Diário do Paraná); 2.o Secretário Colbert da
Cunha Malheiros (O Dia); l.o Tesoureiro Carlos Augusto Cavalcanti de Albuquerque (Gazeta, do Povo); e
(Contiua na 6.a págitía)
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Curitiba, 2.a-feira 28 de Setembro de 1959
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DEPÓSITO DE FERRO VELHO
CQHPBA-SE E VEI1E-SE

_é_íMm,

7

Metal, Chumbo, Bronze, Aluminío, Cobre,
Peças Novas e Usadas
PAGA-SE OS MELHORES PRE$^g
DA PRAÇA
Dl
CURITIBA
FRANCISCO BARRANCO
Depósito e Loja:
rtTlRTTTBA
Residência.

0-APERITIVOparao j
bom PALADAR,'
«
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CAMPEONATO
CABIQCA

|EEEE|^^H3

RIO — O campeonato carioca está agora cm sua ultima rodada do
•primeiro turno. As mesma apresenta como atração dois grandes ciassicos.

X

VASCO

'
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OS MÓVEIS MAIS BARATOS DA CIDADE ESTÃO NA

Casa de Móveis Usados FIEL
Nl&ffaem venie» por nação-! Quarto para. caiai i» lmb«la per yra.
ee fio mirei» Am pinho. Cm qu&rte de pinho 4e «uai, yeh» prejo
At mm» oestnlu». Sal» do Jantar Ae imbuía pelo pree* ie sala do
ptobo. Bala te Jantar ie pinho, pel* metade Am pzwe* te praea.
Grnpoa estofado», cepaa, «otlnbai • variado eetoçue ê» peeaa.
'I NOTEM: — Diariamente teme* novidade»

Av. Cândido d® Abreu, 130 (frente ao Mueller & Emâo)
*
Fonei — 44929

Para Vereador em Ãnioniina

PAiBICAMm D» fBTin-i ••
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S!«iarM«i»«a«M. Mh^
CtaMtei^s « Agritufo,

EM

VOTE

Jehovah Fernandes de Abreu
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DA

CINE

BOTAFOGO _£ FLAMENGO.
OLAtUA X S. CRISTÓVÃO.
BANGU X MADUREIRA
AMERICA X PORTUGUESA.
BONSUCESSO
CANTO
3MO.
Fabricada

'ptAmm

...®m-fa*

'fmmOfc

O primeiro deles será jogado entre Fluminense e Vasco da| Gama
e o segundo- entre Botafogo e Piamengo.
.Partidas sensacionais quo Já estão
mexendo com os nervos do torcedor, pois dos seus resultados muita coisa poderá acontecer no segundo turno.
A rodada carioca está assim formada:
PLTJMINENSE
tàÀMA.

Trav«a»a Itararé, 41
*©MS: 4-3»*.

Avenida Silva Jardim, 608
quasi ttq. Mal,, Horian©

CURITIBA

'*

HOJE EM MATINÉE E SOIRÊE — ás 2 e 8 horas
JORNAL, NACIONAL!
Um novo produ+o «Je

pala

PfSírLARÍA DESEBLOÀS I
VITO'RtA WTDA.
;
R.RAFÁEL QttECÀ.96-P0NE -V3ÜS0
AGVA VERDE
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Em VistaVision — Technicolor
AUDREY HEPBURN — HENRY FONDA —
i
Pr
MELPERRER
Um completo, porém incrível espelho da história,
refletindo milhares de cavalos e dezenas de milhares de
soldados dos Exércitos Imperiais de Napoleão conquis»
tando a Rússia e perdendo o mundo.
Direção de KING VIDOR
Vm%%Vmm*^kmmmmn/VVm%%%^^

5.a-Feira

-

DIA 24

-

5.a-Feira

COLUMBIA apresenta o maior espetáculo de vôos
a Jato jamais filmado em CinemaScope:

A

AUDÁCIA
Com RAY
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eCanby .Peixoto. ¦

com Eicáhard Ey««
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U.C.B. apresenta um drama que abala os me:
GLORIA GRAHAME — JOAN COLLINS
RICHARD BASEART

Continuando o grande sucesso da semana nos Cines
LUZ e LIDO, a Paramount apresentará em 2.a e ultima
semana o maravilhoso espetáculo da obra de Leon Tolstoy

1

^

\i
^.
Gordlou, Scott

14.00-20.00horas |
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lor « CiHema^cope

fCINE PÂllClll às 13,45-15,45-19,45 .
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e 21,45 horas

|£111 LUZ|
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CrANÇA — Filme Na- í
cional com Héüo Souto

JATO

MILLAND
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Um drama violento e sensacional de quatro rapazes
que movidos pela tentação do dinheiro fácil e por profelemas de natureza intima, executam um assalto a mão armada, mas a morte acompanha seus passos.
Proibido até 18 anos

5.a-Feira

~

DIA 24

-

5.a-Feira

ART FILMS apresenta a nova dupla do cinema italiano:
AMEDEO NAZZARI — ANTONELLA LUALDI
no Super Vision

PIEDADE PQB aUEN CAI
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Primavera K B- Rniicq Dividiram 0 Marcador: 1 x 1
Curitiba,

2.a-feíra 28 de Setembrcáe 19S9

PAHAMA ESPO-TITO

*_!_*
e
Temposa divididos
_**.* enire tricolores
placard
U
pequena a afluência de
Continua
HPIwlia
(USPllIa
e alvi verdes — Â rbiiragem regular e renda muito fraca
^í
fr

aos GSt!Ídi^de
iwt.j.J
„hi.rl)iina, com «3 arrecadações caindo
rmr,ri„ b^tante
<Z..vum° a0S
suburbana,

T

Note.se, por .exemplo, que apenas 3_o pv,
,
Loprete Prega, no sábado
«"««rirai j:eias bilhe
«rios do Estádio
'torcida.
_lw°S
' exat£"nente
niIln Jgfò^
dims equipes que possuem boas

AVAk

_#_k
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VOLUNTARIEDADE E ESPIRITO DJ LUTA

Q préllo, aliás, entre Primavera e Rio Branco, fl
bastante disputado,
e espirito de luta das quipes que estiveram
em á ã°o v^untarledade
Fazendo valer o »su entusiasmo, o Primavera
atiiu a contagem quan-

do tínhamos 20 minutos através de Juarez.
Na fase complementar aos 17 minutos, Nene empatou o prelio para <v
Rio Branco quando a equipe riobranquiata cresceu dentro da cancha e chegòu a Igualdade dn contagem.

„.¦,..-_-,_,,,

VALORES EM DESTAQUE
Na equipe do "Primavera gostamos dos trabalhos de Renato, Juarez e
Katsumi. No time do Rio Branco os melhores foram Cerqueira, Raul e
Nene.
ANORMALIDADE

(Continuação da l.a ,,„_.) ¦_I|_S__S5rde ataque, ainda sem meia cancha eT»m
1
'l »P"*cn„__„
gritantes que apenas não eram transforro^da,
falhas
Grêmio
e
outro
dv>
atentado
que
a tudo o «_. „¦ ff°al voiW « ata.
ha
de
bom-entro do
futebol.'
"«c
Ao final o 1 x 0, pró Grêmio, significando
i
<,ae pelo que ffceram as duas vanguarda» «l,?,m0fn,° que " 0x0 pormercíln marcar.
m.,_n_
. ,.mima' , merecia
jVfas em todo o caso, valeu, mesmo foi * _ clasSlflca<
*, ÇSo do Grêmio
....,'iiiiulvt a rota
rota. normal,
norm.nl e.. *»„j:..iY
.
tradicional. d»
.«guindo
fnu!S,
°ra!*"ciro. cumpriuque
•tabu"
tabu" ee passou o Paraná,
desta
.^JYY.0,
o
-entualidade
.p^^
Atlético.
t.O TEMPO: JOGO MAIS NA
MEIA CANCHA E MARCADOR
ain,Hm« T*1"™'1*'1* ^ntamos
MLDO DE 0 X 0
Os movimentos iniciais apre? eoal com
sentaram as duas equipes mais
wfl H
^Zana°
Wilüam
batido.
„&
de Tião.
presa_ a meia. cancha evidenciand.o-se o nervosismo do
"oia n0 momento
de concluir
Ateltico, principalmente em seu
Cláudio, aos 34. com
recuado
cinde
os
sistema
priW___ aSlnd« «os
seus pés.
de
Borracha
meiroa desníveis
Tf
Nada mais n_
.irimeiro perioos companheiros de
j>reocupava
do,
alem das contasões
-William. Com 3 minutos de luta,
de Tião
(na cabeça) _
Isabelino,
zagueiro
superou
(no
central
0
juarez
tornozelo), este deixando
o
e na conclusão atirou o balão por
Mado e sendo substituído grapôr
rima do travessa©.
uquinho; c a contusão
de MilMas aos 5 era Salvador qu^m
ton
substituído por Kudimar
falhava, para Gessy aproveitar
Rudimar, já que não tinha
con-'
<uçoes para prosseguir
para. penetrar e atirar por cima.
jogando.
SSalientava-se as oportunidades
O placarde dc 0x0
muito
oportunadas
para. o Grêmio,
.lusto ja que apesar das oportudo
sistema
erros
recuado
mdades perdidas nenhuma
pelos
das
Mas
o
mbi'o-negro.
Atlético
-¦quines teve, dcntr<, do
match.
se
desprunder
na
procurava
condições para fazer tentos.
meia cancha.
2o TEMPO: GRÊMIO
REPElutava para superar esta slTlü I MARCADOR DE PORTO
de
desigualdade,
tuaçãc
mas os
ALEGRE
defeitos- de seu .trabalho de arO primeiro periodo teve urna.
maíão sobrecarregavam todo o
vantagem sobre o
segundo. Apetime, pois, nem Jbrônimo e nem
sar da seqüência de falhas
e de
Sino mostravam condições para
defeitos. es_ve acima,
em molevar a equipe pa raa frente.
Vímentação, da etapa
compleCom 14 minutos, em bola dc
complementar já
que esta apreTocafundo
em
profundidade,
sentou as equipes inteiramente
Talco teve a primeira chance
apáticas.
de penetração,
atirando
para
Na verdade, cn.mos
que fute/ora.
boi viraos apenos nos últimos
5
Deu certo o primeiro trabalho
minutos quand0 o Atlético
atido cenliro médio o um minuto
rouse des_peradamente em busjpús, Tocafundo
serviu
novaoa da vitória perdendo então
mente Taico em
profundidade.
um goal feito por intermédio de
0 camandante superou Aírton
Tiquinho que após dominar
o
m. corrida e quando, penetrava
balão atirou
levt-mehte
para
m. pequena área foi "caçado"
Henrique defender.
pelss costas pelo central greN0 mais lances sem iuipormisrta, caindo em pl>na área,
tância, alguns tiros de longe
dos
«1 penalidade que achamos ter
dois ataques
defendidos
pelos
rida. incontestável.
arqueiros e o goal do Grêmio,
0 juiz, no entanto, interpremarcado quando tínhamos detoa de outra maneira, manda ncc<n_do_ 17 minutos do
periodo
fo a jogada correr.
complementar.
Protestou a torcida mas o
jogo
«liava ao melo do gramado, onJua,rez rcalizpu grande
jogaite as dua_ equipes
da, dominando dois adversários
tratavam dfc
preparar as investidas de seus
no sentido do goal e atrapalhou¦ta_ues.
ó que faziam muito mal,
se sabrand0 o bola para Gessy
«* o numero grande de bolas
que dominou e mandou a pelota
insinuo pelas laterais
e de fouls
o funda das redes de Wi...
para
«a pleno meio do
gramado.
..liam

f.

u_ãd,fc

,,rimcií"

ZJ\\ ^

CrrOU »>l*ute «a

**™°

Não
anota-mos
nada
mais,
além da contusão de Elton/que
na altura ilos 15 minutos foi
medicado c trocou de posição
com VI.
W ILM A M TOCAFUNDO K
TAICO
OS
MELHORES
DO
ATLÉTICO
Novamente boa a atuação dc
William, que voltou a demonstrar categoria na defesa do arco
«"0 niby_ -negro. Borracha, com
muitos desnivcUj
não
acertou
como zagueiro central. Belfare
foi um leão, lutando bastante
e
tomando conta do nu setor "na
raça". Salvador, como Borracha
não acertou n teve muitos erros'
dentiro da partida. Tocafundo
o
melhor homem do Atlético e
de
toda a partida. Sano fraco não
defendendo c nem apoiando.
Isabelino não vinha agradando e foi subistituld„
por Tiqui
nho que tambum nada fez. Gaivota correndo muito mas
jogando disperssivamente. Taico o
melhor da ofensiva, Jerônimo
regular e Tião bastante esforçado, agradando pela sua disposícão.
NA
DEFESA
DO
GRÊMIO
NINGUÉM COMPROMETEU
Na defesa do GrVnio ninguém
comprometeu. Henrique
quando
chamado a
intervir
apareceu
bem. Elton Atirton e Ortunho
serenos, cuidaram, do seu setor
se mpreocupaçóes. Sérgio e Vaivèt igualmente. N„ ataque,
os
dois ponteiros regulares, Gessy
com o único
mérito
do goal
aparecendo, com destaque
Juarez que substituiu Milton.
Este,
Nâo vinh.a) jogando dentro
de
*uas reais possibilidades.
OUTROS

Tocafundo A; Sano;
Isabelino
(Tiquinhü) — Gaivota — Taico — Jerônimo e Tião.
GRÊMIO: Henrique Elton (Vi) c Ain.on; Ortunho —
Sérgio, e Calvct; Vi (Elton) —
Gessy — Juarez — Milton (Kudimar) e Cláudio.
A renda d,> match somou a
importância de CrS 418.410,00.

Como úriicá anormalidade tivemos a expulsão de campo de Bertinho,
do Primavera, aos 20 minutos do segundo periodo por jogo violento.
OUTROS DETALHES
de
Regular o trabalho de Dário Silva a frente do encontro. Renda
2x0.
Branco
Rio
do
vitória
por
na
CrS 380,00 e
preliminar
As equipes fonnaram:
Neuto e
PRIMAVERA: — Taico, Eloi e Casagrande; Renato Bozza,
iuiwuiiu.
Juarez e Katsumi.
kui, juarez
ilrcdini Rui,
Cerquenu;
RIO BRANCO: — Nelson! Aqui e Vanoli; Viana, Danilo e
,
Agnelo. Raul, Wilson, Nene e Jura.
.____
„

DETALHES

JJÒ MATCH
Não gostamos da arbitragem
do sr. Aaparicio Viana e Silva.
Deixou de dar dois
pênaltis um
contra o Atl.-tic0 c outro contra
O Grêmio, ambos cabulosos.
Teve erros em
jogadas
de
caeia cancha, falhou na lei
de
vantagem e nã0 demonstrou
personalidade no setor disciplinar.
Sua sorte foi que não houve
por par*, das equipes, maiores'
demonstrações de indisciplina
do
que gestos isolados de reclamações.

L

MUTILADO

Seus auxiliares
foram
Júlio
Salsamendi e Tuffi Içfer.
As equipes formaram:
ATLÉTICO: William — Borracha voi Belfare; Salvador

aroto Venceu O
Prêmio
loquei Clube De Pelotas»

¦«lutados das carreiras de ontem no Tarumã
Cr$ 3.563.020,00 o movimento de apostas
publieo af'uiu na tarde
_ npm
_fe ao
Tarumã, para assistir
Pareôs programados.
|
Foto verteu fácil 0 G. P. J.
fle Pelotas
int° Mahara prova principal, enleatrá Aristocrata
Pho-tochard para a formação

co PAREO —- 1.100 METROS
l.o Jane.
2o Seneri.
v
3.o Carretei.
Cencedor (2) CrS 20,00.
Dupla (24) Cr$ 42,00.
Placê (2) 1200 — (6) Cr$ 17,00.
.o PAREO — 1.400 METROS
das
carreiras
geral
foi
l.o
Don Ari.
Quitado
*SUm_e:
2.o Dama do Sul.
'¦° PAREO —
1.300 METROS
.3o Dama do Norte.
1 B>'juga
Vencedor (2) Crs 17.00.
.? Berlim.
Dupla (12) 16,00.
D Golpeador
Placê (2) Cr$ 10 00 -- (1) Cr$
(3 _.Cr$ 177,00.
io;oo.
Jjedor'13)
Cr$ 59 00.
5.0 PAREO — 1.300 METROS
Sa
*%«> C,-$
ii.oó
l.o Esplosivo.
AREO — i.soo
METROS
2.o Gota. D.'Ouro..
Queimar.
3.0 Levantino.
CaJógeras.
Vencedor (2) CrS 5900.
Dupla (23) CrS 152,00.
Placê (2) CrS 29,00 — (3) Cr$
•«) 10,00 36,00.
(1> _ CrS .
'6.°
PAREO — 1.500 METROS
l.o Aprino.
2.oAdriático.

28.00.
ZlÚO0 (8) Cr$25,00.
9 gf>m

ÃHTOS

— -

iwfp> -mm-

(Continuação da
l.a pág.)
nça entre nós. *ez
que
!Wia c"
otte _^mpromifBos com clubes
Bra«l.
antes do convite
ibano
AIRES O
Sft ,WA RUENOS
KIOi<í CORNELSKN
„ d
i a cerá seguir viagem com
¦itihfUen°s Aires o presidente
foÍoro,,Aíym Cornelsen.
corltibano irá com a
ljt(_fe c°nseguir a vinda de
" Y^ação argentina e, as
pre_o ecaeni no San Lorenzo tíe
,",,„ .ual Uâfer absoluto da

3.o Melita.
Vencedor (2) CrS 28,00.
Dupla (22) Cr 185 00.
Placê (2) CrS 24,00; '(3) CrS 45 00
7.0 PAREO — 1.500 METROS
l.o Jardineiro.
2.o Fontainebleau.
3.o Boqueirense.
Vencedor (3) CrS 31,00.
Dupla (13) CrS 30 00.
Placê (5) CrS 14,00; (1) CrS 14 00.
8.0 PAREO — 1.500 METROS
l.o Garoto.
2.o Mahara.
3.o Aristocrata.
Vencedor (2) CrS 26.0.
Dupla (1) CrS 25,00.
Placê (2) CrS 12,00; (1) CrS 13 00.
9r.' PAREO — 1.600 METROS
l.o Imparcial.
2,o Bandijrin.
3.o Cordial.
Vencedor (1) CrS 53,00.
Dupla (14) CrS 33 00.
Placê (1) Cr$ 16,00 — (9) Cr$
22,00 — (2) Cr$ 15 00.

Classificação Do Campeanoia Carioca
Be Fuiebol
RIO — Com os jogos hoje realizados, completou-se a jorna_
da do Campeonato Carioca, passando a se? a seguinte a classi"
ficação dos quadros:
Enio Andrade o autor do tento solitário
l.o Botafogo '. è Fluminense
3
S. PAULO — Cumprido o seu
2.o Bangú
4
pe- completa, Tealizou o Palmeiras, 11
nultimo compromisso
no primeiro sua pior
. 3.o Vasco da Gama
partida no presente cer.
5
meiro turno do certame principal
da tame, justamente contra o adver4.o Flamengo e América
Federação Paulista de Futebol, a
7
S, sárío menos credenciado tanto asE. Palmeiras, vice-lider da tabela
6.0 Bonsucesso
'"lanterna".
J3
sim que é 0 portador da

.lü5da ^'a semana tudo fi.
quem10na(io ., então, sabereestara
s de
Participando dos
'Sr aniversôrio <J° Coritiba,
° dia 11 do
j,t
mês que se

MUTILADO

Palmeiras [Ma!) Venceu 0 XV Oe Jaú
dos Palmeirenses

6.0

Olaria

14

7.o
8.0

Canto do Rio, Madureira e Portuguesa
São Cristóvão

15
]g

DEVIDO

"B
Caninha
E „ L'
leve e saborosa
A ENCADERNAÇÃO

2 pontos abaixo dp Santos, venceu
o XV de Novemtro de Jau
pelo
escore míhMo, no preli0 realizado
hoje à tarde, no Estádio "Palestra
Itália". Conseguiu o clube esmeraidino, manter a sua invencibilidade
com pontos perdidos apenas
cm
quatro empates.' Mas. incompreensivelmente, jofando. em seus
próprios domínios, com sua equipe

E' verdade, que, na primeiro tempo, quando marcou o goal que lhe
deu a vitoria, por intermédio de
Enio Andrade, aos 14 minutos o
Palmeiras predominou e teve contra
si a má sorte, quando-poderia tet
marcado mais dois tentos.
Mas na
etapa final, caiu verticalmente
de
produção. E 9 XV
de Novembro
contando com um pouco mais
dé

'ter empatado.
üorte
E o
j empate,poderia
seria neste jego o resulI tado mais justo.
A arbitragem esteve a cargo
da
sr. Antônio Muzitano. A renda
somou Cr$ 239.650,00. E os
quadros
jogaram assim formadosPALMEIRAS - Anibal:
Djalma
Suites e Dicão; Geraldo,
Ivan *
Valdemar; Julinho, Romeiro, Paulinho, Enio Andrade e Chinezinho
;.'JKV DE JAU- - inooencto;
Aracido e Japonês; Moreto,
Zèzinho e
Graciano.
Guanxuma,
.Sfn^
Adaozinho, Ledesma e
Mozart

„

.

PARANÁ sspoamo
dojgg»
Curitiba. 2.a-*eir^ 28 de Setembro

m.omã.

'

^****A*sA.r

1

¦¦---¦-

-i ¦ i •> ''

' .»„r. n Enaraiii **
o faturo
para
,»escore:
resoluto
i
,
unoi-»-»
o
«i^ãm 0« UdSSaUW
avança
„„ccaila
mlorioso
*¦»¦»•
3 Bota{ogo2xSlamengol- l Internaoional 0. *«*„*„,„ 7 »
y*U*
P-^neitanUO
¦Cape""™"Wesc0j.e. Gtemíq x x
6. perrovlario 8 x internacional ».
K^l
.Jfj,^
^
coritiba 3 x Ferroviário
Menor escore:
,
da/e^ri
1.
"encerrado
1 x PfrrOTÍa"°*3 coritiba
realização
2.
Gremio
Grêmio 1.
Com a
ge
oi primew
ofri&g
ta-rodada,
ta-rodada foi encerrado

¦---«"»-

MÁQUINAS DE ESCHEYEB
SOMAR E CALCULAR
U-P— « Sfdç^ w »«*
GWM ¦*«»»*
'
,l"J 9esclii

s-fir»fê»r»rSwís

**
nmt W^mmm da l^J^Z^
,,

,^jzz—zji*p*zintrêv*'* *"*'

l"wiow^^'rTÍir:;*Í^

íi .x-XJt_*ji>.^ j-k»**»*èy ^-í*A--*-*~—

'

¦¦¦¦¦

pltna levauo .
Paranaense.
Para»
Mentyres do Internato patte «^
tomaxam
torneio
Neste
menos d0 que" UJ^jJggtfÁ.
de nossos giu
beram denominações
des clubes. _„' «ó apresentou
m>
O torneio em questão
movimentação:
a seguinte
__ ^
jogos ™a^Xte"*£<*eia
com
«ea
Bentaram a se^unte
meiados.
2.
^ÍToxSSnacional
Flamengoa^^
x
5
Grêmio

roviario
roviari0 2.
Coritiba 3 x
penalidades
Gren,i0
a6.
Cinco, Ii
Penalidades máximas: Cinco.
Gremio 4 x Botafogo
Total de ttentos asinalados. ^ contra o Flamengo, convertida po*
Dilmo do Coritiba.
as^m distribuídos,-^^Fla*
W
Uma contra o Ferroviário, cou_. Gremio 18 - Cor iM» W
U
vertido por Nejn do Flamengo. Um«
mengo M - *°tafoB0
convertida
contra o Internacional,
nacional 6
-Uma contra n
; por Sauro do Gremio.
i BofcafdgA convertddda por Braun
do Internacional. Uma contra o
Gremio, desperdiçada por Dilmo do
Coritiba.
Artilheiros. Afonso Celso do Fer-.
roviario — 9 tentos. Dilmo do Co—»
ritiba 7 — Sponholz do Coritiba
— Nejn
6 — Edgar do Gremio 6:
do Flamengo 6— Jorge do Botafogo
Pallu do internacional. Com 3
6
tentos temos Jaroas do» Internado~td (prlncipoimente nos costa*. M^
*
^óbcuIos
nal Curi do Flamengo, Jandu- do
Coritiba, Dilon do Ferroviário, Pa*HõSE5òSí££S85w horas.
checo do Gremio. Com dois tentoa
— Miguel do Botaio-go Evaldo dò
H0RÂMPATO0
,*
TAIMATSÜ ™°*
Gremio, Edson franco do FlamenMil45
go Faintick d0 Internacional,do erxBarão do Hio Branco,
^g-*g!!
ton do Coritiba e Alcibiades
tento: Osvaldo
roviario. Com um
Maia do Coritiba, Carraro do Ferroviario. Closni do Coritiba, «uámiro Pirin ambos do Grmio, Joni,
Grubrg e Delatone todos do Botaíogo Cassio, Mesquita e Menegotto
Delatorre
para o Flamengo, Amilcar
e Carlos Alberto para o Ferroviário,
Atolheiros negativos: Diógenes do
Feroviário, Edilberto do Coritiba o
Luiz F. Santos do Gremio.
Ataques maia positivos: Depara.mos 24 tentos para o Ferroviário 6
18 tentos para o Gremio.
Ataques menos positivos: Botaío.
o Internacional
CATARINA,
go co mil tentos e
e SANTA
Wbui nos ESTADOS DE PARANÁ
com apenas 6 tentos.
Goleiros mais vasados: Irajà do
do
Internacional e o Rudi Valente
a linha completa dos afamadosiproduto»
tentos.
)>•
com
ambos
Botafogo,
Jorptc
I Goleiros menos vasados: Hermee
do Botafogo com 14 tentos
10 ten.
negüdo 11 tentos e Euler comrespectiFerroviário
e
Gremio
do
tos
vãmente.
., . com
<iuoto**«r
íome^noe.
e
Saldo e déficit: Ferroviário saldo
«temo» pelo Reembolso Postal
contra,
18
24 tentos a favor e
Gremio 18 tentos a
de 6 tentos.
detalhes técnicos:
fe
de 6 tentos
favor e 12 contra, saldo favor e U
14 tentos a
com
CURITIBA
Coritiba
de 2 tenma Marechal Floriand 520
contea ficando um saldotentas a ft,
14
com
to* Flamengo
des t tento.
vor c 16 contra, déficit favor
elG
a
Botafogo com 11 tentos
e
tentos
5
de
déficit
contra,
g£
6 tentoa
mente o Internacional com
um
apresentando
Sre 13 contra

Botafogo
2.
2.
Gremio 3 x Internacional
3.
Flamengo
x
3
Coritiba
*.
Ccíritiba 5 x Internacional 1.
Ferroviário 4 x Flamengo
0
Flamengo 6 x Internacional
1.
Coritiba
x
3
Botafogo
t
qrroviario 3 x Gremio

MASSÃGEM^SEDATIfâ
Especialista

EADIOTECNICOS, MONTADORES,
FABRICANTES

EÜEttl ARGOS LTDA

voiío/cLó

;f,

-**!i
£g&%- SSgT;
e que dá uma.média

MUTILADO

em 15 pelejas
^quaíe 6 tentos por partid»»,

#/*>#

4? - FONES

4-1466

e 4-2225

Menores u
nhos da Divisão dos
ternato PManan^:ain.
Eduardo
Árbitros que
^m.
g^
negildo 4 vezes-^v wuu
u e Prene Emiliano, Martins,
vez.
.
ceschi uma
uerciino3'.
Classificação por Pgjí?* turD0
°
Ao encerrar-se
^^Xwtanto*
vamos e^to^g,! ^locadoa
uiscii>«
dn Torneio
.
n°a seguinte classifica^
* ^
— *errov
Em l.o lugar3 p.PGremio. com
Em 2.o lugar
5 p.P- Coritiba, com
Em 3.0 lugar
com
p.P» '4.o
lugar _ Bota£os°.
•
Em
cot»
P-P_ ilamengo,
lugar
Em 5.o
'rco»
14 p*p* ,"
— internacional,
«lv'-i
lugar
6.o
Em
11 PP- „„
_ O Beport'er
-.
t que D»
OBSERVAÇÃO'co^^nrealiZando
-Secreto" teve
estaojJg de v„.4aba B^grina»
0^
mais os seguintes fo^

íSüssss h^r
*
bol-estó o Gf.ml0emna
"
•RTwuete estão e"1 iguale.
0 Botai°

e °m0^
tóter^cto^l
SSN
c p»
deranç^«
enquanto, até

lo
est.i
"R0D0F1EU"
to o Flamengo
9-5851 END. TELEG.
Pingue-Pongue
"TRAN5FIEU
Í8-1610 END, TELEG.
ww
-;ANA — MARINGÁ — PARANÁ-

. VITÓRSA — IOÍNVILLE — BLURAPUAVA — ARAPONGAS
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C-iiailüba, 2_a-íe_fc. 28 de Setembro de 1959
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. IBHAOS THA
eoaistraçies « Indúsí tna" © u»meraii
condomínios

xm Curitiba- $ otaratuba
residências finas — edifícios
MATERIAIS

PARA

A». GETOLIO VARGAS, ««1

CONSTRUÇÕES

'

FOÍ.ES. *1877 • «Oi ~ C O B I X 1 » A

TELHAR íittfcirkiSííiw». M-& pf.ii»»*a(_» attcdi«rao "D»> Aüdía^r» «-rfcwfjS»/ .«íwi w »
al_« ptwMâi». 1,0)% wwaítosiw- «.ku t_wei «5
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MW1Vina — C$R' «Bifa».*
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S. PAULO Materiais & &i*ific.
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~~ RI° D3S ^ANSIRO — B. EORIiOK
^E1*0
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Escritório: Rua Pedro Ivo, 8151 — Fones: 4-7447 e 4¦-^*1-**-*'^'^*l «-"¦^"i-*> ¦»"»*.i»-?*-l'Hl-t»*^^'*« »^# #<r<-<>-»<'^>^«^# l*--»*-»»l--»*'V4.#<iltffc-^.t*-._»t^^1fXJ«^f-t>#J
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fE!^™0!;!*80
ETOEHB?© ÍELEGHAflCOi - MACEU E FÜCACIA ~ T^lefon** 4-7087 - C& KsbM 1898
OTÓSITO. — Boa CMm. 1.19Q — Tetefame: — 4-837S
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Grande a £©mpStf§ esbqne para pr@iía cntnpi

im fariilia

ços sensacionais nnranie a sei anaem:
ílIliS HALDCEUI & OA..L'ha,

c~rto
CANTONEEBA

~~r

FEBBO

TiBO

Tt

REDONDO PABA MECJOTCA
REDONDO PABA CO!
QUADRADO
GALVANISADO
CALDEIRA
V/APOR
GAS •

\-Jm

- —-v

—*r-

COÜÜHAQÜES — Eiteo
V1ZRMOUTH ,

Wi

MTTER
CREME DE CACAU .
SOOKE KfiMP ....

raraer

i .

T

yf"

i.- -

GALVAMSADA
PHE5.A

•v'

ira

ra «nnn-mm.

i__

4-8393

BO

INFEBNO

com HÉLIO SOUTO — AURORA DUARTE —
LUIGI PICHI
Participação especial de Bárbara Fázio — Lola Brah —
Ruth de Souza — Lyris Castellani
Direção de Walter Hugo Khouri

H

FONE: 4-0308
ás 13,45 — 15,45 — 19,45 — 21,45 horas
BURT LANCASTER é Dinamine! ...Explodindo em

com Yvone de Cario — Ann Blyth — Charles Bickford
Ella Raines — Anita Colfoy
"Rififi")
Direção de: Jules Dassin (o Diretor de
Probido até 18 anos
^pf^^^^^^^j^^^^
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ás 1,3,45 ¦— 15,45 — 19,45 — 21,45 h

ás 13,45 — 15,45 — 19,45 — 21,45 horas
Ação e violência num gigante do Cinema Nacional
Armados pela ambição eles degladiavam-se como féras por dinheiro ou o coração de uma bela mulher!
A FAMA FILMES apresenta a produção Sino Filmes^
em EASTMANCOLOR

FBOITEIBAS

»'

Fone 4-3364
?,t4.48S-F©a©„04"Í!._
|TL0I
tua Mal. Floriano, 1.4S6 — Fone: 4-7MI
ÍGRÃO: Rua João Negrão, 832 — ranti.' _tM|
_v_
UfcN £RAL: Rwa-;A_Éiátas de BarrosD 95 — Fone: 4-©Wi
'"ra sen
apeiitivo pega INDIANA u

L_
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o,

'tám-vwitviwiswmvmmiiwmr rw-*iy^'^yy-^_,'v ^¦%py'—^t^—^—f-—^r *y
siwywv mr^^ry y y inir w^irir^r'v-gJ' t5P^5r^^r^7^^r^T5wy^-!^-Tj*--ç-iyT^
¦¦ SKr, EU HEa

i««t>(

«pre urante esla sem^i^ em nm-..dos ftiu
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USINAS BO GRUPO JAFET
CIA, SIDERÚRGICA BELSO-MUflIRA
CIA. SIDERÚRGICA MANNESMANN

jo»

;..

*.*'.'* . .
INDIANA EXTRA
.',
'¦_*
INDIANA COMUM *.".'.".""."."."."".'.'.\\'.**'. 88_
GA-_02,'A — draaJa
«m
AGüARDEífTE COMPOSTA — litro ......".".". ••..,••.••• ^
RÍXOID1IHO — fameo
.,...,

DIBTEXOTIJDOKA »AB:
***** NACIONAL

<í

- .
mm
mm

UCORES . . ....
XAROPES
VINHO QUM ADO
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Filmado numa região completamente inédita aos .
olhos do publico brasileiro: Nos pântanos de Venáée, no
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DUPLO
"20TH. CENTURY
FOX9*
Rifa
PROGRAMA,
|^J|Ba
FONE:4-73S0 ^ 14^00-20,00 horas
DOIS FILMES EM CINEMASCOPE

Um estranho poder do além-tumulo. fazia daquela
criatura um sinistro assassiiio!
Ritual de sangue e magia negra no festim diabéico
do crime!

VOLTOU BEHTBE OS M0BT0S

com PEGGIE CÂSTLE — ARTHUR -FRANZ —
. MARgHA.HUNT — DONMAGGEjHT¥ .
v Na voragem do- crime três seres'profanaram as leis
mais sagradas da vida e do amor sem perceber que eram
arrastados para a morte!
com RAY MILLAND — ANTHONY
DEBRAPAGUT
Direção de Allan Dwan.
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do Torneio - Qs
1 x 0 sobre o Ipê na partida decisiva"Orestes
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realizados no sábado no Estádio

ÁJfcJ^AAÁ f*!^^^-^ *¦ AAA.A.A^émAmmA

"¦•¦¦'

¦

•¦'-

•

JQ

*<'.

tía etapa inicial. As equipes formaram:
CAMPONÊS: — Gego, Dato e Alfredo; Zito, Lailo e Laxixa; Afonso
Mário, Ari Jujo e Tanakinha.
IPÊ: — Haroldo, Nilseu e Neico;
Guerra. Rico e Flori; Rubens. Vivi,
Amauri, Aguinaldo o Tatã.
FINAL:

VILA

PINTO

CAMPEÃO

O prélio final do TORNEIO INIDEPENDENCIA colocou frente a fnente as representações do ViIa Pinto e do Ipê. O prélio foi dos
mais movimentados agradando pienamente principalmente pela dispo,
sição dos times que buscaram a vitória com o melhor empenho.
Aos 12 minutos
da etapa inicial
Ariindo marcou o tento que acabou
dando a Vitória a representação do
Vila Pinto, e ao mesmo tempo, o titulo máximo. O juiz do encontro foi
o sr. Lauro Pimentel e as equipes
formaram:

EQUIPE DO G. E. VILA P INTO.
Com a presença de bom público
foram realizadas na tarde de sábaetapa final do
do as partidas da
INDEPENDÊNCIA, rea.
TORNEIO
lizado sob o patrocínio da CASA
DO ATLETA AMADOR, com renda
total destinada aquela organização
filantrópica.
Bons os jogos da fase final, apresentando, na conclusão do Torneio
¦a vitória' do Vila Pinto sobre a reconquistando o
presentação do Ipê,
Vila o título do Torneio.
Um triângulo magnífico da equiconse.
pe do Vila Pinto que assim
TORNEIO
II
do
campeão
gue ser
INDEPENDÊNCIA.
l.o

IPÊ

JOGO:

Abrindo

a

tarde

1 x

TRIUNFO

esportiva

0

o Tpé

CAMPEÃ

enfrentou a equipe do Triunfo vencendo pela contagem de 1 x 0, goal
11 minutos da
aos
de Aguinaldo.
etapa final.
José Blenski Netto foi o juiz do
encontro, formando as equipes:i
Nilseu e Neico:
IPÊ: — Aroldo,
Guerra. Rico e Flori; Rubens, Vivi,
Ósni. Aguinaldo e Tata.
TRIUNFO: — Nelo, André e Júlio; Darka, Querge e João I; Serrote Cebola, Tu ti. Dino e João II.
2. o

CAMPONÊS 4 x PL
JOGO:
LARZINHO 1

O Camponês, conseguiu golear o
Pilarzinho no tempo regulamentar
de jogo, após uma apresentação imfez
pressioriante. Mário, de pênalti
1 x 0, Ildefonso 2x0. Francisco mar-

VILA PINTO: — (Campeã): Eloi,
Aldo e Aroldinho; Tico, Nico e Al.
mir; Luiz, Ariindo, Pinhão, Lino e
cou para o Pilarzinho terminando o Nene.
primeiro período com o placard de
IPÊ: — (Vice-Campeão): Aroido,
2x1. Na fase final, Ari, aos 10 e Nilseu e Neico; Guerra, Rico e Fio19 minutos encerrou o marcador de ri; Rubens Vivi, Amauri, Aguinaldo
1
4x1.
e Tatã.
O juiz do encontro foi o sr. Ariosvaldo Moreira e as equipes forma,
ram:
CAMPONÊS: — Jego, Dato e Alfredo; Zito, Laile o Laxixa; Afonso. Mário, Ari Jujo e Tanakinha.
PILARZINHO: — José I, Dilson
e Aírton; Antoninho, Antônio e José II; Aldo, Narciso, Haroldo, Fran.
cisco e Dante.
ftaça Zaostar* — St —

DO

TORNEIO

ÓCULOS

Éfiea Cvriflla

3.o JOGO:

VILA PINTO

1 x ES-

SDinao joâo

altiedo

PERANÇA 0
Com goal de Ariindo, aos 11 minutos da etapa inicial, o Vila Pinto
eliminou o Esperança e abriu sua
caminhada para o título máximo do
Torneio.
O juiz do encontro foi o sr. Lauro Pimentel e as equipes formaram:
— Eloy, Aldo e
VILA
PINTO:
Aroldinho;
Tico,
Nico e Almir;
Luir, Ariindo, Pinhão, Lino e Nene.
ESPERANÇA: — Ernesto, Armando e Amilton; Japonês, Zé Maria e
Abelardo;
Souza,
Celso, Eduardo,
Renato e Quico.
4.o JOGO:

IPÊ 2 x CAMPONÊS 0

Na quarta partida o Ipê venoeu ao
Camponês por 2x0. Aguinaldo fez
os dois tentos ai» 10 e 21 minutos

Campeonato Esçocês - Resultados
dos jogos de oniem

Usina Hidro-elétrica de Cotia

mW&tlfíli

Na foto, uma vista do montante de uma das barra.
gens da Usina Hidrelétrica de Cotia, em que falta apenas
os acessórios definitivos. Além desta, outras seis se achan
concluídas e contribuindo para o funcionamento da primei
ra unidade turbo.geradora de 7.500 K.W. Essas barragem
são interligadas por adutoras em concreto armado con
1,55 m. de diâmetro interno, o que é suficiente para a vaza
necessária a instalação de 30.000 K- W. A Usina Hidrelé
trica de Cotia será próximamente uma incontestável rea

GLASGOW, 26 — Foram estes os
resultados dos jogos de hoje no campeonato escocês de futebol:
V,
Airdrie, 1 x Aberdeen. 0.
Ayr, 1 x Arbroath, 0.
Celtic, I x Clyde. 1.
Dundée, 1 x Montherwell, 1.
Dunfermline, 3 x Third Lanark 1,
Hibernian, 4 x Kilmarnock, 2.
Partick, 0 x Rangera 3.
St. Mirren, 3 x Raith, 2.
Stirling 2 x Hearts 2.

lidade.

Botafogo Venceu 0 São Cristóvão: 2

Um início tranqüilo e um final dramático — Contundiu-se Manga — ttuarenii
marcou os
pontos

RIO — Botafogo e São Cristovam realizaram na tarde de hoje, no couro sobre o travessão, perdendo um tento praticamente feito.
Estádio de Álvaro Chaves, uma boa partida, que agradou plenamente ao
No primeiro tempo o jogo transcorreu mais para o Botafogo que 3;
público que compareceu ao gramado do tricolor carioca.
sentou uma defesa firme, com bastante sentido de cobertura e um a a
Espera^e uma fácil vitoria da equipe de Garrincha, entretanto viu-se onde Garrincha e Quarentinha apareciam em plano destacado. Nesse
justamente o contrário, pois a equipe de General Severiano teve que usar riodoj o quadro botaf oguense deu a impressão de que venceria faíil,
de todos* os seus recursos futebolísticos para conseguir o dificil triunfo, por gando com relativa tranqüilidade aos 2x0, através de goals ínarcad 1
2x1. Ressalte-se que nos minutos finais o São Cristovam esteve a pique Quarentinha, o primeiro de cabeça, aos 29 minutos e o 2. o aos l
Flagrante movimentado õo jogo entre o Iguaçu e o Poty, que terminou de conseguir o empate, só não o fazendo pela falta de chance do centro nutos.
avante Genivaldo, que com o arco alvi-negro totalmente vazio jogou o
com a vitória (até certo ponto inesperada) do Iguaçu
(Contiua naji-a

Igua^Âfastou 0 Poty Da Liderança: 3 x

Vitória sensacional da equipe de Santa Felicidade que venceu com bastante empenho — Poty lutou muito e vendeu caro a derrota — Outros
detalhes do cotejo de sábado
TENTOS EM DESFILE
VALORES E DESTAQUES
(ELOIHEY)
Pelo Iguaçu destacaram-se: Adir.

Partida
das Tfiífts movimentadas
tivemos oportunidade de assistir na
tarde de sábado, quando se degla.
diaram as equipes de Poty E. C. «
O. B. E. Iguaçu no Estádio Cap.
Aranha. A primeira fase
Manoel
terminou com a vantagem justa e
merecida da equipe do Iguaçu por
a zero, tendo mostrado
um tento
mais categoria nas ações de meia
cancha. Veio a. etapa complementar
e com ela os melhores movimentos da
peleja quando tivemos um Iguaçu
se defendendo dos ataques sucessivos e cerrados da equipe do Poty/
que a todo custo vinha pretendendo conseguir o tento de empate, que
tio final,
por infelicidade de seus
atacantes e as magníficas intervenções do arqueiro Adir, a figura máxrmá da cancha, não surgiu. A equipe do Iguaçu, merece os louvores,
Dois soube se defender com ealhardia e com bravura, mostrando uma
invejável em toda a
tranarúlidade
6aa defesa. E quando maior era »
ir novamente
pressão do Poty, soube
ao ataque e conseguir a marcação
de mais dois tentos, que asseguroulhe a vitória final e espetacular por
três tentos a zero.

O primeiro tento, surgiu quando
meno será esperado, numa bola lan,
cada em profundidade, o atacante
Silvio correu em busca da mesma.
com o zagueiro lateral esauerdo BaIa fazendo parede para a mesma se
escoar pela linha de fundo, conse.
guiu Silvio evitar que a pelota se
e passou magistralmente
perdesse
cruzando no sentido da
por Bala,
marca penal, do que se aproveitou
o ponteiro esquerdo Budel, para de
primeira atirar no canto esquerdo
de King, numa bola indefensável.
Tinhamos decorrido precisamente 14
minutos de luta. A primeira etapa
terminou com êste tento. Veio á segunda etapa e aos 42.30 minutos,
numa boa combinação dê Gaúchinho
e Guitcha, sobrando finalmente nara Gaúchinho que da linha de fundo
cruzou alto, para entrar Silvio de
cabeça e marcar o segundo ponto
Com este tento a
de sua equipe.
equipe do Poty viu fugir as suas
pretensões de empatar a peleja e
não mais insistiu no ataque do que
se aproveitou a equipe de' Santa Feo terceiro
licidade
para assinalar
tento aos 44 minutos, por intermédio de Guitcha, numa boa pontada
pela ala direita.

para nós a melhor figura no gramado com toda a defesa se sobressaindo, destacando-se os trabalhos
de Calixto, Renato,. "estiveram
Túlio e Mário,
na linha de ataque
muito'
bem, Gaúchinho, Guitcha e Silvio.
Pelo Pnt~v na defesa sobressaíramse os trabalhos de Bininho, Glênio
e jLiuniio, ao passo que no ataque
gostamos de Alcyr, Eto e Luizinho.
OUTROS DETALHES
Arbitragem
muito boa e segura
do veterano
e conhecido "compadre", Ataide Santos, que tevf? seus
trabalhos em muito auxiliado pela
disciplina dos 22 litigantes na canlaterais funcionaram os
cha, nas
Srs. Jonag de Oliveira e Edson P.
Campos, que se conduzirom magníficamente.
As equipes formaram:
S. O. B. E. IGUAÇU:. — Adir,
Calixto e Alcides; Zé Luiz, Renato
Túlio e Mário; Rubinho, Guitcha,
Silvio, Gaúchinho e Budel.
POTI E. C: — King, Bininho e
Bala;
Glênio, Aquilino e Danilo;
Delbio, Alcyr, Juarez, Eto e Luizi.
nho.
Preliminar, Poty E. C. 5 x S. O.
B. E. Iguaçu 4, entre segundos quadros.
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IGUAÇU, autor de grande façanha ao derro tar o Poty por 3x0. afastando-o d°Í01i 0f
ça do campeonato. Grande atuação da e quipe de Santa Felicidade, cru*3 w
zecidamente
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"BERKLEY
. o fio cie
Costume
longo vicio'' - Exfro resistente,
leve e não sofre com as lavagens
sucessivas - Grande variedade
para escolho

hMatic' vale comb ENTRADA
a proso ou como
parte de
Ra compra à vista cie
"IMPERIAL-EXTRA".

do "Xeque^-Matic* VOCÊ
J°
automaticamente ao sorís valiosas
roupas
EXíSA".

ws*-)

listrado,
Costume de ALBENL
próprio para a estação primavc
ril, - coríe anatômico, paletó forrado com o mesmo tecido - Várias cores à disposição

me VOCÊ GANHA 00
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(nem vontade) para evitar o triunfo adversário Ipiranga iniciou kem, resistiu bastante, mas não teve pernas
- Renda fraca e outros detalhes
Boa partida, com bastante movimentação
*>*»Ty>*«***''»»*»4*»»»w»*»*+^

(LUIS CALDAS)

bem.
cando bastante mas com os esmeraldinos se defendendo e melhoi
dentro
faltou
no
pernas
entanto,
O Ooerário do Ahú finalmente conseguiu se reencontrar vitoNo periodo complementar,
boa
então, o auri«Io certame suburbano, conquistando, na tarde de sábado
boa vontade a alguns elementos do Ipiranga, quando, tentos
u.
^^
aix
de
que aecontagem
conta da cancha e marcou os
„„„„,..
ria irente a representação do Ipiranga pela
l;ll;;i,,lu, tomou
cresceu,
negro
.....imiwni
.....»»»»»www»%ww«w
Nos primeiros movimentos tivemos jogadas dos auri-negros
4lv%MWWW%M^wwwv%^*^^
"

ASCO Venceu Com Facilidade: 4x1

- De pênalti o *^^^°
Belmonte não foi adversário para os cruzmalti nos
Outros detalhes
o Vasco. Foi auxiliado por Wilson
Napoleão.
A renda do encontro somou 840,00
com uma ótima equipe de aspirané' na preliminar o Vasco, que conta
tes, venceu ao Belmonte pela contagem de 7 x 0.
As equipes formaram:
VASCO: — Algacir, Beto e Cata.
rina; Cordeiro, Robertinho e Parnanguara; Haroldo, Joãosinho, Bag'gio,
Franck e Hercilio.'
BELMONTE: — Miquelino, Garret
e Ceceu; Odilon, Affonso e Fiorani;
Gabardinho, Mario, Roma, Stocco e
Emerson.

i
cidiram a partida avfavor de sua representação.
' O triunfo acabou premiando a melhor equipe,
jogando o time i
do Operário do Ahú com categoria de verdadeiro Campeão. '
OS TENTOS DO MATCH
No primeiro periodo a contagem foi aberta quando tínhamos
44 minutos de luta. Foi um escanteio cobrado por Jucá. Jair rebateu e o balão caiu para Tuta matar no petto e deixar cair o balão
para o tiro que foi as redes ipiranguistás.
No segundo tempo, aos 10 minutos, a defesa parou esperando
impedimento, Antoninho entrou e fez 2 x 0. Não houve infração no
lance, sendo que a jogada foi inteiramente lícita.
Finalmente aos 20 minutos, Tuta, escorando de cabeça um es.
canteio cobrado por Odilon, fez 3 x 0, completando o marcador.

I
¦'

•?
J'
'\

$
MELHORES EM CAMPO
No Operário do Ahú Boteco, Nino, Eloi e Jucá foram os melhores enquanto que na equipe do Ipiranga gostamos mais dos tra- *
balhos de Tozo, Valmir, Lanzoninho <e Acir.
OUTROS DETALHES
Boa a arbitragem do sr. Antenor Prosdócimo que retornou api- 0
tando muito bem. Seu auxiliar foi Renato Marques também com j!
bom trabalho.
a renda, muito fraca *¦
Na preliminar houve empate de 2x2
somou apenas CrS 700,00.
As equipes formaram:
IPIRANGA: — Jair, Tozzo e Valmir; Paixão, Belão e Moacir; g
Lanzoninho, Turco, Joel, Leonidas e Acir.
OPERÁRIO DO AHU: — Boteco, Miro -e Carlito; Duca, Nino e a>
>rt
Nelson; Tuta, Eloi, Antoninho, Odilon e Jucá.
/uvúmm***v*vvm*i**vmA-**AiiM*^

«Meu Time Não Produziu

0 Que Eu Esperava»

O técnico do Operário-, Waldir Neves, pede desculpas ao público que
compareceu ao Joaquim Américo... — Os jogadores após o jogo esta
vam contentes em ter vindo jogar na Capital, não se importando com
os 10 x 1

na defesa do Belmonte. O jogo foi
Flagrante de Vasco e Belmonte com uma ação movimentada
muito disputado e chegou a agradar o publico presente
forte ro de tentos.
satisfeito em teVasco da Gama e Belmonte joga- na que apesar de atuar contra
Aos 38 minutos, Baggio, livre da
Logo que entramos no vestiário do ano, nossa equipe teve que perder estavam,é isto simCuritiba, coisa
minutos,
14
aos
por
marcou
vento
em
rem
que
outros
ram na tarde de sábado na Vila
jogado
entrando
que
elementos
seis
intermédio do dianteiro Frarick, ao marcação, em meia virada, fez 4x0. Operário de Mafrá, após os quilor ainda não estavam entrosados. Lu•uita equipe boa de nosso interior
Guaira uma partida fraca, tendo o 'aproveitar
árbitro
Britania
lhe
o
assinalou
Aos
40
minutos
10
x
i
o
métricos
que
largada
pelo
uma bola
Vasco dominado totalmente o seu
tudo o que podíamos, não faz. Eles pouco se importavam
após um chute uma penalidade máxima sem que a impôs, sem se incomodar^ procura- mos, demos
adversário e ao mesmo tempo jogan- arqueiro Miquelino
foi
não
mas
contra
acontecido,
técnico
Waldir
possivel.
ps melhores que tivessem perdido de 10 ou 11.
houvesse
o
mesma
mos contacto com
do displicentemente no primeiro pe. de Baggio.
e Tute. Os
Pele
time,
acho
meu
o Vasco da Gama e Stoco, cobran- Neves, a fim de que o mesmo nos do
JOGADOR: PELE'
ex.
UM BOM
xiodo, e fazendo apenas 1x0 para
o
fizeram
honra
demais
que
pediam,
de
no
a
degrinrazão
da
converteu
tento
do-a,
explicar
FINAL
pudesse
4 x 1 O PLACARD
Dentre todos os que estiveram em
temno segundo periodo, com melhor funo
entrou
Simões
de
ceção
que
sua
equipe,
seus.
•
de
dos
atuação
mais
que
foi
golada
Neste periodo o marcador
suplentes um dos
tebole ainda o vento a favor, li%uiafinal de contas, poderia apresen- po final. Atuou com má vontade, e ação efetivos e
movimentado e o Vasco atuando
a equi.
bons
apresentou
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GLORIA SEN GLORIA

Gozaram os jogadores do Britania após os degringolantes 10 x 1 sobre o Operário de Ma-o
fra — Moacir Gonçalves esperava que o ti me fosse outro — Juquinha, Luir, Cordeiro e
diretor Cristhiano Schi midt cedem considerações
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4x3
Cruzeiro:
0a tarde
Venceu
Hsuer
Vila
"Joaquim
no Estádio
de sábado
Movimentada a
preliminar

Américo"

Vila Hauer e Cruzeiro estiveram frente a frente no
Estádio JOAQUIM AMÉRICO, sábado a tarde, em prélio amistoso que atnecedeu ao inter.estadual entre Britania e Operário.
o Vi ia
Após movimentado encontro futebolístico
"3.
Hauer venceu pela contagem de 4 x
tentos
Luís Airton Bolinha e Waldir marearam os
flAcir
e
Charuto
Ceei,
enquanto
que
dos venée-iores
zeram os tentos dos vencJdQS.v,
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AS DtJAS EQUIPES
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As duas equipes alinharam:
CRUZEIRO: — Hugo, Xixo e Loli; Valdo.-Odair e
Wellington; Ceei, Jornaleiro, Charuto, Telo e Acir (Urbano-.
..
,.
.
VILÍÍ HAUER: — Deche, Neho e Antônio; Luis,
Boli.
Pecho,
Carlos,
Luis
Douglas e Wilson (Airton);
nha Waldir (Dino) e Catarina (Geraldo).
O 'uiz do encontro foi o sr. Jacob Jacomel tendo
como única anormalidade, havido a expulsão de Wellington aos 31 ».inutos do segundo tempo.
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