wmmmmmmmmm

MANCHADA
P*m9*0+m9*4**r*+m*m.^^**^^~mt^m~+*^*r*4

P

7

- . , ..mmmmmmmm.»mmmmmmmmmmt ,.
¦._,,,,.

. .-»»¦

n ,.._.-r ,- ..,..,-„¦,..,..

AMISTOS

AAA

" '^rr^eT-wi.

-. -W-.H-^.^^.^^^,^-^.^.^-,
**<m0.mW*9>*0>^^.^^

HOJE O CAMPEONATO PARANAENSE DE HALTEROFI
LISMO — Com a participação de aproximadamente 10 atletas
será realizado hoje, o Campeonato Paranaense de Halterofilismo, tendo como local o Ginásio Hercules de Curitiba As nm™
yiova,s
deverão iniciar-se as 20 horas
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Britania
.-;

Feirara
No Dorival de Brito e Silva
o prélio amistoso — Possibilidade de ser atraente o cotejo — Já conhecidos os jui.

E6S (LEIA NA 6.a PAGINA)
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Djalma que deverá reaparecer no amistoso de sábado defendendo a
equipe
colorada
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CABEÇADA DE AÍRTON >— Air .
ton, um dos bons valores da só- "
iida
defensiva gremista, alivia
sua área, em cabeçada onde apa.
? rece* com plena tranqüilidade no
( lance. Na verdade a defesa do
Grêmio jogou com autêntica se.
renidade, nunca sendo comprometida por falhas- do?i seus homens (LEIA COMENTÁRIOS NO
SEGUNDO CADERNO)

La Caderno...
ANO Xin — Curitiba. 3.a.feira. 29 de Setembro de 1959 — N. 3.3S3

E./PORT1V4
>: José Muggiati Sobrinho e Êzio 2_anelli3
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Hoje ia Ro

daoa Do
Tirneio
Ozires
_I!SSS|
Jogos inferes-

santes no Circula
*

responde r. Foi pênalti ou não foi? A seqüência de
A pergunta fica para o leitor"-«ABANA'
ESPORTIVO") é sugestiva para resolver
o
para
I. KaDcbrenner (especial
•
qualquer opinião de interpretação? Calvet
1) Taico carrega o balão perseguido por
enquanto Taico corre para o goal
2) Caivet chuta a bola tentando o cor te
e Taico desequilibra.se olhando a tra.
direita
a
desviar
para
consegue
3) Calvet
.
"a
jetória do balão
direita
enquanto o balão foge para
4) Taicoe' Calvet caem _o terreno
a lateral
ra
fugindo
pa
bola
a
e
caídos
5} Ambos
Foi pênalti ou não foi?

Militar do Paranã — Tradição
do iasquetebol
MÊÊÊÊÈÊÈÊÊÈÈÊmS
(LEIA "RODOPIANDO NO
ARO" NA 3.a PAGINA)

Hoje a noite será realizado no Circulo Militar do Paraná, a primeira rodada d0 IV Torneio "Osiris Gnmy". Na foto, a equipe que re
presenta o quinteto da "Gazeta do Povo", que estará folgando nã.
noite de hoje para jogar possivelmente na quinta-feira, depois de
amanhã
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Precisamos de caminhões para
CAUSAS PAHA BRASÍLIA
- C U RITIB A (Agencia Ford)
mendador Araújo, 230 - Fone: 4-4341
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Dia De Eleições: Domingo Em -Branco

Jogadores descançarão nas filas das varias sessões eleitorais Tabela já
previa a folga em viriude a escolba áos vereadores pelo público

elementos
r
muitos
¦*•
.....*"..
_.._..__de *.i__
__remiacões tem
tem tido as) suas ati- . os atrasos de
clubes, , agremiações
os oinh._
folga «ovo
para __
Semana
.Domingo será dia de eleições e
atora- ocasionaria, efetivamente, um proesportivas
e
sociais
vidades
madesta
nós não teremos atividades dentro portanto, já, que dentro
blema sério para os clubes e para
ratcna que vem sendo o certame as das ao meio.
Federado futebol suburbano.
Alguns clubes treinarão normal- os clubes•¦• e• paia a própria
a
mas
semana
da
ção.
dentro
mente
Haverá consequentemente .inteira
maioria .permanecerá em completa
folga, já que, muitos, atletas que re- folga para clubes e atletas.
NEM FESTIVAIS
sideiri no interior( estarão viajando
para votar.
Nem festivais teremos no dominTABELA PREVÊ DOMINGO
Angelin e Polaco
CLASSIFICAÇÃO
go
quo será inteiramente em bran¦
—
e
João
Danilo
Pedro
Durva
l.o Operário do Ahu
co.
BRANCO
EM
Carlos — 1.
2.o Iguaçu' — 7.
Um dia de completa ausência de
a tabela já prevê o detninAliás, "branco,
BACACHERI — 30 tentos:
3.o Poti — 8.
um domingo sem futebol, o
sendo
vez
unia
jogos;
que,
em
go
Jamil — 7
4.0 Vasco e Trieste
efetivamente, uma novidade
é,
mesmo
não
seria
que
dia de eleições
Paraguaio — 6
5.0 Bacacheri — 11.
a realização de encontros para nosso público.
possivel
—
3
Rafael
6.c Ipiranga — 12.
Campeonato, já que,
Neves e Lui- normais pelo
Mario — Wilson
7.o Belmonte — 17.
—
2
—
mar
19.
8.o Primavera
Cassemiro ,—
Babá — Michai
8.o Primavera — 19.
- e Washing—
9.0 Bigorrilho o Rio Branco -- Rato — Paraguaio II
ton.
23.
OPERÁRIO DO AHU — 28 tenLOCAIS
\
tos:
Primavera — 18 vezes
Tuta — 12
Trieste — 18.
Eloi — 5
17.
Operário do Ahu
Diamir — 3
Iguaçua — 17.
Jeijó — Iv0 e Fiúza — 2
Poti — 3.
Miro e Antoninho — 1.
iilllf™
Guaira — 2.
IPIRANGA — 25 tentos:
PÊNALTIS
Cláudio — 6
Assinalados — 18.
LanzoninV-o — 5
Convertidos — 14.
Beto e Manoel — 3
Desperdiçados — 4.
Acir — 2v
JUIZES QUE PITARAM
Tozzo — Aírton — Turco e MoaBenjamin Zanlorenci — 10 vezes.
cir — 1.
Gustavo Turra — 9.
VASCO DA GAMA — 24 tentes:
Antenor
Carlo.s S. Schcering
e
Bagio — 5
Prosdocimo — 8.
AroUtò, Aírton e Herciliò — 3
João de Oliveira — 6.
Pescocínho — Lori e Franque —
Jonas de Oliveira — 4.
Ariosvaldo Moreira e Dario SilRobertínho
Valter e Catari*va — 3.
—
Ataide Santos
José Carlos na — 1.
BELMONTE
17 tentos:
Moura Santos — Antônio Dinão —
Stoco — 8.
Wilson Napoleão — Franfisco BianEerson — 3.
tinez — José Blenski Neto e Edson
Garret e Roman — 2.
Campos — 2 vezes cada um,
Afonso e Oreco — 2.
OJerseu O. Santos — L. PimenPRIMAVERA — 17 tentos:
PILARZINHO. primeiro campeão dentro da 3.a Categoria
tel — Alipio Pinheiro- — Ribas de
Floriano — 4
Oliveira — Valfrido Santos — ArEloi e Juarez — 2.
naldo Rodrigues — Orlando Stival
do Guairacá
cer pela vitória
Turco — Z,izá — Tito — Renato
— Lisimaco Cocheque e Jaco Jairá decidir?»
que
praticamente
—
Katsumi, — Bertinho — Rui e
IRONE SANTOS
comei — 1 vez cada um.
título
da
temporada.
—
Baeski
1.
»
DE
CAMPO
ESPULSOS
Estivemos conversando com
—
BIGORRILHO — 14 tentos:
Operário dc
Carlito e Miro
snr. Antenor M. Ribas, viceo
—
Fumanch
4
Sabedor das sua% possibili.
Ahu.
Armando e Ico — 2
presidente da agremiação da dades e conhecedor das suas
Antoninho e Pescocínho — Vasco
Geada — 1
3.a Categoria, Guairacá F. C.
dá Gama.
qualidades, o Guairacá conti.
Sabará — Joãozinho — Titze —
Edgard e Sioco — Belmonte'.
Informou .nos, na oportunida. nua marchando no sentido do
Miguel
—
Geada
1.
e
Bigorrilho.
Peniche
de. que sua equipe está bem título, fato
RIO BRANCO —, 13 tentos:
que poderá significar
ARTILHARIA
j
coesa
e poderá levantar o ti. muito
Levi — 6
E ARTILHEIROS
para a própria agremia.
tulo do 2.o turno da SÉRIE
Sabia e Wilson 2
IGUAÇU — 41 tentos.
que
ganhará muito mais
Alcir e Etondi — 1.
BRANCA. Esclarece, inclusive, ção
Silvio — 16
evidência
dentro do Campeona.
CLASSIFICAÇÃO
Rubinho — 7
que o Esperança tem por jo. to.
1. Vasco da Gama
5.
Valter — 6
—__
gar ainda alguns minutos con2. Operário do Ahu — 7.
Guitcha — 4.
Bola
de
Ouro.
a
equipe
do
tra
—
—
Bacaeheri
aqui,
a satisfa3.0
8.
Registramos,
3.
Zé Luiz
4o Iguaçu e Ipiranga
12.
. Por outro lado. ainda exi§-> ção do snr. Antenor Ribas pela
Budel — 2
5.o Trieste e Poti — 14.
Mir0 e Mario — 1.
compromisso para a apresentação do seu time ao
te um
6.0 Primavera — 17.
TRIESTE — 33 tentos:
Corte Branco.
equipe
do
mesmo tempo que salientamos
7.0 Belmonte e Rio Branco
Juve — 13.
seus aficionados a posição do Guairacá como
Tanto
que
19.
Dio' — 6.
irão a São José, a fim de tor- um dos melhores candidatos a
23.
8.0 Bigorrilho
Serafim — 4

Primeira

Divisão

"TORRE PE VI6JA

DOS ESPORTES AMADORES*^

BAÍRR&I ^m*y^
0* . •*
%%WV%,MVH**~**M********"

A insofisfação pelo atual estado de coisas aenfrT^é
nosso futebol suburbano, já chegou ao Rio Branco, o _j° I
c presidente Arnaldo Lipmann Filho esteve cóntcrac.
este repórter que está francamente aborrecido com a^ °
sência do espírito amadorista dentro do futebol de nos1**11"
s
bairros.
;
na
oportunidade,
Nando,
Destacou
que o futebol1
burbano mudou tanto, que ele mesmo, já nãò vê. aquej1
amadorismo puro que subsisete em poucos clubes, já a,,6
o semi-profissionalismo está tomando conta da suburbana0
"O caminho é este — disse.nos — mas eu
não perm* _
tirei que este amadorismo marrom chegue no meu clube" *
ao menos enquanto lutar para dar ao Rio Branco um pa'
trimonio cada vez mais".
Contou-nos, então, quo seu clube havia adquirido, pela quail
tia de 180 mil cruzeiros (pagamento em 90 dias) do terreno ao 10
da sede social, e que agora, todos os esforços estão sendo feito?
para o cumprimento daquele compromisso.
"Vamos trabalhando, com o suor de nosso rosto e com
as for
noseos braços por um Rio Branco cada vez maior".
de
ças
Sua diretoria é formada
Nando é homem do trabalho.
por
gente simples, gente modes.a, homens do povo... mas trabalhano
lutadores
empenho e no
que jamais param
dores incansáveis,
esforço para dar o necessário sentido de progresso ao Rio Branco S. C.
¦ É
por isto que ao Rio Branco é grande. E se sua equipe, atualmente, não é uma das mais brilhantes da suburbana é exatamente
porque Nando não quer se dar por vencido, nesta corrida do amo.
dorismo que é efetivamente, uma corrida onde está pensando o
ouro. o "vil metal".
Mais cedo ou mais tarde o Rio Branco contará com uma das
maiores equipes da suburbana.
Depois, quando seu patrimônio for um dos maiores, e quando
sua diretoria estiver mais descançada, com menos problemas.
Por enquanto o clube de Nando continua assim; lutando pelo
seu patrimônio, montando, o alicerce do seu futuro.
Nós admiramos o Rio Branco, admiramos Nándo e confiamos
n#. diretoria daquele clube que é, efetivamente, um verdadeiro ,es_
futuro.
pelho da 2.a Divisão que trabalha e que luta pelo
v^+j^%%Í|^VM*-%**--VM*»*'rti»W
Í

Observando

Segunda Divisão

conquista do título do ano.
NOTAS
PILARZINHO E AS FINAIS —
Pilarzinho é um
dos
O Operário
mais sérios candidatos a conquista
do título ano.
Liquidando com o título da Série
Amarela, antes que os restantes titulos fôs.em decididos, estará ago¦ra se preocupando unicamente com
as finais, treinando assíduamente e
para lutar pelo
preparando o time
título.

*****

SNR. VALDEMAR FALCÃO
mu»,
Registramos o aniversário, hoje, do Spr. Valdemar
C.
F.
Mercês
das
Operário
do
associado
Nossos parabéns.
VASCO DA GAMA
do va*~>
Conforme nos contaram foi muito animado o bailo
sábado.
divertida Gama no último
ae aiv<_
Os salões cheios e a música agradável numa noite
mento e alegria do simpático clube da Cruz"de Malta.

.»

n^^
Estamos pedindo aos clubes que
OBSERVAÇÃO:
de ou x
relações dos aniversários de ssus associados no mes
semana em •
As relações deverão ser entregues até o. final da

VILA PINTO SURPREENDEU —
Na vsrdade a surpresa foi a equipe
i _*__j^ffl______i______r___i^tí__i,_í-__i_-_^^
do Vila Pinto.
TORNEIO
Levantou o título do
de
e. diga__e
INDEPENDÊNCIA,
passagem, jogou muito bem.
Uma equipe que acabou se consti.uindo numa verdadeira surpresa.
NADA NO DOMINGO — Em vir.
tude das eleições, não teremos atiem nossa 3.a
vidades no domingo
será em
O domingo
Categoria.
branco, pois amadores e dirigentes
terão a responsabilidade de comparecer as urnas durante todo o dia.

.1

MOVIMENTADOS
\'
BAILES
Procurando ver de perto as festas de nossos bairros, tivemos
oportunidade de assistir a dois bailes no sábado.
Primeiramente estivemos na Sociedade União Bacacheri, onde
o baile se desenvolvia dentro de ambiente de ótima animação, agradando, tanto a música com a alegria jovial dos pares.
Depois estivemos no baile de posse da diretoria do Grêmio Boa
Vista, também interessante e animado.
MELHORIAS NA SOC. UNIÃO BACACHERI
Com satisfação notamos que a Soe. União Bacacheri remodelou
salão
seus salões de danças, construindo uma sala a direita do
de baile para as mesas.
Ficou muito maior assim, a Sociedade e portanto, mais conA atual diretoria vai agora efetuar a pintura do prédio
fortável.
que íicará mais bonito além de mais espaçoso.

~~

i

Para Vereador Vote Em
EDGARD ANTUNES DA SI
0 Seu Amigo E Amigo De Todos Os
Desportistas

TOMOU POSSE A DIRETORIA
DO GRÊMIO BOA VISTA — Em
,.
festa reslizada no sábado na sede
\ *" *-___ *5í >"^:í^^^__ra____l^_»K^.';Ã^;;'::do Rio Branco S. C, tomou posse
a nova diretoria do Grêmio Boa Vis11
.
% <*.*
té
,» categoria
a
l.a
ta.
acesso
o
significa
bi-campeonato
o
Ahú:
marcha
que
União
para
Com um programa de trabalho o
Grêmio vai difundir e movimentar
BI-CAMPEONATO — Caminha o golada (Tos rubro-negros, fato que clubes.
NOVO. MUNDO QUER SUBIR — as atividades sociais do clufce.
União Ahu de nossa 2.a categoria.1 aconteceu no inicio do returno e
os clubes da 3.a categoria que
de amadores, para a conquista; do que acabou diminuindo as possibi- Entre
subir para a segunda, o
desejam
as
aumentando
Bangu
e
do
lidade.
ao
bi-capipões,
de
ganhando,
titulo
está
mais disposto é o Novo
que
Ahu.
União
do
de
mesmo tempo, o tricolor o direito
APERITIVO FINO
O
clube de Orlando RinalMundo.
é
Barreirinha
da
Hoje o tricolor
acesso a l.a categoria de amadores.
lugar
seu
o
buscando
estará
din
ao
Sonho do União Ahu já no ano um dos mais séries candidatos
tempo em que, sua .entre os da 2.a divisão e se não
passado, a l.a categoria poderá se titulo ao mesmo
a passos lar- conseguir ser CaalPeão vai pleitear
caminhando
vai
da
equipe
tornar úma realidade se o clube
junto a Federação.
Barreirinha continuar no ritmo de gos para a categoria superior.
IRONE SANTOS TRABALHANVencendo o certame e ganhando
até então, em busca do titulo.
Irone
— Continua
o técnico
DO
eide
divisão
na
de
direito
jCçar
anunciar
a
chegou-se
Na verdade,
0
reforços para o
de
busca
em
Santos
nada
acontecendo
estará
não
ma,
quei o Bangu seria o Campeão do
Celeste.
Ano, ao final do primeiro turno, já mais do que o efetivo toque de jusO preparador continua buscando
Ahu, merecia
União
tiça,
da.
da
Campina
que
o
já
rubro-negro
o
qUe
elementos e procurando elementos
eanão
no
ano
passado,
acesso
'
já
conseguindo
grandes
Siqueira vinha
categoria para fazer o time do Celeste uma
Praça Zcccasias. 2?
vitorias e parecia embalado para o nbando uma vaga na Lã
homens | representação vigorosa para lutar
dos
por ausência de justiça
tOAO «LFHEDO
titulo.
edUS****
melhor
uma
posição.
I
dos
por
Não se esperava, então a degrift- responsáveis pela reclassificação
vvwMtiMV. vwwmw»mm»_m»»WM**»%*>w*-*i vvvv^%vvv-1^v»vtv»%^>v»v^^v^v»^%^^-»vv^vv^_^»vvv^vv^%^»vv»^^<^
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INDIANA EXTRA
ÓCULOS

Ofica Curitiba.

Edgard Antunes (Talú) da SjN

ATENÇÃO DESPORTISTAS - Barros está servindo o melhor rlsoto da cidade na Sociedade Beneticie
festas^,
das Mercês! todas as terças e sextas-feiras. Aceita-se encomendas para jantares, aniversários e demais
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MUTILADO

A ENCADERNAÇÃO

DEVIDO
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SUMÜLA IRREGULAR DO OPE GUA - A súmula do encontro amistoso de domingo último em
Ponta Grossa
entre as equipes do Operário e do Guarani, chegou no expediente de ontem da Federação Paranaense
de Futebol
"apelidos"
completamente irregular Enquanto os jogadores foram citados
nãohavia,tamhém. a citação
pelos
de números de cartões, iato completamente ilegal. A
presidência está aguardando o relatório da presidência, pára então, chamar a atenção da Liga, pela irresponsabilidade

Tentou Levar o Grêmio a Ponta Grossa

Gestões do sr. João Lazarotlo junto ao Deputado Ari Delgado, não alcançaram conclusão satisfatória - As csmlusões de Elton e Milton decisivas
a posição dod?_he gaúcho
P Logo s-Dáa o encontro entre Grêmiopara
e Atlético Paranaense o sr
"estafa"
Por outro lado(
i.r\

,.

AtLUl-

_-_

T. i

mf

o time vem sofrendo de
em vista aos
inúmeros compromissos,, sendo disposição de sua diretoria, conforme explicações do presidente, realizar o mínimo de amistosos.

joão Lazarotto, representante do Guarani em nossa capitai procurou o presidentavdo Grêmio, Deputado Ari Delgado, tentando acer
tar uma exibição dos gaúchos na cidade de Ponta Grossa
NADA RESOLVIDO
No entanto, apesar dos esforços do sr. João Lazarotto as negociações nao foram concluídas satisfatoriamente já que o Grêmio com
dois jogadores contundidos (Milton e Elton) e sem reservas sufíclen
tes estava disposto a retornar imediatamente a Porto Alegre

SERIA NA TERÇA-FEIRA
O amistoso seria realizado na terça-feira a noite, sob as luzes
dos refletores do Estádio Paula Xavier. Louve-se os esforços dos bu
grinos que sempre procuram entregar bons espetáculos ao seu. público hó setor futebolístico.

Sábado Amistosa
Ferroviário x Bfüâiiii

Mão se reunirá quarta-feira

Por não haver pauta para a próxima
quarta-feira não ha
vera reunião do Tribunal de Justiça Desportiva.
Efetivamente, uma noite de folga tanto para os juizes como
P^ os indisciplinados do'futebol paranaense.

Escalados os árbitros para sábado
Britania x Uni-1
versai

Na noite de ontem os representan.
tes de Britania e Ferroviário, entraiam em acordo para a escolha de
quem dirigirá a partida do próximo
sábado, quando as duas equipes es
tarão preliando ami£tot*mente.
Foram escolhidos os seguintes
juizes: Renato Marques, Antenor
Prosdocimo e Benjamim Zanlorenzi; sendo que o refreador da partida será sorteado momentos antes do

Britania e Universal
realizara*
esta tarde no Guabirotuba matehtreino
visando os seus próximos
compromissos. Os tigres estarão assim abrindo a semana de preparativos para enfrentar a representação do Ferroviário rio próximo Sábado.
oaao.

Partida pe se apresenta como bom espetáculo para sábado - 0 Britania es match. màm
frente ao Atlé
pera ratificar a atuação "caras
tico — Um punhado de
novas'
serão lançados pelas duas equipes Fcgumho gos!ou da apresentação do A ilético e os jogadores estavam bem disBritania è Ferroviário,
aproveiÉ jsabido que o Britania no ultimo
"baixas
tando sábado que passaria em compromisso
frente a oPerroviáric,
Nilton
e
"Brancas Nuvens",
Elton
as
postos
marcaram um caiu
inapelavelmente batido pela
Seguiu de volta a iVorto Alegre, o rubro negro jogou muito bem e mento
amistoso em Durival de Brito
«gg-
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Grêmio SêgwiFÕê Võlíã Sitiem Pela Mãitã
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e
Silva( onde esperam apresentar um
futebol muito bom, onde a conhecida fama de "lutador" do Britania
o a melhor categoria técnico ou Indlridual dos elementos do Ferroviario, formam um espetáculo que pode agradar.

contagem elástica de 6 x 2 onde
culpa-se quase que totalmente â
defesa do "Tigre" e mais diretamente a atuação do Guarda Valas Célio.
que em dia bastante negro permitiu uma, contagem
mais elevada.
Agora, um "Tigre" sequioso de reaClMitinua na 6.a pág.

ontem pela manhã, a delegação do
Grêmio, apos apresenoação em nossa capital pela Taça Brasil.
Os gaúchos viajaram pela manhã
pela Cruzeiro do Sul, sendo <jue ao
desembarque, em Porto Alegre o
técnico Osvaldo Rolla teceu elogios
ao Atlético Paranaense dizendo que
inii...._ii
.,„

n

Médico do clube: Milton e
resistiu a0 Grêmio de tal maneira Helton. Por sorte,
0 Grêmio não teque o clube gaúcho '^pennu" peta rá compromisso dentro da semana,
conseguir sua classificação. '
pc-denâo. assim recuperar seus niédio late_3l -direito c seu n.e:;i ar'BAIXAS"
DUAS
mador para o próximo compromis.u.
REFORÇO PARA ENFRENTAR O
Dois elementos do Grêmio perCAMPEÃO MINEIRO
manecem sob cuidado-, do DepartaFalando a reportagem gaúcha Fo-

guinho. disse que faltou maior poder ofensivo ao Grêmio salientando»
que frente ao Atlético Mineiro pre>tende lançar um novo atacante JA
contratado pelo tri-campeão _aucí%
no interior do Rio .G.ande do Sul
— Com o ataque atual náo iremoa»
kaígé dentro da Taça Brasil — coecluiu Foguinho.
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a quem comprou
barbeadores Remington
depois do dia 3-8-59
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CONSIDERANDO, que nesta data a Remington Rand do Brasil inesperadamente baixou o preço do seu barbeador elétri co para 2.980,00
CONSIDERANDO, que PROSDOCIMO S. A. realizou de 3 a 29 de agosto p. p., uma campanha especial de
vendas destes barbeadores, em condições vantajosas, é verdade, porém a prêeo antigo, portanto mais altoCONSIDERANDO, que inúmeros curitibanos, atraidos mui justamente pela propaganda feita por PROSDOCI
MO, compraram então barbeadores Remington, pagando mais caro do que pagariam agoraCONSIDERANDO, que QUEM COMPRA NO PROSDO CIMO OBTÉM SEMPRE VANTAGENS e nunca deverá sentir-se prejudicado:
PROSDOCIMO S. A. restituirá, a diferença de preço a todos que, atendendo a sua propaganda, compraram um
barbeador Remington depois do dia 3-8-59,. pres tigiando assim os seus apelos publicitários

L

*****«^^^"^ ¦--» .fl*'^» _¦¦*¦_> «N» ^•mmSM*Mm^sm*^>0mÍ^*tt^,^^0^^^il^^^0m4p^

M*

3ados queiram se dirigir a secção de Modas
no terceiro andar de PROSDOCIMO S. A
i5tendosua NOTA DE COMPRA

prossiga preferindo
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Seleção Paranaense Em foco

Curitiba, Terça-feira. 29 de Setembro de 1959
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mpeâo Do Turno

*
Texto de CARLOS GIÜ___2IlA__

"II Copa Tribuna do Paraná" — Adriano vêm
Terihinou domingo passado a primeira parte da
turno do quadrangular
geral do
artilheiro - Balançoficaram
progredindo como seu principal
*
Adriano (Coritiba)
o
vicecom
Os colorados
com disposição e éhtusins

jogando
Domingo passado, chegou ao spu
final o turno da "II Copa Tribuna mo, os alvi negros estabeleceram. 2 a
do Paraná", ficando o galardão com 0 e depois somente permitiriam um
o Coritiba P. C. que, inclusive por goal ao Ferroviário, resistindo brava.Felix Magno e, presentemente, pelo mente às investidas contrárins e.
manterido a vantage mauferida.
profissional Bira.

BA

LAPA

Ivaix5 Coca Colai

escreve OSVALDO PEREIRA
Domingo ultimo, apesar de bastante chuvoso, não,"impediu que os eraques do Avai se colocassem em posição de sentido para homenagear os
craques do Coca Cola e depois vencê-los com categoria e classe. Como
disse apesar da chuva, uma torcida,
surpreendente compareceu à Vila S.
José, para mais uma vez ovacionar
seus jogadores.
O Avai demonstrou mai_ uma vez
que tem um grande esquadrão e
uma espetacular torcida.
O Avai alinhou:
João José (Jorge— Ivan e Rato;
Cícero — Salvador e Ari; Tute —
Nono — Dario — Nieco (Burda) e
a a ir.
marcaram para o Avai: Jair, Salvador 2, Tute'e João JoséOs visitantes tudo fizeram para fav.ev frente , ao. menino travesso da
Lapa mas não o conseguiram. Quero
consignar. um significativo voto de
louvor aos craques do Coca Cola,
porque nos demonstraram que são
exato da
no sentido
esportistas

palavra. Acompanharam até a tor
cida do Avai, quando esta se manifestava. Este cronista saiu do esimpresionad;ssimo.
tadi0 do Avai
porque nunca pude esperar que o
povo lapeano tivesse tanta simpatia para com o Menino Travesso da
Lapa. Tempo péssimo para a pratica do esporte rei, pois uma chuva intermitente caía sobre a Lapa.
No entanto, o jog0 se realizoi^ como que o- dia fosse de sol radiante
e ceu azul.
Na preliminar venceu o Avai por
3x2.
O Grêmio Feminino compareceu
uniformizado dando grande incen"tivo à torcida, chefiada por Dona
Leonor Mayer' Cordeiro.
Creio que os craques d. Coca Cola
Refrigerantes- Paraná deixaram a
Lapa bem impressionados com o
nijvis jovem time lapeano, mas o
mais querido e .mais rico em iniciativas.
Parabéns aos craques do Avai e
aos visitantes, componentes do Coca Cola Refrigerantes Paraná.

vatitulo e, pelo esforço empregado,
lorizaram a conquista dos coritibanos,ao mesmo tempo que fizeram
jus ao segundo posto.
O balanço da "II Copa Tribuna',
agora é o seguinte:
. JOGOS REALIZADOS
Ferroviário, 0 x Coritiba, 0.,
Atlético, 1 x Juventus, 0.
Coritiba, 1 x Atlético, 1.
Juventus, 2 x Ferroviário, 2.
Coritiba, 4 x Juventus, 3.
Ferroviário, 2 x Atlético, 0.
Ferroviário 2 x Coritiba 2
Coritiba 2 x Ferroviário 1.
'•
8
Jogos disputados >
23
Goalo marcados
ATAQUES
Coritiba
FerroviárioJuventus
Atlético
DEFESAS
Juventus
Coritiba .. ••'.-•
Ferroviário
Atlético
Ferroviário
3
Atlético
ARTILHEIROS
»_n »^f.ri>.
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JUIZES QUE APITARAM
Renato Marques
Benjamim Zanlorenci
Jonas de Oliveira
»• •
Jacob Jacomel
Carlos S. Schwenning

*
1
*
*
1
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ESTE CONJUNTO SANITÁRIO POR
Cr$ 6.410,00

INDÚSTRIA - COMÉRCIO - IMPORTAÇÃO
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MASSAGENS SEDATIVA
Especialista
EntoMo (torcida do» pés), contusões (do» pés * das
mão»), d-Btensões musculares em geraL rendlduras em
na altura dos rins), (rasgeral (principalmente nas costas,
dos músculos e
descongesttonamento
carne),
da
gadura
dorsais • lombaciatteas.
tendões. reumatismo, nevralgias
horas.
16.00
às
lioras
ts. HORÁRIO: 8
res.
PAULO TAIMATSU KUROKI
— 8.0 andar — Sala 804
Rua Bardo do Rio Branco. 45

OMDE 0 PBEÇO REDUZ
Avenida Vicente Machado, 289
Fone: -2 46
Paraná
Ponta Grossa

¦

e cai - 1
f__f_r
4 são deiWFiiMas

Tutu (Coritiba)

Casa Radiluz

__f_a_â>
a

*
Vera (Ferroviário) .:
2
Mariano (Ferroviário)
2
Aitamir (Coritiba)
x
Rúbio (Atlético)
*
Slnger (Atlético)
*
Wilson (Juventus)
J
Nei-y (Juventus) .. 7;.';...•_..•
Oliver (Juventus)
1
¦ J
Ricardo (Juventus)
Antônio Carlos (Juventus) 1
Quarentinha (Ferroviário) .... 1
*
Sidney (Ferroviário)
Zalmir (Coritiba) .......,..•• 1
ARTILHEIROS NEGATIVOS
1
Edgard (Juventus) •
GOLEIROS
'..
Valter (Juventus)
'
Gildo (Coritiba)
•»
4
Bira (Ferroviário)
Ari (Atlético)*
3
••
2
.
Peixoto (Ferroviário) ....
2
Paulista (Coritlba)
EXPULSOS DE CAMPO

em.dezembro
o inicio _o
Como é sabido por todos, teremosenfrentando logopróximo
em seu primeis
.¦«nneonato Brasileiro de Futebol,
Naturalmente
de Santa Catotoa
£
ggS o Paraná, • «Ocçfto
sul, haverá, pouco teín£
ftma
da
certame
paranaense
do
__, «o término
Emir
Sfair
colega
Nosso
abriu
seleção.
nossa
nnX
nara o preparo de
do «Paraná Esportivo- sobre
a
fnteressante enquete através das paginas,
o
mesmo
se
araucariano,
deverá *>,.
«uestão da direção do selecionado
uma
comissão
a
entregue
técnica
HiriBldo nor um técnico absoluto ou será
ligados a0
an n.»»"
r"
?__ dirigentes
_í_,„__,.?_« de
_ía nosso futebol e pessoas de destaque hgados
meaVá-ios
no momento à memória, tem dado ^
mo cujos nomes nao noa vemas
das
mais
di.yen.as,
sao
uns
quais
a fa
_,__ ouintões sobre o assunto, seleção
aos cuidadas de um técnico, outro_
vor du idéia de se entregar a
forma
a escolha, de um
o favor de uma comissão técnica-. De qualquer
de_-se compenetrar
dois nara o alto comando de nossa seleção, todo o cuidado especial,de uma
tanto
coisa- que a nossa seleção deverá merecer
ífsico; a fim de que 0 Paim escolha dos atletas, como do _eu preparo
elevando assim alto no cena
raná desta vez seja bem representado, nosso futebol.
Queremos que ã
rio esportivo do Brasil, o .bom nome de
suas vistas para o futebol ao
FPF técnico ou comissão técnica voltem
para integrarem
onde miUtam vários atletas de reais capacidades"
norte 'seleção
da zona pote, como sejam
pois há bons valores nos clubes
uma
F.C); Zuza e Tuczeíerino Osvaldo, Alaôr e Paulinho (Londrina
(Arapongas F. C); Vadico.
I (Nacional de Rolandia); Moreira e Garoto
I Polaco e Jangada (Mandaguari) e outros mais, .*ue poderão perfeitamente
seleção paranaense de futebol, pois. pos.
brilhar defendendo as cores da
tanto.
para
suem condições e qualidades
nenhum destes atletas, venha a
Não tem importância se por .ventura
o futebol do norte do Estado,
é
que
o
queremos
que
£er titular pois
do nosso futebol, sendo
dirigentes
altos
carinho
pelos
com
seia olhado
não uma seleção de
valores-e
de
criteriosas
mais
das
feita uma seleção
apadrinhados.
jogadores
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DEPÓSITO DE FERRO VELHO |
C0HPBA-SE E VENDE-SE
Metal, Chumbo, Bronze, Alumínio, Cobre,
Peças Novas e Usadas
PAGA-SE OS MELHORES PREÇOS
DA PRAÇA
-BE
CTT-ilTIBA
FRANCISCO BARRANCO
Depósito e Loja:
«ÜRITIBA
Residência:
A. ealdc: Silva laxdltt. 803 travossa I___réf 41
_ON_s 4-8SM_
quasi eaq. Mal. Floxlano
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BICANDO

CASA

QUER COMPRAR MÓVEIS BARATO f
Compra — Vende — Troca Móveis Usados
Rua Riadmelo, 315 ~ Fone: 4-5904
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Telefones: 4-3218 e 4-0577
Av. Silva Jardim, n.° 546

VENDAS DE MAQUINAS USADAS
CanAAttom. Retomo», Lbnpai—i e Sen_çoa _ G_ws
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OS MÓVEIS MAIS BARATOS DA CIDADE ESTÃO NA

8aa Voluntário* da Pátria, 540 — perto do
HETinCA PARANAENSE

FIEL
Casa de Moveis Usados
fe_»l «« Irnbwla F»r wr*.
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Nlnpaém Y__e por meno»t Quarto __»
pre*«« Aa mirei* it pi__. Vip .m»_t> do pinho de _„ . p«3o«ala
i«
áe vm* eostnl»». 8_ft *e Jantar áe imbui» pelo preso «e
d» pra*».
do
metade
preço
*«
pela
da
pinho,
8ala
Jantar
ptalio.
Oapot estofadoa, cepa», coslnhat e Tarlado «toque de _ _a«.
VOTEM: — DUurlamente temos _>^td»*«»

m

A*. Cândido d» Abreu. 130 (Frente ao Muell«w & lrmfco)
Fone» — 4-8923

§¦'. Um no^ pi .>du+$; de Êò
COLLEiflCML.-«Cferâmi .aSa6l_arèosi>
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Para Vereador em Antonina }
EM

I

i Jehovah Fernandes de Âbren \

tt

E AV ê
Caninha
leve e saborosa
SEU
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HENEGHETT1

MÃOS

MAQUINAS DE ESCREVER
SOMAR E CALCULAR , I
3.

Vereador

a

Rua Barão oo Rio $ranco 2é3/2í5-g^T^2ô .

PDC — UDN
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CLÁUDIO PASSEBIHO MQNHA
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oferece para pronta entreqa. V
COM PLANOS OE
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TEATORES 3.0RDSON

automóveis
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ESPORTIVO

EM REVISTA

fÕLEIBQL

Amanhã: Coritiba
—
assico»
Rivalidade
' ¦.-¦li

cámpeonaApontador — Moacir Brito.
Em prosseguimento ao
na
Principal — Clube Atlético Pacidade,
teremos
da
to oficial
realização da ranaense x Coritibi-F. C.
ite de amanhã,
n°níi
efetivação de
Norma de disputa — Partida em
rodada com
5 setes — l.a cotegoria.
pelejas.
Suas
Árbitros — Eloi G. Cristensen e
fundo
José
eslarão
em
Siegel.
de
lia partida
rivais do nosApontador — Moacir Britto.
cjo os tradicionais e Atleüco,
—
Representante
em
o esporte Coritiba
"rivalidade" Aramis Bagliolli. da Presidência
Lnsocional clássico da
i
\ que desde já. vem despertando o
locais e
CLASSIFICAÇÃO GERAL
interesse dos aficionados
DOS CLUBES
Tanto rubrodesportistas em geral.
Faltando computar os pontos das
nebros como alvi-negros estão bem
o empolgante en- partidos efetuadas ontem à noite,
para
preparados
é a serruinto a classificação geral
contro e, tudo leva a crer que te- dos campeonatos
de
envergaespetáculo
da cidade ipor
um
remos
clube:
dura, .principalmente se levai mos
l.a CATEGORIA
em conta a significação para amDuque de Caxias — 1.0 lugar, com
l^s as esquadras do resultado des- 0
p. perdidos e » pontos ganhos.
sa contendi. A derrota para qual- Marcou
10 pont-js contra 8U, possigdas.
representações,
uma
quer
suindo um saldo favorável de 22
jdfícará ficar definitivamente à
Possui G sots ganhes conmargem do titulo do primeiro tur- pontos.
tra 2.
no de 1959. Restam então, tão somente, aguardar o iricio do segundo turno para uma.campanha me. 0 Socicci.-de Tahlia -- 1.0 lugar, com
pontos perdidos e 4 pontos galhor. Na partida preliminar, trava- nhos.
Marcou 135 pontos contra
rSo batalha os sextetcs d0' Coriti- 123.
um saldo favo'ravel
ba e do Operário do Ahu este ultimo de 12 postando "Possui
pontos.
6'sets ganhos
único lider invicto do cortame da
da categoria de aspirantes. Será ou- contra 4.
tro cotejo de graudos poporções e
Cortina F., C. — 2.0 lustar com
cujo resultado irá modificar profundamente o panorama da tabela 2 ponto* perdidos c 3 pontos gade classificação, pois que o Ope- nhos. .Mar.-,, rc o-;tuos contra
rario do Ahu, se perder virá fazer 104, possÍMÍdo um saldo favorável de
companhia a mais três esquadras, 2 pontos Possui 4 setes ganhos conenquanto que sé o Coritiba perder! tra 4.
Clube Af.etico Paranaense -— 3.o
irá se isolar na terceira colocação
da tabela. De qualquer, maneira, a liugar, cora 4 pontos perdidos e 2
rodada de amanhã à noite, ' tem pontos ganhos. Marcou 99 pontos
amplos atrativos e deverá levar contra 124, possuindo um saldo delevar para a çuadra do Operário ficitário de 25 pontes. Possui 3
üo Ahu (Estádio Centenário), mi- sets ganhos contra 6.
Circuio Milicar do Paraná — S.o
mero público.
lugar, com 4 pontes perdidos, e 2
pontos ganhis. Marcou 104 pontos
DETLÍÍES TÉCNICOS
São ps seguintes oz detalhes téc- contra 125, possuindo, um saldo cenicos para a rodada de. amanhã à ficitário de 21 pontos. Possui 3 j-ets
ganhos confra fi perdides
noite:
2.â CATEGORIA
l.o lugar — Operário S. C. do
Local: Quadra rio Operário do
Ahu com 0 p. perdidos e 4
Ahu — Estádio Centenário.
pontes
Horário — 20 horas para a pri- ganhos.
meira patrida.
2.o lugar — Coritiba F. C. com
Motivo: Campeonato da cidade —
2 pontos perdidos e 3 ponto.; ga9a rodada.•
Preliminar — Coritiba F. C. x nhos.
Onerario S. C. do Ahu.
2;o lugar — Duque de Caxias com
Norma de disputa: Partida em 3
Arbitro* — Elni Galdino Cristeh- 2 pontos perdidos e 3 pontos ganhos.
2,o lugar — Sociedade Thalia com
sets — Aspirantes,
2' pontos perdidos e 3 pontos gasensen e José Slcgel.

x.m.

(

nhos.
DIVISÃO DE JUVENIS
l.o lugar — Sociedade Thalia com
0 pontos perdidos e 2 pontos ganhos.
2.o lugar — Coritiba F. C. com
2 pontos perilidos e 1 oonto ganho*
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HOJE REUNIA NA FEDERAÇÃO

K.g«_k

Hoje à noite haverá reunião na
Federação Paranaense de Voleibol.
A reunião é de Diretoria, normal
cofho as costumeiras. Todavia, a de
hoje terá significação especial, pois
ao que consta, muitos clubes irão
chamar a atenção sob caráter de
protesto em torno de algumas irregularidades que estãu se avolumando
dentro da . Especializada principalmente no We concerne á parte' de
dos
arbitragens
e cumprimentos
horários do inicio dos joge-s dc campeonato. Conforme o tido popular
"é de pequeno que se torce
o Pe"
pino", os clubes querem cortar pela
raiz esse mal, para o bem do próprio
esporte da rede. Vamos aguardar.
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APERIT9VO F8WO

Na foto, o sexteto "segundão" do Coritiba F. C que amanhã à noite terá dificil obstáculos
representado pela esquadra do Operário do Ahú, atual líder invicto do campeonato d©
aspirantes.
Partida empolgante e que deverá agrqdar a todos quantos forem ao Estádio
.
Centenário (Operário do Ahú)
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AmRnhã á noite, novamente sia
quadro do Diretório AcadSrmco N;io
Coro terá prosseguitneato o Cam.
jÇfconato da cidadei com a efetivação
de mais uma rodada. Deverão ser
efetivados mais três jogos, cuja esna noite de
cala
será fornecida
hoje pelo Departamento Técnico de
Especializada, uma vez que, tendo
em vista a transferência forçada da
rodada de sexta-feira passada, ficou sem efeito a programação da
semana, em curso e que havia sido
fornecida pelo Departamento Téc-

nico dias atrás.

Todavia, na reunião déh oje à
noite, os clubes terão conhecimento
da escala oficial de todas as rodadas previstas para a semana em
curso.
REUNE.SE HOJE A DIRETORIA
A Diretoria da Federação Paranaense de Futebol de Salão, estará
reunida na noite de hoje, a oartir
das 20 horas, a fim de tratar de assuntos referentes ao nosso salcnis-

o: Sabe-se por cxemplo_ que en
ú-e os assuntos mais impovtantesi
será estudada a fórmula
pü..aanente de como serão redadas as
de uma maneira ou
partidas que
Por ououtra forem transferidas.
tro lado, será apreciado toda a made Futebol
Campeonato Brasileiro
tétia com relação à realização do 1
de Salão, cuja primeira, partida, pe'Ias eliminatórias da Zona Sul, está
prevista para 0 próximo dia 6, com
o cotejo Pararjá x Santa Catarina.
Ainda com possivel estudo, a quêstão das arbitragens, assunto posto
à apreciação dc Presidente Carlos
Zehpfenrúng pelos árbitros da Entidade.
TREINA HOJE A SKLEÇAO
PERMANENTE

LOJAS

SECÇÃO COMESTÍVEIS

Com visías ao compromisso que
o Paraná deverá saldar contra a
Ssleção de Santa Catarina no próximo dia 6, pelas eliminatórias da Zona Suí, e, válidas para o I Campeo.
nato Brasileiro de Futebol de Sa._
lão( a seleção permanente do Paraná irá reaizar
na noite de hoje,

MATRIZ

mais um ensaio de;
cal do coletivo será
retalio Acadêmico
início previsto para

conjunto. O lo->
a quadrai do DiNilo Cairo com
àe 20 horas.

O Técnico Adib Nassar solicita m.
presença de todos os atletas coa.
vocâdos para a seleção, sendo çao
os faltosos serão rigorosamente pu^
nido.s pelo Departamento competen—
te.
TORNEIO 1NFANTO-JÜVENH.
O Contro Israelita do Paraná, ir&
promover um interessante Torneio
Infante-Juvenil e que deverá merèe supervisão dá
cer a aprovação
Federação Paranaense re Futebol de>
Para tanto, já foi encamiSalão.
nhado à Especializada o competente
; pedido, devendo o mesmo ser apreciado na reunião de hoje à noite.
As inscrições para esse Torneio Infanto.Juvenil são liberadas a todos
os interessados.
Informações a. respeito( poderão
ser obtidas diretamente na sede do
Centro Israelita do Paarná ou na
própria Entidade Salonista.

ANDRÉ DE BARR0S,90/10O
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J.»IA28
C a-Feittt

CITO
Tubo . .
VINHO "SUPER CLARETE SECO
SAO JUUAO" — Garrafa

ITA29
J.o-Felra

Secção de Tintas
Grande Venda para Balanço
Tudo com 10?£ de Desconto
Tinlas a 01eo# Esmalte, Esmalte
Sintético, Quentones, Flatone,
Pincéis e Tintas em Pó em geral
APROVEITEM
SÜMENTE ESTA SEMANA

6.50
32,00

"AÇÚCAR

REFINADO "SÃO PAULO"
c/5 kgsi
ABACAXI "HEMMER"
Lata de 172 kg

DIA 30
«.«-Feira

'4.00

Pacote

DIA 1>
5.«-Felr»
DIA 2
«.«-íèlra
'"
DIA~3
Sábado

33,50

VERMOÜTH "GANCIA" TINTO
JLitro
:'""^GALO"
"bolachas
COCTAIL
Lata

59,50
5G.00

"ARTIGO DA SEMANA"
ARROZ MALEKIZADO "BLUE ROSE"
Pacote de 5 toga.
,'•.;

\

RADIOTECNXCOS, MONTADORES,
FABRICANTES

í

A

ELETBÂ ABGOS LTDA.
Distribuí nos ESTADOS DE PARANÁ e SANTA CATARINA,
a linha Completados aíamados produtos

ÍGu6
Atendemos pelo Reembolso Postal s fornecemos qualBquw

130,00

detalhes técnicos.
Rnua Marechal Floriano, 520

CURITIBA - PR.
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Curitiba, Terça-feira. 29 de Setembro de 1959

Grave
bins»
Ferroviário:
perãrio

Alex Preocupei

Permanece em tratamento o vigoroso e eficiente meia esquerda—ContunSábado. Amistosamente:
dido no domingo por ocasião do match frente ao Guarani

P. GROSSA — (Pelo Telefone» O mela esquerda Alex está contiindido e é uma das maiòre3 preocupações dentro d0 Operário Ferroviário
para os jogos restantes do Terceiro
Turnq , Sua
OÒntusâo, no match
frente ao bugre, Xoi de caracter g.ave sendo que,' dificilmente conseguirá a sua recuperação dentro da
«emana.
I
I

gentes como do técnico é grande.
HEI.IO DIAS PARA QUALQUER

TRATAMENTO INTENSIVO

Alex será mantido em tratamento
intensivo dentro do clube para que
possa aparecer já no prello frente
ao Atlétic0 Paranaense.

EVENTUALIDADK

Batido o Juventus
pela esquadra
Cantorriense

Por outro lado o avante Hélio
Dias permanece preparado para
Como há bastante tempo ainda e qualquer eventualidade, estando diso jogador é um dos mais eficientes posto a aparecer na meia esquerda
da famosa linha de irente cpernria- na hipótese de Alex permanecer em
Atuando em partida amistosa no
na, a perocupação, tanto dos diri- tratamento.
domingo ultimo o Canto do Rio yenceu espetacularmente a equipe do
Juventus pelo placard corisag.ador
de 9 x 0.
A partida tomou como palco o
campo do Faixti Azul num festival
patrocinado > pelo Possante. F C. O
cotejo teve um bom elesenyolvimen_
to onde saiu-se melhor o Canto do
Rio. Os goals foram assinalado.-, por
Euri e Turquinho. i>
O Canto do Rio atuou com:
Oscar,
Acir, Amaral e Polaco;
Amauri e Laurindo: Tico, Turco,
Celso, Turquinho o Euri.
Não fazem muitos dias que escrevemos a res peito do perigo que -correm os passageiros dos ôni
NOTA — O preparador físico do
bus de Curitiba. Da sinalisacão entre o cobradori no fundo do coletivo e do motorista, na frente.
Canto do Rio convoca seus atletas
feito através de campanhia, depende em muitos casos a própria vida de pacatos cidadãos... Senão
para o coletivo de terça, feira visanvejamos este registro policial:
do o encontro que será efetuado em
Ante-ontem, às 19,30 horas, na rua Mauá, ao entrar num dosi coletivos que faz a linha Hugo
Itajai.
Langue, a Sra. Rosa Ta tare (62 anos, casada, rua Bruno Figueira, s.n. — Bigorrilho) caiu, em cona
seqüência de ter o veículo arrancado, tendo sido a porta fechada. Alem de ser projetada ao solo,
vítima, imprensada pela porta, foi arrastada a pe quena distância. Em conseqüência, ã anciã sofreu
APERITIVO FINO
fratura no braço direito, sendo conduzida pelo mo torista do-ooletivo, Valcntim de Tal, para o Ho.pi.
12
horas
de
ãs
tal São Lucas, onde ficou internada. As autorida des policiais, o fato foi comunicado
.ontem.
E digam se temos ou não temos razões para falar!

K MAM. EM
I"TRIBUNA"™

dtÀ ESP <_SMf E

luta contra os akurJos eas injustiças/
A VIDA POR UM FIODECAMPANHIA

INDIANA EXTRA
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, Nota de Falecimento

Florindo Fabris

-

;¦

¦

f777.7

Nós de "Paraná Esportivo", que
tínhamos em Florindo Fabris, a
figura de um correto desportís.
ta, lamentamos profundamente e
associamo-nos a família do falecido na sua dõr e lágrimas.
¦H*r,nt?irft.'m'à'in\nuu\ tiiii ¦¦niiin WffníTB^TH-i-iM. j-****

Domingo o pleito para os Vereadores...

"Faixas"
Finalmente
as
vão
sair.
Porque o pleito
será mesmo no domingo, 4
de
Outubro.
Candidatos,
contudo, vêem apertando as
suas campanhas. E usando
de todos
os recursos, não
iêem
escrúpulos
em sujar
paredes, em colocar cartazes
em lecais proibidos e tocar

alto_.falan.es

pelas

noites a

dentro...
O consolo e a vingança,
todavia, no pequeno numero de cadeiras a Câmara
Estes são os pedaços de carros obtidos pela nossa objetiva. Um
Municipal.
Gente de queixo
«d.
triste quadro... Um melancólico quadro que é tun aviso e uma
e de cara amarrada
vertência para estes que andaram desenfreadamente pelas ruas cor- .caido
rendo com desespero, na loucura da velocidade assassina que -temos estará logo mais dizendo em
anotado freqüentemente.
estribilho: "FUI TRAÍDO...
São loucos, são desesperados, são pessoas que r.ão sabem o valor FUI TRAÍDO"...
da vidn. Estes carros despedaçados são resultado da velocidade deenfreada.
E nós, de "A MARGEM DO ESPORTE", deixamos o registro
rescorra demasiadamente,
como um aviso aos leitores. Não
peite os sinais, respeitando a vida de seus semelhantes e a sua próTemos informações de que
nria vida.
comerciantes inescrupulosos
estão se negando a fornecer
Notas
Fiscais,
procurando
sabotar
assim a iniciativa
''bilhete''
"O
Cavalheiro,
Foi um
na raque nada...
SEU TALÃO VALE UM"
Roubo
desavergonhado...
cha. Escrito com raiva. Sem
MILHÃO"."Alertamos todos
cerimônia e sem tratamento. Coisa de uma Cidade entre_ os Curitibanos, lembrando
gue ao. diabo de explorado- que:
Asim:
'Entrei na Mercearia e res sem escrúpulos. E os se_
O vendedor é sempre
pedi um pacote de maniei- nhores ainda falam de carne
obrigado
a fornecer a Nota
de
leite.
Falem
de
tudo!...
e
o
Recebi
e
perguntei
ga.
de
Compra
nas aquisições
Sem
assinatura
e
Isso.
preço:
Quarenta e cinco cru- sem
nada. Três palavras, superiores a 50 cruzeiros.
Qualquer reclamação
impublicáeram
cortadas,
zeiros!
atendimento
contra
o não
essa,
Mercearia,
veis.
Mas
a
e
era
Mas não
quarenta
dois, o preço de sábado úl_ para esclarecimento, é uma dessa exigência, poderá ser
fones
através
dos
da Rua 15 de .Novembro, en_ íeita.
timo? Resposta inflexivel:
E' o .preço, cavalheiro! tre Murici e Ebanó Pereira. 4-6177 e 4-1491.

LOUCOS NO

VOLANTE

O seu talão vale um
milhão

"BILHETE":
"O
que é que têm

preço nesta Cidade"?

MoaA agremiação orientada por
ultimas
portrês
nas
cir Gonçalves,
imtidas que realizou, deixou boa
claramente que
mostrando
pres-So,
está em franco progresso. Serselementos cordenam-se muito bem, .ode congando um futebol prático, e
bons resuljunto o que tem dadoFertados.' Empatou com o Operário esteem
que
numa
partida
loviário,
adve num nive!, técnico igual ao :lesta
versario. Voltou a empatar,
feita frente a0 Atlético, que vinha
Porde duas boas apresentações em
desta
partida,
Depois
to Alegre.
Brininguém mais tinha dúvidas. O distania estava embalado e bem upe•posto. Veio- o amistoso contra o
arrarario de Mafra. e com ele o
de
zarité 10 x 1. Para uns, a equipe
enquanto que
Mafra é fraquissima,
"Tigre" que jogou
para outros foi o
fato e que o oio
bem. Entretanto,
vi rubro passeou-no gramado, mure
cando quando quiz, como quiz
paestá
peleja
Serviu
quiz.
quanto
ra haver mais confiança entre seus
elementos. _____________________

Contra o Ferroviário, Beu ___„;
cional adversário,
temos obso__
certeza de que o Britania estará 1
gando uma partida conio se f0 1°"
de caarter decisivo para suas co>™
já que tem no grêmio da EsUicã,,'
um rival ardoroso e considerado ,t
'
quilate superior a sua.
O FERROVIÁRIO NAO Des
CUIDA-SE:

QUER

REPETIR

Entre
os
colorados, a partia
apresenta-se coma de carater i__s
trutivo, já que alimenta esperança,
ao titulo máximo e pretende orca*5
nizar-se
para poder reentrar m
campeonato_com uma equipe jamais
delineada e entrosada
para
dar
combate aos adversários. Depois de
empatar brilhantemente com o Coritiba, continuou intensificando os
visando um
preparativos.
futuro
maior.
Sábado contra o Britania, o téHortêncio de Souza, terá a
cnico
chance que espera para fázer novas e definitivas experiências, - oca.
sião em que tentará armar a< esquadra que levará a. chancela de
titular. Tem ainda, outro valor a
partida de domingo, pois o Ferroziário, que em. partida de campeonato abateu de forma contundente
permitirá ou pelo menos, lutará po~
ao mesmo adversário por 6x2, não
isto, que o "Tigre" possa sair da.
I cancha reabilitado.

RODOPIANDO NO ARO:
II

Dia 27 p. p. faleceu o sr. Piorindo Fabris. Vice-Presidente do
Operário Mercês F. C, onde o
extinto, mercê de seu espírito aitruistico grangeou a simpatia e
amizade dentro da família Operariana,
que veste.se asstim de
luto pela perda irreparável'da, quêle que durante longos anos
foi um baluarte
em defesa de
suas causas.

Co<ntinua.ão da 8.a pag-.
bilitação frente ao colorado, colocará em jc-go todo seu periodo e foriipaça de vontade de vencer, para
causada
má
impressão
aquela
gar.
no referido cotejo. Portanto, o Brifará tudo mesmo, patania, espera e "Boca
Ncgre", mesmo
ra vencer o
lanças para
de
quebrar
tenha
que
tanto.
TRÊS ULTIMAS BOAS FARTIDAvS
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Logo mais a noite, na quadra do
Circulo Militar do Paraná, será realizada a primeira rodada do IQ TorGuiny" e que anualneio "Osiris
mente é organizado e patrocinado
oelo Departamento de Basquete do
Circulo M_itar do Paraná. No sabado passado foi realizado o Torcom vitoria final da
neic Inicio, 'representa
o Diário do
equipe que
serão desenvolvidos
Paraná. Hoje
dois cotejos pela primeira rodada,
cujos detalhes são os seguintes:
PRELIMINAR ~ PARANÁ ESPORTIVO x COMUMCAÇõliS
Árbitros — Francisco Ballesca e
x representante dc equipe.
PRINCIPAL — TRIBUNA BO
PARANÁ x SALDANHA
Arbitro^ — Francisco Ballesca e
1 representante de equipe;
TORNEIO MIRIM, INFANTIL E
JUVENIR DO SESC
Domingo peia manhã, o Departamento de Recreação e Espoit.es do
do
SESC, fez realizai na quadra
Circulo Militar do Paraná, competibasquete, denominados
de
ções
Torneios Mirin, Iafantil e Juvenil,
participando dos mesmos mais de
uma centena de garotos. Vibração e
incomum
durante o
entusiasmo
transcurso de todas as pugnas efetuadas, cujes detalhes técnicos gerais foram os seguintes:
TORNEIO MIRIM

Airton 2, Sapo Velho 4 e Bira ?.
Sta. Maria.
Jacaré — Lambari 4, Levi 1, CnTORNEIO INFANTIL
Soledade e Amauri.
rajá,
l.o jogo —. SESC 15 x Maristas 5
4.o
jogo- — ÇMP 22 x SESC 8
SESC — Peteco 7 Catçú 2, Gilson,
CMP — Murici 11, Giba 9, ArAmauri 4, e Alcir 2.
ruda, Mineiro e Atilano 2.
Maristas — Carlos 3, Alaor, Mario
SÇSC — Prieto, Guido 4, Heitor 4
Rubens e.Renato 2.
Xaxá e Alcir.
Abdon,
2.o jogo — CMP 33 x Sta Maria 2
5.0 jogo CMP 35 x Copacabana U
CMP — Carajá 4, Lambari 11, LeCMP — Murici 10 Giba 1, Atilavi 6, Soledade 12 e Duda.
10, Arruda 8, e Miijeiro 4.
no
Sta Maria — Felix Newton. OsvalCopacabana — Motor, Max 3, Sadò* 2 e Henrique.
po Velho 2 Bira 2 e Jaime 4.
3.o jogo —' CMP 15 x SESC 12
Colocações — l.o CMP; 2.o Copa—
CMP
Carajá, Lambari 8, fcevi 1 cabana; 3.o — SESC; 4o — GESM
Soledade 6 e Duda
e Jacaré.
SESC. — Petec0 2, Catçú. Gilson 4
Amauri 6, Alcir, e Gilson 4.
Colocações — l.o CMP; 2.o —
SESC; 3.o — Maristas e Sta Maria,
TORNEIO JUVENIL
l.o jogo —- SESC 9 x GESM 7
A Sociedade Esportiva Palmeira,
SESC — Prieto 1 Abdon 2, Guido tem a satisfação de convidar os setif.
Heitor 4, "Wilson
Xaxá-e Alcir
1 'GESM
associados amigos e atletas
para—
Chulipa 1, Mol- assistirem á Missa om homenagem,
teni, Andorinha 4, Roberto 2 e Ser- s> memória do sr. Agostinho Ka-ninski, ex-D. D. Presidente fundagio. •
dor da referida Sociedade.
2.o jogo — CMP 36 x SENAC 0
A missa será celebrada na ParoCMP — Murici 4, Giba 14, Arruda quia Nossa Senhora das Graças, á
8, Atilano 8 e Mineiro 2
rua Matheus Leme, as 7,30 horas
SENAC — Kleber, Arnaldo,' Wil- dc dia 29.
son, Adilson e Nivaldo.
3.o jogo — Copacabana 14 x JaPor mais esse atô de piedade e de
ca ré 5
fé cristão penho-adamente agradece
Copacabana — Jaime 4, Max 2,
A DIRETORIA

Convite para Nissa

l.o jogo — Gesminlio 12 x Sesquinho 4
Gesminlio — Rui. J. Luiz 4, Leonidas 4, Reinaldo 2 e Roberto 2.
—
Mario 3, Chico,
Sesquinho
Paulo, Airton Pliniol, Ilor e Smile.
2.cj jogo — Maristas i> x Santa
Maria 2
Maristas — João 2, Carlos Ronildo, Dirceu 2 e Dilermando 2
Sta. Maria — Nelson. Humberto 2,
Sorvando, Ilor e Smile
3.o jogo — Gesminho 18 x Maristas 2
Gesminlio — Rui 4 João 4, Leonídas 4 Reinaldo 4 e Roberto 2
Maristas — João, Ronaldo, Romeu
Carlos e Dilermnntío 2.
Colocações — lo — Gesminho;
Maristas; 3.o — Sesquinho e

•mmt+Amm. tfV.___. _- ¦--_¦-_ __ _- -K M_ __ ____,___. -- -¦ .. _- ¦».
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Empreza Funerária São Francisco
«PPINcrEB. COOPER & CIA. LTDA.
i
i

At«_d«a_<i* son a ntásdma prestam a «mlqa*' fec£3'
de dia oss da noite — Corroa práprloc para vtaa«-u» —

I

Codx&sa doa aiols saodasio» ao. mala liuwo*e« — Pu»*
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«-U_ para Associado* do IAPI • IAFC
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Belfaree Tiãofls "Baixas" Do Campeão
Estarão ausentes
dos ensaios da semana já que necessitam de cuidados
médicos — Isabelino está bem

Consoante a reportagem apurou e Tião contundido..-,
as "baixas" do Atlético residiram no
Ambos possivelmente permanacelado esquerdo t_ time, com Belfare jI rão ausentes dos ensaios da semana

ISABELINO ESTA BEM

CICLISMO:

Guilherme Mater
COMPETIRA' EM LAGES

O consagrado pedalista Guilherme Matter, deverá seguir no proximo sábado para a cidade catarinense de Lages, a fim de participar cm
nome da Assocaiação Prosdocimo de
uma importante prova ciclisticá e
naquela
que terá desenvolvimento
progressista cidade catarinense no
próximo domingo pela manhã. A

dependendo, é l'jg'.co. a 4ete':r'1""'
ir.o.de uma ordem expressa do i~partamento Médico do clube.

Associação Prosdocimo tendo
em
vista a .participação desse atleta na
competição cie Lages, deverá «a noite de hoje, entrar com o competenve pedido de permissá0 na Federação Paranaense de CicMsmo para
due o referido atleta possa participar da programação cielistíca 'barriga-verde".

Vidros tCANAtETÀspq.qAiiTtMoyEis CASA \ltlLSON

Quanto a Isabelino não P^f11^
está bem e deverá treinar ja «*«*
tarde quando o Campeão tornara
seus preparativos
m
us*
O ponteiro é indiscutivelmente esu*
e
dos bons elementrs do time
i
cotado, inclusive para aparecer
compromisso
time por ocasião do
frente ao Operária

APERITIVO FINO

INDIANA EXTRA

RUA SALDANHA MARI^HÜ,

a6:8

Curitiba. Terça-feira, 29 de Setembro de 1959

"PARANÁ* ESPORTIVO"
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Emprega Funerária Pires
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A FEDIA DE MÓVEIS
lâaatMft scasprs o saaSos scwtímen&o «n paços cmüeafi. !ogoa coHspkrtoa mu pinho, Inbula • narttxu Môvwía «bs»
lodo* • m&wia loqueodos panrcosbwa. Colchões d* máias d» 1 • 2 tacss, alim de usa variado scrnassnto d* Io*
patos, cabldss • saaelan.
VENDA A PRAZO, para sou próprio latos*»», constlto
cm jweçcs danta casa, antes d* fassx suas coaepraa —
& FEIRA. DE MÓVEIS — à Eua Des. Wssttaten, 485 {«titã
A&dré de Sano» « Vise. de Guarapuava) — Fonsi 4-42S1
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MATRIZ:
Stwa Crus Machado, 8$
T»L: 4-1949
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Caninha REAL é
leve e saborosa
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-DlALBERTO PIRES

TASRICA

HORNOSEm

'

Tomai
Em Comprimido»
à vsnda na tamácla 58*
sua confiança

H o j e - CINE ÓPEBA - H o j e
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Elenco:

Debbie

Reynolds — Tony Randall

Paul Douglas

e

£ CrS 375,00 o Salão I
EM

mmcio joao

DIA 30 — 4 "feirai

A FLOR OUE NAO MORREU
i

Elenco: Andrey Hepburn e Antbony Peririns (Colorido)
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DOMINGO NO ÓPERA às 9,30 ©10,45 boras matinadas com
Desenhos, Shorts o Comédias
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Viíória do Visía
Alegre

|i

Jogando domingo ultimo na praça
de esportes do Olaria P. C, o Clube
Atlético Vista Alegre, colheu expressivo triunfo ao abater a forte equipe
do Nacional, pela contagem de 7 x 5.
Marcaram para o Vista Alegre:
Turco 3 — Lilc — Piriquito e Julinho.
Os comandados de Galo( que conquistaram um belo triunfo atuaram
com
a sefuinte formação:
'
Etefano — Dico e Nelsinho; Padeir0 — Cice e Lauru; Nando — Lilo
— Turco (Toni) — Piriquito e Julinho. •

Hoje - CINE ARLEQUIM - Hofe

Avenida Silva Jardim, 546
— 4-0577
FONES: 4-3218

Ummovo piiodwf © Je
,Ç0Íi.ÜE KT5À." «Cetâmíca SãoMai*eosi>

CURITIBA

HOJE EM MATINÉE E SOIBÉE — ás 2 e 8 hora»
í>w*Ç^i

CIDADE DO PECADO I

DA SÀftGETA PAS Ht.irtS DK CHICÃOO. NASCK A
HISTORIA SECRETA DOS «ANCS/TÈRS [IO CRIME I
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( CHICAGO CONFIDENTIAL )
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6RfAN KEITH - BEVE8LY GARLANO - OICK FflRAK
tojjlü tasati
fu) Infla Qàetiü Cívi Ceia M Ha fcifi Ias teu tw.t
Diteçio: SIDNEY SALKOW
Pioduçio: ROBERT E. KENT
Apr»ient»çâo: Peerlcs» Productlons, Inc.

JORNALi NACIONAL — Es^
porte na Tela)
CANA DURA — Desenho icolorido da Metro
AO CAMPEÃO, BOCADO DE
LEÃO — Desenho com Popeye
É PROIBroO CAÇAR — Dése„
nho do Pato Donald, colorido &
cinemascope ''

CHICO FUMAÇA —
Filme nacional com
Mazzaropi, Celeneh
Costa e Cauby Peixoto
O MENINO INVISI»
VEL — Cinemascope
com Richard Eyer e
Rohby, o Robot
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CINE

Em Sessões ás 14 — 16 — 20 e 21,45 lioras
CIDADE CORRUPTA I

»

.
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tíHfÀ A ÒTeP I
(Praça Zacarias — 38 -

(col«rido)
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Sete dos mais grandiosos filmes da Metro !
DIA 29 -3.'-feira:

COMO FISGAR SI MARIDO
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Janelas com escuras ,.. — 1 Cr$ 450,00
Janelas com Venezianas . Cr$f't00,00
Porta de Pinho >............ Cr$ 250.00

Em Sessões ás 13,45 — 16 — 19,30 e 21,45 horas
Grande Semana de Pré-Estréias "M.G.M."
SEMANA DE 24 A 30 DE SETEMBRO
Gada dia um novo sucesso! Um filme por dia!

ESCRITÓRIOS

Av. Anita Garibaldi, 599
Cx. Postal 24-83 - Fone 4-79U
CURITIBA - PAPANÁ

Fraqueza Sexual?
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DUELO NA CIDADE FANTAS..
MA— Técnicolor e cinemasco„
pe com Robert Taylor
É DE CHUÁ ~ Filme nacional
com AnMto e Grande Otelo
W^tWSSÊmWBmWWi

CINE FLÓRIDA — Hoje ás 20 horas

CAPITAL DO CREME — Filme da Ujnited. com Brian Keith e Beverly Garland
TRAIÇÃO NAS SELVAS — Com Lex Bar ker

CINE GUARANY — Hoje ás 20 horas

BASTOS DA CORRUPÇÃO — Filme da Uni versai, cóm Jefí Chandler
O CRIME DA SEMANA — Filme da Universal,~com Edward G. Robinson

~*

CINE

MARAJÓ

Hoje ás 20 horas
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PUNIDO PELO PROPRI OSANGUE — Filme da Universal, com Richard Wídmark
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â CJISA BBASU e suas Miais, dutribuidoras da luímm Federa! mm Euhím do Paraiá o Santa Catarina,
7oltan. a enriquecer o povo! Compre hoje" mesmo o sen bilbete dr Fed^raj na matriz on nas filiais, àBna'15 de
e 126 e Barão do Ri.'" ;w-o. Y..-:&á)i:7
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ALCIR KRAUSE, AO "PARANÁ' ESPORTIVO":
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satisfação contar com uma reprisentação assim unida" - Ressaltando a campanha da Associação Prosdí.
de ciclismo — Uma interessantedóimoentrevista
cimo centro do certame
S. A., é uma das maiores inccntlvaderas _j ciclismo l0_
de de sua agremiação dentro do ano de 1959.

AScir Krause, administrador da equipe dc ciclismo da As.
sociação Prosdôcimo, vice-oampeã do anor no certame dt» equipcs. e ampeã Individual com Adir de lima, foi ouvido pela rcportarem do "PARANÁ* ESPORTIVO" com respeito a ativida-
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Como é de conhecimento do público, a A<sot"iaçãv> Prosdó.
cimo, agremiação dos funcionários da conceituada firma Prós-

r
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e pela expressão de su"
cal, pelo empenho dos seus dirigentes
-do Campeonato.
equipe uma das mais vigorosas
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"PARANÁ' ESPORTIVO". Na outra foto. a equiA direita o sr. Alceu Krause, quando Calava a reportagem do
de Lima,
9C da A. Prosdôcimo. vendo-so o superintendente Alceu Krause, os ciclistas Guilherme Mater, Adir
O
Antônio Correia

J. Baggio e Osvaldo Matter e o técnico Bettio

A Estreia De Silas Na

Equipe Doi Madureira

Silas, arqueiro paranaense que pertencia ao Ferroviário, fez sua estréia domingo
no campeonato carioca, defendendo as cores do Madureira. Silas íoi vasado por 4
vezes e a critica diz o seguinte a seu respei to: "No quadro do Madureira a estréia de
Silas, não foi auspiciosa, sendo vasado quatro vêxes- Demonstrou, apesar disso, qua.
lidades para o posto, com algumas defesas de vulto".

TRÊS VOLANTES MORTOS
i

LONDRES — Morreu ontem, em Goodwood, o autornobilista
amador inglês John P. Towrfsend, que ontava 29 anos de idade,
em acidente verificado em treino, na pista, antes de tomar parte na
corrida organizada pelo Britsh Automobile Racing Clube.
LUXEMBURGO — Dois concorrentes que participavam da Sétima Volta do Luxemburgo, em automóvel, o francês Couturieux e
o belga Anne, morreramf hoje a noite em acidentes, um perto de
Wite, e o outro perto de Mondorg.
Os organizadores da competição imediatamente resolveram suspender a prova.

Evaristo três
Didi um
goals,
MADRID — Na goleada que

o
Barcelona impôs hoje ao Osasuna
(6x0) o brasileiro Evaristo foi o
maior marcador, com 3 tentos.
O paraguaio Martinez (2) _ Se.
garra completaram o placard. No
jogo noturno em que o Real Madrid venceu o Deportivo Espanhol
o brasileiro Didi marcou
por 4x0,
um "goal", Di Stefano dois e
Puskas um.

CLASSIFICAÇÃO NO ESTRANGEIRO

!

Após as rodadas verificadas domingo nos cam^
peonatos que se disputam ha Europa as classificações são as seguintes:
MADRID — Foram estes os resultados dos jogos de futebol — Primeira Divisão:
Oviedo e Atlético Madrid, 1x0; Valladolid e
Alche, 1x0; Granada e Atlético Bilbao( 3x2;
Real Sociedad e Saragossa, 1x0; Betia e Vaien.
cia, 2x0; I.as Palmas e Sevilla, 2x1; Baoroelona e Osasuna, 6x0; Real Madrid e Espanhol( 4x0.
CLASSIFICAÇÃO
1) — Atlético de Madrid, Barcelonai Rea_ Sociedade, Valladolid, Granada e Bétis — 4 pontos.
7) — Elche e Oviedo — 3.
9) — Real Madrid, Saragossa, Espanhol, Sevi-

No Campeonato de Portugal

LISBOA — A posição dos clubes é a, seguinte:
l.o — Sporting e Benfica, 4.
3.o — Belenenses e Covilhá, 3.
5.o — Guimarães, Atlético, Acadêmica, Pôrk
to e Lusitano, 2.
_ J \ti
lO.o — Braga 1.
ll.o — C.U.F. e Setúbal. ..

Na Itália

ROMA — As posições dos clubes s&o as seguintes:
l.o — Juventus, Spal e Fiorentina, 4 pontos;
4.o — Bari, Rornai, Alessandria, Intemazionale,
««Bolonha e Lazio, 3 pontos.
10.o — Palermo e Sampdoria, 2.
12.o — Milan e Atalanta, 1.
14.o — Padova4 Lanerossi, Gênova, Udinese e
Napoli.

_»•¦

lha, Osasuna.
Pahnas — 2.

Atlético

Bilbao,

Valencia e Las

NA FRANÇA

PARIS — A colocação dos clubes, sem o
"match" Reims x Nice, é a seguinte:
1 — Nimes, 14 pontos; 2.o — Reims, 12; 3 —
Limoges, 11; 4 — Racing e Stade Fraçais, 10; 6 —
Nice 9; 7 — Lens. Lyon, Mônaco, Rennes e Stras.
bourg 8; 12 — Havre, Saint Etienne, Sochaux, 7;
Toulon
15 — Bordeus e Toulouse 6; 17 — Angers,
-_
e Valenciennes, 5; 20 — Sedan, 4.

TRABALHO DE UMA EQUIPE
-Inicialmente quero destacar
o
trabalho dos homuns que comandam
a Associação Prosdôcimo, entre cstes como o sr. Ari Dias Garcia, noss0 presidente, Mario Bettioi, técnico
da equipe de cie _smo e o incansável eolaboradotf Norberto Toedter.
conjuntamente,
Eles
trabalhando
deram a nossa íC-preseutaçao de eiclismo o necessário incentivo para
a, conquista desta vitoria"

de a dc 100 quilômetros. O segundo
lugar foi conseguido por Guilherme
Matter, também da. nossa equipe".E qual a vitoria mais importante, de prova extra-calendário?
Indiscutivelmente aquela conseguida no circuito Curitiba—Piraquara—Curitiba, na qual chegamos
t-m primeiro lugar através do nosso
corredor Jaime Nunes da Silveira.
Nesta mesma competição a nossa,
equipe conseguiu a taça de primeira colocada.

VITORIA CONSEGUIDA PELA
ASSOCIAÇÃO PROSDÔCIMO
"Na verdade a Associação Prósdocimo tem conseguido nestes ultimos anos, muita evidencia no setor
ciclistico destacando _e as sua;, vitorias dentro ão ciclismo brasileiro,
como das melhoras, para o pedalism0 paranaense.
Quero ressaltar a prova, do DNER,
feito notável conseguido peio sempre lembrado atleta de Prosdôcimo,
Osvaldo Mater, _ qual de uma maneira espetacular conseguiu sobrjpujar paulistas c cariocas que daquela competição participaram. Este
ano conseguimos vitorias muito imp<irtantes. Adir de Lima venceu a
prova de 8. quilômetros e mais tar-

A PROVA ÜE DOMINGO
E a prova fin _1 do Campeonatoi de estirada?
Salientamos que um trabalho
de equipe t-ra difici! de ser conseguido aqui no Paraná, a exemplo
do que se faz em São Paulo. No entanto sentimos que se agíssemos diferentemente não conseguiríamos o
primeiro lugar para a Associação
Prosdôcimo. Por isto convocamos eicustas L« dirigentes paia a reunião
de sexta feira, quando, após realizarmos uma estatística de contagem
de pontos, chegamos a conclusão de
que so nossos pedaiislas. fizessem a
corrida para Adir de Lima, este seria o Campeão da Prova, Logo sim-

Pederneras Irá Dirigir A Seleçao da —Colômbia

Adolfo Pederneras( famoso
BUENOS AIRES
internacional do futebol argentino, que também
logrou fama em campos colombianos, poderia dirigir <a seleção de futebol da Colômbia, em janei.
ro próximo, no campeonato sul-americano extra
de Guayaquil. Pe<Jiar_eras está atualmente em
negociações com os dirigentes colombianos.
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fraco far
Dirigir Encontra Importante*

Declarações do representante áa fresi dência Sr. Jorge r:
menia — Belfari e Juarez citados por indisciplina

Absalutanientfi nada
nada na
nn. súmula
..i.mnla do
__. I pacidade
_._)_..__!_/__ do
*___ arbitro
__,,!__+m e«_ também
fomKnw _ inth_.<__ indiclpünad
Absolutamente
Belfare «e Juarez,
o _¦_-_ «í_>_i-t«*.«
jogo de sábado, que foi completa- cidente havida entre Belfare e Jua- inclusive o primeiro tentanda
mente normal.
rez.
d ir o segundo' quando . {*ra';
Já lio match de. domingo, enquando jogp".
,«
to o juiz e o representante do D A
CITAÇÕES NA SÚMULA
E se referindo ao juiz do preif
"Achamos S. S. muito fraco
nada observavam em seus relatoPrimeiramente,
salientando
o
£
rios, o representante dai Presiden- ocorrido com os dois atletas, o re- dirigir a partida de tal respon.»
cia, sr. Jorge Pimenta, citou a inca-presentante diz:
lidade"

Voleibol:

I

Resultados é

«Eventual» Camj
Do Turm
peão
detalhes
dos jogos de ontem
0
Branco Nivaldo e Z"**^

AÍ__a na
Tio
nu __)_>_ do
An GL9
__li
fltric
tn..ie\
.
Ontem a noite
9x15 e_«. 1_15)
quadra
i
násio do Colégio Estadual do ParaPrincipal: Duque de Caxias 3 x I
ná_ foi realizada mais uma rodada do Sociedade Thalia 0 (Parciais de:
campeonato da cidade com duas par 15x11 — 15x13 e 17x15). Os vence,
tidas, cujos resultados favoreceram dores alinharam: .Valdir, Bernabé,
ao Thalia pela categoria de aspiran- V/ilson,
Eugen,
Rubens,
Mário,
tes e a Duque pela l.a Categoria de
adultos masculinos. Com o resultado da l.a categoria, a Duque de
Caxias é e eventual campeã, do l.o
turno, pois resta-lhe apenas o compromisso contra o Circulo Militar do
Não tei-minou ontem o encontro
Paraná. Os detalhes técnicos foram
•os seguintes:
entre Poty e Radiam, pelo certame
citadino de futebol de salão. Hou.
i Preliminar: Sociedade Thalia 2 x ve um incidente e o Radium reti_
- Duque de Caxias 1 (Parciais de: I5x rou-se do
gramado quando a equi-
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a

lia perdeu com Paulo, hm°'m
lho, Zipf, Graelm, Bm« «£
Árbitros da principal com "balho: Nelson Domingos
Moacir Britto.

Futebol de Salão:
Mão ierminou PotvxBafitf
^i_ P°r
nor *
. * .. .

¦
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¦.¦.:¦¦.•

pe' da Galicia vencia tíve» ^•
Nos" jo_os restantes
São Paulo 2 x A«anbcxa
Santos Dumont 4 1"
mica 3.
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timos a btnp, vontade dc todos <*
nossos atletas que estavam dispôs
tos a tentar a. jornada inédita,
Ficamos satisfeitos ao sentia qu.
nossa representação estava anida
então, que a vitória de Adir, Se con
seguida, seria 0 triunfo da noss;
!•.:__ treinada equipe.
E na verdade foi o quc sucedei
dentro doi percurso, no domingi
Ressaltando-se principalmente
esforços de Guilherme Matter e _'
tonio Correia que usaram todos
recursos para _ncer os adversai.
e abrir uj caminho para a entra
de Adir de Lima, o que efetivame:
te aconteceu nos uítimog quinhenl
metros, quando nosso ciclista saii
do grupo para a grande vitória.
JAIME NUNES DA SILVEIRA
Perguntamos com respeito ao fi
mos,, pedalisía Jaime ?_¦_!. da Sil
veira.
Alcir Krause explica:
— Está ausente e neste ano nsi
estarií participando da, provas
Federação. Sofreu dois acidentes il
inicio do ano e está licenciado ("
dias) ^ela Associação.
Esr _ra se que no próximo ano ri
torne e venha colaborar para *&a
triunfos de nossa eqnipe.
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Juiz Muito
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Caiu da liderança o Sirio Libanes
GOIÂNIA,— Na Avenida Parnaiba, prossegulu o -campeonato goianense, em seu turno de clas_
sificação, com a contenda entre o Sirio Libanês ê
o Atlético Goianense, quando os atleticanos cairam
da liderança, ao se verem derrotados por 1x0, com
um "goal" de Milton, aos 43 minutos da fase final.
O juiz foi João Rodrigues da Silva, e a renda somou 8.340 cruzeiros.
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A ENCADERNAÇÃO
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^ PROFISSIONAIS OUPESSOAIS, VESTINDO

ENNER

J. ALVES PINTO & CIA. LTDÍBL

A BOA RÒUPÁ

R<iá Emiiiano Perneta, 26 (pertoda Pr. Zacaria*)
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?a° ** ¦* págl"*>
Tuiy isfer, observado
^nÍ!
" repreendld° P°r um
-escanteio cabuloso que deu dea. lonse
»„fe aPm£
por Tocafundo. O zngue^odo^Grêmio ^0°° nUm lan^^nto feito
-conduzi-la ao campo foi
a bola para re"
punido ™?°? ^^
na fez se não aparar a bo^iem l.nf""
' qUímd° °Utra coiSa
preende-se que, se a bola estevealé»TdaTnh^ SÍqUCr- ™ d°"
lançamento de Tocafundo e portanto pL h" de campo foi P<*>
¦ quadro do zagueiro. Portanto nennuma punição cabia ao

"TÉCNICO

.—^WW,^

Empresa Funerária São Francisco
«PPINGrKR, COOPER & CIA. LTDA.
At«ftd«Ho« com a Máxfwa
presta» a qvaJqvm hora
do d!a o» da salto — Cano.
próprios para rfageas —
CitbdSm dou meda modesto» ao. mofe
hnow. _ r«w».
«aí» para AMoctedk» do IAPI • XAPC

ABSOLUTO

*#
Se fosse vo^T**8 PARA «S""*^0 £ *
vocêse?oUTne\Ta%^SCc0ômeoPíal^0 ** * «<> **»
¦Quantos e quais os elemento^ convocação do scratch?

d^ro^rte^rSaío",**ftas que dentr°*»«™<**»
ÍUteb0l<

r

conv°^*ia
para o selecionado tSnTjntTJ^ f
Carazai; Cale, Béquinha e^ano a™e!ementos: William, Osley e
Otavinho. Como SàvoraK?^ âS-"^ P^' Zécl Alex e
mentos. escolheria £J ^a^r ™a^r(?
SSjfT
t"
e Araújo;
' EclBa'd
Lara, Tocafundo e Zauer* Caliti míih/jT nn
Naturalmente estes «SSoS^ PaÍV°ta * R°naW'
tamento nos treinos, *£ffiK°__S^J_^£*£*
Depois fez nova pausa. Para continuar: nec^àr-ai,.
Precisamos, sem duvida,
montar uma
da e organizada com o tempo e todo o carinhogrande seleção Cuidi
neclS paraZl

f"
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CUBITIB1

Os mais modernos e aperfeiçoados laboratóríos especializados do Brasil
FILIAL Dl PONTA GKOSSA
Rua Augusto Ribas, 821
Atende-se todo o Interior pelo Keembols®
Posta]

felíiíàáiA fi£ÃI
LEVEESABOBOSA

os resultados satisfatórios advirão automaticamente.
»<»——I

^ _ _ _ .

in ¦niimii,i»i j,in.. i...»..,,.,..
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1

f
«Tecos
seiiiactaais disOTie a semana em-'
IRMÃOS MALUCELLI & CIA. LTDA.

l

CONHAQUES
Miro
VERMOUTH .
FERNET
BITTER
"'"""
CREME DE CACÁÚ'
BOONESAMP ;
CAPILÉ
LICORES . . ....
XAROPES . .
VINHO QUINADO .."."'
VINHOS TINTOS .
GRASPA
INDIANA EXTRA . . .'.'.'.'.'"
5NDIANA COMUM ....
GAZOZA — dtHda ........
AGUARDENTE COMPOSTA — Utro
RELOJINHO — frasco .

55.B0
55.00
55410
554)0
604)0
55,00
40.00
55,00
40,00
55,00
35.00
55,00
45,00
98,00
80,00
40.00
20.00
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PARA TODAS MODALIDADES
D, ESPORTE
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CURITIBA
.^^
DOS AWMA003 PRODUTOS
^^FABRICANTES

. . . ^^^^H

^»:'"-:. ^r^r^ Jp^gg y^À

Sompre durante esta semana em nm dos armazéns
IBMA0S HALDCELLI
Jardim- 979' - Fone 4-3364
PnJ^sn ^V„SllVa
V\?eP2?1ÍCa Ar«enti^ 4.48» - Fone: 4 1833
FrnSÃ^n
Florlsno*1456 ~ Fone: 4-7863
Jníow^^11^11*
CENTRAL: Rua Ammtas de Barros, 95 4-0645
Para seu a,peritívo peça INDIANA Fone:
"EXTRA;%
^»**.MUAAAA*ilâ4jl,<iAAi.tta.li.t<>.MAAAtA<

4
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4,00-20.00 horas
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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

GUEBBA

E

PAZ

Em Vista Vision — Technicolor
AUDREY HEPBURN — HENRY FONDA —
MEL FERRER
Um completo, porém incrível espelho da história,
refletindo milhares de cavalos e dezenas de milhares de
soldados dos Exércitos Imperiais de Napoleão conquistando a Rússia e perdendo o mundo.
Direção de KING VIDOR ;

5.a-Feira

*-

DIA 24

-

5.a-Feira

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

AUDÁCIA
***v

Com RAY
mi—wr^—»rw»

A

JATO

MILLAND

^wv-wrvii^yvwv-if^

yyv^rvryy^nr^jnp^spwip p^
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"i*- »*^«4fi««íAdUMU»AAA___««í

às 13,45 -15,45 -19,45
e 21,45 horas

We abala os nervosl
GMETA^.ti*™
GLORIA GRAHAME — JOAN
COLLINS —
RICHARD BASEART

Um drama violento e sensacional de aUatro
ranazes
Io dinheiro hCíK
S£*.«>
aíntlma' executa^
maL mas
^ a morte acompanha seusum assalto a mão armada,
passos.
^___
Proibido até 18 anos

5.a-Feira

-

DIA 24

-

5.a-Feira

no™ dupla do cinema itaUano:
AlSo ÍKÍSSJ?
AMEDEO
NAZZARI — ANTONELLA LUALDI
no Super Vision

PIEDADE P0B OUEM CAI
>»¦»»>»<
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Ainda B Fundação DaJKE^
mm ¦"¦ ¦ ¦»¦ - »
, 4-PVpn<3>reiras
terças^ na ^
as
comparecer
deverão
^^
Os interessados
vmaouiu
malha que serão realizados no

ae
a fundação da entidade paronaense^
^^ ^ bairfundação
a
sociedade AlVai ganhando corpo
de Ma- ^ JSSfSSoT.
Paranaense
Federação
da
deram t0o?JU2mais
entidades já
ineterssadas
Cinco
clubes
ta
sao
e.
que
dc OVr
iniciativa
dos
traablhos
apoio» à essa
parüdpar
dc Gimtl
o Clube dos 40. Fábrica
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Duus competições para os amanefetes do esporte da malha serão
outude
môs
vindouro
n0
tivados
bro oportunidade em que se espenura pela- presença de um grande
mero de competidores.
SoAssim é que, no dia 11, na
entiaquela
Cajurú,
Alto
ciedade
dade abriga em seu seio grande
reunúmero de esportistas, estará1
nindo os malhistas num grande torneio.
J
Posteriormente, no dia 18,"40"cabem
eleà Sociedade de Malha dos
tivar outro certame que, igualmente,
está fadado ao sucesso.
PEELEMENTOS QUE LUTAM
ENTIDADE
DA
FUNDAÇÃO
LA
traJusto que- se destaque, neste
balho de organização da Federação
dos
Paranaense de Malha, os nomes
da Costa
Roldão
Rost,
Martins
srs.
mais,
Ptfes Tino- da Costa e outros
cujos' nomes nos fogem à lembrança
no momento.

Vista por Constante Souza
O APITADOR

qEM PERSONALIDADE
GAÚCHO

Taça Brasil, domingo último tivemos
Em atenção a tabela da
c Grêmio Porto-Alegrense.
Paranaense
Atlético
o encontro entre o
as figuras dos Srs. Ãparicio
Na direção do encontro tivemos
nas Bandeirihhas por Júlio Sal?-Viana lula gaúcho e auxiliado
tempo tudo parecia que iríamos ter
1.°
o
Findado
Isfer.
meridíe Tuíy
o que aliás há muito que não
m trabalho perfeito de arbitragem
Viana, afora uma. ou outra aplitemos este prazer. S.B. Ãparicio
Vantagem e sem repreender o jogo
e-icão desacertada da Lei da
nos casos mais graves que
esquadras,
duas
das
violento por parta
conhecimentos e de sua categoria
necessitaram do emprego de seus
Isto comenta-se pelo fato da onda
do árbitro apareceu muito bem.
-, Jrriveí e infundada que impretou a assistência de um modo geral
máxima para o lance do centro-avante Taicó
J| pedindo penalidade
,¦¦¦.-.
....'".
J1 que absolutamente não houve.
área do Gremio nao teve, isto sim,
escalada
sua
pelana
Taico
e escorregando pelo desgaste
31 fibra para vencer a Airton na corrida
desde a intermediária escorregou
J físico qu'' vinha empreendendo
?! sozinho no gramado, perdendo o controle da bola. Agiu muito bem
a penalidade que absoluÍI S S o juiz do encontro não assinalando
J' timente como já disse acima, não houve. A assistência então facongregar,
fez com que o arbitro viesse para um
desejam
elcs
Tcdos
Ül zendo aquela onda cerrada
uni certame anual, á par- 4 2» tempo inteiramente disposto a angariar a simpatia da torcida.
para
dc
trabalhos
dentro
aos
com respeito
em *>
ratificar seu bom trabalho da
tir de 1960. todos os clubes que,
isto se comprovou quando S.S., sem
conesportiv
esportivos,
clamoroso de Salvador sobre
um
dar
departamentos
de
pênalti
deixou
seus
conheci1" fase
ante
gaiUzação da entidade .do
as tem com o esporte da malha e,
Orna vergonha de penalidade máxima, pois ninguém no camJuaréz
comparecer
de todos,
do esporte, poderão*
visto a elarividencia com que SalvaSociedade a dedicação e o entusiasmo
po'deixou de presenciar o lance
será
terças-feiras na sede da
cintura quando
felizmente, parece que a idéia
dor impediu a escalada de Juarez. abraçando pela
A1nn^£nCÕES
Fez
vista
nabatido
jogada.
grossa S.S.
avante.
levada
completamente
lá se achava
____««
PROGRAMADAS
l.a fase insultou-o,
temendo naturalmente a assistência que na
-, indevidamente com demasiado rigor. Daí para frente então foi bi31 sonha, a atuação de S.S. Ãparicio Viana, Não teve mais pulso para
< nada
Apitava somente faltas que não exigiam responsabilidade e
repreender siquer um
3 deixou o jogo violento correr à revelia, sem
desavergonhada de Tiquinho
jogador inclusive aquela reclamação
se tornam completamente vencique só permitem mesmo juizes que
trabalho de
dos moralmente em campo. Assim sendo o bisonho
conduziu no tempo
S S na 2,a fase apaga os méritos com que se
à atuação do
inicial, deixando ainda um elevado saldo negativo
Viana.
Ãparicio
gaúcho
I
BANDEIRINHAS: —" Júlio Salsamendi após deixar de assinalar dois impedimentos visíveis do Atlético, resolveu dedicar-se a sua
atribuição e o fez com inteiro brilhantismo. Marcou severamente
todos os impedimentos dos Atleticanos. cujo setor lhe pertencia que
casa nao teve siquer
diga-se de passagem sendo contra a própria
assistência que soube compreender
da
repulsa
parte
por
qualquer
...
a ilegalidade dos lances.
(Continua na 3.a pagina)
Karam Filho .. ..
Kalil
..
Gustavo Turra
Aquiles Romanolli ....
*
Tufíi Lsfer .. ••
Osvaldo Vilela ..
¦ *^*^A***âiiâA4AAÍU
José R. Carvalho

CertameHorieraanaen&e.

¦¦^s-wS* llA*ftn

PrmijuttPun
Mos
Altera
cão
Nenhuma
e Arapongas como vice-Memm*m*m»m+ <*mmmm*m**4* ** ** *

M andaguarí
lider,
como
Londrina
o
Permanece
«£**
ariilheiro*
com.
res rTma-Sorcadavezmais natodoselenfriao_dj.iPaKlna
vimenlo numérico do campeo

'
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de prodo canipeonato norte paranaense
fi este o balanço geral
tonais do ano em
^^^^0
Pontos Perdidas
4
l.o Londrina
6
. .
2,o Arapongas e Mandaguari
10
3.0 Nacional
16
4.o Portuguesa
17
5.o G.E.R.A
18
^
.
6.0 Comercial
¦*"¦_'
7.o Astorga
^Q
Pontos Ganhos
18
.
.
1.0 Londrina
^
•••
•
2.0 Maondaguarí e Arapongas

>.*******¦

k opinião do radialista:

39
^
^
"**
19
18
11
11
38
30
26
™

¦

:;-fe

-¦¦^^^^^
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"BEÀL e
Caninha

-

A

'TARANÁ

ESPORTIVO

2
f

jj

conhecimentos relativos sobre
acompanhado de perto grandes campanhas do l^domdopaul^ta».
bandeirante como
Conheci grandes técnicos a frente do selecionado
saudoso JorécaVisejam ARMANDO DEL DÉBIO, Jorge Lima o
do selecionado pauhsta
cente Feola, etc. Assisti a grande vitória
e no qual ponno Rio de Janeiro contra o selecionado guanabanno
- Agostinho - Begliomine - Jantif'cavam astros como Oberdan
- Dino - Zezé Procópio - Müam ~ P^W^
go - Brandão
Hercules, e o incrível garoto de ouro LIMA, Que£g
lervilio
numa leaçao
os paulistas estarem perdendo.de 3 a 1, conseguiram de Camp.ao
titulo
excepcional a vitória por 4 a 3, conseguindo o
Brasileiro.
rimira
áe v^
Paulo
íigtira de
A frente daquele selecionado encontramos a
Aiman
médico)
Bastes
Machado de Carvalho, Dr. Sérgio Blumer
necessário preparar.m,
do Del Débio (técnico), que com o tempo
.
uma
grande s.leçao
e
psicologicamente,
técnica, íisica, tática
- E aqui no Paraná, Leandro?
trabalho
^ anos
^ de tr^a]h0
•Dentro do futebol do Paraná, _^
nestes dois
nao
futebol araucariano
de
íuimT m7;amd"a re.^ente-se principalmente
^^^o
com'os grandes centros futebolísticos do pais, g£5Mg5„
e seria
condições,
melhores
futebol
nosso
ganharia
^™ae°e£va_
jornadas interestaduais. Se as grandes ^^J^^Maevse
™*mW
°
co.
das com maior constância, indiscutivelmente
fasend£"> cla.
conseguiria impor um padrão mais aprimorado
exemp
tivemos
nhecido e respeitado. Nestes últimos meses
m»
iras.
ros com os resultados obtidos na apresentação-em e r
Samos
Gremio,
dos'esquadrões do Vasco, Flamengo,

1
58 do rádio para.
Antônio Leandro, melhor comentarista de'Taraná
Esportivo"
naense, quando falava à reportagem do

EXPULSOS DE CAMPO
Alemão (Portuguesa)
Puskas (Astorga)
Paulinho (GERA)
Gibi (Comercial)
Silvinho (Comercial)
Nelson (Londrina)
Dirceu (Comercial)
Gigica (Comercial)
Áureo (GERA)
Fernando (Nacional) .. ..
Bispo (Astorga) <• Tácito (Astorga)
• •
Thales (Astorga)
JUIZES QUE APITARAM
Antônio dos Santos
Genésio Chiment&o
Giovani Oliveira
Doraci Machado
José Ferreira dos Santos ..
Osvaldo Santos
Werner Scefarth
Otávio Daaana .....
Oslando Stival
Indalésio Guilhe Filh o
Emílio de Oliveira ..
Ataide Santos .. .. • •
Pliíüo Rori

* r

"Paraná Esportivo" — Experiência
a „*««,-« T pandro melhor comentarista de 59, fala ao
da Federação Paulista - Uma opinião sobre
d?ZdoZr«l atSrido na secretaria
¦¦ . ,.„
o selecionado
o futebol Paulista e Carioca tendo

Juracá (Nacional)
\
Mimi (Portuguesa)
Chuvisco (Londrina)
i\
1
Botelho (GERA)
:|
1
Tião (GERA) ..;;;;
Odácio (Arapongas)
(Arapongas)
Armandinho
Felipe (Astorga)
Zague (Astorga)
Careca (Comercial)
J
Vadico (Mandaguari)
(Nacional)
Dario
Calo (Portuguesa)
Calico (Portuguesa)
Lupércio (Astorga)
Gatão (Portuguesa)
Cássio (Comercial)
Faiçal (GERA)
Valente (Mandaguari)
Mtguelão (Comercial)
Albertinho (Arapongas)
ARTILHEIROS NEGATIVOS
Gino (GERA) .:
Cortea (Londrina)
Japonês (Mandaguari)
Puscas (Astorga)
GOLEIROS VASADOS
v
Carlos (GERA)
»•
Pafuncio (Portuguesa)
25
(Astorga)
Tácito
™
Bigode (Comercial)
«
Bólivar (Arapongas)
10
Zuza (Nacional)
(Londrina)
Zeferino
j»'
Gibi (Comercial)
.
Polaco (Mandaguari)
jj
Fiore (Mandaguari)
jjB
<
(Astorga)
Hur
Ben
1
4
....
(Nacional)
Mão de Pil&o
3 1
...»¦Baiano (Portuguesa)
*
Barbosa (GERA)
3
Silva (Comercial)
Fábio (Astorga)

ARTILHEIROS
Alaor (Londrina)
Jjj
Bené (Portuguesa)
*"
\
Caca (Mandaguari)
Castro (Mandaguari) ...
Robertinho (Arapongas)
Walter (Nacional)
Garoto (Arapongas) .. ¦
Jangada (Mandaguari) .
Nelson (Londrina) .. ••
Léco (Nacional)
Armandinho (Londrina)
Paulinho (GERA) ....
Jorge (Arapongas) .. •
Zé Baiano (Astorga) ..
Roulien (Comercial) ..
Valter (GERA)
Paulinho (Londrina) ..
Gipe (GERA)
Eml (Nacional)
Tuca (Nacional)
*
Julinho (Londrina)
Ganchinho (Nacional) Áureo (GERA)
(Comercial) .
Slvinho
Melado (Londrina) í. .
jo&osinho (Comercial) .
Didi (.Arapongas) . » .
Lescagno (Mandaguari)
Nelsinho (Portuguesa)

~

Fotos da equipe do

,A*-m*m*

ATAQUES
Londrina
Mandaguari
Nacional
Arapongas
GERA
Portuguesa
Comercial
¦ -. • •¦
Astorga
DEFESAS
ger"a
Astorga
Portuguesa
Comercial .
Mandaguari
Nacional ..
Arapongas
Londrina ...

-

Técnico Absoluto Ou Comissão Tecmcaf•
Para 0 Comando Oo Scratch Patanaense

fefefe*'
s
3.0 Nacional
""
7
4.o Portuguesa . •
6
5.o G.E.R.A
5
6.0 Comercial .
'"""
7.0 Astorga
m+AWAÊVvpml
RESULTADOS DO RETURNO
0
Portuguesa 2 x Arapongas
1
Comercial 1.x Astorga
2
Londrina 3 x G.E.R.A. 2
Nacional
x
3
Mandaguari
2
Nacional 2 x Londrina
1
Mandaguari 3 x Portuguesa
1
Astorga
x
4
Arapongas
2
GERA 3 x Comercial
0
Londrina 2 x Portuguesa
1
Arapongas 2 x Comercial 0
Astorga
x
2
Mandaguari
Nacional 5 x GERA 0
0
Londrina 6 x Astorga
0
Mandaguari 0 x Arapongas
0
Nacional 4 x Comercial
0
GERA 3 x Portuguesa
0.
Arapongas 1 x Nacional
3
Portuguesa 3 x Astorga 0
Londrina 4 x Comercial
2.
Mandaguari 4 x GERA
48
Jogos realizados
168
Goals marcados

**

&
.
BRASIL E O MUNDIAL DE 58
orga.
de
usado p*£
Pedimos a opinião com respeito ao sistema
m
título
o
nização do selecionado brasileiro que levantou
futebol. Pensa um pouco. Depois, vai íaf™*°*
CBD na organi"Gostei imensamente do sistema adotado pela¦ ^
campeo1058
em
para p^ggM íoram eszação do selecionado brasileiro
d0S^°"efUi
que
principalmente
m«o Mundial na Suétfa,"Estado
e "^^'^odaqueles"nosMaior
?
colhidos para formar o Estado Maior",
dos
uma extraordinána ff^3™*0mesmo sissmo uma
esperava com otimismo
irau
mga que ja
iá «ãojJgo-*Jg*^
«os**. Basta que
sos".fe
Q- se diga,
de prep^,
^"«v
"comando
, que no ,•"-**-- Aaliericaiio,
tema, quer na constituição do
irainendo
ocaste.o
por
e -algumas outras particularidades,
desepcionado
tendo
não
a campanha do Brasil, embora
te, não foi aquilo que se esperava" •
PÁRANA E TÉCNICOS
p^a^uit0 «jiílctt,
- Sua opinião sobre o melhor técnico do
"Dizer qual o melhor técnico do Paraná sena
campeona- •>
sobressair-se n* nvence e
pois alguns deles que tem conseguido
«^
m
pri«to de 1959, tem apresentado um trabalho que
en
^^
de
em algumas oportunidades nos deixam
^ida* ^
a toooagfflMSg
cas^
outrOS
cipalmente nos grandes clubes, se nao
^ente.
e
equipes^
das
consUtulção
na
variações seguidas
íton»a
atravessam
^ m*x
a manutenção de jogadores que não
a a
em prejuízo de reservas que estão plenamente
nas esquadras principais."

'Ora, sou contra a comissão
porque acho que apenas um
escalar
o scratch". /
homem deve

íi

Antônio Leandro, comentarista da Radio Marumby, festejado
ser um dos mais pondepela sua capacidade, e principalmente por
rados observadores do futebol paranaense, responde hoje a enquete
a
aberta pelo PARANÁ ESPORTIVO com o propósito de consultar
opinião dos mais conceituados desportistas com respeito ao selecionado paranaense.
E as credenciais, são apresentadas pelo próprio Leandro:
"Através de trabalho ligado a clubes e ainda durante seis anos que
trabalhei na secretaria da Federação Paulista de Futebol, adquiri

TÉCNICO ABSOLUTO
0 presen^
e a scleç&o Leandro? Que acha?
"Acredito no selecionado paranaense de »«™??1 J^ preciso <K
mas^eIlte
caP«J£
ano na dispute do Campeonato Paranaense,
v»ígj
de
a escolha para o comando recaia em Pf^^/^çáo
^
treinos, seieç
os
suficiente
para
tempo
haja
"edos- que
atletas tenham um P^°andes ***>
nossos
tudo
ie^cimade
à altura
so e eficás para que possam enfrentar
nados que teremos a enfrentar.'*. nnmt*sSo1 >amíco,
Ê pelo Técnico absoluto ou pela Ç™ntesaof ^ ^ ^w
Sou favorável, íerrenhamente, a designa?,*
....^ria5»
e nimea uma Comissão...
necess8
Por que?
e
fazem DC,^7,nníto»^
-__
"O técnico com todas as P^^^^^tp^ntedo
^^ u0
prerrogativas que^^
#
em tooo
trabalho
melhor
escolhido em razão do
natul'al^^ei
ec natai,f^^Bf^ílv»*^
„m «ienti^' ctc.,
correr do campeonato regional,
ee «epjjj^ instruÇ^s.
;agista,
massagista
supervisor,
um
médico
™ue
cionaüo, i£f
somente ele escale'o selecionado,
mim ^^ducente."
nõrnue a comissão técnica- para
págin»)
^^-ss*^*
(Continua

