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Voltamos oo Campeonato. E
isto nos faz lembrar cio Uar-
«eâor irritado, que deixando as
dependências do Estádio Bel-
floprte", domingo, dizia pa-;-. o
companheiro de automóvel:

E" incrível mas verdadeiro.
O Santos, uma **caricatura.H do
grandl. Santos F. C. me deixou
mais saudoso do que nunca do
campeonato regional.

E com uma outra L-nfâse:
Em futebol ou vale dois

pontos ou a "marmelada*' é

Não vamos endossá-lo por in-
teira. Afinal o esáto é sempre o
meio termo. Porém, não há du-•vidas de quo as partidas têm
maior significação quando to-
volvendo a disputa de dois pon-
toe na classificação de um cam-
peonato importante. Joga-se, en-
tão, não apenas com o objetivo
de '-r>bi-igtvçãfc>". Porém, muita
mais, com o espírito de ganhar.i>;«orrct_U.___ei_lí_. os grandes .
momentos do futebol. O drama
que oferece em cada. retalho de
peleja. A movimentação, o es-
forco, a bravura e a dedicação
dos degladiantes. O empenho de
mm titulo ü-produzido no em-- penho da vitoria bem conquis-
toda. E é dificil a displicência,
a morosidade, a quasl preguiça
qne vimos no Santos, domingo,
taaSn que em qualquer outra,
equipe nog últimos tempos.

Ótima, pois, a rodada que
Têm ai. Com Ferroviário e
Guarani fazendo um sábado de
enormes atrativos c com o Ope-
rario testando as credenciais
qne p Atlético faz questão de
alardear, como candidato que se
julga ao íUulo de 1959. Não ha-
vciSi duvida»; em que pelejando
duro", 'os quatro rivais darão o
melhor do que têm para alcançar
a comp.nsação suprema da vi-
toria. Ferroviário e Atlético, que
ainda estão invictos no terceiro
turno, com maiores razões. Mas
o. dupla "Ope-Guá", briosa e
valente, disposta a mostrar que '

o futebol interiorano não che-
gou a falência do desastre lo-
tal.

E' uma satisfação, rfcpetlmos.
E isso, mais que qualquer outra
cofea nos obriga a chamar a
atenção dos homens de caman-
do do futebol conterrâneo. Eles
não devem interromper o cer-
'amo, mesmo que obrigado^ a
fazer certas conces-s» :s. O ca-
lendário têm de ser cumprido e
é muito melhor amiudar as ro-
dadas, mesmo em meto de se-
xnana, do que simplesmente in-
terromper o campeonato por
quasi trinta dias. Os exemplos
maiores nos vêm maíg uma vêz
de São Paulo e do Rio de Ja-
neiro. Lá êles não param nunca.
Aqui também não deviam parar.

_B importante e sério. Por is-
s» a preocupação que tivemos
«n» realçar a opinião do torce-
d©*) anônimo que acha, como
todos; que o futebol com dois
pontos para discutir e muito mais
interessante e muito mais sen-
sacionai. Ainda qurt, o inter-
cambio deva «cr mantido e in-
centivado. Apenas, sem o pre-
juizo das atividades regionais
propriamente ditas.

Roteiro doTorcedor
FUTEBOL

Ferroviário — Individual
Local: Dorival de Brito e

Atlético — Individual

Silva

Lccfil: Estádio "Joaquim Américo"
AMADOR

Match-treino; Poti x Botafogo
Local: Estádio "Manoel Aranha"

FUTEBOL DE SALÃO
Treino da Seleção (20 horas)

Local: Quadra do Nilo Cairo

UNIVERSITÁRIO
Treino da seleção de basquetobol (19,30 horas)
Local: Quadra do Curitibano

TÊNIS DE MESA
Local: Sede da Caixa Econômica
Campeonato,, da 2.a Categoria

Coritiba x Caixa Econômica
Independência "V* x Pinheiros

Local: Sede do Itupava
Independência "A" x Soe. Thalia

B-_^_______^__B^E__B__Í__#_!_L__?_K^_-__^___ã_ _¦ _____r^__E____fe_S______!_r9 _____

Tênis De Mesa
A Federação de Tênis de Mesa do Paraná 'em patrocinado com bas-

tante sucesso os seus certanws oficiais de amado/es contando sempre cora
as participações de ótimos clubes de nossa Capital que tem incentivado
este esporte que é agora uma sensação em todo Brasil.

Iniciado o campeonato do corrente ano o Independência F. C. uma
das melhores equipes neste setor fez brilhante campanha ganhando o
primeiro titulo estadual de 1959.

A classificação por equipe e duplas foi a seguinte:
Campeão: Independência "A'
Vice-campeão: Independência **B"
3.0 lugar: Caixa Econômica
4.o lugar: Co.itiba

LAURO PAULO KAMADA do Independência F. C. campeão individual
Classificação individual:
Campeão: Lauro Paulo Kamada do Independência, com 13 pontos.Vice-campeão: Ricardo Vialle do Independência, com 8 pontos.3.o lugar: João L. Manasses do Independência, com 5 pontos.
4.0 lugar: Maurício de'Oliveira do Independência, com 3 pontos.S.o lugar: Cireno Brandalise da Caixa Economia com 2 pontos.6.o lugar" Edson Neves do Independência, com 1 ponto.
Em seguida classificaram-se os atletas:
José Alves, do Independência; José Cardoso, da Caixa Econômica;

Henrique Rosenthal, da Caixa Econômica; Edzé Oliveira, da Caixa Eco-
nômica; Iron Valente, da Caixa Econômica; José Lopes, do Independência.

Na Classificação final por clubes temos:
l.o lugar — Independência F. C, com 72 pontos.
2.o lugar — Caixa Econômica, com 12 pontos.
O Coritiba F. C. não conseguiu classificação por não comparecimento.

TORNEIO INICIO DA 2.a CATEGORIA
Sociedade Thalia, Campeã
Independência "A", Vice-Campeão
3.o lugar: Coritiba F. C.
4.o lugar: Independência "B"
5.o lugar: Itupava Tênis Clube
6.o lugar: Caixa ¦ Econômica
7.o lugar: Pinheiros
A Sociedade Thalia foi campeão com: César Neves, Ulisses Mauad,

Edegar Martin.
O Independência F. C. ficou na segunda classificação com: Silvio

Golegã, João Carlos Mazzilli e João Carlos Leinig.
Hoje a noite continuação do Campeonato da 2:a Categoria.
Os jogos são os seguintes:
Caixa Econômica x Coritiba F. C, na sede da Caixa Econômica
Independência "B" x Pinheiros, na sede da Caixa Econômica
Itupava x Independência "A", na sede do Itupava.
Os jogos terão inicio impreterlvelmente às 20 horas.

PRÓXIMA RODADA — 5.a-feira, dia 15 do corrente
Coritiba F. C. x Independência "B" no Itupava
Pinheiros x Itupava no Itupava
Independência "A" x Thalia na Sociedade Thalia

6-a-feira, dia 16 do corrente:
Independência "B x Caixa Econômica na Caixa Econômica
Itupava x Coritiba no Itupava
Thalia x Pinheiros no Thalia

JOGOS UNIVERSITÁRIOS SUL-BRAS1-
.LEIROS — Na segunda quinzena deste mês, a
partir do dia 21 até 25, seráo realizados em nossa
capital, os III Jogos Universitários Sul-Braslleiros
dos quais irão participar os Estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Serão pa-trocinados pela primeira vez pela Federação Pa-
ranaense de Desportos Universitários (FPDU) e
contarão com a supervisão geral da Confederação
Brasileira de Desportos Universitários (CBDU).

O histórico dos Jogas Universitários Sul-Bra-
siíeiros nos mostra as.duas primeiras realizações
efetivadas em Florianópolis, a primeira delas no
ano de 1953, ocasião em que participaram sòmen-
te Paraná e Santa Catarina.

O titulo coletivo ficou nas mãos do Paraná,
que foi o primeiro Campeão dos Jogos que reúne
os universitários do sul do Pais.

A segunda realização teve por sede, novamente
Florianópolis, isto em 1957. desta feita contando
com as participações dos Estados de São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Sagrou-se campeão geral a representação de
São Paulo e vice'a do Rio Grande do Sul. Nes-
te ano, os Jogos SulBrasileiros voltarão a ser rea
lizados, com a participação do Paraná, Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul e sediados aqui em
Curitiba, num patrocínio da Entidade Universi-
tária do Paraná.

Como sempre acontece em certames dessa
dessa natureza, haverá um punhado de atrações
para o público de nossa capital, que poderá para-
lelamente à realização do Campeonato Brasileiro
de Futebol de Salão, assistir espetáculos de enver-
gadura, vivendo umá semana cheia de emoções.

Estarão sendo disputadas pelos três Estados
sulinos! as principais modalidades esportivas ama-
doras: Basquete, Voleibol, Futebol, Futebol de Sa-
lão, Tênis de Mesa e Atletismo.

O Paraná Já há algum tempo iniciou o trei-
namento de suas equipes e poderá recuperar. o
cétro máximo dos JogoSj atualmente em mãos dos
paulistas, pois que, possue material humano sufi-

ciente c em condições de alcançar esse grande fei
to.

Seu principal adversário: o Rio Grande do ,
Sul. Dentro do programa elaborado pelo Depar
tamento Técnico da FPDU, e, em combinação com '.

a Confederação Brasileira de Desportos Universi
tários sabe-se que os jogos serão iniciados oficial- '.'.

mente no dia 21 do corrente, com um monumen-
tal desfile de abertura, do qual participarão todas
as delegações concorrentes aos jogos — cada uma
com 70 anétas — onde se destaca a atração má-
xima da presença da balisa Celenír Ribeiro, Ral-
nha dos Jogos da Primavera do Distrito Federal,
e que recentemente acompanhou a delegação uni-
versitaria brasileira aos Jogos Universitários Mun-
diais realizados em Turim — Itália.

A chegada das delegações dos Estados de San-
ta Catarina c Rio Grande do Sul, está prevista
para o dia 20 do corrente.

No programa geral da* competições, figura
também magnífica programação social diligente-
mente organizada pelo Departamento Social da
Entidade Universitária do Paraná e que culmina-
rá com o mnumental Baile de Encerramento dos
III Jogos Universitários Sul-Brasileiros. Oportu-
namente. teremos a oportunidade de nos noticia-
rios normais do "Paraná Esportivo", fornecer a
nossos presados leitores, todo o programa de or-
ganização elaborada pela F.P.D.U.

Todavia, esse registro antecipado dessa grande
iniciativa dá Federação Paranaense de Desportos
Universitários, que deve merecer à exemplo do
que aconteceu quando da realização dos Jogos
Universitários Paranaenses, o prestigio e a cola-
boração total do público dá capital.

A secção "Apita o Jui?". congratula-se com os
estudantes conterrâneos pela grande empreitada
que vão realizar, indiscutivelmente uma realização
de fôlego, de realce, e que somente poderá digni-
iicar e elevar mais ainda, o conceito desportivo
qué goza nosso Estado no seio dos demais Estados
da União t

H^VWSHBHBHj^KH Vim , J_2J_P wíSÍw» .BSS--V_iB HtbM

CASA RICARDO
QUER COMPRAR MÓVEIS BARATO?
ompra — Vende — Troca Móveis Usados

Rua Riadmelo, 315 — Fone: 4-5904

PARANÁ x SANTA CATARINA
•CHOQUE SENSACIONAL

No próximo sábado, dia 17, será
efetivada em nossa capital, a 6e-
Bunda partida entre as Seleções do
Paraná e de Santa Catarina, pela
primeira eliminatória da Zona Sul e
válida parado I Campeonato Brasi-
leiro de Futebol de Salão.

O primeiro cotejo foi efetivado no
sábado passado na cidade de Ita-
jaí, tendo finalizado com um justo
empate de 2 tentos.

Sábado, as duas representações
estarão novamente frente a frente,
num cotejo que tem tudo para agra-
dar e entusiasmar ao nosso públi-
co, que deverá lotar as dependências

da quadra do Diretório Acadêmico
Nilo Cairo, palco dessa sensacional
partida, que vem monopolizando as
atenções gerais dos desportistas e
aíicionados da Cidade Sorriso t '

O Paraná que não encontrou seu
verdadeiro "train" de jogo na qua-
dra do Icarai sábado passado, de-
verá melhorar de produção, princi-
palmente no setor da linht de fren-
te. onde Geraldo Mathias e Santi-
nho não chegaram a se completar
em momento algum da partida.

Reina grande expectativa nos se-
tores ligados ao nosso salonismo,

I por essa nova exibição do seleciona-
do araucariano, principalmente ten-
do-se em vista de que o cotejo se
rá decisivo para ns aspirações do

Paraná, com relação a esse I Cam-
peonato Brasileiro de Futebol de Sa-
lão.

Derrotado, estará completamente
à margem das disputas. Vencedor,
irá lutar com o Rio Grande do Sul
pela vaga da Zona Sul ao turno fi-
nal que será realizado em São Paulo
no período de 25 a 31 de outubro.

Por seu turno, p Estado de Santa
Catarina, vem confiante para* rea-
lizar uma exibição primorosa e con-
sequentemente garantir para si o
direito de enfrentar os gaúchos.

F. vamos dizer, que os "catarinas"
estão com uma boa seleção. . A
melhor sem dúvida alguma dos úl-
timos anos.

(Continua na 5a pág.>

Os móveis Mais Baratos Da Cidade Estão Na
Casa De Móveis Usados FIEL

Ninguém venda por menosl Quarto para casal de imbuía por
preço de móveis de pinho. Um quarto de pinho de casal pelo
preço de uma cosinha. Sala de Jantar de Imbuia pelo preço
de cala do pinho. Sala de Jantar de pinho, pela metade do

preço da praça.
NOTEM: — Diariamente temos novidades

Av. Cândido de Abreu; 130 (Frente ao Mueller & Irmão)
Fone: 4-6923

A FEIRA DE MOVEIS *
Mantém sempre o maior sortimento em peças avulsas. Io*
gos completos em: pinho, imbuia e marfim. Móveis estofados
e móveis laqueados para cosinha. Colchões de molas de 1
e 2 faces, além de um variado sortimento de tapetes, cabldes

e sanefas
VENDA A PRAZO, para seu próprio Interesse, consulte os
preços desta casa, antes de fazer suas compras —
A FEIRA DE MÓVEIS — à Rua Dez. Westfalen, 485 (entre

André de Barros e Vise. de Guarapuava) — Fone: 4.4251

CORITIBANOS RENDEM HOMENAGEM AOS ALVI-NEGROS JA FAIFrmncdentro das solenidade* comemorativas ao 50.» aniversário d» Coritiba f rma aos alvi-negros já falecidos,
grosso histórico do ""Glorioso"

Náo faltou.

^r^_?-~ * "^ro a»' isr^sr^tí
sidente A^on Cornei,en e o rice-p^L^^L T^SSS^^Jt ."V*"*rigentes do clube, colocavam uma coroa de nJJl ,J ÍZ í^™**' Junta»«>te

********
tuna coroa de flores ao pé da cruz,

o pre-
outros dl-»*> Cemitério Municipal.•MMMHHMMHMHHMMMMMMtijSSS J^m. $
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De acordo com o

ImiBAMA ESgOJ

«io
A assembléia geral da F.

-M. F., de acordo com o nue tive-
aaõs .oportunidade de adiantar está
convocada para se reunir amanhã,
fluarto-feira, afim de tratar da se-
guinte Ordem do Dia: a) discussão
de um calendário para 1960; b) —
jaomeaç&o de uma Comissão para
apresentar dentro de 30 dias um
esboço para a nova forma de disputa
do campeonato; c) — discutir os
demais quesitos da exposição dis-
tribuida aos clubes pelo presidente
da Federação; d) interesses gerais

nhos apresentará os seguintes cn~
contros: Jogo n. 1 — Flamengo x
America, domingo, no Maracanã.
Jogo n.o 2 — Botafogo x Olaria,
sábado, à noite, no Maracanã. Jogo
n. 3 — Madureira x Mangu, do-
mingo. em campo a ser escolhido
de comum acordo ou por sorteio.
Jogo n. 4 — São Cristóvão x Fiu
minense, domnigo, em Figueira de
Melo. Jogo n. 5 — Vasco x Bonsu-
cesso, domingo, em São Januário.
Jogo n. 6 — Canto do Rio x Por-
tuguesa, domingo, em Niterói (Es-
tádio Caio Martins).

A segunda rodada do returno do I João Saldanha, retomou ao Bo
campeonato da cidade de acordo J tafogo. Os dirigentes do Botafogo,
com a classificação pelos pontos ga- | avistaram-se com o seu treinador e

após uma demorada reunião, oe-
moveram-no do propósito de solici-
tar demissão do cargo.

Quarentinha se apresenta bastan-
te contundido e dificilmente Joga-
rá contra 0 Olaria. Durante a se-
mana João Saldanha, observará
qual será o substituto do artilheiro
do certame carioca.

Com SarcinelU estreando de íor-
ma destacada, o São Cristóvão rea-
bilitou-se em Teixeira de Castro,
derrotando o Bonsucesso por três a
um Foi um triunfo justo dos san-
cristovenf.?s, que, finalmente, en-
contraram ó rumo da vitoria, do
qual haviam se desviado nesse cam-

dores, o seeloionado da rodada ficou
assim constituído: Arqueiro - Si-
las do Madureira; zagueiro direito
-- Jair Marinho, do Fluminense;
zagueiro esquerdo: Pinheiro, do
Fluminense; médio direito — ta-
milson do Fluminense; centro me-
dio —'Clovis, do Fluminense; médio
esquerdo - Nilton Santo, do Bm-
gu! ponta direita - Telè. do Fiu-
minense; meir. direita — Rubens,
do Vasco; centro-avante — Pauu-
nho do Botaíogo; meia esquerda —

Paulinho, do Fluminense e ponta
esquerda — Maurinho, do Fluim-
ner-se.

Importante Reunião
Marcada para hoje à noite-Uso ur-

laudo Stival" assunto principal
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SAO PAULO

Será iniciada hoje nova rodada
paulista com a efetivação dos se-
guintes Jogos:

Em Ribeirão Preto — Comercial
x Guarani, à tarde.

Em Bauru — Noroeste x Ponte
Preta, à tarde.

Em Santos — Santos x America
— à noite.

BELO HORIZONTE
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ARTIGOS ESPORTIVOS
PARA TODAS MODALIDADES DE ESPORTE

CASA WALTER
PÇA GENEROSO MARQUES-84-TEL.4-3474

CURITIBA 

FABRICANTES DOS AFAMADOS PRODUTOS

GOU D>innoice

Campeonato brasileiro de hal-
terofolismo realizado nesta Capital
já terminou com a vitoria brilhante
dos paulistas que apresentou uma
turma ótima.

A clasificacão por equipe foi a
seguinte:

%# _ Federação Paulista de Hal-
terofilismo — 62 pontos.

2.o Federação Metropolitana de
Halterofilismo — « pontos.

3.0 — Federação Desportiva Pa-
ranaense — 21 pontos.

4.0 — Federação Mineira —
pontos.

5-0 — Federação Baiana de Hal-
terofilismo — 9 pontos.
RECIFE _¦
O técnico Gentil Cardoso que irá

dirigir a seleção pernambucana que
representará a CBD no Siü-Amerl-

cano do Equador, vem de convocar
34 Jogadores para os treinos da se-
leção. O Santa Cruz concorre com
10 jogadores, o Náutico com 9, o Es-

1 porte com 7, o Ferroviário com 4, o
bis com 3 e o Asas com 1. O Dr.

I Hilton Gosling está sendo esperado
I em Recife no dia 20. para proceder
ao exame dos jogadores.

Na noite de hoje teremos im*»
uma reunia odo TJD, na qual será

abadado como assunto printípcdl o

ca£ "Orlanno Stival». A pauta dos
trabalhos é a que «gue:

Processo 139-59 — Abaixo ass.
nado de árbitros da F\I-.F.

_ Parecer da Auditoria.
— Denuncia contra o E. C.

Agua Verde, por infração do artigo
183 do CBF. J,;'

Processo 201-59 - Mandaguari
C. C. X Londrina F. C.

Denuncia reservada.
processo 214-59 — GERA P Lon-

drina F. C.
Denuncia reservada.
Processo 215-59 — Nacional A.

C. x GERRA.
Denuncia contra os atletas Paulo

digo Áureo F. da Silva e Fernando
F Negrão, do GERA e Nacional,
respectivamente, por infração do
artigo 254 do CBF.

Bini, Presidente da J. P*ü-*7jf
Liga Regional de » «boi de Iratt,

por infração do artigo 183 do c.

Bpr^'esso 
220-59 - Londrina F.

<*• x A. A. Astorga.
benuncia contra o atleta Pauto

Siqueira, da A. A.. Astorga por inr

fração do artigo, 249 do CBF
Denuncia contra os atletas Ote

vio Zanin, Thalis Berduzzi e José
£*. Ferem, da A. A *«¦**./«
infração do artigo 192 do C.B.F.

P^esso 221-59 -Requerimento
dc Jeovah ^™^de* de . ^-^
Presidente da J. D.- D da Liga
Regional de utebol de Antonina.

Parecer da Auditoria.

ÓTICA CURITIBA
Os mais modernos e aperfeiçoados labo-

ratórios especializados doJJrasil
FILIAL DE PONTA GROSSA

Rua Augusto Ribas, 821 . .
Atende-se todo o Interior pelo Reembolso

Postal
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• APERITIVO PINO •

H01ÂNA EXTRA
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Escalada H Rodada
Do Terceiro Turno de Profissionais e

Campeonato da "Zona ílorie
U . * AI- ,_*i- Ji« mo a última do Camp

Na noite de segunda-feira, como
é de habito a Federação Paranaense
de Futebol, escalou a rodada para as

pelejas do Terceiro Turno, bem co-
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REPRESENTAÇÕES j

MATRIZ 1
FONES 4-1466 e 4-2225 |

A

TRANSPORTES

CURITIBA:.-' AVENIDA PRESIDENTE CETULIO VARGAS. 441
~~ END. 

TELEC, "TRANSFIEL"

* «, li Cl RUA IOAO TEODORO, IJÀ^ 9-4907 e 9-5851 END. TELEC. "RODOEIEè*

5-^fSE,7o UA 
S FRANC.SC0 XAV,ER, ,73 - EONE 2S-,6!0 END. TELEC. "TRANSHE,*

5!i2U^_- 
RpUôAR'0 

alegre _ L0NDR1NA - APUCARANA - MARINCA - PARANÁ,

"BEL0 \Z,A 

~ZZZ 
PONTA CROSSA -UNIÃO DA V.T.R.A _ .OINVILLE _ BLU-

CUA "mTaU 
-"c^OO SUL - E*Z DO .CUAÇU - CUARAPUAVA - ARAPONCAS

. última do Campeonato de

Profissionais "Zona Norte'.
A escala de jogos é -\ 

^inte:
GUARANI E. C. x C. A. FER-

Local: Estádio "Joaquim Américo .

Horário: às 15,30 horas. (Preliminar
S E F. Juventus x Coritiba F. C.
7 juvenis). Horário às 14.00 horas.
Autoridades - Rep. Presidência:
Pedro Ferreira e Valdomiro Pereira
da Costa. D.A.: Nielsen Chamano.

OPERÁRIO FERROVIÁRIO E.
C X C A. PARANAENSE

D?ta: dia 18-10-1959 — Domingo.
Local: Estádio "Orestes Thá".
Horário: às 15,30 horas. (Prelimi-
nar "Juvenis" C. A .Paranaense x
C A Ferroviário). Horário: às
14 00 horas. Autoridades — Rep. da
Presidência: Dibaldo Esquinam e
Acyr MasteMs. D. A.: Clodoaldo
Nielsen.

Escala em prosseguimento ao
Campeonato Oficial da "Zona Nor-
te", referente 7.a rodada do 2.0
Turno, as seguintes partidas:

COMERCIAL E. C. X MANDA-
GUARI E. C. .

Data: dia 18-10-1959 — Dommgo.
Local: Estádio José A. Vieira. Ho-
rário: às 15 30 horas. Autoridades
_ Rep Presidência: Augusto de
Oliveira. D.A.: Carlos H. C Lobo.

ARAPONGAS F. C. X LONDRI-
NA F. C.

Data: dia 18-10-1959 - Domingo,
tocai: Estádio Municipal. Hor&rlo*.
às 15 30 horas. Autoridades — Rep.
Presidência: Lupercio de Antoni.
D.A.: Elias Jorge. ^ ,. „ .

A A ASTORGA x G.E.R.A.
Data: dia 18-10-1959 - Domingo.

Local: Estádio do Nacional. Hora-
rio* às 15 30 horas. Autoridades —

Rrjp. Presidência: Evandèr Tama-
r°A.' 

A. PORTUGUESA x NACIO-
NAL A. C.

Data*, dia 18-10-1959 — Dommgo.
Local: Estádio Vitorino G-Dta*-
Horário: às 15,30 horas. Autorida-
des — Rep. Presidencial- Sandy Ga-
llano D.A.: Jaime Tamarozzi.
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íno coração da cidade)

DIARIAMENTE
Lombinho
Coalhada .
Comida siria em ger»i
Quibe
Galeto
Espetlnha

S^^SlC° 105 PRATOS DIFERENTES ™a<?H5nSnS
¦c5SST-SÍ^^ESD-MESTBE.cocAsr- completo 

SERVIÇO A LA CARTE

(no coração da cidade)
Rua XV de Novembro, 39

105 PRATOS DIFERENTES

a ^*==T^^Í£^™«D BRANCO

Lelt&o A Brasileira
GaUnha eom polenta
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«MENGO Curitiba, Quarta-feira, 14 de Outubro do 1959 TEHCEDBA ffAOWL"

» Vibrou E Venceu: 5x2
Ípw^wwMlii»,WM,tttt>ttM-<ttllt^ww^ilísía ffj faniAf ».vi;l1LA: _l-_ ___'. - __ 1 _i._.m_i_ií__..!>Uida (4 tentos, artilheiro do prélio que terminou com o triunfo rubro-negro -Guarany abriu a contagem mas não I

suportou o ritmo de jogo dos comandados de Jaime de Almeida - Renda de aproximadamente 400 mil cruzeiros i j
<^rr._i^TTTv *"*m»omwWWWWtw>tWiwwww.
r* *&&? * ***** r *•••••*****' "Mamas aPONTA GROSSA - a. Nunes Cottar e Aky sS>nossos enviados especiais) — Num espetáculo que rendeu *
,«a *^»"»afflv_l quantia de 400 mu cruzeiros aproximadamen-Jf
»¦' í!f' °_F*am6nao' d° Rio de Janeiro, venceu a equipe local)*.do Guarany. pela contagem de 5 x 2- O triunfo dos cari J^ocas foi resultado de sua conduta sempre superior dentro _Lda cancha, mesmo tendo pela frente um rival que nunca se I
£ intimidou nem fugiu da luta. Mas a grande verdade é que .Ta diferença de classe teria mesmo que prevalecer, deven- _Ldo-se ressaltar — em abono do Guarany — que o onze 2visitante igualmente disputou o prélio com todo o ardor. 2procurando sempre Jogar sério e compenetrado, como cuias Jcostuma acontecer com o clube visitante. ^"

O espetáculo, por isso mesmo, agradou sobremaneira _hao grande público presente em "Vila Estrela", pois além *das jogadas de elevado teor técnico dos rubro.negros. ficou *
patenteado — como dissemos — que o clube da Gávea é *realmente uma das equipes, talvez de maior mobilidade. 3fdo futebol brasileiro. jl

^ Na primeira etapa o Flamengo Já vencia por 2 x l.yL
jTgols marcados por Dida. cabendo a Xavier o ponto dos lo- ÇL
Jcais. Na etapa derradeira o mesmo Dida assinalou mais J

TT2 teatos- cabendo a Henrique completar o placard para os J.-Jírubro-negros. O gol número 2 dos "bugrinos" foi marcado*-»Jf pelo médio Tatau, quase no final do cotejo.
^*J****_|L*_|^"Vila Estrela" está com apa-

rencia de noite de festas. Pú-
blico em todos os cantos, muito
entusiasmo na torcida é — nà-
turalmente — tremenda expec-
tativa pela exibição àQ Flamen-
go. Diga-se de passagem que
o clube carioca conta com gTan-
de número de torcedoses aqui
em Ponta Grossa. Mas nem por
isso o princesino deixa de tor-
cer, desde já, por uma grande
exibição do Guarany, hoje re-
presentando o futebol para-
naense. Por sinal, a maneira de
como se comporte o Guarany eu-
ta noite pode ter influencia de-
cisiva na moral da equipe para
os próximos compromissos pe-
lo campeonato. Eis um detalhe

••que transcede ao tremendo in-
teresse pela sensacional partida•desta noite.

CONSTITUIÇÃO DAS EQUI-
PES E JUIZ

Vejamos como «Unharão
dois rubro-negros:

*
:<_.

FLAMENGO: Mauro, Joubert
c Santana; Jadir, Carlinhos e
Jordan; Humberto, Moacir, Hen
rique, Dida e Babá.

GUARAJÍT: Madalozo, Arnal-
do e Lara; Zoé, Dimas e Oscar;
Araraquara, Nivaldlnho Nene
Natal e Xavier.

Como se observa a equipe ca-
rioca apresentar-se-á quase quecompleta pois a rigor apenas
Mauro e Humberto são eiemen-
tos estranhos ã melhor formação
rubro-negra.

Na arbitragem estará o juiz
carioca Cláudio Magalhães da
FM.R.

EM CAMPO OS CONTENDO-
RES

Debaixo de grande ovação, en-
iram em campo — quase que si-
multâneamente — Flamengo e
Guarany. Troca de gentilezas
entre jogadores e, após, é feita
a escolha do campo. Ganhou o"toss" o Guarany.

SAÍDA DO FLAMENGO
Henrique para Moacir e este

para Jordan. Tenta "descobrir"

defesa do Guarany
se defende. Flamengo ainda com
a bola. Boa manobra do ataque
v finalmente Henrique experi.
menta Madalozzo com forte tiro.
O arqueiro defende bem. Os ca-
ríocas dominam o jogo e aos 2

minutos quase Babá marca otento inicial. Guarany melhora,
está menos nervoso e Oscar reor-
ganiza bom ataque, mai o Fla-
mengo alivia.
GOL DO GUARANT: XAVIER

A pelota volta para o domínio
dos locais. De Arnaldo o couro
chega a Oscar t- este parte parao ataque. Livra-se de um adver-
sário e lança Xavier. Falha Jou-
bert no corte, aprofunda-se Xa-
vier e desfere potente tiro quevence sensacionalmente Mauro.
Gol do Guarany, precisamente
aos 3 minu'os de partida.

FLAMENGO AINDA ASSUS-
TADO

Os "Bugrinos" estão empolga-
dos com o tento de Xavier. E
agora, aos 5 minutos, já respi-9
ram mais aliviados, conseguindo
manter maior serenidade nas
ações. Luta o Flamengo para

reconquistar o domínio dos pri-
meiros instantes, mas os ponta-
grossenses parecem mesmo dis-
postos a endurecer a partida.
Xavier ganha o duelo contra
Joubert e tem que ser aterrado
para perder a pelota. O juiz in-
verte e dá falta contra o Gua-
rany. Mas, o couro acaba vol-
tando para os pés dos "bugri-
nos" e na tentativa de ataque o
balão é lançado para fora porCarlinhos. Guarany está na área
do Flamengo e Joubert, em úl-
tima instância recua, para as

mãos do urqueirj Mauro. Gua-
rany domina bem a meia can-
cha com Oscar e Nivaldinho ©o-
brindo bem aquele setor. O Fla-
mengo não aparece em campo.
Grande oportunidade perde Ne-
ne para marcar aos 8 minutos,
após grande jogada de Natal.
Seria o segundo gol. Levantou
muito o tiro e o balão foi às nu-
vens. Em nova tentativa. Natal
entorta o tiro perdendo boa
chance.

CORNER CONTRA O
GUARANY

Aos 9 minutos Arnaldo conce-.„ , j,.,,_. j.,aa.aaa. a.-.aav,. _.C3™urir nm g UMnUlOS /\2TWÍllí> COJlLV-
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TRIBUNA tra luto contra os ahuretos eas injustiças!
Carne Continua Ausente Nos Âçougues

Curitiba e os Curitibanos continuam a padecer o drama da íalta de carne. Sim-
plesmente não há nos âçougues... Ou, o pouco que existe, para os "fregueses" es-
treitamente ligados a vida dos Retalhistas. Na CO AP nao se resolve o problema, lan_
çado atualmente para as esferas superiores do próprio governo nacional. Uma provi-
dência que pode ser encarada como uma tentativa de solução mas, que, entretanto,
não nos parece capaz de solucionar a gran de dificuldade. Carne, atualmente, é como
feijão. Não existe e quando existe é escondida...

Festividades do "Dia da Criança"
INICIATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE SENHORAS DO

ALTO CAJURÜ

Com a participação da Banda da Policia Civil do Teatro do
Estudante do Paraná com a peça infantil "Joãozínho anda pra
traz", e com a realização de torneio de futebol infantil, brincadeiras
para crianças, realtoou-se a festividade de comemoração do "Dia da
Criança", programada pela Associação de Senhoras do Alto Cajurú.

A festa contou com a presença de grande número de crianças e
de moradores do Alto do Cajurú, havendo, inclusive, concurso de
ornamentação de holos, distribuição de prêmios a crianças, proje-
ção de filme infantil e palestra, à noite, proferida pela sra. Nair'
Busmayer Presidente da Associação de Senhoras do Alto Cajurú.

A retreta da Banda da Golícla Civil a apresentação da peça in-
fantil pelo Teatro do Estudante do Paraná e as outias promoções
realizaram-se no palanque armado naquele bairro.

NO GRUPO ESCOLAR JÓQUEI CLUBE
Na Sociedade Universal festa comemorativa ao "Dia da. Crian-

ça" organizada pelas professoras do Grupo Escolar Jóquei Clube que
contou com a pressnça de cerca de quinhentas crianças daquele edu-
candario.

Diversos números de arte foram apresentados pelos alunos, alu-sivos à data. A Diretora Regina Casagrande Marihoni e mais 26
professoras do Grupo Escolar Jóquei Clube ofereceram doces e re-frescos a todas as crianças presentea.* '"ODiaDaHispa-nidaue"

I II l;,,la... , . I . .. _.___. _!__ _ 1 _J__ _I .. __Foi brilhantemente comemora-
do o "Dia da Hispanidade" naSociedade Espanhola Cultural eRecreativa. Esplendido coquetel
em que sobressariram vinhos es-
panhois, foi .servido a numerosas
pessoas, entre as quais se encon-
trava o prof. Nívon Weigert, sa-
cretário de Educação e Cultura
representando o Governador do
Estado; sr. Plinio Franco Ferrei-
ra da Cesta, secretário da Fa-
zenda; Prefeito Iberê de Mattos;
Vereadores Sebastião Darcanchy
e Ellas Karam< este representan

do a Presidência da Câmara Mu-
nicipal de Curitiba, além do
cônsul da Espanha 'em 

nosso Es-
tado e de inúmeras outras per-
sonalídades, altamente represen-
tativas. Fizeram-se ouvir, res-
saltando a magnitude da data
que é o "Dia da Híspanidade",
o Prof. Nivon Weigert, titular da
Secretaria de Edifcação. e Cultu-
ra; o Prefeito Iberê de Mattoa; o
Vereador Elias Karam e o estu-
dante Hugo Cueva, natural do
Peru e acadêmico de Medicina em

' nossa Capital

LEITE, pausa para meditação
Leiteiros não justificaram ra- . a espiral altlsta não admite pos-zôes para o aumento do preço do

leite. A COAP simplesmente ne-
gou, Mas, é de se esperar por
novas tentativas, mesmo porque,

sibllidades imediatas de recuo ou
estabilisação. Apenas uma pausa

0 "BILHETE
DO DIA"

Senhor Diretor de"A Margem do Esporte"-
As veses a gente tem de usar

de bom humor para com 03 pro-
biênios mais graves da Cidade.
Eu ri, uma tarde destas, com o
espetáculo de quatro ou cinc» va-
cas passando tranqüilamente pe-
Ia Rua Franci^o Tonijs) bem

próximo de onde eu moro. Lem-
brei que tão no centro elas po-
deriam, extendendo o sea "pas-
seio", ir até a Rua 15 de Novem-
bro e, quem S3be, até a Praça
Generoso Marques! Não seria um
espetáculo de verdade-???... São
coisas da Cidade que não se acre-
dita Metrópole. Absurdo da Me-
tropole que às vezes não tem do-
no. Mande um fotógrafo uma
tardinha destas. E fotografe pa-
ra registrar o fato. Obrigado, do
seu admirador

Alceu Pereira de Andrade

Real Transpor-
tes Aéreos: Ser-
viço não

rou...
Mais uma .queixa recebemos

I ontem, a respeito do mauservi-
ço que está sendo prestado pela

| REAL TRANSPORTES AÉREOS.
| E o leitor, escrevendo, extranhou

que tivéssemos silenciado no3 úl-
timos dias a respeito das defi-
ciências da discutida Companhia
Não há o que extranhar, mesmo
porque não fazemos campanhas
gratuitas. "A MARGEM DO ES-
PORTE" continuará recebendo
as queixas dos leitores, possagei-
ros ocasionais da Real. Passa-esmouifiaçao. Apenas uma pausa ros ocasionais aa «eai. fassa- ;>

para meditação. Acaba subindo cutros que prefeririam, em vez de J!
mesmo. ! prêmios, melhor serviço.
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de escanteio. Babá cobra muito
mal e o couro vai para fora.
Menrique levanta os braços,
ameaça reclamar, mas resolve fl-
car calado. Volta o Flamengo
para o ataque, porém Dida é
desarmado na hora "H". Guará-
ny vai ã réplica e Oscar, em no-
va boa manobra lança Xavier,
jogando multo bem. O pontei-ro entre-ga a Nene, mas este per-de o lance para Santana. O
Guarany ainda é dono da can-
cha, fazendo valer o entusiasmo
de seus homens contra a maior
categoria do adversário. Oscar,
por exemplo, ganha com sobras
o duelo com Moacir, completa-
mente escondido nu cancha. Aos
13 mlniftos houve falta- contra
o Flamengo e Oscar atirou forte
mas nas mãos do goleiro Mauro,
que demora em devolver o cou-
ro. Logo após, o Flamengo ataca
e — pela primeira vez — com
perigo, surgindo uma tremenda
confusão na área do Guarany,
resultando um choque entre Di-
da e Madalozzo. O arqueiro pa-
rece estar Contundido. Feliz-
mente nada de grave aconteceu.
BOLA NA MAO DE ARNALDO

Aos 16 minutos após ~"»n pi-
xotada de Lara, que atrasou mal
para Madalozzo, quase marca o
Flamengo. Dida entrou resoluto,
atirou, porém, o couro bateu na
mão de Arnaldo e não ganhou a
meta do Guarany. O juiz nada
marcou.
EMPATA O FLAMENGO: DIDA

O Flamengo empata aos 17
minutos, por intermédio de Dl-
dai. O lance foi construído por
Moacir, que carregou o balão até
a entrada da área, livrando-se,
com leve desvio de corpe de Ar-
naldo. Depois, cedeu a Dida que,
ludibriou bem Zoé e marcou es-
pftacularme—te. Grande gol.
Após o empate o Flamengo vol-
ta a ameaçar, e o ceutro-médlo
Carlinhos quase acert* potente
chute.

FLAMENGO: 2x1
Mas o Flamengo insiste e o

meia Dida aos 20 minutos, volta
a marcai-, com espetacular' cabe-
cada, após centro da esquerda.
Flamengo assume o comando
das ações e o Guarany pareceassustado com a rápida alteração
no placard. Temos 20 minutos
de jogo e já se observa que •rubro-negro carioca é multo
maia time em |campo. Aos 21
minutos quase o meia Dida volta
a marcar, depois de grande jo-
gada pessoal.

MOACIR COMEÇA A JOGAR
Com a melhora de todo o qua-dro, o meia Moacir também ini-

cia a se movimentar melhor e
mais intensamente. E realiza ai-
ffumas jogadas de acordo com
sua reconhecida categoria. Dois
lançamentos do meia quase que
provocam nova alteração no
marcador. Rias o Guarany con-
seguiu conjurar o perigo. O Fla-
mengo volta à carga, porém, e
Henrique esteve a pique de már-
car, após sensacional jogada de
Dida.

ARNALDO SALVA TENTO
CERTO

Flamengo todo no ataque, e
coube a Arnaldo salva milagrosa-
mente um gol certo, depois de
Moacir haver driblado Madaloz-
zo. Na devolução do couro hòu-
ve comer contra « Guarany que,cobrado por Humberto., resulta
em espetacular defesa de Mada-
lozzo, depois de um tiro de Babá.
Novo corner. Bateu Babá, paraDida, a pelota é trabalhada porDida, mas acaba cometendo fal-
ta em Araraquara. O Guarany
sc desafoga. O cronômetro as-
sinala 27 minutos de partida.
MADALOZZO DEFENDE COM

O Pí;
Grande jogada do novato

Humberto que levou a melhor
sobre Lara, infiltrou-se pela
área e quando ia arrematar o
üuquefro Mudalozol ;«)ulvou .com
o pé. Era critica a situação. A
defesa do Guarany está ataba-
lhoada, e agora, aos 30 minutos,
o domínio <los cariocas é abso-
luto.

JOUBERT PASSA MAL COM
XAVIER

33 minutos de luta. Lançado
por Oscar, o ponteiro Xavier vol-
ta a incomodar a defesa do Fla-
mengo. Livrou-se bem de Jou-
bert, com dois driblings, mos
surgiu Jadir e lançou para fo-
ra. No retorno o Flamengo ga-
nha o balão e vai para a área
do Guarany, surgindo Dimas pa-
ra recuar pára Madalozzo.

DEFENDE-SE BEM O"BUGRE'<
A retaguarda "bugrina" passa

quase Si minutos seguidos de
pressão, conseguindo defender-
se de qualquer maneira. Eaquan-
tu isto o ataque do Guarany
não existe e — nas raras incur-
soes — a defesa do Flamengo
conjura com facilidade, fazendo
prevalecer a categoria técnica de
seus componentes.

CARLINHOS AVANÇA
O novato Carlinhos joga bem

na frente, procurando saturai-
mente ganhar o traquejo eidgido
para substituir um apoiador do

|la*%»<'V»|.^»»%%»%%*%Ma%»»*%%*%%»*»WM*****'***%
quilate de Dequinha. E o garoto
efetivamente tem qualidades.
Dois bons lançamentos seus pro-
porcionaram oportunidades de
gol ¦ para Henrique e Humberto.
Mas, us lances não foram con-
tluidos. O cronômetro está pró-
limo do» 40 minutos de jogo. O
panorama da contenda não so-
fre alteração. O Flamengo é do-
no do campo, n-otando-sc algum
cansaço da parte dos bugrinos,
principalmente dos homdns da-
defesa"*" que suportam pressões
tremendas do ataque carioca.

MOVIMENTOS FINAIS
. Flamengo volta a atacar, no-

tando-se porém pouco interesse
de seus homens em ganhar os
lances mais rígidos. Sem entrar
na área, os flamenguistas visam
o arco, e em duas ou tres opor-
tunidades o couro ganha a linha
de fundo. O Guarany tenta um»
infiltração pelo campo contrário,
mar Jadir bem colocado corta o
avanço, e r.lassicamente, lança
Henrique. O comandante gira
para Dida e quando o meia ten-
tava o tiro final o juiz dá por
encerrada a primeira etapa, com
o placard assinalando: Flamen-
go, 2x1.
TATAU E ROSINHA NO TIME

Voltam a camp0 as equipijs,
observando-se apenas duas ai-
terações: Tatau substitui Oscar
e Rosinha entra no lugar de
Nene.
FLAMENGO 3x1 — DIDA
Mal dada a salda, a pelota é

ganha pelo lamengo. Henrique
faz tabela com Dida e o meia
atira alto, dando a Impressão
d).- que o balão seria defendido
por. Madalozzo. Mas 0 arqueiro"bobeou" espetacularmente e o
balão ganhou o fundo de suas
redes. ',F^ango,, eabuloso do co-
nheoldo arqueiro e Flamengo 3
x L

Guara-i algo assustado com
um oal relâmpago do Flamengo.
finalmente há om momento de
serenidade e boa manobra de
Tatau vai ser concluída por Ro-
amha sem sucesso porém. Gua-
ranl volta a insistir. Araraqua-
ra luta com Jordan, sobrando
para Roaolnha, mas Santana'alivia. Tatau recupera, lança
Araraquara, este penetra, mas «
Jordan lança para, cãrner. Bati-
do o escanteio. Mauro defende
bem sob a cabeça de Tatau.
Nestes prlmbiroa instantes da
segunda fase o Guarani reali-
za boas manobras.
HUMBERTO QUASE MARCA

Aos 10 minutos 0 ataque do
Flamengo empreende grandemanobra. Na conclusão, Hum-
berto atita, a pelota bate emMadaloíifco e vai para corner.
Apôs a cobrança, quase queMoacir asinala o 4.o lljnto. A de-feso. do "Bugre" consegue con-
juram o perigo. Mas o Flamengo««tá irresistível, e apenas nãomarca porque a defesa do Gua-rani se defende de maneira im
P*ssionante, Arnaldo, por evem-
Pio, é um verdadeira gigantedentro de sua área. De qualquerforma o rubro negro carioca es-ta demonstrando que i-fetivmente é uma grande equipe.ror sinal nota-se qw.. o Fla-mengo é quadro de extraordinária mobilidade. Seus homensuao param em camptf mesmodepois de estar vencendo o jogoja com uma diferença de 3 ten-tos.

FOME DE GOALS
De Humberto a Babá a pa-o-cupaçao é aumentar o escore" F

™TZ 
3a'"?m aMlb K0318 nestas

do^'b^P°rqUeare,aS«^do bugre' e também a chancenao permitiram que as boa^realizações dos cariocas foste™convertidas em tentos. Vi^aos 12 minutos. Até Jordan vaiP"a a frL-nte. Maa naTconleeue de útil o GuaraTrecu^
nTresoonl* & ^ ° *K-
A^araoS, O ponlT _* »"»
«odo^ co£ StSS 

*%* d(**r-
al- An»s a co-

£anc_ 
cabe a Tatau nova in,

tro continua jogando cornT^

ÁREA ANos raros momento,, --,os "bugrinos" Hcam de nUVPelota, conseg^^S,^^

áreau;0F,_re™oa_fftra<Uda--.- crarv *_
NOVAMENTE DIDA - 4 x ,

classicame^ptaTfu^^
««es. Grande _«__ 

Un*0 *>*

VALE °^ogo após o Flamei,^

ra, disputam a pelota, levando x
melhor o ponteiro, que centra
rápido para Henrique. O coman-
dante emenda de primeira, sem
defesa para Madalozzo. Mas o
juiz invalida o lance assinalando
falta de Humberto bm Lara, no
lance anterior. x

ENTRAM BOLERO E
LADINHO

Duas alterações, entrando Bo-
lero no lugar de Joubert e La-
.Unho no de Lara, passando este
para o eixo da intermediária no
lugar de Dimas.
GUARANI QUASE MARCA
Numa manobra de Araraqua-

ra, por, pouco Tatau, avançado
nio marca, apos um lance i_m
que o arqueiro Mauro saiu maL
Para felicidade sua, porém, a
pelota foi pela. Unha de fundo

FLaAMENGO LUTA COM
ARDOR

Flamengo arranca aplausos da
toricida. em cada nova e sen-
salcional manobra de seus ho-
mens. O clube visitante não pa-
rece estar ganhando o co&je,
tal a maneira como se atira i
luto. Os pontxgrossenses está-
maravilhados com os pupilos 4b
Jaime de Almeida.

DD3A COM O DIABO NO
CORPO

O artilheiro da partida está
em noite de rara inspiração.

Aos 20 minutos dá um "shov/-
espetacular, fintando s-eguid-.-
mfcnte tres adversários. O púbii-
co aplaude o grande meia.

NOVA ALTERAÇÃO
Aos 23 minutos sai Natal e en-

tr» Maleita. Mas o pública qua-nem nota porque o Flamengo'
continua dando grande demons-
tração de futebol. Em seguida,
entra Manoel-nho na equipe dó
Flamengo, substituindo o arti
lheiro Dida, qta deixa a cancha
sob os aplausos dá grande assi»-
tencia.
ADALBERTO NO LUGAR DB

MOACIR
nutos da etapa final Jaime de

O cronometra marca 30 mi-
Almeida retira Moacir e fas
entrar em seo !ug_r o aspirante
Adalberto. E o próprio Adalber-
lo organiza boa investida que «concluída perigoaameníb p©rBabá. ._

LARA JOGA BEM
O lateral esquerdo do Guarani

joga muito bem. Agora consegue
realizar grande jogada que me-
rece aplausos da assistência.
Por sinal , voltamos a repetir,
quos.j toda a defesa do "Bugre"
joga muito bem, fazendo o quelhe é possível para conter o im-
peto dos cariocas.

FLAMENGO DIMINUI O
RITMO

Parece que as alteraçôe s na
linha de frente do Flamengo
tiraram um pouc0 de seu 'brilho,
se bem qrt.- tanto Manoebdnh*
como Adalberto lutem com omáximo ardor. As jogadas agor*não pertencem apenas ao Fb-mengo pois o Guarani tem al-
guns bons lampejo, e, numa in-vestida de Maleita, o*zagueiroSanta é forçado a lançar a. pelo-ta pela lateral.

FLAMENGO VOLTA AMARCAR — HENRIQUE
Mesmo jogando Lm ritmo maislento, o Flamengo ainda é dono«ias açoes, conseguindo novas in-vestidas. E o comandante Hen-

H^/' 
ou,e. "«rseguia sen tentadesde o irucio do cotejo conse-

v^nl ™lm,cnU; "« 38 -ün-ta»vuncer Madalozzo. Recebeu *peiota na^ intermediária, fintounada menos que 3 adversáriosc aur0u inapelavelmente. OPublico presente em "Paula
Xavier» aplaudiu 0 ffoal real

GUARANI DIMINUIU _
TATAU

pr£_P°Ve aUnmS """^ «"-
ataque0 ntUafa.,Ü COnsfffue bo™

canieio 
FUme^° c°ncede es-

S.'cob0a„Gdr't,n, ^ **"

¦SinTT*0 «atamente aos

^amenga a ,avor *?
FIM DA PARTIDA

Almeida V»T dc **>*> de
contidas norí^ . ^' BKBaP^
Flamengo T^' "''* d'feaa do
co d« as «"«cargas o ar-

n^InhTpír8 eremUDr°,d* ^

2£_^* ¦===.=

•Jui* assinala o téVmin 
* 

f^'teln i?ip_. *«mino do co-
Tri_„fiaMenso. 5 * Guarany, 2.Triunfo justo, categórico e ZLPetacttlar dos t^riocas muf m-«««tádiodeXrsE:
Pâtica manifestação do púbuS.

.' .
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P. Llncu dpe Pau-rartoca entre os potros
^FefirnoG. P.L.ncudpc ,'"tachado, c««|U»nto que os favo

lft Hiperio e Arlechlno fracassa

S? complctamento.
Di& é-do Stud Lineu-de Pau-

achado. íoi dirigido pelo Os-
^.fuUoa e apresentado por Er-

t d» Freitas. Tanto ele como
*%?- vieram de Sfio Paulo paro. in-
7 «íí na prova. O tempo para os

?5?m^r« íoi: 123».
«IJENOS AIRES
O Clássico Espanha disputado

palesmo domingo passado, para
!~uas tíe três e quatro anos, em
i fiOO metros, teve como ganhadora
Serrania por Timor e La Lena, di-
íicida por Oscar Mardi. Sixtina c
Narva foram as competidoras quo
Completaram o marcador. Tempc:

101" 1.5-

MONTEVIDÉU
No Hipodrcmo de Maroru.- dispu-

«ou-ec domingo passado o F. P.
«acionai Derbi Uruguaio. Em 2.500
Litros e dotação de 60.000 pesos
ouro Ganhou Prince Edward, filho
rio excepcional Urânio em Lerwick. i

Eglaneko — X-ennox - Crujido e j
WautUus chegaram em seguida. T.
jgpino foi o jóquei. Tempo: 161".

S. PAULO

O Clássico America, para/ potros
-calizado domingo passado com 200
Ínil cruzeiros de dotação em 1.800
metros íoi vencido por Hipocrito,
aae derrotou no "photochard" ao
Veneziano, com Heros em terceiro.

DendiCo Garcia dirigiu o ganha-
dor, que registrou 111" 7|10 para a
distancia-
^IVl^maaAaAmMMAMmmmiVèMMAAA/.

disputado
2.200.000 liras de d.itação, teve co-
mo ganhador Tbetis, conduzido por
R. Renzoni, derrotando Cinzica e
Blue Merlin.

PARIS
No Hipodromo de Longchamp íot

disputado o G. Criterium íranefis,
com 12 milhões de francos de dota-
ção e numa milha. Venceu Angers,
por Worden é Gwined. dirigida por
G. TMbouens. Chegaram em se-
gutda Never Too Lato e Tanata.

PORTO ALEGRE

Estensoro ganhou novamente.
Venceu o Grande Prêmio J. P, de
Assis Brasil. Náo tomou conheci-
mento dos adversários, registrando
novo recorde para or, 2.200 metros:
139" 315. Clovi. Dutra foi o jóquei

Saitan, Lord Chancl o Ourodá

[MM.larte Em lega iW|.nn|C
11,0 nu* é o «ovo lider da ge- O Grande Prêmio Pederico Tesio, IJ||I|I
Va» DífL_. mntt- os notros. D*r- disputado domingo, em Milão, com mW IP ¦ W.

Um Grande Prêmio no sábado e outro no domingo—Hossas eonáderaçees
VIU W»H-IM»w m * 1.--I-»»-* amam -'i__._*lTfc,-i „„„ _,n. ««oiiv. nroeramado para 1.600 me-

Programas rara
Esfa Semana

Mais uma vez o Jóquei Clube
do Paraná programou carreiras para
sábado e dominga. \

Novamente, como sucedeu na se-
mana passada está promissor o
programa do sábado, devendo ai-
cançar novo sucesso sua' realização.

Oito parcos serão disputados, to-
dos dc excelente feitura e com pa-

APEMTtVO FINO

INDIANA EXTRA

reos chaios o d., forças equilibradas. .
No sábado será difcputado o G.

Prcmio Jóquei Clube de São Vicen-
te, em 1.500 metros, com sessenta
mil cruzeiros ao ganhador o que
reuniu as inscrições de nada menos
que onze animais de proprietários
e treinadores diferentes.

Adiante a primeira vista parece

Ni*tl IH. *fH ffl f~ -*-* •*¦->--*- -* •* * ¦****"-tL*f-"***'**

H0RM0SEXIL
Fraques» 8e_rn_.iT

sor força, entretanto,, terá que en-
ítentar animais da categotia dos
estreantes Fok Lady e Horla, am-
bos muito bem de estado, trazendo
campanhas excepcionais de outros
hipodromos e desfrutando de con-
dlções ílslcas das melhores.

No domingo a grande atraçSo será.
o Grande Prêmio Jóquei Clubo Bra-

8tk__.ro programado par»
tros e com setenta mil cruzeiros do
dotação, ondo estarão reunidos ani*
mais de nossas primeiras turmas.
Desde já, Jamelão, Cataoclo!n, m-
Irene, Don Jamilão e Quantrel vem
sendo' apontados como forças, ©
dentre eles deverá, sair o ganha-
dor.

xxx

MAKILHÍÍS«MflÍIC0LE'>
Um novo produ+o de

COLLÈLTPA--«C«íâmica São Moucos»

11
¦ í

i

OCOL0S
Ofica Curitiba

Praça Zacarias. 1?
Bdttfeto IOAO ALFREDO

I 0COL0S

O onsulte o seu medi
eo oeulista e traga a
¦na receita a ÓTICA
RAEDER

Rua Riachuelo, 147
CÜBITIBA — ÍASAKA

j ;
e Saitan, Lord Chancl o Ouroda I  ..
chegaram em seguida. 3
wmKmmmmmmmimmmmm^^ Tea»»>
I—* ~~ Jj 

; 
' EmCompria-Mce

^^^8t^BSwWl_ll-iiij_- ! ' * *"*da ¦" taratMla **

I-;ipí|^ iLeiaCom Atenção
>^\ 1 V Preços sensacionais durante a semana em: 1

nnnfift «I IRMÃOS MALUCELLI & CIA. LTDA. 1
\ /m . °* ttl lill I^S-s^A CONHAQUES — Lttro   «^ 

• H

j^Wta^UUllU^^, I . SèiMoãra  ss i i
 »•«*»__. '"\^A<^ CREME DE CACAU ^g'^5^^***«*-^-1_| . ^f BOONE KAMP .-• 4000 V

À/foí. UCOHES-  40Í00 Í
I FABRICA E ESCRITÓRIOS: _é%S&r i

Av. Anita GaribaWi, 599 ^^méir
Cx. Postal 2483 - Tone 4-79U^jfey^ I
CURITIBA - PARANÁ ff^^^^Sf^ ' l

MmtWmmmW^^^^^^

__.__.__._______________> fgl^-.m--mmm----mm.mm.

Janelas com escuras £r$ 450,00
Janelas com VeneaáanM Crf 700,00

mm -.-. Cr$ 260,00 1,———————»'|
Porta de Pinho

»»»>nn.im*'*" T*i»U 1 ~»t*il

Amanhã - CINE ÓPERA - Amanha
Em Sessões ás 14 — 16 — 19,45 e 21,45 horas

O retrato de uma época... "Gangsters" e contra-
ventores e uma linda mulher com todas as letras, RO-
BERT TAYLOR e CID CHARISSE em criações ines
queCveis! _, __ mm ."A BELA DO BAS-F0ND'

Filme ein Cinemascope e cores da Metro com um
punhado de mlheres deslumbrantes ^

Colaborando com as festividades da Semana da
Asa, de 17 a 23 do corrente, a Empresa do CINE ÓPE-
RA em homenagem a nossa gloriosa Força Aérea, exibi-

* rá no dia 18, domingo ás 10,00 horas da manha, o filme

i«

VEBMOUTH  •- «oo j
FERNET  55.00
BITTEH 604H»
CBEME DE CACAU  $$.00 í
BOONE KAMP .-• "" 40M
CAPILÉ 55,00
UCORES* «.OO
XAHOPES 55,00 s
VINHO QUINADO  35,00
VINHOS TINTOS 55,00
GHASPA . .  ""'" 45.00
INDIANA EXTRA •• *• 33,00
INDIANA COMOM 30.00
GAZOZA — dúzia ... 43,00
AGUARDENTE COMPOSTA — LStro ' 2QM
RELOJINHO -— frasco " "/

Compre durante esla semana em mn dos Armazéns de
IRMÃOS MALUCELLI

MATRIZ: Av. Silva Jardim, 979 — Fone 4-3364

PORTÃO: Av. Republica Argentina, 4-489 - Fone: 4-1833

FLORIANO: Rua Mal. Floriano, 1.456 — Fone:4-7862

JOÃO NEGRÃO: Rua João Negrão, 532 — Fone: 4-6922

CENTRAL: Rua Amintas de Barros, 95 — Fone: 4-0645

Para seu aperitivo peça INDIANA "EXTRA"

ASAS DE ÁGUIAS
Com JOHN WAYNE e MAUREEN 0'HARA
Filme gentilmente cedido pela Metro

6ão é inteiramente gratuita ao povo.
LI,'__. '-'J—I

(III CORITI
HOJB EM MATINÊ» ¦

Essa exibi-

1 &% '-_> ASTÁIOS M MílSfCA~. <.'*S

%
JÊÊbm,
ySMwsi.

Amanhã-Cine ARLE0UIM-Amanhã
Em Sessões ás 14 — 16 - 13>45 e 21,45 horas
Duas almas choram, em silêncio, as injustiças do

v%orm
i^emmu.

REMATft . REíMn» _ »
, mm' «ESTIBÍ CORWl
Z£iOM' COST/AÍHA' HTUSÜAH

[itgsmmimm-mVm^mmm^J^^ií^fi»

"> V4t:

SOIRÉE — ás 2 • » B**^.,
JORNAL NACIONAL —

(Esporte na Tela)
O ÍDOLO VIVO — Técni

color e cinemascope com
Steve F'orrest

A USINA DOS MONS-
TRO S— Com Brian

Donlevy
i„.... .mmm~». ; ••¦;• •• " '"*"

Sexta-feira — as 20 horas
— Tela e Palco

sentação dos maiores carta-
zes daradiofonia paranaen-
se, em beneficio da Socieda-
de de Socorro aos Neces-

sitados. Verdadeira festa
ta caipira

¦..?¦««--¦¦¦•¦¦•«nu !•»¦¦»¦¦¦ ¦ 'W"P^

FUme da Universal.

traoe."

•«««__«« ~-™-*52-s £¦&___.'-" °"°CKte"
COVIL DA DESORDEM — FOme da universax^ ^___W_-P-

~~*~~—hTWi? FLOF' t> a - Hoje ás 20 horas
* ./557im£ Filme da Universal com Jack Palanco J"AMBIÇÃO DE COVARDES - FUme da u

->•¦&>¦

IMADRESSELVA — Com Libertad Lamarque

rmÊMARAJó — Hoje ás 20 horas
^Tfü^e 

da Ari. com Inaxid Bergman

.O - Filme da Universcd. com WO*

r. ¦ .___^l_XL'' mm**m»MUHMMMPM>.

<¦•'! '- 
'' 

Ni
fc."'' ¦' \/:i?fLÍÍ^^^ -^-?:'W^'-:[-'- '¦ 

•l:':-'r^'y '¦:¦' •¦'

fj^MJ^^^^mmmmm^Smim

I^^^^KaÕ.^A.^»» >.« »—

" "

Terça-feira:
A UM PASSO DA MOR-
T55 — Técnicolor e cine-
mascope com Kirk Douglas
BRUTAL AVENTURA —
Técnicolor e cinemascope

com Van Johnson e
Martine Carol

Jk. CMÃ BBASIL esnas
íoliamaenriqneceropofoipmpre hoMesyosen

mis. dislribnidoras da Loteria Federal nos Estados do Paraná e Santo Catará».
biQiete feTederal m mató ©n nas fifiais, à Ina 15 ii

RoTem-m!, 80 e 1Z6 e Barão do RI. *». -^nm, mm Loja?
MM ."-':

_;,__,..„__._ •; --:¦•;;••¦„!;j^,.;, - .^.^.^„.:. 
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Atlético Iniciou Ontem Á 'Semana Oper ar iana9
60 minutos contra os aspirantes e SO minutos contra o Celeste F C—Hoje i ndividual e amanhã apronto -~ Lindo*

mar treinou e Nilceu foi a novidadeOntem à* tarde os profissionais dt> Motorzinho a entíosamento das
Clube Atlético Paranaense, reali
saram o primeiro coletivo da sema-
na, tendo em vista o cotejo do pro-
.rimo sábado, quando irá enfrentar
a esquadra- do Operário Ferroviário
de Ponta Grossa, cm jogo do tercei.
*o turno do campeonato de 1569. O
exercício do'Campeão foi dos melho-
res. muito movimentado e dividido
em doisperiodos de 60 minutos, sen-
¦do oi primoiro contra a equipe de
aspirantes e o segundo contra o on-
3* do Celeste F C de nossa segunda
divisão de amadores.. Não houve
preocupação de goals, procurando

Unhas, tendo realizado uma série de
modificações, principalmente na 11-
nha de ataque.-

UNDOMAR E NILCEU

Como nota mais destacada do
treino de ontem, o reaparecimento
do zagueiro Lindomar, que treinou
durante 80 minutos dos 120, não
tendo sentido a fratura que o afãs-
tou) dos últimos compromissos do
Campeão de 58. lindomar treinou
bem e deverá ter sua escala positi-
va _o apronto de quinta feira, para
o cotejo de sábado contra o "Fan-

sença do centro- médio Nilceu, vin-
do do Araucária F. C, da cidade
do mesmo nome e que deixou boa
impressão,, devendo voltar a treinar
na tarde de amanhã.

DETALHES TÉCNICOS DO
TREINO

Foram os seguintes os detalhes do
treino de ontem à tarde: (primeiro
período) — TITULARES — Milton
(William). Lindomar e Belíare; Al-
timir, Tocafundo e Sano; Gaivota,

tasma". Entre as novidades, a pre- íeronimo, Talco. Nene c Tiquinho.

Suplentes
No Ensaio

«Golearam»
Do Coritiba

7 x 0 ontem a tarde após apresentação bastante superior
— Os detalhes do coletivo

Treinos Dos Clubes Suburbanos
Estará treinando logo mais a tar- cotejo matinal do próximo domingo

de em seu campo o Belmonte,
O técnico solicita o compareci-

mento de todos os Jogadores as Vi
horas.

O Poü tem seu ensaio marcado
para esta tarde em seu Estádio o
técnico Toscani ilho pede o compa-
-«cimento- de todas os atletas aí
16,30 mts.

A representação do Madureira em
mateh treino contra os Juvenis do
Clube Atlético Ferroviário estará
encerrando seus preparativos para o

frente ao 5 de Maio.
O coletivo esta previsto para as

16 horas.

O Vasco'da Gama tem seu treine
marcado para esta tarde no campa
ao Palestra Itália. O técnico Lara
solicita o comparecimento de todos
os jogadores as 16 horas.

O Bangú treinará coletivamente»
esta tarde em seu campo na campi-
na do Siqueira, o técnica Caxambú
solicita por nosso intermédio o com-
parecimento de todos os atletas as
16 30 horas.

Além das experiências feitas por
Magno, no seu ataque titular, a
grande surpresa _o ensaio de ontem
a tarde foi a "goleada" estabelecido
pela representação de suplentes so-
bre os titulares, após uma apresen-
tação bem superior.

Na verdade os reservas estiveram
bem melhores, fazendo seus tento;
através de Arion 3, Chico. Zalmir
Ramon e Bira.

AS EQUIPES
As equipes alinharam:
TITULARES — Valdomiro, Nico

e Mimi; Julinho, Béquinha e Gui-
marães; Oda, Mlltinho, Almir (Ivo)
Duilio e Lazinho (Oda).

SUPLENTES — Hamilton, Reni
to e Mincirinho; Pernambuco, E>'-j
des e Bira; Dica, Zalmir, Aii-jn
Chico e Douglas.

. I
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Seminário ficou no Sporting

AHung

O extrema esquerda Seminário, da se leção peruana, que havia ido para a Ps*
ponha e nao pode íicar, por ter assinado contrato com dois clubes, encontra se ago-ra em Lisboa contratado pelo Sporting.

[ria procura reconstruir sua
famosa seleção

BELGRADO — A quipe nacional húngara venceu nesta capitalem jogo internacional de futebol, a equipe iugoslava por 4 x 2. 
'

l Os húngaros tentaram uma experiência. Não desejando rejuve-
(nescer demasclado a sua equipe ,eles fizeram jogar dois novos in-
, ternacionais, dois meias: Albert e Gorocs. Essa experiência foi con-' cludente, e, assim, Albert, com apenas 19 anos, marcou tres dos qua-ktro gols de sua equipe. Gorocs esteve igualmente à altura.
[ No entanto como a França, a Hungria deverá rejuvenescer a, sua equipe se pretad continuai- desempenhar um papel de primeiro
) plano no concerto europeu de futebol.

Em grande evidencia a Bulgária
SOFIA — Os búlgaros vnceram ontem, nesta capital, em en-'contro internacional de futebol, os íranceees( por 1x0, colocando as-isim fim a um belo palmares da equipe nacional francesa invicta

[há quinze meses. '
. . A última derrota dos franceses lhes havia sido inflingida na-_Suécia, durante a Taça do Mundo, pelo Brasil. Falta sangue novo<à equipe francesa. Nenhum "jovem" figurava no selecionado batido
[em Sofia. E' verdade que os adversários eram de grande porte: os
r búlgaros vinham de abater & URSS por 1x0, após um empate de
,1x7. em Moscou.

Diante dos sólidos defensores adversários, os atacantes franceses
[nada puderam fazer.

Campeonato Hun
dial Feminino de
Bola ao Cesto -..

MOSCOU —. Teve prossegui-
mento hoje em Moscou o Cam-
peonato Mundial Feminino de
Bola ao Cesto com a partida

que reuniu os quintetos da Bul-
garia e da Coréia do Norte. A
vitória sorriu às européias por
48 a 42. Apés este cotejo é a sé-
guinte a classificação dos con-
icoi-rentcs:

Ia — União Soviética, 4 pon-
tos; 2.o — Checoslovaqula, 4; 3.o
—- Bulgária, 4; 4.0 — Rumania,
3; 5.o — Hugria# 3; 6.o — Polo-
nia. 2; 7.o — Iugoslavia/ 2 e fl.o
— Coréia do Norte, 1.

Campeonato Italiano
Na Itália a 4.a rodada trouxe a surpresa do

primeiro tropeço, embora parcial, do lider Juven-tua, que em Bergamo nâo conseguiu mais que umempate (2x2) frente ao Atalanta local enquanto
também o vice-lider, Bologna náo era 'mais 

feliz,¦empatando (lxl) em Alessandria. Isto provocou
_àgum reagrupamento na classificação, onde aparecem

agora, a um ponto somente do Juventus, quatroequipes: Bologna, Spal, vitoriosa (2x1) sobre Udi-
nese, Lazio( vencedora, também por 2x1 do Lane-
rossi e Fíorentina que superou facilmente (3x1) o
Roma. O campeão Milan venceu (3x1) ao Napo-
li, que está agora relegado à lanterninha, em com-
panhia do Lanerosai, mas demonstrou encontrar-
se ainda longe do rendimento apresentado na pas-
sada temporada.

| Campeonato Espanhol
Na Espanha a 5.a rodada trouxe fáceis vité-

j" fc rias para o lider Barcelona (5x0 contra o Sevilha)
. ( e para o vioe-llder Real Madrid (3x1 contra o Atlé--tico Bilbao), enquanto o outro vice-lider, o Ovie-

do, derrotava a duras penas (1x0) o modesto Las
Palmas, A grande surpresa da rodada foi fome-
cida pela Zaragosa. que venceu (2x1) ao Betis
em seu campo, enquanto o Atlético Madrid encon-
trava as previstas dificuldades para se Impor (1x0)
ao Valladolid.

Campeonato Francês
Na FraJiça a ll.a rodada confirmou a má fasedo Campeão Nice, derrotado em casa (3x1) peloStade Français, enquanto o lider Nimes não iaalem de um empate (0x0) em Angers, resultadoaté certo ponto lógico e esperado, e o Limogescom sua defesa desfalcada, era derrotado (1x0)em Lyonv Toma'assim aspecto dos mais interes-santes o-desenrolar do certame eis que o Reims

que segue o Nimes a dois pontas, jogou uni"mateh" a menos e portanto pode ser consideradoem igualdade de condições com o lider ao menosaté 26 de novembro quando será recuperado seuencontro com o Toulon, adiado em virtude dacessão de vários de seus elementos para a forma-
Ção da equipe nacional que preliou (e foi derrota-
da) em Soíía( com a Bulgária.

Campeonato Português
Em Portugal, a 4.a rodada, que se apresenta a"priori" calma, acabou trazendo sensíveis mudan-

ças à classificação, eis que na ponta o empate
(lxl) do Sporting com o Vitoria de Guimarães iso-
lou na liderança o Beníica, vencedor (2x0) do mo-
desto Boavista. Surpreendeu profundamente tam-
bem o empate (2x2) do Porto com o Leixôes, as-
sim como totalmente inesperada era a derrota
(2x1) do Belenenass frente à Acadêmica agora
emparelhada com o Covilhâ no terceiro lugar.,ao va-iaaoua. í empare_hada com o Covilhã no terceiro lugar.

ASPIRANTES — William (Man-
tovani), Salvador e Dirceu Bueno;
Luemir, Borracha e Pádua; Izabe-

llno, Osvaldo Orlei, Atos e Catarina < , Tiquinho
ATLÉTICO — William (Man-

tovani), Lindomar (Borracha) e
Belfare (Dequech); Aitimir (Nilceu)
Tocafundo e Sano; Gaivota (Mi-
miu) Jeronlmo (Orlei), Nene, Tai-

(Geraldlno).
CELESTE — Nelsinho (jacn

Veiga e João; Palestrinho ;_,„ •
Santos e Aírton; Aurélio, Pele, m
fredo, Bibc e Erasmo.

Británia Jogará Em Porto Unia®
Dois jogos napela cidade já marcados pelo 

"tigre" -
Sexta feira (a noite) o embarque da delegação
Acertou o Británia duas exibi

ções na cidade de Porto União.
Estrelará sábado contra a equipe

do São Bernardo, voltando a jogar
no domingo contra adversário ainda
não designado.

Os '-tigres" levarão a equipe prin-cipal aquela cidade quando preten-dom fazer uma boa exibição de fu-
tebol.

PARTIRA SEXTA FEIRA A

NOITE

A delegação dc Británia deixará após o ensaio coletivo quo Moacü-
Curitiba sexta feira a noite. Gonçalves dirigirá na tardo fl0

A delegação será formadai logo amanhã.

BECA Ensaiará
Também o BECA ensaiará esta

tarde. O técnico Savi convoca todos
os atletas para comparecer ao seu
campo logo mais as 16 horas para
o ensaio de conjunto.

Treina 0 Ipê
O Ipê está com seu ensaio mar-

cado para esta tarde, em seu cam-
po sendo _ue a direção técnica
convoca todos os jogadores, para
comparecer as 16,30 horas ao gra-
mado.
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Em momento, emoaonante. oniem pela manhã, o sr. Martins Sieafried MW p- 
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Bloco Treinou Ontem: 3 x 1
Titulares bateram suplentes, após movimilentado coletivoDetalhes do ensaioCom os titulares batendo a repra.-
sentação de suplentes pela conta-
gem de 3 x 1, o Bloco Morguenau
treinou na tarde de hoje, em prepa-rativos para os scus próximos com-
promissos amistosos.

Bom e movimentado p coletivo que

terminou com a vitoria dos efetivoscom goals de Tadeu, Renato e Minroenquanto que Godói fez o tento dehonra dos reservas.
AS DUAS EQUIPES

tâSí eq,?pe" treln*ram com as se-güintes formações

d__^..TaS0' Carl0s e c5ezar: Ta"
cttpt^J^110' M111*» * Ate"6-OTPI^NTES - Ero, c^^ t,

th ' Goaoi' JtüT ° ows-



Brio E Vergonha!
BBB|Na Cara

- Corpo são em alma sã.
-Craque?... Não! Nas um

exmplo para êles...
- História sem história
- Futebol como paixão

5-0 outro lado da vida
6 - Conselho para os Novos

17 - Brio e Vergonha na Cara
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CORPO SAO EM ALM.A SA...
Faço trinta e seis anos em 22 de Novembro vindouro. Frcci-¦nmcntc, sou de 22.11.1923.

Assim Victor Afonso Heilcr começou a sua entrevista. Falando
calmo e pausado. Dando, seguramente, a maior entrevista, de toda.
sua carreira esportiva. Ou, como ele próprio fez questão de salientar
entre uma brincadeira e duas palavras mais sérias:

• »—-. *- <s*~ a primeiry vez que me procuram assim, para contar
coisas que só os craques de verdade são chamados a contar.

Falamos de Vitoreli. Invicto no Real. Campeão da Liga Regional
de Campo Largo em 1958. Lider invicto do campeonato de 1959. Isto
para os que o conhecem de hoje e de agora. Para os outros, ó o anti-
go médio e centro médio do Ferroviário, centro-médio do Paiestra e
meia e centro-médio do Belmonte da Divisão de Amadores.

Vão ri i/cr:
Mas o Vitorell do Rea] é aquele Vitoreli do Ferroviário, do

Belmonte e do Palestra???... Do Paestra Vice-Campeão de 1952???...
Nós respondemos;

Ele mesmo. Beirando os trinta c seis anos. Mas jogando co-
mo sempre jogou. Um coração dc ferro a movimentar duas' pernas que
não se entregam nunca...

Vitoreli: Coração De Ferro E
Pernas Que Não Se Entregam Nunca,

,r...\ ™" '"' umj~ . mmm$

IDois 

veteranos e um sorriso de otimismo e de confiança. Viiorelli e Waldomiro Rauih com »
o Jornalista. A entrevista do veterano centro-médio diz coisas interessantes e aconselha os

2 — CRAQUE ???... NAO !
MAS UM EXEMPIO PARA

ÊLES...

Não, amigos, Vitorelli nunca
foi craque. O seu nome não
freqüentou manchetes. A sua
vida não foi noticia da crônica
espectallsarla.

FUca-sa, contudo, esta justi-
ça: Também não foi "minho-
ca". Respeitados, sim. Por ai-
guris até temido. Querido dos
Companheiros, amigas <Ios sous
amigos e jogador de molhar a.
camisa, um a um. cada noventa
minutos que teve de jogar.

Recordou oompvido, enquanto"Waldomiro Rauth sorria do que
parecia, ser, êle, rciraimento e
falta dc desembaraço:

— Não póss»' dizer que a crô-

nica tenha sido favorável co-
migrr. Mas nego àqueles que di-
zem que éla foi hostil. Me
aceitaram numa época de gran-
des craques. E não foram injus-
tas, negando aquilo que ou sem-
pre prezei cm mim mesmo: o
desejo desmedido de não per-
der. O espírito de lutar até o
fim. Mesmo quando o jogo não
tinha mais reparos...

Por isso o e;s..mplo. De per-
severança, de lealdade, àh for-
ça e de bravura.

3 — HISTÓRIA SEM
HISTÓRIA

¦ *.

Alongamos a conversa, fazen-
do o questionário de toda en-
fevista:

Nome inteiro:
Victor Afonso Hcllcr.

E qv..- mais, Vitorelli ? ? ?
Filho de João e Erama, Hei

ler-. Nascido cm Ponta Grossa
no dia 22 de novembro de 19.23

Veio assim contando uma vida>
inteira. Três irmáes. Bernardo,
Herminia e Joana.

Perguntamos:
Bernardo também jogou fu-

l*..bol ? ? ?

Resposta:
Não. Na familia só eu. E

nem sei como sigo jogando.
Sea pai, funcionário da R.V.

P.S.C., trouxe o, e à familia,
para Curitiba. E em 1938 Vito-
rellâ começou jogando nos ju-
venis do Ferroviário. Depois,
transferida, a familia para Mar
fra, passou a jogar já como
adulto, cm 1943 no Peri dc Ma-
fra. Em 1945 voltou ao Ferro-
viário, jogando como meia u
como mela e como centro médio
entre os Aspirantes. Não gos-
tou e passou-se para o Belmon-
te, da Divisão de Amadores. E
do Belmonte para o Palestra em
1947, De 1947 até 1952. Aqui
uma recordação impijrecivel:

— Fui ViccCampeão pelo
Pali-stra. Provavelmente uma>
das grandes satisfações da mi-
nhai vida. Um quadro que
amava uma camisa e que luta-
va por um ideal. O ideal de
fazer do "pequeno" clube ovmaio*r" clube do futebol pro-

1 -- O Santos poderia ter dado o shoiv de
goals que a torcida queria de presente.

Mais ainda: poderia ter tentado a desmorali-
-tação através da ascendência de seus homens, em
todos os quadrantes do terreno. Mas não conseguiu
fazer isto...

E por que?
Por que não quiz?
Não acredito...

— Sim, não acredito nesta.história de time
que não enche as redes porque não quer.

As duas bolas de Pele foram na trave mesmo ;e
a bomba de Coutinho, no travessão, parecia ter o
endereço certo.

Sim, o Santos se torceu dentro da canena em
busca da vitória por goleada. Correu atraz do ro-
sário andou procurando a Koleada, pediu mais

números ao marcador.
Mas ficou no golsinho de Sormani, exatamen-

te o Dior entre os piores homens que apresentou.

— Eu acrzdito na potencialidade do Santos.
Admito principalmente a imensidão da

sua categoria...
Mas> não posso esconder a minha decepção por

ter visto o Pele jogar armando, Couiinho displi-
cento, sem vontade de jogar o o próprio juiz, balan-
çando preguiçosamente a barriga dentro do cam-
po, como sc o dinheiro paranaense qu» ele recebeu,
não valesse tanto como o dinheiro paulista.

O Santos, desta vez, não deu espetáculo. E sc
demonstrou sér o mesmo time simpático de outra-v
jornadas, ao mesmo tempo, nunca chegou a apre-
sentar o mesmo ritmo técnico e nem o mesmo sen-
tido dc entusiasmo.

— Não, o Santos não ganhou de 1 x 0 porque
não qujz fazer mais tentos.

Ganhou isto sim, porque seu ataque estava
desta feita 

'sem 
nqueie sentido de goal de_ outras

. oportunidades e porque a defesa do Coritiba, ja-
mais se entregou, no duelo continuo frente aos

seus homens. .
"Foi dificil — confessou-nos Nico, apus o 

jo-
go — mas conseguimos manter a pequena diíe-

n?5-- 
perguntamos a Nico sobre"Pele. Riu um

pouco mas depois falou:
_ £ dificil de marcá-lo mas o Bequinha sc

compenetrou e creio que não so saiu *ial.

O problema é n&o Ir seco no homem... *

vigiando e esperar o descuido para tirar a bola-
Avançar diretamente nele.é caminhar para o dri-
ble certo e irreparável. E driblando, ele entra
mesmo.

— Incomodou muito?
— Tanto não. Porque ficou longe r.a are_ e fo-

ra do alcance do nosso trabalho. Mas estávamos
sempre de olho no hrmem.

— Mogno sentiu que o Santos -iro tinha a
mesma condição ofensiva de outras jor-

nadas.
A presença de Miltinho e Guimarães,-um tan-

to soltos, em busca de Pele, sempre juindo este
fugia de Bequinha, deixou provado que o técnico
sentiu que amarrando o meia amarraria o time
do Santos. Por isso os choques entre Pele e Milti-
nho, terminando, inclusive, com algumas trocas
de ponta-pés.

O problema era amarrar o meia. E amarrar
P.elé é só usando de todos os recursos.

— Pois Pele, apesar de algumas jogadas ma-
ravilhosas-, acabou ficando numa atuação

bastante discreta, apagado pela marcação cerrada
sobre ele.

E seus companheiros de time nunca acertaram
como em melhores dias, já que Sormani, precedido
de fama, nada fez e Dorva! e Pcpe além de algu-
mas jogadas Individuais nada realizaram.

Pclé, assim, com a sobrecarga de seu» com-
panheiros, foi o que teve que st' sacrificar.

Mas o seu sacrifício (jogou fora d-- área) aca-
bou sendo em seu próprio benefício, já que, isola-
do do fogo, ficou, também, com suas cunelas fora
do fogo de barragem do Coritlba.

—- Dizem que Pele nfio foi bobo e ao sentir
que a fogueira estava "quente", fugiu do

pau.
Lula explicou-nos no vestiário que Pele. longe

disto, pedira para ir lutar na área.
— Eu não tinha meia armador — explicou

nos o técnico e também tinha que resguardar Pelo.
O meia é valente e não foge. do. luta. Mas sempre è
bom, em pelejas assim, mante-lo fora do fogo
pois o Campeonato Paulista está correndo e Pele
é a nossa grande arma. Lula tinha razão. F. o
próprio Santos, náo podia fazer mais do que fez.. ¦

Longe de si mesmo, mas dentro do senso do
responsabilidade que é lógico para uma equipe
de futebol.

fissional do Estado.
— O quadro, Vitar, você lem-
bra ainda???

A nossa pergunta teve uma.
resposta pronta:

E como não haveria de
lembrar! ! Oscar, Glostora e
Pontes;' Julinho, "eu" e Ubira-
jara; Luiz Martins, Lazinho,
Bastinho, Lobato e Acir.

E concluindo:
Xão fomos Campr.õas por

pouco !

4 — O FUTEBOL COMO
PAIXÃO

•Uma pergunta dc Waldomiro
Rauth, relativamente aos seus
ganhos em tantos anos de fute-
boi na Primeira Categoria, ies-
pondeu sincero e modesto:

Nunca fiz profissionalismo!
de verdade. Os n"jus contratos
foram contrátos amadores. Se
ganhava, gaiihava. Se não ga-*' Ditava éra a'mesma coisa..

Pergunta nossa:
Mas você ganhou alguma

coisa ? ? ?
Substancial, não. "Bichos"

aqui e ali. Tivesse rle somar
tudo e não chegaria aos cincoen-
ta mil cruzeiros o que qualquer
jogador, hojL-, ganha de lutas
por um ano de contrato...

Disse 5sso, porém, sem j\p-
nhuma mágoa. Sem se sentir
roubado nos muitos anos de es-
forco, de luta e ri,- boa vontade.
Tanto que, sentindo que lhe"posavam" na resposta, con-
cluiu «.matando uma opinião:O futebol foi e continua,
sendo & minha paixão. Dele me
afastei em 1956, com 0 propósitofirme de não voltai- mais. Hoje.
contudo, aqui estou lidando no
Heal...

5 — O OUTRO LADO DA VIDA

Aí, Vitorelli mudou de rabo a
rabo a sua conversa. O ritmo. A
substancia. A continuidade.

Começou a exaltar o Kcal.
Contar a glória do Real. E dizer
entre convicto e duvidoso:

Vim quando o Waldomiro
insistiu para que eu viesse..Não
para ser jogador. Mas para ser
Diretor de Esportes. Hoje sou

isso e alem der jogador o "capi-
tão" da equipe.

Os seus olhos brilham. O "ve-
lho" Vitorelli parece menino.
Não aparenta, nem de leve, os
trinta c- seis anos que lhe pesam
sobre os costados. Continua fa-
lando fluente do Real. Dc um
certo modo, até fazendo lirismo
nas frases jogadas de leve sobre
o repórter que o entrevistava:

— O Real é uma família. Jo-
gamos porque gostamos. E entre
os mais velhos o os mais moços
fazemos um quadro que não bai-
xa a bandeira porque* não se en-
trega sem luta. Não acreditam
que possamos fazer o que faze-
mos. Mas ganhando do Atlé-
tico, batendo o Bloco c superan-
do o Palestra, parece que vence-
mos a hostilidade daqueles que
falam do Real como se falassem
de uma paixão de velhos vetera-
nos como eu e o Valdomiro.

Emir Sfair que acompanhava
o diálogo, perguntou a essa ai-
tura:

Quantos anos mais, Vito-
í-elli, você ainda pensa jogar?

A resposta foi pronta, somo
quem não têm dúvidas % res-
peito do que pensa:

Enquanto agüentar. En-
quanto as pernas não cansarem.
Enquanto eu sentir, realmente,
nue sou necessário e sou útil...

ti — CONSELHO PARA OS
NOVOS

E bem aí fez uma pausa paradepois, meditativo e ponderado,observar com a serenidade dos
que se sentem senhores de* um
assunto:

O craque em foto especial
para o "Paraná Esportivo".
Trinta e seis anos e a pro.
messa de mais três anos de

futebol

_____________Hoie eu náo saio üiait can-
sado depois de noventa minutos
de drama e de luta. Parece quo
o futebol "amoleceu", ç que en-
tretanto não é verdade. Apenas,
usufruo os resultados de um pa-
drão de vida que adotei a lon-
gos anos passados.

Waldomiro lhe rouba a pala-
vra para dizer:

Não fuma e bebe muito
•pouco. Um aperitivo de tanto em
tanto. Nunca, porém, depois dos
jogos. As veies nós o tentamos,
levados pelo entusiasmo dc uma
vitória bem conquistada. Vitor
diz que não. Que bebida não é
para depois de noventa minutos
de esforço físico.

Vitorelli concorda.. E diz.
tranqüilo e humilde:

Concentração deveria s*." fa-
zer antes e depois dos jogos.
Cm excesso depois de um jogo
dificil atrapalha e prejudica. Eu,
sinceramente, só vou a um ape-
ritivo nas segundas feiras. Não
antes e jamais depois...

Por fim, como quem aconsrlha:
Todos dhveriam fazer isso.

Os resultados náo se fariam de-
morar!;..

Casado, pai de tres filho., sen
(Cont. na 2.a página)

2.° Caderno
ANO XIII —. Curitiba, 4.a-fe£ra. 14 de Outubro de 1959 — N. 3.335

PARANÁ
ESPORTIVO

Direção: José Muggíati Sobrinho e Ézio Zanellci

VIAGEM
_ Segundo soubemos, para ir ã Blumenau, a delega-çao do Ferroviário saiu dc Curitiba por volta das 21horas de sábado. Sabido que a viagem até aquela urbecatarinense demora de 4 a 5 horas, os moços devemter chegado por volta das 2 horas da madrugada. Issodeve ser uma nova chave dos colorados para "despistar"

o inimigo.

UNIFORME
O que mais se estranha nessa digressão noturna

ê de que mandando confeccionar uniformes para seus
Jogadores, viaje o Ferroviário ã. noite sem que a mo-
cada possa exibi-los. Afinal, porque quizeram. botar a
rapaziada "na moda", se viajam à noite? Qual não
compreendemos essa gente atual de Vila Capánema!

REINICIO
Depois dc quase um mês sem atividade oficial, va-

mos ter, no próximo sábado o reinicio da "guerra" do
terceiro turno, com o embate entre o Guarani e o Fer-
roviário, na Baixada. Domingo, na Vila Guaíra, o
Atlético lutará contra o Operário.

DIRIGENTES
Nisso tudo há que se notar a falta de claxlvidencia

dos dirigentes de nossos clubes. Com desculpas tolas e
inconsistentes e, além do mais, com o beneplácito da
própria entidade, que preferiu "dormir em berço ex-
plêndido", os jogos não foram efetivados. Com isso, "es-
friou'* em muito o interesse da torcida, que já estava
se empolgando com o certame.

QUADRA
Segundo fomos informados, o Coritlba -/ai cr**"-_t*-*_ir

uma arquibancada na quadra da Caixa Econômica, onoe
se localiza o lugar onde os coritibanos vêtn ensaiando

normalmente. Essa. medida visa o possível encontro comos gaúchos, desde é óbvio, que consigamos passar pe-los catarinenses. y

DECISÃO
Enquanto o certame da Divisão Extra está "chôcho"

o do Norte promete "pegar fogo". Domingo, Arapon-gas e Londrina, no gramado do primeiro na "CldarJ»
dos Passarinhos", estarão em pega sensacional. Umavitoria ou empate dos londrinenses, fará com que otítulo fique na "ihetrópole do café". Um triunfo dosaraponguenses determinará decisão extra pelo galardãomáximo.

REORGANIZAÇÃO
Bela movimentação que se nota, temos a impressãode que o Monte Alegre está se reorganizando quem sa-bo, pensando em voltar à Divisão de Profissionais &uma suposição, voltamos a afirmar, tendo em vista otrabalho de contratação de elementos como é o casode Hélio Silvestre do Operário. Talvez tudo não passeae simples fumaça, porém, repetindo velho refrão:"onde há fumaça, há fogo."

MOVIMENTO
Há muito que o Miltinho nfio era alvo de tantas

criticas, pelo que fez no gramado, domingo, lontra o
Santos. O "Macaco" lembrou seus "áureos "empos"
quando dava seus "shows" extra exportivos, para ale-
gria dos coritibanos e, desesperos dos cont.ários. Aliás,
conversando conosco no sábado, afirmou i.ui. •»m êle
a moçada do Santos não daria espetáculo. E, cumpriu
a promessa.

A FRASE DO DIA: — "Eu sou homem para qual-
quer ocasião." (Miltinho, falando ao compai.heir-o Pe-
dro Nunes Cottar após o jogo de domingo.)
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Mais Distanciado
Após, os resultados de domingo —

XV de'Novembro (Piracicaba) 1 x
Palmeiras 0; Comerciai (Capital) 0
V. Corinthians 1; Botafogo 0 x Per-
xoviária 1; Taubaté 2 x Comercial
{Ribeirão Preto) 2; Portuguesa san-
lista 3 x Portuguesa de Desportos 9,
« Ponte.Preta 6 x XV de Novembro
(Jaú) — ficou sendo a seguinte a
classificação do Campeonato Pau-
lista de Futebol por pontos perdi-

Do segando colocado — Como está a classificação
rodadapróxima

dos:
l.o Santos  4
2.0 Ferroviária  7
3.o Palmeiras , 8

4.o São Paulo 12
5.0 Corinthians e Portuguesa

de Desportos  .. .. 15
6.0 Juventus e Taubaté 20

7.0 Portuguesa iP ã" s bg
tafogo 21

8.0 XV de Novembro (Piracica-

Movelândia
Mal. Floriano, 733 - Próx. Vise. Guarapuava

MÓVEIS MELHORES A PREÇOS
MENORES

A VISTA OU A PRAZO
Salas' — Dormitórios — Cozinhas

Estofados — Colchões de Mola
S X&JKZ **— ¦«£? XX H±MZ_tS_uxL__JXl __

L
LEVE E SABOROSA

ba) 23
9.o América, Ponte Preta e Co-

mereial (P.ib. Preto) .. ..24
lO.o Guarani e Noroeste 25
llxi Nacional 29
12.0 Jabaquara 30
13.0 XV de Novembro (Jaút .. 31
14.o Comercial (Capital) .. ..32

PRÓXIMOS JOGOS

HOJE
Em Ribeirão Preto (à tarde) —

Comercial F. C. x Guarani F C.
Em Bauru (â tarde) — E. O. No-

r o este x A. A. Ponte Preta
Em Santos (ã noite) — Santos F.

C. x América F. C.

AMANHÃ
Em Santos ( ànoite) — A. A.

Portuguesa x S. E. Palmeiras
Na Rua Javarí (à tarde) — Co-

mereial F. C. (Capital) i Jabá-
quara A. C.

No Pacaembu (à noite) ,- S. Pau-
lo'F. C. x Botafogo F. C.

Ein Taubaté (à noite) — E. C.
Taubaté x E. C. XV de Novembro
(Piracicaba)

S A B A D C
Em São José do Rio Preto (à noi-

te) — América F. C. x S. ". Co-
rúithians Paulista

No Caründé (à tarde) - A. Por-
tuguesa de Desu. x C li. Juventus

C. x
DOMINGO

Em Campinas — Guarani F
Comercial F. C. (Capital)

Em Bauru — E. C, Noroeste x E.
c. Taubaté

Em Comendador de Souza — Na-
cional A. C. x A. A. Ponte Preta

Em Piracicaba — E C. XV dc
Novembro x São Paulo F. '.

Em Ribeirão Preto — Comercial F
C. x Botafogo F. C.

Em Jaú — E. C. XV de Novembro
x S. E. Palmeiras

Em Santos — Jabatjlmra A. C. x
Santos F. C.

VÍTORELLI COBApO DE
(Continuação da La página)

tlndo-se e julgando-fe realizado,
Victor Afonso Hcllcr, Oficial de
Inlendencia do Exército Brasi-
leiro, concedeu a su» primeira
entrevista como "cobra" da equi-
pe invicta de 31 partidas. En-
trevista que ele definiu assim:

Gentllesa excepcionalmente
concedida a ura "velho" solda-
do que tem a alegria de contl-
nuar amador como o foi em toda
sua vida...
7 — BRIO E VERGONHA NA

CARA
Faltava, porém, mais alguma

coisa para completar o seu lon-
go e precioso depoimento. A per-
gunta que se faz a todo jogador
veterano. Nós a apresentamos,
subordinada nestas palavrsfs:

Como você compara os jo-
gadores de ontem e de hoje Vi-
torelli???'— Não sou saudosista. Não di-

rei que jogávamos melhor or.tem
do que se joga agora. Mesmo
porque eu continuo jogando.
Acho porém, que molhávamos
mais'a camisa. Vibrávamos mais*.
Era difícil aceitarmos derrota
antes do último insfcjte. Hoje
não. Hoje há- menos interesse,
há menos empenho «* na «oaior
das vezes mais preocupação de
embelezar o jogo do que "ga-

ntoar o jogo'...
Emir Sfair ao lado:
— Brio e vergonha na f ara?
Vitorelli, mais ponderado do

que nunca:
_ Pode não ser isso. Talvez

«eja a mentalidade. Talveü uma
conseqüência do profissionalismo.
Hoje muda-se muito de camisa.
Ontem náo. Ou quando se mu-
dava, o espirito e o amor * vi-
tória'eram uma espécie de de-
sejo candente. O mesmo que ea
conservo até hoje.

IRMÃOS THÁ S.Â.
Construções - Indústria e Comércio

CONDOMÍNIOS EM CURITIBA E GUARATUBA
RESIDÊNCIAS FINAS — EDIFÍCIOS

ESQÜADRIAS DE FERRO E DE MADEIRA
MATERIAIS PARÁ CONSTRUÇÕES

Av. Getulio Vasgas, 381 Fones: 41977 e 4-2486 — Curitiba
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FJBftt - ftV. PROF. ERASTQ GAERTHER JJ. 2554 - C. POSTAI 379
Escritório: Rua Pedro Ivo, 812 — Fones: 4-7447 e 4-5755

EMPREZA CINEMATOfiRA FICA H. OLIVA & CIA. LTDA.
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5„3-i©ira
INE LUZ | Às 13,30 -15,45 -19,30

e 21,45 horasTELEFONEi 4-5422

WARNER BROS apresenta uma pelicula
que retrata a espantosa vida intima de escanda-
los de uma estrela de Hollywood.
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U.C.B. apresenta um espetáculo pleno de

suspense.
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COLUMBIA apresenta uma deliciosa co-
média cheia de absurdos !

Um tio rico... Um sobrinho ambicioso, eis
armada a equação para um belo assassinato !
CHARLES COBURN — NIGEL PATRICK —

WENDYHILLER emma6etím

COMO MATAR UM
TIO RICO

Em Técnicoíor
É muito fácil matar um tio rico... 0 dificil

talvez seja arranjar o tal tio rico, mas de qual-
quer forma assista esta rica e impagável come-
dia!

¦a.~m_*m__*_.-_m.m.,.m -..-. t ,,,,,, |

SAfeira BI A 22 -feira
Uma das melhores comédias do cinema

italiano.

BIS VIS
ALBERTO SORDI e LEONORA RUFFO

Domingo namatinada— O REGRESSO DE
DOM CAMILLO"OTRO HOME

JAMES MASON e CLAIRE BLOON
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Prestigie a SEMANA DA ASA. participando de iodas suas festividades
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A ROUPA
CERTA ./
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REVENDEDORES PÁRA CURITIBA:
J. ALVES PINTO & CIA. L'

ly': Rua Emiliano Perneta, 26 (pt
Fone 4-6361
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Caninha "REAL

leve e saborosa
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MflKILHA.«HARCOLE»
Um novo piodu+o dc

COLLE LT_OA.-«C«iâmicaSão Marai'cos>x
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IN TA A ÓLEO
A Cr$ 375430 o Galão

— EM —
IBHAOS MENEGHETH

avenida Silva Jardim, 646 —
FONES: 4-3218 — 4-0577

'?¦!*>*rffc-'***1,*.*¦_**> *_gy<L_fcA-* -^ -i ti i

Casa Radiluz
»

OUSE 0 PREÇO REDUZ
Avenida Vicente Machado, 289

Fone:-24E

Ponta Grossa Paraaá
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MASSAGENS SEDATIVA
Especialista

Entonc (torcida doa pèa), contusSos (doa péa • doa
mãos), dlatensõM muscularao •?_ geraL r.ndldura» «¦
garal (princ_palm-n!« nas corta», aa altura doa rins), (roa-
gadura da cama), dMCongestionamonto doa músculo. •
t.ndões, reumatismo, nerralgias daticas, donscd* • lomba-
rea. HORÁRIO-- 8 faorao às 16,00 horas.

.'AULO TAIMATSÜ EÜROD
Rua Barão do Rio Branco, 45 — 8.0 andar — Sala 804

ASSOCIAÇÃO RODOFIEL
Recreativa, Esportiva e Beneficienet

1
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Lustres e Üanternas

Botelho BESouzAfc Cia
INDÚSTRIA - COMÉRCIO - IMPORTAÇÃO

Rua Barão* R,o Branco 2é3/2tS-^^20.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação RODOFIELi por seu Presidente interino abaixo

assinado, convoca os Senhores Sócios para a Assembléia Geral Ordi-
nária a realizar-se na sétíe provisória da Associação sitn & Av. Pre-
sidente Getulio Vargas, 441 n/Capital, (anexa aos escritórios da ilO-
DOFIEL S.A.) no próximo dia 17 (dezessete) de Outubro às 19
horas da manhã, a fim de serem tratados dos seguintes assuntos:

1.°) — Aprovação definitiva da fundação da Associação
RODOFIEL;

2.°) — Aprovação dos Estatutos da Associação;
3.°) — Eleição da primeira Diretoria e Conselho Deliberativo;
4.°) — Outros assuntos de interesse dos senhores associados.
NOTA — Com referencia ao item 3. acima descrito, de acordo

com os estatutos provisórios óra em vigor, na mesma data será pro-
cedida a votação também nas Filiais e Agências da RODOFTJSI, SA^
onde a Associação possue representantes,.

Curitiba, 26 de Setembro de 1959
Irai Ferreira da Silva

Empreza Funerária Pires
-DE-

ALBERTO PIRES
Fundada em 1892 Rua do Rosário, 44

MATRIZ:
Rua Cruz Machado, 63 Tel: 4-9382

Tel: 4.1949 FILIAL
CURITIBA   PARANÁ

CAFÉ MARUMBY
O PREFERIDO DOS LARES

PARANAENSES
Fone: 4-1244 — CURITIBA

Av. Visconde de Guarapuava, 2.766

^Slí_*_C-VCT
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MÁQUINAS DE ESCREVER
SOMAR E CALCULAR

VENDAS DE MÁQUINAS USADAS
Conserto-. Reformas, Limpezas e Serviços em Geral

J. TEDESCHI
Rua, Voluntários da Pátria. 540 — perto da

RETIFICA PARANAENSE

CINE AVENIDA
FONE: 4-8393

"CONDOR FILMES"" apresenta:

O filme mais premiado do mundo

A maior sensação da Temporada

HOJE
Ás 13,30 — 15,45 — j

19,30 e 21,45 horas

mm^NêÁdiomi
foHtêciúldoAml

ÍÍ-0U
(MeuTio)

lÊJ%0

Um filme como você ainda não viu igual.
UM FILMS DE
JACQUES
TATI

{ Nenhum outro filme, no mundo inteiro, foi tão aplau-

1 dido como este admirável "MON ONCLE" algo novo em

I* cinema. Um filme superior
0.

*

J *
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CINE MARABÁ- hoje
Tel. 4-3173

ás 13,45 — 15,45 — 19,4? J lioras
2.a Semana ^ S acesso

A comédia que nos apr^^ma e revelação da tem-
porada:

AGNÉS LAVRT.K^ uma nova e séria rival de
Brigitte Bardot.

Pelo titulo 
'de "A mais certinha" ela levou a me

lhor e conquistou o amado...
"França Filmes apresenta AGNÉS LAURENT em

AIS BEM DESPIDA

flNF DIT7L I H C K. ¦ ¦ * H O J E — ás 13,30 — 15,45
Tel 4-0308 19,30 e 21,45 horas

A COLUMBIA PICTURES APRESENTA-LHES O
"FESTIVAL SENSAÇÃO"

Direção de Pierre Foucaud
Coeíl DORA DOLI, - PHILIPPE NICAUD

Censura 18 anos

H O J E — Programa Duplo
com dois filmes em CINEMAS-
COPE da "20th. Century Fox"

HOJE— 2.u-feira — NINGUÉM ME AMA

Com LAUHA HIDALGO e JORGE MARTINEZ DE HOYOS

DIA 13 - 3.a-feira — A FORTUNA É MULHER

Com GENNE BARRY e VÁLERIE FRENCH

DIA 14 — 4Meira — LOUCOS PERIGOSOS
Com TIN.TAN e YOLANDA VARELA

*

*
*

*

*

*
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AMERICA
FONE: 4-7350

5, mOmml&LSklL^

Um trio fantástico de

comediantes na mais

gostosa gargalhada do

ano.

COMO ROUBAR
UM BANCO

Com TOM EWELL —

MICKEY ROONEY e

MICKEY SHAUGH-
NESSY

l km*¥ "' '''¦ 1^* V

DEAN JOHN GENE
JÂGGER • ERICSON BARRY
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Guilherme Mater lunior Voltou B
Honrar 0 Ciclismo Paranaense

Vitória espetacular na III Prova dos Campeões do Lage Noto Clube - 34 quilomelros de media horana - Asso-
ciação Prosdócimo venceu por equipe

LAGES (Especial para o "Paraná
Esportivo") — Prossegue o ciclismo
paranaense a conquistar gran-ies vi
tórias. através de seus pedalistas
mais famosos, representando clubes
e assooiaçeõs da terra dos pinhei-
rais.

Entre aqueles que mais v"ória<;
têm conseguido durante o -ano si-
tua-se a Associação Prosdócimo, or-
ganiaação dos funcionários de Prós.
docimo S.A., que vem liderando o
setor ciclisttco, com vitórias sensa-
«ionais nos mais diferentes provas
e categorias.

Domingo foi realizada nesta ci-
dade a IH PROVA DOS CAM-
PEÕES patrocinada pelo Lages Mo-
to Clube e com a presença de ci-
ciclistas do Paraná (Curitiba) e de
Santa Catarina (Joinvile, Lages c
Rio do Sul). Ciclistas experientes
<e acima de tudo, bem treinados, vie-
ram a esta cidade dispostos a con-
quistar o título máximo desta tem-
porada que se constituía numa ver-
dadeira atração para o publico lo-
cal.

em favor dos "catarinas", da si-
tuação da prova.

Mps os corredores da Associação
Prosdócimo corriam firme na busca
da confirmação da ascendência tóc-
nica sobre seus adversários, dispu-
tando um dos mais sensacionais due-
los que esta cidade já assistiu em
todos os tempos.

Mais ou menos 20 ciclistes, fa-
ziam o percurso de 80 quilômetros
com imperssionante velocidade, es-
perando o público, a rada instante,
uma alteração nos postos de honra
da competição.

Mas a Associação Prosdócimo es-
tava vencendo e dificilmente seria
batida, já que, a diferença de Gui-
lherms Matter Júnior, para o pelo-
X&o seguinte, aumentn.va a medida
que a prova prosseguia.

VITORIA SENSACIONAL
DO PARANAENSE

Mantendo o ritmo, apesar de An-
tonio Correia fssu companheiro de
equipe) subir para ficar bem situa-
do, Guilherme Mattel- acabou li-
quidando com a competição a seu
favor, numa chegada em grande

PROSDÓCIMO HAVIA VENCIDO vantagemt qUando demonstrou a
sua ótima íorma.
CAMPEÃO FALA AO "PARANÁ

ESPORTIVO"
Após a sua sensacional vitoria, a

segunda consecutiva dentro da
competição o campeão, Guilherme
Matter Júnior falou ao "Paraná
Esportivo", dizendo inicialmente:

— Estamcs satisfeitos, tanto pela
populaçãa de Lages como pelo La-
ges Moto Clube nes terem tratado
da maneira mais hospitaleira e
ma:'; satisfatória q;ue podeiíamos
esperar. Nos sentimos, aqui em Sta.

EM 1958

As atenções do público, logo nas
primeiros instantes da prova, vol-
taram-se para os ciclistas do Para-
ná, notadamente da Associação
Prosdócimo, que no ano de 1958 ha-
via vencido a competição individual
e coletivamente.

E sentindo que a superioridade dos
companheiros de Guilherme Matter
Júnior era evidente, passaram a vi-
bar com o transcorrer da competi-
cão esperando uma transformação,

9OTÁVIO DE CASTRO
Agua-Verde Esta Sendo Preparado
Trabalho árduo do preparador que está realizando a ''peneirada" do plan-
tel para o próximo ano — Pouco a pouco vai sendo montado o plantei do

Agua Verde

GUILHERME MATTER. da Associação Prosdócimo. grande vence dor da prova realisada em Lages, recebe o prêmio que fez juz
pela brilhante vitória conquistada

__. Catarina, perfeitamente a vontade
para sentir a fraternidade deste
povo bom, desportista e gentil.

E á prova, Guilherme?
Foi corrida, tive grandes adver-

sários e venci, porque, efetivamen-
te esteu atravessando uma boa
fase e estou em boa forma.

Creio que meu principal adversa-
rio foi o meu próprio companheiro
de equipe, Antônio Correia, se bem
que Sales, cV Lages, tenha apre-
sentado também condições para lu-
tar pelo primeiro, lugar.

Que acha do ciclismo catari-
nenso?

Em franca evolução. Espera-
mos que muito em breve estejam os
"catarinas" se ombreando com o Pa-
raná, em competições do gênero já
que o- material humano barriga-ver-
de é farto ° muito bem.

Satisfeito?
E muito. Venci individuaimen-

te c vencemos por equipe.
Está repetida a façanha do ano

passado.
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Castro, tivemos a oportunidade de I estudando
tomar conhecimento de todo o tra-
balho que vem sendo desenvolvido
pelo clube da Vila .Guaira, no sen-
tido de armar um grande plante!
para 1960.

Viço ainda não quer falar e
quando a gente fala em entrevistas,
coloca as mãos no rosto paia depois
rir: .

E* muito cedo. O Terceiro Tur-
no deste ano ainda está caminhan-
do.

O plantei será modificado?
Mas é claro... Temos vajrios

pontos falhos e estamos trabalhan-
do para conseguir melhorar e ban-
tanto nosso- plantei...

Quer dizer que o tbne estará
firme no próximo ano?

Como falei, é ainda muito
cedo para dar minha opinião pois
per enquanto o máximo que posso
fazer é trabalhar. E tratalhar bas-
tante para ir peneirando o plantei
para o próximo ano.
DINHO GANHANDO A SUA
MELHOR FORMA
Falamos dos jogadores. E um a

um, chegamos a Dinho, o meia que
parece voltar a ser o grande arti-
lheiro do time:

E' uma realidade. O meia está
novamente em sua melhor forma e
está pondo bolas nas redes. E' o
nosso artilheiro e creio que sua ten-
dencia apenas é para crescer.

MARIANO DIFICILMENTE
SAÍRA' DO AGUA VERDE
Lembramos Mariano. E dlzemos a

Víco com respeito a possibilidade de
sua saida do Agua Verde.

Vlco sorri. Nada diz mas depois,
ante nossa insistência fala:

Não. Ele dificilmente sairá do
Agua Verds.

Tudo- o quo pode ser dito com
respeito a Mariano não é oficial.

Ele está multo bem no clube e
nós estamos satisfeitos porque ele
vem cumprindo com as suas cbri-
gaçócs.

Depois de uma pausa diz:
£' o melhor arqueiro que te-

mos ainda.
MUITO TRABALHO PELA
FRENTE

E agora Víco?
Por enquanto vamos traba-

lhando o pensasido no futuro. Tc-
mos muito tempo e queremos
aproveitá-lo inteirinlio para dar ao
Agua Verde a sua melhor forma-
ç&o. Cremos que podemos apro-
veitar todos os ensaíos para dar ao
Agua Verde a melhor consistência.

DAMIÃO COGITADO PARA A
ZAGA CENTRAL
.r- E a defesa Viço?

Espero manter esta mesma

o aproveitamento de
Damião, como zagueiro central, de-
pendendo a -sua contratação dos en-

E o ataque?
— E' onde espero fazer algumas

altera|5es. fRrincipalmen'^ pl^ciso
de um comandante de ataque que

resolva partidas. Foi falta de
melhor penetração que ficamos de
fora do Terceiro Turno e não que-
remos cair no mesmo erro Para °
próximo ano.

Números do Campeonato Carioca

Botafcgo E Fluminense
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Ainda na ponta da classificação — Vasco, Amé-
rica e Flamengo praticamente fora do titulo

RIO — Derrotando os seus adversários da primeira rodada do returno
do Campeonato Carioca de 1959, Botafogo e Fluminense conswaram as
suas posições de lideres da tabela, ainda perseguidos pelo Bangú. Vasco,
América e Flamengo estão, agora, mais distantes daqueles candidatos ao
título, com diferença bem acentuada dc pontos. Em seus detalhes temos
a colocação dos clubes, sendo a seguinte:

l.o lugar: — BOTAFOGO, com 12 jogos, 10 vitórias, 1 empate e 1
derrota. 21 pontos ganhos e 3 perdidos. 34 tentos pró e 7 contra. Saldo, 27

FLUMINENSE, com 12 jogos, 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 21
pontos ganhos e 3 perdidos. 21 tentos pró e 4 contra, Saldo, 17.

3.0 lugar: — BANGU, com 12 jogos, 9 vitória;, 2 empates e 1 derrota. 20
pontos ganhos e 4 perdidos. 24 tentos |>ro e 12 contra. Saldo, 12.

4.o lugar: — VASCO, com 12 jogos, 7 vitórias,'l empate e 4 derrotas.
15 peitos ganhos e 9 perdidos. 32 tentos pró e 16 contra. Saldo, 16.

FLAMENGO, com 12 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas; 15 pon-
tos ganha? e 9 perdidos. 26 tentos pró e 16 contra, áaldo, 10.~

AMÉRICA, com 12 jogos, 7vitórias. 1 empato e 4 derrotas. 15 pontos
ganhos e 9 perdidos. 18 tentos pró e 12 contra. Saldo, 6.

7.o lugar: — OLARIA, com 12 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 6 derro-
tas, 8 pontos ganhos e 16 perdidos. 16 tentos pró e 23 contra. Déficit, 7.

BONSUCESSO, com 12 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotes. 8
pontos ganhos e 16 perdidos. 16 tentos pró e 32 contra. Déficit, 16.

9.o lugar: —MADUREIRA, com 12 jogos, 3 vitórias. 1 empate e 8
derrotas. 7 pontos ganhos e 17 perdidos. 14 tentos pró e 26 contra. Dé-
íicit, 12.

lO.o lugar: — CAJÍTO DO RIO, com 12 jogos, 1 vitória, 3 empates e
8 derrote.». 5 pontos ganhos e 19 perdidos. 8 tentos pró e 23 contra. Dé-
ficit, 15.

PORTUGUESA, com 12 jogos 2 vitórias, 1 eijipate e 9 derrotas. 5 pon-tos ganhos e 19 perdidos. 10 tentos pró e 31 contra. Déficit, 21.
12.o lugar: — S. CRISTÓVÃO, com 12 jogos. 2 vitórias, c 10 derrotas.

4 pontos ganhos e 20 perdidos. 13 tentos pró e30contra. Déficit, 17.

ARQUEIROS MAIS VAZADOS
Zé Maria (Bonjucesso) — 12 jogos  \.  32
João Reis (Portuguesa) — 12 Jogos 31
Antoninho (Olaria) — 12 jogos 23
Alberto (Madureira) 8 jogos) 20

ARQUEIROS MENOS VAZADOS
Ari (Flamengo) — 2 jogos ... o
Castilho (Fluminense) — 12 jogos 4
Manga (Botafogo) — 10 jogos ii... 5
Barbosa (Vasco) — 9 jogos 10

PRINCIPAIS ARTILHEIROS
Quarentinha (Botafogo)  . \s
Pinga (Vasco), Henrique (Flamengo) . ."  8
Zé Henrique (Madureira), Luis Carlos (Flamengo)', Valdo (HumineiiW)',DéLuís Olaria), PauUnho (Botafogo), Artoff (Bonsucesso)  6
Almr (Vas/>>, Escurinho (Fluminense), Dida (Flamengo) Luiz Car-los e Correia Bangú), Zequinha (Canto do Rio) ' . . &

DINHO, que volta a ser o grande artilheiro do Agua Verde.
próximo Campeonato.

Tem condições para brilhar no

Professor de Dansa
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