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Botafogo Quer
Vitória Esta Noite
(TEXTO NA 3.a PG.)"

EQUIPES PARA HOJE

FERROVIÁRIO: Algacir, Fernando e Celso; Valter, Tico e Alceu; Luis
Carlos, Juarez, Bidio. Demtetrco e Djalma.
BOTAFOGO: Manda, Caca, Jorge, Zé Maria e Chica; Pampolini o\ Didl; Garrincha, China, Quarentinha e Amarildo.
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Mesa que dirigiu a Assembléia. Vice Presidente Pedro Mort.
claro e secretário Salustiano Ramos.

ACLAMADO
MfíKteisro E Milani:
Eleito Hdeedato Per
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INFORMA

•So Paulo Passem
pelo XV
Pa'°*'° "(Sèrv. 'Especial do Pa-

nosJoão. Man « João mesmo, o CotNunes
João
so companheiro
tar <G> oafcro (Celso) <é apenas
candidato a João. Sorri satisfei
pode res to, como se diss«nãoqne
foi na coníipetir Bíogo «ae
>' versa dos dribles do ponteiro
ij Campeão do Mundo. Garrincha,
que dests e ta
|Í3S?»o entanto,
E Ce o
encontrará o sen João. terá
que
é candidato sério já que
liste
que
da
fugir
cachar para
em
Ctanineba vai preenchendo
é atração
todo o M«ndo. O duelo
craques.
do hoje. Os sorrisos, dos
ele;
que
anunciam
repórter
do
B
bastante;
mas
Seal...
será limpo,
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DR. JOSÉ'MUGGIATI SOBRINHO EM LONDRINA •
Na foto. o Dr. José Muggiati Sobrinho com o presidente Carlos Franchello © um diretor do Londrina, posam juntamente
coma equipe de juvenis do Londrina, uma das mais po derosas de sua categoria no Norte do Estado, (LEIA DETALHES
TR& 8.a PAGINA),
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«KGUNDA

Curitiba. .Quinta Jeira, 17 de Novembro de
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C©kiiii V Club
Campeonato Naturiw Aberto Do Graciosa)
condições iBfwfro quadras iIubíbj.
Em vista de ser época de exames escolares e por não esíareimaindaem
das do Graciosa, fica transferido o inicio do Campeonato Alerto Motamo paraodiaZ4denowmteo Igninta-fei.
ra), encerrando-se as inscrições para o mesmo no dia 21 de novembro ísepáda-feira a omite, na sede da Federa^
_.
Paranaense de Tênis, edifício Áscençã® Fernandes V andar -sala711.
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Meiro
FUTEBOL
As 20 boras — Inauguração oficiei don refletores do Durival
de Brito.
àü 21 horas — Início da peleja Botafogo x Ferrovüirio, em
Vila Capanema.
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ESPORTIVO''

NA BAIXADA
.As 16 horas — "Apronto" do Atlético

Ptoprliadadc) da Ediloro
'EapoxÜva
fianmà
l.vda

Pa.MtnH.ens2

KM PONTA GROSSA
Às 16 horas —• Ensaio final cio Operirio Ftarwviário, em Vila
Oficinas.

DIRETORES!
jfoaé Muggiati Sokaínha
Sido 3._aoH©
REDATOR CHEFE:
K. SlkeUra Filho
SECRETARIO:
S_afa' Sfodbr
REDAÇÃO E QFtôlKTAS
PHOPR2AS
Stata André d» íkm-osi, 5Í-I9
Ca3xc< Pontal &17
¦ Fone::.. 4-4469:
CtMTIRA, -¦ PARANÁ.
.Begneflantapte no Rio *
Soo Paulo
REPRESENTAÇÕES A, a
LARA LTDA
Sâ© Pecoio •• Rua Vitória. S5?
Con!. 23 —Tel. 2SI5S3W
RIO — Rua Senado.,- Dcmteta, 48 — &© _id_. —
TeL 34-3340

¦¦„¦,.-
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EM IRATI
hs 16 hora.'. — Treino-apronto do Srati. em Emílio Gomes.
EM SAO PAULO
Portuguesa de Desportos x Ferroviário ;à noite) no Canina
nif0mnmmm*v$if «*** *¦¥.-**.¦.
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INA1ÍJGUKAAÇ©
liüta. noite, Iremos ter o acontecimento máximo
da temporada esportiva de 1960, com a inauguração
oficial dos novos refletores de Vila Capanema, empreendlmento que honra e dignifica os homens que se
atiraram à consecução da obra, quais sejam, Benedito
Del Bflsco Moura <; Nelson Rissato.
COTEJO
Como atração pr.ncij_._il da noite de hoje, teremos
o embate entre o íferroviário e o Botafogo, do Rio. Os
botafogueníies estão dispostos à conseguir reabilitação
do revés de terça-feira e, os colorados confirmar a bôa
fase que atravessam atualmente.
CERTEZA
logo após o encontro

de

Rilando à reportagem,
«^ terça-feira,
o dr. Miguel Quadros, Diretor de Futebol

do Ferroviário, salientou que o colorado nao perderá
-[.ara o Botafogo,, esta noite.
Disse• seriamente e, no
frente de divcreas testemunhas.

NOTURNO

Escalou a Federação Paraiia<en_ve de Futebol as seguinte.! autoridades
Capanema,
noturno de hoje, em Vila
funcionar no espetáculo
pana
ciuando uerüo inaugurados op refletores de Durival de Brito:
REP. DA PRESIDÊNCIA; Rui1 Paria Pourquin e Osuio;. R. Prochmatm.
REP. DEPT DE .ÁRBITROS: Rodolfo Sclwxltz Sobrinho.
'jnarsado
O, início da peleja >está
pa» ás 21 hoKuj « ;u-i Holanid&tefl
seráo iniciadas uma Isora aMies. Não haverá preliminar.

CHICAO
A riota destoante da peleja de terça-feira foi o joIniciou querendo fazer classe (cousa
g>idor Chicão.
que não possui) e, posteriormente, quando se viu batido seguidamente, deu uma "entrada" violenta em DoMas, Paulo Amarival, quase alijando-o da partida.
i-al teve um gesto d'gno de aptaiusos: retirou o "valente" do gramado, colocando Ademar em seu pflsto.

^*M.1>

HOMENAGEM
Tocante foi a homenagem prestada nJí„ .,
rr°l'«4.
rio e, mais particularmente, pelos membro i
Dr. Benedito Del Bôsoo e Nelson Rlsáatr, \, Clp0!i
h ¦*%
çcrtiutiça o belíssima ílílmula, em agradéd
nt°
colaboração honesta e desinteressada na ca
Pe!»
iluminação de Vila Capanema e dá tempo™"1'
lKliX
se realiza.
TBANSIOTSSAO
32 um dever de Justiça dei nossa
parte
excelente cobertura que o Departamento Ae3Ba
^alta, 0
Rádio Tingui vôm dando às atividade-. Y^m voa».
tado. Sil Viany, com uma excelente equipe
*«u° Bl*
m05*
trando como se faz um rádio eapecitiaizado'
h n<st°
altamente eficiente.
Um abraço, "Bolaca"
«
i
VE1TERANOSNo próximo mês de deaembro (dia 14)
&*
assistindo, em choque à lua doa refletores' ?~re!,10,
nos do Paraná e de São Paulo. Todos-devem VCíer4'
xar, pois que a renda têm finadidade 'íilanbSS • —
vertendo em favor de entidades quo assistem
crianças desamparadas pela sorte.
ouita.,
Jj

Luzes Vo SlaiSB1 I Brilhai
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Etfi Vila
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A FRASE DO DIA: - "Esta é a casa
doa __„_
tistas. Pode dispor delra".
íj. Silveira Wlho
cendo a homenagem da CIPOM).
' &!;K^-

PUCUBD

Capanema

Os jogos de terça-feira pelo pai.
alcançaram os seguintes nümlU.»:
Campfloimío Mineiro
Amerio:, 2 x Benascent^. 1
Meridional 1 x Atlético 1
Pedro lieopoldo 1 jc Sete de B*»
tembro 1
Bela Vista 2 x Democrata 1
OUBO
Vila Nova e •3id-?ruri_ica - (AdiaNáo podemos esquecer dói") nomes
nessa empreitada maravilhosa e^i do).
- Metaluzina b x Guarani 0
com côrea de heroísmo e dramaticiCurvelo 3 x Valeriodoco 1
¦dade. Um é o Benedito D<;1 Bôsco
Moura, unn santista que em bôa lio- íCampeonate Baiano
E. C. Baliia 2 x São CrisUivio 1
ra apareceu em Curitiba. Sua fé
inabalável na -obra a que oe atirou Campeonato lEsiadual CataráeMí
Marcilio Dias 3 x Avaí 0
em construir, sua honestidade e, acima de tudo, seu desejo de dar a!guCampeonato Juiz de íor3no
ma cousa ao desporto do Paraná,
Tupi 1 x Olimpic .1
levaram-no à atingir ao objetivo de- .AMISTOSOS
terminado.
Em Goiana —- Santos 8 i Golo»
Ouíro é um rapaz com uma mo- ala 1
déstia imensa, mas, com uma caEm Ilhéus —- Vasco da Gama 31
pacidade de trabalho e realização que Ipiranga 1
ultrapassam as melhores expectatiEm Mendes —- Vasoo da Gama 2 _
vas. E êle Nelson Rissato, autor do Seleção de Mendes 1
plano de conseguir numerário atraEm Franca — Francaua 1 * •>
vés campanha de sócios beneméritos Tintiattt. 3
e, um verdadeiro dinamo a movimenEm Curitiba — Guarani de Cam*
tar a tudo e a todos com a finali- pinas 1 x Botaíogo do Rio 0
dade precipua de que nada faltasse
Em Santos — Jabaquara 1 x W«
para a consecução da grande obra. tuguesa santista 1

"iima
- Espetácnlo snaravilítioso e deslumbrante para
j Marco de — npva éra no futebol do Paraná;
Botafogo e Ferroviário reatarão o jogo de honra no Durival de Brito e Silva
| o torcedor
| Fruto do esforço e do traballto de komens idealistas e trabalhadores
>;'.

.Besícdlto Dsl ssoiico e Ffeisozi
Bissato estiveram ,no "Bajratiá
Esportivo*.
E pam aq«ilo a qne já não
«.tavajmoB .acostumado... Vieram
paia' nm agradecimento. Agra•deõer o "Paraná Esportivo"
pelo
»eó apoio e solidariedade as
iniciativas da Comissão qne ttirigem e agiadecisnento esn particnlar a nil* companheiro nosso, Clemente ComanduIIi, que
¦convidado paia colaborar no
Scratch
Amizade",
colaborou
com o Ferroviário e com o fute3t>ol paranaense...
Uma flanraia «sarinhosamente
confeccionada. E nas palavra):
ijinceras dos pareãros Colorados
o sentimento de respeito a misn&o e a responsabilidade da, imprensa esportiva em particnlar.
Beste cantinho,
confessamos
qoe o fato simples nó seu deflenvotver, teve contado repercassão profunda no espirito dos
hotnetvi qoe tratoíbam nesta
casa. Porque n&o fizemos nada
além do nosso dever.
Mesmo
porque, mo tosíante
de faxer
criticas e estabelecer
reparos,
não poupamos nem o Presiden.te Benedito Bel Rosco e nem o
sen
valoroso companheiro
de
trabalho, Nelson Rissato. Apenas com o cuidado de dosar as
palavras e ressaltar, sempre, a
proporção dos méritos em com-. "
paração .cem os deraueí-Hor.. Ou,
ao, ultima análise, de -fazer a
critica construtiva e sensata, como se Ias. habitualmente, o elo»
gio equilibrado e honesto...
SPicamou, portanto, surpreendidos e desvanecidos com a lembranca da homeangem e com a
• delicadesa da visita, marcada
expressamente para oa agradecimentes do Ferroviário ao trabalho nosso, ao trabalho dos hoxueiw qne labntam aqui no "Pa
raná Esportivo*. E assim é que
centhiuamos sob o Impacto muü-.
to agradável desse fato, que merecc' com efeito um registro a
parte, tão raro tão inesperado e
tão efetivo.
São as coisas simples que faxem o desporto mais, agj-adavei.
Manifestações espontâneas em
que a sinceridade e a ulmplict
dade aparecem de mãos dadas,
como a lembrar qqe o desporto £
ainda o grande veiculo de confraternizacão dos homens c dos
povos. E respondemos ao Br.
Benedito Bel Bosco e a Nelson
Rissato nos mesmos termos com
que deles noa despedimos na
tarde de segunda feira:
— Disponham qae o "Paraná
Esportivo" é do Ferroviário, dos
cinbea e do desporto. Para servi-lo e engrandecc-lo.

"REAL

Caninha
éleve esaborosa
gK

fr &%

Um rio aáo -.aa-sce ,grand<j,'. Imen«o. Suas águas náo rolam impetuosamonti) no nascedouro.. Pelo «orçtrário. Um fi.leto cfàgua, .pequeno,
quase dí.*,'>!)rcx(vi;.l peíá «ua pequeiiéz.
Mas, a medida que .os obstáculos vão
eéndo vimcldoü, -outro:, titete.'. vfto m
iidjúdicaúdõ e, depois de um corto
tempo, 'temo;!. utn voíuiiih. de água
òaudaíono, efipumáãtfij ImjwwjiilOTuxü •

te,

'
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CLEMENTi: COMJUWJinjJ

4e uma c:mcl\a iluminada.
O motivo •pránordiai. diuso tudo foi
intercâmbio,
ui neóeíísidadü do um
que poderá agora, ser mais ixitea-io,
com beneficiou pani u «oletiYlÜad-fi
futebolística do Paraná.
Lá estavam Carlito XJoticlou. B>-Nelson Bissatò)
.tieclito Dol Bosbo,
Kfpólitp Áfzúa, Oario» Max . Snhtrbort, Mau-ool í^rráa, .Tose ¦ Barbosa
rte Iáma Netto é <. «ntão tretnftdpr
do clubti, Elbà Ut- P&cilíft :(,ima, que
era quem espicaçavitt a todos com a
xiecessidaclo de m- coivcreíLtetu- essa
tMnpreltad.i,
MQVWlT&Srm -tirtPff.l.X COlRpO
'entiio,
ai primeiros
Surgiram,
p«ií»os no .niMtido de .*>ei' feita uma
ComiüSão de Mumiuaçao <¦ Vlòpo.gauda, que tomaria à seu cargo ev
do obsoleto üfeitema
substituição
no
Estádio Durlvai de
existente
Brito, que liivo ctunprk. a» íltialldades de uma liuminaçiio nvcional, uos
mo Ides de tnodema ièfaAvX
A primeira .medida íoi «c retirada
dos refletores antigou e moctUíour o
sistema cie di:;tribuiçJVo dá eiier.tia
que, antenormçnl»), via a nua íorçp.
ser dispersada iva pnjisagem para os
postes de iiumij-ução, por causa da
distância em que se encontrava a
casa de, força. •:
Dai por diante, superada essa Pise,
foram realizados oa estudos de um
planejamento racional para a eleva

Assim bUô; i^uiaiuninte, o« ompreeuti>mcntos do liomcm. Multas
veze.-j a idela tixiÂa numa conversa
sejn compromisso. ¦Statusi.uiuia u mxui
e outros,. Toma coipo, cresct', ..arifea consistência e !« tsnutusxãnoau
eux estupenda realidade. j;
Deíwa maneira, sürgemlestiart ol>r;w;
impressionantes, suntuosaa, «.ternas
praticamente. Os exemplou síío tan.tos, que seria fastidioso enumorá-lp*.
aqui eP principalmunte, pela carência
de espaço. Como disse alguém cor-ta vea: "a idéia é a semente <k\
at}wo".
XMA ODtUíS TOBNA-8K
StEAOCADE.
IA pelos idos de 1957,; houve reu
ni&o de auiígoa. Gente ligiula ao
3>'errovi<irio. O clube atravessava
mais um«i etapa de sua existência
e, logicamente, sua vida era motivo
dè conversa. Alguém lembrou que o
colorado precisava e, com ele, o futebol metropolitano e paranaense,
*Wtf/tfH*1rtMWWto****W*WVWWW^
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i;í.u> (lu.-i iprrca « obuvs complementa
'.f'1riu-3_
oousultadas e
foram
res.
piemos Xoratu, c(;!i.todos para uma
«.mparáç&b! Concoraitanteuiente, íoi
lançada a taimpanha qiu: viBava a
compra dc todo o material, alcançatuio pleno fixito, com 340 assinaturais, o quo viniia íi corresponder
etm 3.400.000 dt; cruzoiro...
HOT/E JA TflMOS ESTABXO M.UIVCTíVADO AKTX*'XC.íAH1!Vil.:'(Wi5
I
Hoje, a nova iluminíiçiio tio Ksj umüo Durival
dt; Brito couutituida
í
de 4 tor.reü com 40 projetoro;. cada
tuna (num total do 160 projetores)
sintetiza o trabalho estupendo d"-.
CÍPOM, durantt; três longos anoa de

iut-i

incansável «; répresen^v

um

! exemplo evidente de que "a umão
íbíí a íflrça".
j
Uma, tarefa a principio inacreditíivel, íoi cabalmente levada a efei
tw, graças a libra de um punhado de
:.bnegado,-j liomen& do Ferroviário,
canalizando o sacrifício financeiro
de mai>; de tr6s centenas de espor
tistay e coroando o tetácüo de Vila'
Gap:nema com um moderno sistema1
dtvilumlnaçrvo.
E, para participar das festas aluaivas à esses acontecimento, aqui Já
esteve o Guarani de Campinas e,
aqui eaíá o Botafogo do Kio de Ja-,
neino que, na noite de hoje realixará um espetáculo maravilhoso
ante o Ferroviário.
»OitS HOMENS QUE VAJJKM
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Mfmn 4 x Ferroiiíi 1
No dia 31 de julho do ano em curso, o Botaíogo esteve se e^Wn*> %
w» nís, enfrentando ao
próprio Ferroviário, seu rival desta ífiW Z.
Vila Capanema. Foi uma exibição
fl«-^
primorosa dos botafoguenses.
trouxeram Didi, mas, contavam com. Nilton Santos. O placard fn»1 *"
ae 4 x 1 com o tempo inicial fixcxndo-se em 3 x 0.
^XXX—-—
v**»®
Quarenrtinha, em._ jogada
_.„„„ a„ contagem
__, _. aos M
..„___
„ eforiu
pessoal,
de escaramuças. Posteriormente, aos' 27 minutos, Genivaldo ier'\J^
coro
cabeceando com o arco vasio e,
posteriormente,eos 30 minutos,
petardo violento, Chicão completou o marcador, do tempo inicial.
.,
— *—¦ —¦ -XXX ¦ ¦¦¦ ' >^
Veio a íase compiémentár com "o Botafogo marcando?_pnto
novo «? .^
r»
28 minutos, através de
Quarentinhia, num tino longo que venceu
Descontou o I^rroviário.ads 35 minutos,/épmi
um.ponto de Djaü»a>
.
-XXX-i-"^^- . i :¦ !. ',
-jj JmA
arrecadação
foi
.cruzeiros,
de
930.150
ji
sendo qúe.9.193 f^rL. gy
garam ingressos, coin mais 1.463^áMÓcÍáaóèAambem, pagcoa°J^ '^
clonintw
tradaa e, com 955 ingressos livres, (çíònicá,
diriííèntes federacir
«ao, alguns apadrinhados e muitos íi'pè)fus'').
Do total axreca<Ieido, nada menos,
}!$?%$$
que 120.494 cruzeiros con*
contados (taxas da CBD e FPF e
as despesas comuns
para
^ jt
»;^;
gem e outras "cositas mais;,»). Liouldo ficou
g
para o colorado
810.192 cruzeiros, muito boa,
por sinal
xxx_T._^^_
\
j~ dirtó^ '
»
Orlando Stival (hoje demissionário) teve a incumbência m^,
peleja. Pe-lo com relativo acerto, apresentando suas í,:iUias
f1*'
„
josé
e
habituais. Seus auxiUares, nas laterais,
toram Gustavo Turr»
reu-a dos Santos.

®<%

XXX
A&rtívo
O encontro preliminar
reuniu os conjuntos do Bloco EsP°™ aa^
»*
da Amóra e do Araucária. Jogando
mais objetiwmente, o
triunfando por 3 à 2. *
-XXX
Ho Bo" .„.
Durante os 90 minuiws
de refrega a jaqueta alvi «*".,% CS*5
íoi envergada por Manga; Cccá,
Nilton Santos V^^L (Aff^
Zé Maria e Pampolini (Frazao.;
Garrincha. Edson, Gcmvaia0
do), Quarentnha e i_ag>;io.
XXX
. /T,•_^e[_tif), 4i
Já o Berroviíirio perdeu com Osires
(Paulista); Sáv-*J*A {í^'
nando e Alceu Zaucr; Antenor
Valter; Chico, Luiz Ca»,,*i
Fernando (Figueirôa), Demeteico e
„
(Djalma) e Dino.
J

'

^a.

¦¦¦,¦¦.¦¦.........,..¦

IVra esta noite, o Botafogo
M
_
nâo contará com Nilton San^
Enquanto que o quadro do
**i
Ferroviário
bastante
está
^E>
....
S elementos estâo na suplênc'a
«eve ;J,
Figuclróa),
e
outro
ícomo
realizado
ensaio nolumo
pelo Ferroviário na noite de
»ando. novamente, em Montevidéu:
-roí^
o Ferroviário quer umà desforra,
Luis Cíarlos, enquanto 03 demais atletas observam.
3& °,^úo,&]
esta noite.
«» repetr a dose de trÊsineses
amei» atrás,. tJto» cspetóc-"0'
;¦:
, dc» maiores.
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Foto oblida por ocasião do primeiro
2.a-feira. Deli Macedo convertia com

*
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Leão Ferido, Botafogo Quer Vitória Esta noite
______

im

,..

Curitiba. .--u__r&u.u,. 17
t.c d©
a» «ovmubro
Novembro cio
i.iJBÜ
do 1960
-—"""¦« QulntaJelra.
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Mi,e de k je'ase9unda exibi5ã0dos"ai"65caraPeões d° Mundo - Colorados com ti«2
_^___St?
nova quer honrar o_ nos?
me ae aima
mu»»e do
__ futebol
____,_!
»______-_
-____¦¦_¦ . _*. •_
sensacional
iniciará às 21 horas no Doparanaense - Batalha
rival de Bri to e Silva
«"•*.!*?/£!£.

Botafogo quer
,,,, _«,,., -.---. o hoje
a aua. to«ruir nft noite de
do -úblic.
ff^tWH» .fto diante
Perdendo para o Gua)Wí1 nf_use.
de Campinas em sua estréia,
nâo deixaram uma
Ma nlvl-negros no que tange ao íuimpressão
ficou, a certboi apresentado, masnfio conseguiu
_» de que seu time
o que realmente sabe e
^er tudo
'^ojc no entanto, com a grande
reabilitar o seu
JacaàaUWuto de tem o dever
de
_me o Botafogo
naeítu tf a vitória, daí ° crescimenimportância.
to do jogo em

be colorado está cada
vez melhor
o ton boas condições técnicas.
^
nou com carinho
para este ogTe
inclusive,
os mo.
íf_eXfnmenU)u°°m °8 P^tores de Vita
rU°S
Capanema
acesos.
aCh!Un
° '"«u
vn. !__.nqUCS
vai
render multo bem que
e nós que
acreditamos n,,, nova formação
Tb
Ff * MaB«°' «sredltomcM
n^o1501"
numa
grande apresentação do clube
ae Vila Capanema.
Cem alma nova o Ferroviário
é
um adversário duplamente
perigoso
pera os boiafoguenses que terão
quo
Jogar tudo o que sabem para vencer
na noite de hoje.

to lógico, Já que o seu itime, Já adaptado as condições
climáticas e Já
restabelecido dos sustos da. viagem,
encontrará ainde um gramado seco,
Be o bom tempo de ontem prevalecer
durante o dia de hoje. Lóglcamente terá chance de produzir muito
mais e consequentemente dar ao
público o espetáculo que este deseja.
RENDA DKVEItA PASSAR DE
IIM MILHÃO
Em se considerando a
de
Ingressos superior a de procura
terça-feira
última, já que até i» noite de ontem
quasi todas ns Cadeiras Numeradas
já estavam vendidas, é provável que
a arrecadação do jogo desta noite
i;_RBOVIÁRIO (COM ALMA NOfinalmente o teto de um miVAÍ JOGar mui supere
VA) PODE EQUILIBRAR O
lhão de cruz-eiros. Os colorados estomÍm00
JOGO
Por seu lado o time botaíoguense estão soliclttaido a cooperação do
Quem via >o- Ferroviário enfrentar
público para. vencer esta barra que
do
segundo
despedida
na
deverá
õ'Coritlba
jogar
muito mais.
crescirnento de rendimento seráE este quasi foi superada no jogo Guaráturno, ffJbe perfeitamente que o du-m^mmmm''P^AmmmmmmmmPmtmmmgg^mimmmi^^m^^
mui**.
_ *»x Botafogo.
*»UVfllUK_
ii
.
mm <¦.___¦_——¦

Conselho E Torcida Vão

Homenagear Membros Da Cipom
Placa em homenagem ao
Governador Moysés Lupion Programa de soleni dades para esta noite - Botafogo e sens
atletas também serão alvos de homenagens

«remos mais uma. parte das
Hoje teremos
daí i Miguel
Mitmei Quadros
on<i_i_
_'_"__
O Botafogo também receberá hojolenidades relativas a inauguração
Erop Pacheco de Carvalho
menagens do clube colorado.
doe projetores do Estádio Durival
PLACA AO DESPORTISTA
Inicialmente será entregue ao Cheae Brito e Silvfe.
GOVERNADOR MOISÉS LUPION fe da
Delegação botaíoguense, sr.
desta, as homenagen.
E dentro
Em seguida será descerrada
a pia- Brandão Pilho, um quadro com moi.os Conselhos (Diretor e Delibera- ca com a homenagem do
C A Per- tivo paranaense do artista patrício
i-jvo) e da grande torcida colorada toviâilo p" "v.sno-" .q Governador Ludovico
Brandal.
'lyséa
responsável
CIPOM,
.a
pelo grande
-opioa, -©aja
mcesso da campanha que culminou singela e ju .a do cuuoe homenageir
colorado ao
Os jogadores botafoguenses já em
íom a complementação do sistema chefe do executivo
paranaense, pe- seguida, receberão artísticas homete Iluminação apontado como um la colaboração
que tem prestado, em nagens confeccionadas especiaímeni.'os melhores do Brasil.
todas as oportunidades, a0 Perro- te para 0
«rende evento."
MEMBROS DA COMISSÃO QUE nário.
8EHAO HOMENAGEADOS
GRANDE QUEIMA DE FOGOS DE
Os seguintes membros serão hoARTIFICIO
¦
aenageados as 20 horas
de hoje
As solenidades prosseguirão com
Jogadores do Botafogo, fotografados ontem em freníe _© C____ Motel- onde s-èpoi—savãâ. com
com unia placa de bronze da quaJ .-.ande
queima de fogos de artificio.
eença do seu preparado.. Os jogadores tiveram a tard© _iv_e para: passeai, pelar cidade.
ranstarão os asas nomes:
Mais um pedaço bonito da festa
.tn
___
/_¦_.
.«_.
_»_
.*._
'
_«_
.*.
Dr. Benedito Del Bosco
__nifica que o Clube Atlético PerDepu. Luis Alberto Dalcanalle
rovlário, através da CIPOM, está
Aloar Barboza Borba
oferecendo ao público paranaense.
Nelson Bissato
HOMENAGEM AO BOTAFOGO

REAL"
éleve e saborosa

Ferroviário Jogará Um Un.fiw.es Nuvos

.«__!__irf&^._&____A___ ___*__.___.

1 TRIBUNA m luta codm m ãharJos eas injué/çasf
ACIDENTES DO TRABALHO
ínstituida pelo decreto federal n.o 34.715, de
47/11/03 o regulamentada
pela portaria n.o 157, de
Í8-U-56, cv org-ra^zada pelo
Serviço de Higiene e
"«Burança do Trabalho, da Delegacia Regional do
-Trabalho do Paraná, será realizada, nesta Capital
o em Ponta Grossct, no decorrer da semana de 2).
a_23 do corrente mês, a XIII Semana de PrevenÇao de Acidenles do Trabalho. Na mesma oportumdadfe terá lugar a ll.a Convenção Regional das
comissões Internas de Prevenção de- Acidentes do
$_l__>.
Contará, a xin Semana _ Prevenção de Acl-

OUTRAS

Realizou-se ontem, no gabinete do Diretor SuPenntendente da Rede de Viação Paraná-Santa
a solenidade de posse dos novos diretores
catarina,
aa
ferrovia, engenheiros Francisco
Francisco Cruz,
Gastão Xnechtel, diretor de
^uperintendeini-e;
e Vicente
^PeraçõesA solenidade Montanha, Diretor Adminls"¦ativo.
contou com a presença do
engenheiro Joaquim Penido
Monteiro, chefe de
usblnete da Rresidâncla
da Rede Ferroviária Feerai s. a., chefes
de departamentos e serviços
Com os seus próprios
preços, normais, e e_
"~fo. exclusivamente
noturnas, o Cine Mercês
a
J!f
\ partir de domingo próximo, dia 20, três
e beIos Prosra111»3 do IV Festival Mundsf61.'*8
Ballet"- Domnigo e 2.a-ieira, atend(_v,_-'Cine
véxios Pedidos: "I.ago dos Cisnes", com o
Bnifhtt'a de Mosoou
e Galina.Ulanova na Rainha
dc* n?
programa que se incluem inéditos
da"Espanha
^tenes> em«Tanquilo
de Cadiz" e "Sapateado
EsPanho1''; "Ressurreição-', da ArgentlnaTta Jovem
mal cuidada", dos Estados Unidos;
"Ca .as da Polônia"; Os célebres Ucran'«„ - e Da
''Gopak" e "Raymond" com o Ballet
o.VT°f
.em
'rf° «ft
Niningrádo». Na 3.a-íeira, dia 22, será o
l
do 2-° Programa: «Estrelas de Paris"
em «m
BaUet Russo de Liningrado
"klvertiSsement";
em
Palácl°
nova S« ° Bo,shol do Tzar" e «Gayne"; Galiria Ula"A F _ite"; Ucrâniar,_
"Gopak"' de Moscou:
l-o prêmio folclórico. Na 4.afeL.51.
em ún!co dia e no mesmo horário
_0 nó rmibém
"TaTrasbulba", "Ris>'
Bolè_l» "Valsa° 3-° Programa:
das
Flores"; No Rink de Patinaçâo,,'
e
do «Ballet Russo"; os Ucraclanos 'nédi-Vos
"Oito
«Mca»-*31"Violino ím_Ças"; üm conto de fadas em
Mágico"; os melhores conjuntos
fia jjr_:
dos if-a "Danças Andaluzas". Diversos baila-,
exlbid°s no Colégio Estadual, estão distribuirt
aeabas teèa últimas oportunidades para
Curitib
" .o h ? patrocinio do Conselho Regional do SerRural ^ Pai-»»», em convênio com a
Secreta ,
PeriodA? de'Saúde d0 Estado, foi realizado, no
Ira_,
0 II
a 14 do corrente, na cidade de
Rural de finamente par.i parteira da Zona
todas «* expectativas, o curso
conte?,trapassando
u ^ 63
participantes vindas doe municípios
^Wifttfyytfftfyttf*^^**

-^Fl

dentes do Trabalho, com a colaboração de altas
autoridades civis, militares . eclesiásticas e com
a participação e cooperação da Federação das Indústrias do Paraná, Federação do Comércio do Paraná, das repartições federais, estaduais, municipais, autarquias e instituições de previdência sociai, federação e sindicatos patronais e de empregados, imprensa, em geral e demais instituições ou
pessoas interessadas. O encerramento respectivo
contará com a presença do sr. Ministro do Trabalho.

NOTICIAS

de Xrati, Reserva, Prudentópolis, Porto União,
União da Vitória, Centenário do Sul, Coronel Vivida, Peabirú, Rio Negro, Ur _, Palmas, Palmeiras, Tomazina, Paranaguá, Clevelandia, Rebouças,
Colombo, São Mateus do Sunl, Porío Amazonas,
Paulo Frontim, Rio Asul, Imbituva, Ipiranga, Cruaeiro. do Oeste. Curítib:,, -Laranjeiras do Sul. Mallet e Lapa.
O curso foi ministrado pelos Drs. Agostinho
Loyola, Renato Pinto Novaes, Lourival Fornazart.
Armando Tuoto, Français Abib, Ildefonso Zanetti,
Ilsmar Ruva, Mlroslau Wantrob3i, médicos da Secretaria de Saúde. Hospital local e a eficiente partelra formada Innã Maria Rita.
As noções de Higiene Rup:4, Nutrição e Sociologiaj Rural foram mostradas pelos Eneenheiros Agrônomos Paulo Gustavo Sommer, Maria Angela e Nelson Hasselmann, Técnicos do Serviço
Sccial Rural.
naa dependenclos jlav EsO Curso realizou-so
"do "Foméhtó Agrícola do'Mlcola de Trataristas.
nistérlo de Agricultura, e contou, ainda, com a
das prefeituras mun'cipais,
valioso cooperação
Postos de Hgiene e Puericultura. Associações Rurais de todo Estado, Associação de Crédito e Assistência Rural, além de outras en'idades.
A sessão eolesie de encerramento contou com
a participação das cutoridades locais, bem como
de representantes do Serviço Social Rural, da Se.
cretaria de Saúde e da Associação de Crédito e
Assistência Rural do Farcná.
Diversões, as mais interessantes, como, dentre
outras, roda-gigante, chapéu mex'cano, trem-fantasma, tiro fio alvo, etc. e que irão proporcionar
extraordinários momentos de alegria ao público
Infanto-juvenil curitibano, já estão instaladas no
loca londe vai funcionar o; l.a Exposição de Imprensa do Paraná, a qual, no iníc'o da Avenida
João Gualberto, em frente ao Passeio Público, será
inaugu. da sábado próximo, depois da e amanhã.

For gentileza do Consulado da República Federal da Alemanha, o Instituto Cultural BrasileiroGermânico, em colaboração com pi Biblioteca Publica do Paraná, apresentará, hoje, as 20 horas,
no auditório dessa instituição, o seguinte programa c'n«rT,togTáfic%: Reportagens da Aíenianha
e "Weg ohne umkehr", CAMINHOS 8EM VOLTA,
longa metragem. Entrada franqueada ao público.
?^^.rv9v***mmmvvvmmmvvvwmmmwmmmrm

I

Camisa boca negra para ser suada e batizada mm ?i!e°
ria - Time escalado ai

liga

gf

O Ferroviário vai jogar- de unifor-,
mes novos e possivelmente com joge
totalmente novo, na noite de hoje
contra a equipe do Botafogo od Ria
de Janeiro.
Uma camisa branca, com frize
preto e Vermelho e com o boca negra
no peito, é considerada pelos homens
do clueb como uma das mais bonitaa
já usados orp um clube aqui no Paraná. BATISMO COM A VITORIA
O grande sonho dos colorados é
batizar as novas camisas com uma
boa vitoria.
Ê um grande sonho que vai sendo acalentado pela grande torcida
colorada e paranaense que estará na
noite de hoje torcendo pela vitoria
do futebol do Paraná neste confronto sensacional.
"FERROVIÁRIO ESTA COM A
BOLA BRANCA
Aliás, frize-se as palavras do Dr.
Benedito Del Bosco, presidente da
CIPOM, com respeito ao jogo:
— O Ferroviário está com a bois
branca e pode conseguir uma grande vitoria. Ê o que todos nos espe-

iz

|

ramos nesta festa magnífica do futebol paranaense. .
TIME .ESCALA-O
O time colorado, a espera deste
match está escalado e disposto a
conseguir! a revanche total doa 4

.g

Ba

V

e 1 do outro, jogo
Deverá a equipo colorada Jogas
óom Algacir, Fernando e Celso; Vaiter, í coe Alceu;.TLuis Carlos; Jua~
ctó, Bidio, De__ter«. . (Paulinho) 6
.-'.-.".. VX \
Djalmiv

TENIS

"

i.

JOGOS
Para o próximo sábado

O Campeonato Paranaense de Tenis (l.a classe) vai prosseguiu no
próximo sábado com a realização
de jogos no Graciosa Country Ciub,
que terá como arbitro o sr. Ronald
Luz.
Os jogos marcados são os seguia-

l

tes:
Quadra l as 15 horas: — Zella Ferreira — José Moreno Sobrinho _
Yara Ribeiro—Ivo Ribeiro
A seguir — Yarcu Rí_e_o_vo
Ribeiro _ Zeide Ferreira e Georgs
Nada,y

Nais prêmios do Concurso "Prosinha da Fortuna"
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Novo» prêmios foram entregues ontem pelo Concurso do Programa '__(____ da
Fortuna", na sede do Coritiba F. C. A íoto é da ocasião em que, diante do presidente
do Coritiba e do Fiscal Federal eram conferidos os resultados.
Os felizes acertadores estavam presen tes e posaram para a reportagem fotográfica.
T»»_»»»t»i»f»tim
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flrdivai Saldanha Alega

IN VOLUNTA
RIE
DADE
*o
desvio ie link do cabalo Duval

Declaração dos profteionais
que
tomaram porte nas duas ultima reuniões do JC:
SAEAD.-O
—Guasque.ro largou
atravessado
—¦ J. Menezes)
Don TranquiUo
nos 750 metros
foi violentamente fechado
por Gudrum, declarou seu jóquei Ardlval
Saldanha.
Alegn o jóquei de
Gudrum que
de fato seu cavalo conou
para dentro em virtude de ter pisado num
buraco.
Bastilha foi ligeiramente
preJucucada por Guoüqueiro na partida
declarou J M Lima.
—Ralé
atrazou-se
na
partida
largando fora de corrida (J M Lima)
—La Ninguém negou-sè
a ;>artlr (S. Lobo)Karajá no momento
da partida não largou atrazando-se bastoute (Ardival Saldanha).
Na partida Gontio íoi fechado
por Jota K. declaro .O Moura.
Aramar foi também
prejudica-

da por Jota K. nos últimos 100 metròs.
Juramento nos 400 metros
pisou num buraco quase caindo.
Apü-is nos 3S0 metros sentiu
o joelho quase parando de golpe (A.
Ferreira);.
RIncho correu se escxjrando (A.
Castilho)
Domingo:

— Heranito não
pego ua raia
molhada (H. Akloshl)
Orizaga sentiu da
paleta, correndo para fora (M.Motta)
Everi Good não
pegou a raia
molhada (A. Ca-stilho).
Dama do Oeste não
pegou a
raia molhada (H. Akioshi)
Luciola foi Violentamente
feehada por Duval nos 250 metros
A. Soares)
O jóquei de Duval não
contesta a acusação, alegando em sua
fesa que emobra tentasse corrigir a linha de se piuloto este não

. para mwmm;m0m
?.—1
2—2
3—3
4
4—5
6

Ponche Verde
Kinético
Amon Rá ... .
Maton
Kalé
Klnau

1—58
3—56
5—58
4—50
2—56
6—60

í—i.

Garufa
4—60
Chaca
265 ]
2—2 .Florziniin.
5—50
3 Bavura
o—60 |
3—* Milão
7—58
u Philip Morrig
9—68
4—5 Douracllnha .
3—56
6 Buclcrú ... .
6—59
7 Tanio
1—56
ri

li.o PAEBO — 1.200 METROS •¦
30.000,00 — 7.!ÍOO,00 — 4 500,00
1—1 Didática . ,.
8—57
2 Desafogo
7—52
2—3 IPolinesia .,
1—57
" Passarela ..
4—57
3—4 Danaco ...
D—57
"' La Plata ..
3—54
4r—B Monte gnal
6—66
" Cicerone .
2-5(5
„¦ ...- ...
6 Ubajara
5—56
6.0. PAREÔ — .12.00 METítOS ¦Í0.000,00 •— 10.000,00 — G.000,00

2.o PAREÔ — 1.2-00 METROS 20.000,00 — 7.500,00 •- 4 500,00

1—1 Don Ari
10—56
?^ Matuin
...
13—50
11—50
b 3 Gátlca
l—J. Itaflor
3—57 2—4 Montehellcon
1—56
correspondeu;
8—3 Tango Lindo
7—50
5 Butarflui ... .
12—54
Juramento
0—56
6 Monte Calmina
3—50
Memmmvammmmmmmm*m>im
Beleno
i—59 3—7 Firstrate ..'. ,
C—fiC
.Tota
2—59
8 Morretes
7—52
M
3—3 Ba.ssine.fc
4—52
Marjori
4—56
4 Capufc
8—59 4—9 Don, Maia ...
5—56
4—5 Ciguerario
6—58 j
Sartta Montiel
12—64
"
6 Don Silvio
5—69
Ficelle
9—50
" Egi)i>to ...
8—52
34» PAREÔ — 1.400 METROS ?.o, PAREÔ — 1.400 METROS —
30.000,00 — 7.500,00 — 4 500,00
60.000,00 12.000,00 — 6.000,00
7 Mirame
3—54

FROGRAUA INFORMATIVO
2.0 PAREÔ — 1.200 METROS —
25.000,90 •- 6.250,00 .- 3.750,00

FMK1AMA INFOMITIf 0
l.o. ÍPAEEG- — JL.000 METROS •
2.,.000,<K)i — 6.260,00 o 3'.750,00

5.o PAREÔ — 1.300 METROS 40.000,00 — 10.000,00 — 6.000,00
1—1 Lingote
2—2 Don Vadlco
3—3 LÜciola
4--t Maracanan
5 Exçlosion

2.0 PAREÔ — 1.000 METROS —
40.000,00 — 10.000,00 ~ 6.000.00

5—58
2—gg

4-56

3—52
i_52

6.0 PAREÔ — 1.400 METROS ~
50.000,00 — 12.500,30 — 7.500,00

1—1

Porungo
4_56 1—1 Enamorata
...
Q»#*
12-54
2 Nicola
La Ninguém ...
j_5o 2—3 Glamour Girl
2-4 Tibagi
8_5_.
4 Mensagem ...
6 Bandida ...
... ... jo gó 3—5 Flicka
5 Desporto .....
I1—56
6 Saltador ... ,
»—7 Edi Gorden "...
5—54 4—7 Pidencio ... .
Magnolia
•1—5*1
Matilha ... .
Gran Colon
, 9—52
&—10 Defensor
c—50
7.o P«Ç,EO — 2 400 METROS ~
120.000,00 — 24.000,00 — 12.000,00
3.0 PAREÔ — 1.200 METROS —
30.0.000,00 — 7.500.00 — 4.500,00
1-lKakl
6—52
" Infrene
2—03
i—1 Taita . „ •..
7—56 2—2 Don Eugênio
3—54
2 Adriático
4—59 s—3 Jerez
p2
2—3 Long Legs ...
8—59 4—4 Don Jamiião
4—53
4 Natél
3—56
5 Jalerino
1—50
3—5 Kavacío
1—59
6 Gnbirú
6—59
8.0 PAREÔ — 1.200 METROS —
4-7 Pancho Freddi
2—59
20.000,00 — 7.500,00 •— 4.500,00
I
Indireta
...
5—50
11—1 R. La, Noche
56
4.0 PAREÔ — 1.300 METROS Br«'"7-i
6—54
50.000,00 — 12.500,09 — 7.500,00
2— 3 Laroboa
5—í>4
1—1 Macarena
. ... 9—54
. 4 Djemel Pachà
11--r>9
2 Sodor
.... 1—54
5 Imparcial
_-,_]
2—3 Estácio ...
...
8—56 3-fi Don Tranquillo
3—56
2 Cadete ... .
.. .
5—56
7 Pele
5_06
»—4 Good WiSky
...
2—56
8 B.'ondiste
,.
f,7
5 Arli
. .... 6—54 4—9 Jardíneiro8—56
4—6 Prapple ...
4—54
10 Saci Perere ... ... ,. 9-^59
7 Delhi ...
.
.. .. 7—54
n Irmã Sumac 10—57
^Ofivsosn>^-isísr^mmKíHitsiF>isg^g^ít/mí
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Curitíba, Qulnla.íeíttt, 1T do HoWmlko de ÍS60

de Pai
Êoncnrso"Carlos
a
Classificação doa cronistas ins89 ..a
critos «.pos ft realização das
node
13
e
12
em
c 90.a reuniões
vembro de 1960:
Hugo Kosop
Hélio P. de Oliveira
Antônio N. Nogueira
íto P. de Mello
..
Ràpiiael Munhoz da Rocha
Luiu R. -Ribas Silva
".
João Carlos Aguiar
Fernando Wolf
Leonardo Veloso
Apeles de Ferranfe
Rodólpho Carlos Eettcga ....
Ary Ayrcs de M. #r
Murlllo Gomes Correia ... '• .• •
Renato Marinoni
CLASSIFICAÇÃO DO TURNO
K>E NOVEMBR O
Luiz Renoito Ribas Silva ...
Raphael Munhoz da Rocha .
Hélio P. de Oliveira ..4 ...
Antônio Nogueira
Hugo Kosop
Ito Pobricio de Mello
Ary Ayrefi de M. Jr.
João Carlos Aguiar ...'
Leonardo Veloso .'..'. *
19
Apeles de Ferrante
Rodolpho Carlos Bettcga ...
.
Murilo Gomes Correia ...
Fernando Wolff

- .. i,-.-.^r.^,^--.-^WgjBWKiKMxKÍ^K'C"T*.»I-X'3<âí
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PACARA — Por Boabdil em Gt.
Britaln, masculino, castanho, nascido em 7 de julho de 1955 (5 anos)
em Santa Catarina, criador; Adolpho
Schmalz, proprietário Luiz A M Romano.
MONTEGRAAL — Por Mon|terreal em Galan, masculino, tordilho,
S—1 Galaad ... ,.
4—S9 1—1 Iron Duke
7—55 nascido em 29 de dezembro de 1.955
" Pele
1 Blanchard . ,.
6—69
6—60 (5 anos), no Paraná, criador e pro2—3 V. Camblnda
5—87 2—2 Careta
4—60 prietario Haras São Joaquim.
r,
Ugando ... .
7—69
3 D. Tranquillo
BANDIDA — Por Atleta em Da3—59
.
3~4 Bem Bom .,.
8—56 3—4 Odisséia
5—56 nubla Kid, feminino castanho escu... .
3—69
5 Ouropreto
... 8—58 ro nascida em 25 de outubro de 1956
a_J Tomaso
*~^
Guachuba ...
2—57 4—6. Coligni
2—60 (4 anos) em São:Paulo,. criador Ores,
Boulev D"Or .
1—56
7 Ciana.
1—48 tes de Arruda Almeida, proprietário
7 Grant
9—52
Cid Miro.
8.o.PARE O— 1.400 METROS —
CABIRU — Por Simplon Express
—
«.o PAREÔ
1.200 METROS •—
40.000,00 — 10.000,00 — 6.000,00
cm Figurona, masculino castanho
30.000,00 — 7.500,00 — 4 500.00
escuro, nascido em 8 de outubro de
1—1 Monar
... 4—59 1954 (6 íinoa), São Paulo criador
—1 Montegris
2 Don oTnlco
3—62 Paschoal Gonzo, proprietário Pas' ÍO—66
Orizaga
„
. 7—57
2—50 choal Gonzo.
3 Pericia
—3
Desafogo
1—69 2—4 Efil
7—56
Habü
6—60
FRAPIE — Por Troís Etoilles em
5 Adiante ... ... ... •, 12—66
Calogeras
fi—56
6 liamartine ...
10—50 Etna, feminino, castanho, nascido
—5
Zumaiita
3—57 3—7 Sbefi
6—62 em. 26 de outubro de 1957 (3 umoa),
Ciana
... ...
11—48
Miss. Bank
8—57 no Paraná, criador Dino Gasiwrüp,
Tamanaco
4—66
Gaby
11—50 propr:etario Celso Antônio Gasparim
—7 Pacará ...
6—56
TRANSFERENCIAS
1—59
9 Leclenc
Maceió
2—66
ITAFLOR _ Para Sônia Maria
10 Gili Madrid
5—62
fl
Eclético
9—56
Athaide.
^^0jhmmAmmmm^mmik»*****_?«0 *A*AAflAAAjMa^aa^ju^^^^&.j a/a*w&a^&^XvIZíZ«^'

Informa:
LOS ANGELES — Eder Jofre, brsu
sileiro e Eloi Sanchez, mesleano, en-cerraram, seua preparativos para o
sensac'onal combate que irão travas
em
disputa do titulo de- campeão
mundial dos pesos gaios. Apesar da
ma
impressão deixada nos treino»,
iniciais o brasileiro continua como
sendo o favorito nas aposbau na proporção de dez a sete.
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CENTRAIS

TEL EF CHECAS.

Vara'- Cidades — Fazendas -~ EsíabeIecw».entos Comerciai s — Hotéis

Hoapitcds. etc., em
qmtím^ ddodle do Parcmé

ou Bania Catarina.

'Vendas —Instalações — Assisscencia
i

Montemos vun Departamento especializado em Organização de
Empresas Telefônicas
pa,a Cidades.
CONSULTE.NOS SEM COMPROMISSO.
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Owipra • venda; Mofai ,-lchtunbo ~~ Bíonze —
MiaaMo - •
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DEPÓSITO E LOJA: Avenida Iguctgü ÍTA
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Da Primeira
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Posição de relego do dnbe de Santa I"elSriskfe -Revira do Campeonato - Primavera e Iguap pElidlres per poaSos ranhos

empapoluindo bons
vatoL tanto
O Trieste, beneficiado pelo
bmS Ue
i
valores,
o Iguaçu, está defesa como
de ataque, o time trlead0 Ipiranga, com
invejável
dentro
tino poae, realmente, conseguir
unia situação
efel.a divisão de amado- tivar uma campanha
sem problema,
do certame da
uma
fcrànlfòrdificil
que
muito
só
devera
sendo
parar
dentro da lute máximo estiver em. quando o título
suas mBos
SÜçâo ,le sua.equipe
'x.'lo
A ATUAL CLASSIFICAÇÃO)
titulo.
fition
linha.'.o
A atual classificação dos
Bem ajustado em.
clubes é
'
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Quando sonhamos com a CASA DQ fírrPTa bm»
DOR. não tínhamos muitas esperanças no
sucSfdaSã
-de-a porque conhecemos a
falta de responsabüidaíe
da
mau»»'dos «ingentes, de nosso futebol! suburbano
Mas nao pensávamos que existisse tão
grande ausênaa de mteresse pelas coisas e íatos dos atietas
dos clubes
que, te*n» com a CASA. o direito de **faxã***mS
hospitalar, m*cicdmenfe, o mais tarde, até,
o direito de assís"
A idéia teve um início exfraoídínáríG.
eom o primeiro
topubo dado. mas íogc apagou, como fogo
de palha
Hoje infelizmente, a luta peb ideal
é quasi «ó
que
nosso já diminuo de ritmo.
^
E
- ^d°7eH1°8 «arcada a reunião dos clubes para o
praaao dia 21 nào podemos parar de
pedir a todos que
compareçam. Qu ao menos, não
podemos deixar de soLL
atar aos atletas para que façam
questão que os seus cia
bes sejam representados nesta reunião.
Enfim, o interesse é dos atletas da'».»
Categoria e de
*
qU6 d6Vem íuto P"» ^ « CASA
St^e
™Í£Í não seja esquecida
DO
ATLETA AMADOR
e apagada
AH° E "-HAVERÁ iniciara,» ontem
&
dlf^f1,10^0
O Prédio ao ganhador
será .... &.%rt?J0Ti(l
raça Prefeito Iberê de
?om-*tênciaMattos', oferta do edil da cidade.
Operário DO AHÚ vii abrir
os seus salões de festas
fíl:an<ie bai,e do próximo sábado em sua sede social. pana
MoHwi.
ioto, ,r"
D. aniversário da REVISTA AMADORISTA,
.-

ÍPIRANGA, do freito que vai, mantendo
o seu ritmo
comn o mais provável candidato ao título máximopode
do
Tíwai.
terceiro ,£miur
rumo da If divisão de amadores.

carri:

FECHADAS nu inscrições
pam a Divisão de Profissionais
os clubes suburbanos respiram
aliviados porque cessou a
para a conquista dos seus
principais atleta.'-..

BB..VTO foi aproveitado
çor Snége, domingo último, na R
Bía III. O
não tem sido lanç.-ulo no time do )"gus
itfvÇítilheiro
ÇU. M 1 fase cio veterano «canhão
subiu-bano"?

^Sss^^

«teta".fr, v ^í711^! anteciparam
KT realtwrt " . ° ¦¦0{i° *lut- deveria
m'''«ú'a a i 'lominKO. í-ugindo desta

08 «BJ, _i,5°_U!0rrcacia tít> OAP-CAF.

Bara a tó"^8 !5"'es de se dirigirem
30 & PitteL) •fedCraçâo Paranaenhayfcm tomado tal
áeIi,;eraçãu
wVCí,ba- duvida que
a -"«ia
foi exn Y*
»*»_
, 7lente e recebida mes-

ttAOTiiasmi ra mo
BE J_UB3B0

OUYao apartamento
no Rio üf. Janeiro, sito a Rn» CântHdlo
7*»des no¦ fB,
m — Gloria
H f*Ia,
*»u
Apartamento. 606. Possué dois quartos gran"a*
"'anhísJro comjiliieto, quarto de empregada e WO pro
.r-0' área c
llnWe, fogão
a gaz, armário» Imbuüdos, etc.. Tratas- em
?rit!ba
à A?
"" «*
^J^Menha E.ins, 782, coa» A. Noves.
¦y-fif

Cumprindo mais uiim,- rodada do
certame da 2.a divisão de amadoras
temos o Flamengo em terceiro íuGsii- após a, sua derrota frente ao Botafogo na tabeUi dos pontos psrdldos. Por outro lado, na classificação por pontos g;tnhos o rubro negro permanece como ponteiro da
classificação mas divide o posto com
mais três clubes,
Eis o resumo numérico do certame:
POR PONTOS PERWDOS
V. Ahú, U. Barigüi, Flamengo
e Bo.afogo
11
Guaira
9
Madureira e Op. Mercês
8
5 de Maio
5

_„..

moi pelas torcidas com geral agrado.
DUAS FORTES EQUIPES
Os dois times contam com forte
e
equipes
perfeltamdíite
podem
realizar uma boa apresentação para os seus af icionados. Vem de bons
*(§'o
resultados,
i™.™.^, particulannenl-e
hW.^.,^.,
ranga que pei-manece inv'cto neste
dento do qual já
segundo turno dentro

'
r
...

¦

UMA FESTA QUE MARCARA ÉPOCA
Falando a reportagem do PARANÁ ESPORTIVO. Odenir Silveira declcrou que es.a será uma festa que marcará época
dentro do
esporte suburbano.
¦ -• v. íiici; realiza** uma festa
será
iun marco da união doa
que
clubes da suburbana — declarou ao repórter.
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Sra. Maria do Lourdes do Nascsméntó, Hçdãha da
Revista Amador.\-?ía
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1 situação do eerlame da Ia Blvisio de Amadores-Be-

liras
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PRESENÇA I)E MENTORES DE TODOS OS CLUBES
Destaque-se oue teremos a oportunidade de contar com as
presenças de mentores de todos os clube.-- da suburbana,
que assim.'estarão prestigiando este grande baile da REVISTA AMADORISTA.
Odenir Silveira, o dono da festa, diretor-esportivo da Rádio
Marumby e criador do famoso programa ama/jorlsta, estará recepcíonaridtt o., homens da suburbana no sábado.

»raSilaM*
a seguinte
, ; Renato ,. ..
3
Por tontos Ganhos
Peijó. Floriano, Ludovico e Jul
í — Trieste
22
ca
2
2 — Iguaçu e Primavera
..'.." >6
Fiíoó, Bèrtinho, Baeski e Alber" — Ipiranga
15
tinho
3
—
4
Primavera
¦••>
•¦
BANGU — 19 TENTOS
s-Poti
.;•;;•;;
g
Ivo
4
6 — Op. do Ahú, Rio Branco
e
Menino, Acir
3
Bangú
n
Miro
e Marcos
2
V — Belmonte .........
g
Boteco (contra), Silvio, Valdefl — Vasco e Bacacheri !.
.'.' ..'
7
miro, Dirceu o Zé ...
1
Por Pontos Perdidos
BPIRANGA — 21 TENTOS
t — Trieste
"Leonidas
3
2
— ígucçú
'
8
Carreca
__ 4
— Ipiranga e Poti
9
Tozo, Almir e Moacir
2
— Primavera ..
10
Milton, Ceninho e Tango .
1
— Operário do Ahú ..
.. .
11
BELMONTE — 12 TENTOS
0 — Bacacheri e Rio Branco
.'. 1S
Pinhãosinho
„
" —¦
4
Belmonte
16
Manéca
2
8 — Bangú e Vasco
17
Olavio,
Oréco,
Brandão, Garret,
ARTILHEIROS E ARTILHARIAS
Ereson e Tadeu
3
TRHESTE — 28 TENTOS
RIO BRANCO — 1 8TENTOS
Ivanir
g
Broto
,,'' 4
Hélio e Polaco
5
Levi
''.
5
Juve e Ilio
A.'.'...
4
Vistuba e ViLson
3
Pernambuco (contra),
Budéu
Rei
_
(contra), Nelwn e Angelin à 1
Aldo*.. .... .." ..' ..' .' ,', i
IGUAÇTfl — 23 TENTOS
POTI — 17. TENTOS
Süvio
8
Vilaóca
3
Rubinho
7
Geraldo
4
Gauchinho e Guitcha .......
2
Juarez
2
Mrrio, Afonso
(contra),
Zé
Beninho, Lanzoninho, Avelino,
Lula e Bezelin
1
Tico. Néco e Santo (contra;) .. 1
BACACHERI — M TENTOS
OPERÁRIO OO AHÜ — 14 TENTOS
Ferreira
' 7
Dinü* ..
3
- Benfica, Gilberto,
Sadí, Vei
Miro. é Tuta
.'.
.. 2
lington, Sali, Osmar e Vilson.
Nino, Toni, Dania (contra), Eloi,
(contra)
1
Ronald (contra) e Fressato ,, l
VASCO DA GAMA ~ ÍS ETNTOS
FRANGUEIROB E FORTALEZAS * *íl
Pranki
.g
Casagrande (Bangú)
29
Pilato, Dlnho, Airton e CapeBoteco (Rio Branco)
20
Ia e Denísart
2
Escovinha (Bacacheri)
23
Antoninho, Juraci e Jorginho
1
Hipolito (Poti)
....
17
PRIMAVERA — 2 J.TENTOS
Taico (Primavera)
3.4
Ademar ......
«, Continua na 7.a
pg.
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Será realizado rio próximo sábado noB salões do Operário
do
Ahu S. C. o grande baile de segando aniversário da REVISTA
AMADORISTA da Rádio Marumby Sfe Curitiba.
Na oportunidade a srta. Maria de Lourdes do Nascimento,
eletta Rainha, uerá coro da RAINHA DA REVISTA AMADORISTA.
O
baile promete ser o acontecimento social-esportivo do ano
para á
.suburbana.

América
4 t
POR PONTOS GANHOS
t — Botafogo
5
— Op. Mercês ',
6
— Guaira ...
,
8
— Fiamengo e U. Ahú
7
— U. Barigüi
9
— 5 de Miúo
11
— Madureira
ia
— América
i_
ARTILHEIROS E ARTILHARIAS
FLAMENGO — 17 TENTOS
Aluisio
6
Adinor
g
Pina
2
Rosbel, João Carlos, Luiz
'
Nelsinho
1
BOTAFOGO —¦ Jü TENTOS

„......_ ____ _

mostrou true tem msdenclnis para
ser Campeão diti temporada, vencendo o Trieste e empatando com
o r-naçú, este, nos seus próprios
domínios.
.JUIZES APENAS AMANHA
I
Os juizes apenas serão conhecidos
na sexta feira, sendo que, conforme
decidido pelo Departamento
ficou
j' de Árbitros todas as escalas agora
aó terão lugar no ultimo dia de ex-

pediente dfi semana.
POLICIAMENTO
Por outro lado a Federação Paranaense não deve esquecer da necessidade de policiamento, proy-dene!ondo o quanto anes para que os
estádios sejam guardados por policiais t;nto no sábado como no domíhgo. Ê uma medida para prevênir possíveis acontecimentos e que
torna-se necessária para que haja o
bom andamento do certame.
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eoialo
Quice
4
Vaca e Furquim
3
Baiano
o
Bonde, Ângelo, Orlandinho, A.
Carlos, Zezo e Didier
í
V. BARIGÜI — 13 TENTOS*
Milton
4
Molinha e Jucá
2
Peru (contra) Zumbi e Ange"n
1
U. AH U— 21 TENTOS
Binho
9
Jair e Ivo
'..'Ai.
<ü
Lineu ...
2
Tuti e Lavo (contra)
1
GUAIRA •¦- 13 TENTOS
Gato
5
Edio e Pinga
3
Tiouinho e Neco
1
AMERICA — 11 TENTOS
Hernàndes
2
Pedrinho, Sclinha e Est.*-»nhol
5
.loíio
' J.
5 DE MAIO — 13 TENTOS
Dai-lan ....
'.'...-.
4
Éden, Maria e ítalo
2
Ket, Polar e Armando
' 1
M.1DÜREIRA — 13 TENTOS
Tubinho
• 3
Ivo e Sence
2
Raul. Dirceu, Sidival, Leonidas
Carlito e Pinda
1
OPERÁRIO MERCÊS —' __'"
Ari?,inho, Fiíe e D>'-nte
2
Joãozinho
4
Chico e Luiz
1
ARQUEIROS VAZADOS
Geraldo — Madureira ..... 20
Pardais — TJ. Ahú • ..." 17
Paulo — 5 de Maio ... ....'. .15
Pelota — Bar'gui
14
King — América
13
Lalau — Flamengo e Zó Maria
Botafogo
jo
..Milton — Madureira
Coutln — Op. Mercês ... ...
David América; Dionir
6
de Maio
Fernandes (Flamengo) ..'...'
Ivan — 5 de Maio, Dorival —
América. Cachimbo — América

0n ceu — Guaira, Blroca
Flamengo
Nelo — Guaira ...
KNTl>XSCn»LINABOS
Greca — Flamengo
Odilon — Of». Mercês ... .
Vargas — U. Barigüi ... .
Furquim — Botafogo ... .
Jucá —• Barigüi ...
Milton — ü. Ahú ... ... .
..Heraandea — América ... ,
Dcmingues — Madureira ...
Batata — Flamengo ... ...
Filo — Op. Mercês

;*4 .-.,,*>?

PRÓXIMA RODADA
Botafogo x XJ. Barigüi
Local — Est. Loprete Frega
Fepres. ¦— Vasco
TJ. Ahú x 7?lamengo
Local — Est. Walfrido do Rosário
Hpprési — Bacaeherl

I REVENDEDORES PARA CURITIBA."*

PINTO 4 CIA. LTDA. t
| A.Rua ALV£S
Emiliano Remeto,
|

s.
8

AMIGOS BA ONÇA
Peru — América
1
Hélio — Flamengo
1
X
Lico —Modureíra
Partidas realizada.-*
33
Penalidades Marcadas
#
Convertidas
a
Tentos marcadoB
138
LOCAIS USADOS
Est. Francisco Muraro .... lft
Est. Iguaçu
... , .1
Est. Loprete Fre?;a
1
Est. Manoel Aranhai
(t
Est. Centenário
3
Est. Guaira
_,
Est. Joaquim Américo
i
Est. Plinio Costa
%
JUIZES QGE APITARAM
Lisimaco Cocheque
u
Jonas de Oliveira
4
Antônio Dinão, Da.rio Silvfc,
' Benjamin
Zanlorenzi ... .;.
4
Boleslau Constanaki
3
¦ Nicola Zeca, An'enor Prosdocimo, Carlos Schoering. João
..de
Oliveira,, J.^cob
Jacomel
José Blensfci, Gerceu O. San>.
tos, Francisco Bientines, Armenio Braga, Jonas de dliveíra
Jl
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Curitiba. Quinta-feira, 17 da Novembro da

NORTE
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ZERO

FUSÁC- — Náo sairá mais a propalada fusão Portuguesa-São Paulo,
já que os dirigentes das duas agremiações não) chegaram a um acordo sobre a mesma.
/
GERA VENCEU — Em prélio realizado na <tarde <** terça-feiwi na eidade de Apucarana, o GERA local venceu a representação do Arapongas
P. C, pela contagem de 3x2.
DOMINGOS EM ARAPONGAS — Retribuindo a visita o GERA jp
jogará nci tarde de domingo na cidade de Arapongas, dando combate ao
trlcoloA que espera se reabilitar nesta peleja.
NACIONAL CHEGA DIA 26 — A equipe do Nacional A. C. da capital
paulista que é dirigido pelo popular João Lima, deverá chegar aó norte
no próximo, dia 26. Coma se sabe o uilvi-celestg enfrentará em sua estréia
ao Arapongas, nesta pequena excursão que empreenderá ao setentrião.
AMISTOSO EM ROLANDIA — Nacional e Comercial de Comélio
Procópio estarão preliando amistosamente na tarde de domingo na cidade
de Rolândiai, num amistoso que promete ser dos mais empolgantes.
RAINHA DO FESTIVAL — Como é do conhecimento dos esportistaa
no inicio de Dezembro sei-á realizado em Londrina, o festival de basquete,
promoção da Liga d.e Esportes Atlético locai.
Para concorrer ao título de rainha do festival, estão inscritas três candidabas, cs quais são as seguintes:
•:
Maria Ana Mínatti do Guanabara Clube.
Leila Paiva do São Paulo. F. C.
Maria D. Teodoro do Universitários Clube.
ANTE-PRELIMINAR DA SAO SILVESTRE — Dia 10 de Dezembro
próximo será realizado! em Londrina, a 9.a ante-preliminar da prova de
São Silvestre. As inscrições já estão abertas e espera-se que um grande
número de corredores participe da mesma, que promete ter um transcorrer
dos mais movimentados.
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IMPEOIMENTO
ÜUASI IMPEDIDA...

UMA SECÇÃO
GAROTO
CONFUSÃO via,DOpelo rádio,
o Jogo Botafogo x Guarani
_ü*<

Confuso ficou aquele men "locutou
f*h° ^f.^: Tisaram CACA' na entrada da área'
(Campinas), quando o locutor
\™
.
o pai e perguntou ingenuamente.
daí que o garoto virou se para
"AQUILO"?
— Papai. CACA' não é
_____.«__

.«

9

mm

J

BO

__

Fo.

noas Já foram apontadas
ração Paulista devendo virpela Pedeas equipes do Macabi e do Ipiranga ambas
uísputantes do campeonato Paulista
_. O Manga da outra vez que «qul jogou ea.
Que tal você uchou o Guarani?
os paulistas primeiro virão <ogar
muito VERDE, não é?
tavoi
Um quadro multo político.
em Curitiba posteriormente nos ireÉ mesmo. Mas, agora, voltou MADURO o
Ué? Porque político? Não entendi.
mos a São Paulo dando
um colosso.
encerfoi
por
equipe?
na
tem
Você
êle
tado o torneio.
não viu então quem
N£o.
DATAS PARA OS JOGOS
Ora, o FERRARI e o MILTON...
A Federação Paranaense e PaulisComo o Garrincha esconde a bola doa adta de Futebol de Salão entraram
fium acordo escalando as
versáriosl
partidas do
—. fi.. mas na terça-feira êle escondeu até
torneio para as seguintes datasQual você prefere o China ou o GenlvaldP?
Dia 19-U — Em Curitiba
seu
o
próprio jogo..
Qualquer um...
Atlético x Alvorada
Qualquer
deles?
um
Dia 19-n — Em Curitiab
Não. Qualquer um TERCEIRO...
Ipiranga ;. Macabi
—- Não gostei do Qucrentinha na terça-feira.
Dia 26-11 — Em Curitiba
Esteve fraco e com produção muito baixa,
Alvorada x Macabi
Pois é. O Quarentinha contra o Bugro nfio
Ipiranga x Atlético
Dia 27-11 — Em Curitiba
passou de um mísero vintinho...
Que tal os tentos da Seleção Amizade?
Qual você prefere o China ou o Genivaldo?
Macabi. x Atlético
Para mim o goleiro campineiro colaborou
A!vorada x Ipiranga
DI MAS para a feitura dos mesmos...
Dia 30-11 — Em São Paulo
Alvorada x Atlético
Falou o meia do Bugre: Meu futebol vai bem
JL A, JL
Macabi x Ipiranga
obrigado. É só eu eu me DIDIcar um pouco maia
—¦ O resultado de terça-feira para mim foi um
Dia 3-12 — Em São Paulo
e o "papai" vai pra Seleção em 62.
Ipiranga x Atlético
a um. O Botafogo marcou um goal e o juiz não
interessante
match
de
Falou o meia do Botafogo: — Será o BENE15,30
Com
inicio
um
isaçao
as
marcado
para
deu.
Alvorada x Macabi
Aquele crioulo campineiro t'á auerendo me
realiefetivado
no
estádio
treino
tarde
horas
teremos
hoje
será
a
a
dito...
que
empao
—
Para
Falta de sorte dos cariocas..
Dia 4-12 — Em São Paulo
Centenário entre as equipes do Bripassuor prá traz...
te bastava que o Victor MARCASSe o goal
.Macabi x Atlético
tania da nossa Divisão da ProfssicAlvorada x Ipiranga
riais e Operário do Ahú da divisão
de amadores. O match treino cer— Quem viu o Didi jogar ficou certo de uma ri, do Bugre Campineiro, estava louquirtho para jo
ca-se de grande interesse e deverá
ter um transcurso dos melhores decoisa: o pessoal do Real Madrid tinha razão em gar em Ponta Grossa contra o Selecionado Opevendo as duas equipes. se api.sendeixar o ex-excelente meia na reserva... O NicaGuá só para pegar o Jango pela frente e se vin
Continuação da l.a pág.
Por solicitação da Diretoria Exe- tarem completas,
nor é melhor que o Dimas mas em matéria de Ni-gar de 3 de outubro... Não fomos assistir o GuS.
C. não teve dificuldades em derro- cutiva e na forma da letra, h do art.
oanor o melhor ainda é o tesoureiro da "Federéca"rani de Campinas jogar porque nao admitimos um
tar o XV de Novembro de Piracica- 26 dos Estatutos do BAC, convoco
O
BRITANIA
CONVOCA
... O Américo Mattei no jogo Guarani x Seleção Guarani com camisa verde... Bugre que se preza,
-.eleja
ba, na
noturna de ontem no os srs. Diretores e Associados em
o
ocupa
Rosseto,
Mario
Am'2.:de, conseguiu o impossível: não disse netemque ter camisa vermelha...
da
que
Pacaembú.
'
uma Assembléia Geral cargo de técnico do alvi rubro, congeral,
para
nome feio. Dormiu o jogo todo... O Ferra-mM$LW&%Lt:>.>.
nhu-m
No primeiro tempo o XV atada Extraordinária,
que deveár ser rea- Voca todos seus jogadores para. este
ameaçou; o tricolor, já que nesta fa- Uzada no dia 18-11-60
(sexta feira)
Até S.a.feira próxima e bastou ser Guarani e ver uma candsa"a lá Ope?______©w.
ee não houve, abertura de contagem com inicio as 20,00 horas, ha sede match treino, pois. pretende, apurai
equipe
afim
de
a
v
forma
da
que
Entretanto na fase complementar social
pela frente para não perder a jogo... O Bo .afogo foi vítima de seu uniformei...
do Clube, sita a rua mesma possa se apresentar bem nas
o São Paulo, mais técnico, que seu Canadaprovisória
n. 1.000, para tratar de as- excursões que estoã sendo estudadas.
adversário
acabou vencendo bem suntos de magno interesse do 3apela contarjem de 2 x 0.
sacheri Atlético Clube.
Paulo e Peixinho assinalaram
Qfl
dois goaís dos tricolores.
Antecipadamente agradecido pela
OUTROS DETALHES
comparecünenco, aproveito a oporGatão Montez Jr. dirigiu a
tunidade para renovar meus proleja, que rendeu a soma de Cr$pe- testos
de alta estima e distinguida
_ 77.800,00, formando as equipes:" consideração.
S. PAULO — p0y, Ademar, VilaCuritiba, 8 de Novembro de 1960
Dio e Riberto; Dino e Gércio; PeixlArthur !_ia)_
nho, Paulo, Gino, Gonçalo e RoPres do Con B Deüiber. «io BAC
berto.
XV DE NOVEMBRO — OrlsCndo,
Dorival, CardlnaUi e Dema; Bastou
e Brauner; Silvio (Villalobos), Fifi,
A peleja foi arbitrada por Anacle- Santos, Bidon e Uso; Miltinho e A_S. PAULO — Dando seguimento
Nilo, Hélio e Graciano.
ao campeonato paulista de futebol to Pietrobon e o tento que deu a vi- cendino; Jair, Nivaldo, Paulo, Ro-tivemos ontem a tarde ,\ reallsação toria ao Taubaté foi conquistado por meu e Armandinho.
TAUBATE — Rossi, Gardel, Me»
de mais duas partidas, as quaia Evaldo aos primeirso minutos do sexicano e Hélio; Ivan e Celso; Anaacusaram os segu.ntes resultados:
gundo periodo.
As duas equipes estiveram assim: cleto, Amauri, Paulinho, Américo e
VITORIA DO JUVENTUS
PONTE PRETA — Waltetf, Darci Evaldo.
SOBRE O AMERICA
Na rua Javarí, tivemos a realisaçft
d' encontro entro as equipes
Numa partida que agradou pelo
Tanto Pancho como Juarez "apa~ ii outmtus e Am-.i',. .%« primeira
espirito, de luta dos atletas e pela garam". todas as chances
'
Masques. Foram ouvidos então «*¦
Continuação da 8.a página
sua movimentação Ca'xa Econômica dos ataques' neutralizando de goels i tapa vertivemos u u jogo fraco sem«
completaatrativos
terminando
qua.'
rios oradores quo sau<>ran_ os noe
São
Fraíieisco
empaSaíram pela mente os ataques com defesa,,
O Conselho Deliberativo, pelo seu
fez .•-ir-sir>\ nem abertura de contagem, Londrina (José Cadilhe de Oliveira), vos comandantes d© futebol do l?*"*
que
contagem
de um ponto. Foi um co- o público vibrar de emoção. As duas No wgundo
Presidente,
avisa aos
Senhores
perioti-i o encontro _".- Comerciai (Américo Mattei), C. A. raná.
Conselheiros Efetivos em exercicio tejo que -gradou ao pequeno públi- equipes. jogaram um bom futebol e .hou i_ais entusiasmo e o JiiventUi Paranavai (Valdomiro Wagner). Lique a Ittbuna de Honra, do Con- co que compareceu ao Nilo Cairo que o resultado não poderia ser outro, c n.í.ffirdc acertar melhor que ga de Antonina
(Jouliert Vieira),
flelho Deliberativo, nas Dependeu- não deixou de vibrar pelas cores do pois o empate foi bastante justo.
seu contendor registrou uma mag- Liga de Monte Alegre (Américo Matseu
clube.
Outros detalhes:
cias do' Estádio Durival de Brito,
nifica vitoria pela contagem de 3x0. tei), Liça de Paranaguá (Joaquim
Coube a Oaixa Econômica a aberl.o jogo — Atlético 0 x Alvorada 0
por ocasião das solenidades de inau- tura
Aa duas equipes atuaram com as Gonçalves), Liga de Ponta Grossa
da contagem logo no inicio da
Juiz — ibere de Souza
guração da iluminação está reserformações:
(Miro Constantino Dor*gon), L. R.
seguintes
Aux. — Waldomiro Pereira
vada para o seu próprio uso, e que partida quando Sferelli do outro laJUVENTUS — Morais, Milton, de Guarapuava (Victw Marcassa),
RECIFE
(Serv. Especial do P.
do
da
cansha
desferiuum
nã0 foi cedida para outra qaalquer
petardo
Quadros:
Homero e Pando; Uma e Clovis; Liga de Irati( Cícero Moreira).
—
Em prélio válido pe»
Esportivo)
abrindo
o
marcador
da
partida.
ATLÉTICO - Pancho,
finalidade, conforme vem notlcianLulmar, Zeola, Diogenes, Criando, Cassio e APURAÇÃO FEITA POR MESA Taça Brasil, Santa Cruz e Fortaleüf*.
Mas esta vantagem no marcador Mozart, ,Silvi0 Torres
.do a imprensa da Capital.
ESPECIAL
(Acir) Laer- Barros.
campeões peruam»
não durou muito pois Renato vinha tes. ALVORADA —
Por solicitação do Dr. Pedro Mou- respectivamente
Juarez, Santide futebol, não
ÍSb
a comparecer no marcador empaten- nho, Juquinha,
buoano
e
cearense
Em 14-11-1960
Puia e Sidnei.
AMERICA — Jura, Piter. Berto- claro, que presidia a secção (pas- foram além de um empate pela condo a partida.
— São Francisco 1 x Uno e Carlos; Martin e Adesio; Sil- sou depois para o Dr. Ildefoni» Mar2.0
Na segunda fase diversas oportu- Caixa jogo
b__em de 2 tentos.
Heron Wanderley
Econômica 1
vano, Joãosinho, Adamastor iLeo- quês) que foi a mesa escrutinadonidades de desempate foram verlfiRessalte-se que o Fortaleza tevo
Juiz — Ibere de Souza
ra
da
eleição
tildas), João Jorge e Urias.
que contou com os srs. um tento legítimo anulado pelo arcadas mas nem uma com êxito terAux. — Rubens Domingues
Pres. cio Cons. Deliberativo
Renda de Cr$ 11.810.0. com arbl- Nicanor Vasflmcelos e Carlos Zepmin.ndo a partida empatada por
Marcadores — Sferelli para a tragem de João Etzel Filho. Os ten- 'çn)ng . _o_ _ssí-_ía_l__o pelo Dr. bitro Alberto da Gama MJalcher.vptum ponto
a um, placard que fez Caixa e Renato
Domingo estas duas equipes
para o S. Paulo.
tos da peleja foram assinalados pe- Sérgio Fraga.
taxão a jogar, desta feita em Forjuz ao desempenho d sodols quadros
Quadros:
Ia
ordem
Zeola
Cassio
COMISSÃO
COMUNICOU
e
Oralndo
por
dentrod a cancha.
taleza. devendo o vencedor d_ rer*5"
CAIXA — Edalciaiton, Amauri, EM CAMPINAS — TAUBATE 1 T
ACLAMAÇÃO DE MILANI
nac-Orida
peleja disputar o título
Sferelli,
Sourient
(Cardoso) e Iriam.
PONTE PRETA 0
Foi escolhida., eom seguida, uma
Coopere com o ABRIGO
GOLEIROS
NAO
PERMITIRAM
Palmeiras.
nal
o
com
S.
—
FRANCISCO
'TADRE RÉUS" na construção
Zé Mario, ReNa cidade de Campinas tivemos a comissão formada pelos sra. Arion
GOALS
nato, Macanham, Geraldo, Paulo realisação da peleja entre a Ponte Ojrnelsen, Aron Seranko, Victor
II
da sua "CASA DA CRIANÇA",
(Amauri) (Paulo).
Preta local e o Taubaté da cidade Marcassa, Américo Mattel, que fo"COTEJO
Na partida entre Atlético e AI- TORNEIO PARANÁ—SAO PAULO do mesmo nome. Peleja sensaclo- ram comunicar ao
prestigiando o
DA vorada
Dr. José Milani
os dois arqueiros não perA partida que foi Jogada na noi- nal, bastante disputada acusando a cila sua aclamação e em
Coopere com o ABRIGO
CARIDADE**, que se realizará mitiram
as bolas chutadas ul- te de ontem entre as. equipes do Al- mesma em seu final a contagem de raro buscar o sr. Adeodatoseguida fo- 'TADRE
que
Volpi em
em 9 de dezembro próximo". í_*:passa3sem a linha, fatal.
RÉUS" na construção
vorada e Atlético foi valida pelo 1x0 para Os tabauteanos, dando sua residência.
"CASA DA CRIANÇA .
da
sua
*- ii i mu—
torneio Paraná—São Paulo.
com esta derrota o team camplnelPOSSE EM SEGUIDA
"COTEJO D«
Como as duas equipes empataram, ro mais um passo para o lado do
A posse dp presidente e dos vice- preBtigiaudo o
contagem
1
x
de
1 os paulistas (iescesso, pois já se encontra com 41 presidentes^ teve lugar em seguida, CARIDADE", que se realiza*»
pela
Já estão com a vantagem de 1 ponto. pontos perdidos.
lldefonso em 9 de dezembro próxSmoj.
por
proiposição do Dr.

Malcb Treino Hoje

MADUROU

POLÍTICO

ESCONDEU

RUINDADE

BAIXOU

COLABORA

Conversa de Meias

No Estádio Centenário entre Britania e
Operário do Ahú

^ão Paulo..

NO CORRER

Bacacheri Atlético
Clube

OO

MARTELO

CAMPEONATO PAULISTA:

Vitoria Tranqüila Do Juventus: 3x0

Em Campinas a Ponie Preta sofreu nova derrota desta feita ante ao Taubatê
por 1x0
FUTEBOL DE SALA0:

Clube Atlético
Ferroviário

Aviso aos Senhores
Conselheiros

Caixa Eco mo nica
Fez o São Francisco Suar

Clubes aclamaram.

Empataram Santa
Cruz e Fortaleza

"ESPORTISTA

ESPORTISTA

Começa

HOJE 0 RETURNO
Terá inicio esta noite o returno
úo Campeonato citadino de basquete, que apresentará os seguintes noíejos:
Curitibano x Coritiba — Titulares
Local — Ginásio do Curitibano
Inicio — 20 horas para a preliminar
Juizes — Rubens Marchand e Eli
H. Emmel
Apontador — Rui Cola
Cronometrista — Adelar de Oliveira
Na preliminar teremos:
Curitibano x Atlético — Aspirantes
Juize3 — Rubens Marchand e
João Morais
Autoridades — As mesma, da
principal
TÓPICOS DO DIA NA REUNIÃO
DA FPB
O Circulo Militar* pleiteou Junto
è. FPB e ao Clube Curitibano a reaJisação da ultima rodada d0 returbo, com o cotejo entre o Curitibano

e os militares, na quadra do Clrculo, ou em caso de mau tampo, no
ginásio do SESC, tendo sido atendido o seu pedido.
O conhecido técnico de basquete
Almir de Ahneiaa, não poude comparecer ontem à. reunião da FPB, em
Virtude de estar com a sua esposa
adoentada, ficando para hoje os
entendimentos que irá manter com
o Major Pombo, Presidente da entldade, a respeito da sua possivel
contratação cpm técnico do selecionado masculino que irá .disputar o
proxifio campeonato Brasileiro no
Ceará.
A FPB expedirá na da% de hoje
dois telegramas para Comélio Pro- |
copio e Londrina, solicitando possivels nomes paia integrar o sele- <
clonado Brasileiro para Janeiro proximo; Igualmente manterá uma ligação telefônica com a cidade de ¦
Ponta Grossa para o mesmo fim.
1

Palmeiras Eliminou 0 fluminense: 1 x 0

RIO — (Serviço Especial do Pa*
raná Esportivo) — Diante de um publico que rendeu a importância de
Cr$ 1.620.770,00, o Palmeiras elitninou na noite de ontem, no Macacanã, a equipe d0 Fluminense F C,
O único goal da partida, surgi.
num jogo que teve um transcorrei aos 45 minutos da fase final, pordos mais movimantedos e que agradou plenamente.
1 x 0 fo! a contagem, que espelha
bem como foi dificil a vitoria aicançada pela representação paulista
Por ocasião da posse dos novos
HUMBERTO MARCOU O GOAI mandatários do futebol
paranaense,
componentes da delegação do Botafogo F. e Rega'as n«-s pessoas do
Dr. Brandão Filho (Chefe da delegação), Dr. Samuel Sabag (convidado de honra), Dr. Francisco CaRecebemos atencioso convite do va!helro Leite (Conselheiro
do ciuGeneral Benjam'n Rodrigues Ga- be) e do
Jornalista Sérgio Paiva, se
lhardo, Comandante da S.a Região
Militar e S.a D. Li, para as solenidades que serão idealizadas no proximo dia 19, as 11,30 horas, na Praça Santos Andrade, pela. passagem
do 71.o aniversário da criação', da
Bandeira Nacional.
Paraná Esportivo agradece o çqnvite.

Humberto marcou o único tento aos 45 minutos
da fase final — Renda excelente de Cr$ ....
1.620.770,00 e outros detalhes

tanto em cima da hora, atravé3 de
|I
Humberto que acertou _m potente

Botafogo presente à posse
fizeram presentes noi sede da entí-

*Ma da Bandeira

"REAL"
Caninha
é leve e saborosa

chute que venceu è. Castilho s®ar
apelação.
OUTROS DETALHES
'Rota>,ZZ.
Dirigiu a partida o sr.
Arppi Filho que teve uma boa »*»
ção enquanto as equipes íona»
assim:
trir
FLUMINENSE — Castilho, J»"
Marinho. Pinheiro e Altair; Edmiis™
e Clovis; Maurinho, rauliIll^'rtli.
buru (Jair Francisco) Tele e Escw

dade, com a finalidade de saudar oa
PALMEIRAS •— Vialdir, P1*^
novos eleitos. Em nome do Botafo- Bantos, Valdemar e Jorge; zé<lU^.
~
go falou o sr. Brandão Filho. No e Aldemar; Julinho, Humbeir».
final de sua saudação, ofereceu flâ- do, Chinezinho. e Cruz.
mula ao dr. José Mii:ni. Em seguida o Dr. Samuel Sabag que além
de convidado de honra do Botafogo
II
é representante da Federação Paranaense de Futebol, junto oi C.B D
Em suas palavras -desejou aos novos
empossados uma gestão das mais
Coopere com o ABRI
dignas e ofertou uma flâmula da "PADRE
RÉUS" na conait^
Federação da qual é representante
"CASA DA CRIANÇA '
Finalmente,
em nome da crônica, da sua
"COTEJO »•"»
carioca, falou o Jornalista
Sérgio preatigiando o
Paiva.

ESPORTISTA

CARIDADE", que se reallz***
em 9 de dezembro pró*ó_n<> •

¦
\

""^

JU!»»

Curitiba, QutotaJeLra, 17 de Novembro de 1360

'II

Reinicio Oo Terceiro Turno
EDILSON
SefOMLA

PAGJWü

Selecionado Juvenil:

^S*^^!»»«mt dois ÍMos- Providencias da F. P. F.
to

elo do terceiro turno, txrni a realisa-'! íieles .-«ra realisada na capital 0 a Na capltaj, po estádio "OÍricefthefl
sendo que umajoutra nft cíúMe de Ponta
^0 dé' duae pelejas
Gro<L Thá" teremos a oportunidade de pi"eBenciar ao encontro entre dois velhoa. rivais de nossaa canchas, que
são Atlético e Ferroviário. O tíio
decantado Cap-Caf, estará ai para
aa nova;» emoçõe. empolgar a torciKm Ponta Grossa, no gramado do
Giwirani em Vila Estrela, o Operario receberá a visita do Iraty da cldade do mesmo nome para uma peleja daa mais empolgantes.
i.
•""?¦¦PKOVIDENCIAS DA F P F
A propósito destes encontros a Pederaçiio Paranaense de Futebol, vem
de tomar as provldenciur, que aeguem abaixo:
Face ao parecer do sr. Diretor do
Esta marcado para domingo o iniDepartamento
Técnico, escalar oa
seguintes partidas em prossegulmen-

Dl N Afl RO C0*AíPtiAnVO BARATA

CZD

cr

..•; '

ao Campeonato Oíiclal desta Entldüde, referente a l.a rodada do
3.o turno:
' O A Paranaense
xOA Ferroviário
— Data — 20-11-80 — Domingo —
Local — Est. Orestes Thá» — Au
15,30 horus — Autoridades — Rcprs.
da Presidência — Carlos Rubens
Prochmunn e Jorge Pimenta — DA
da.
Mario Eduardo de Barros — Prel.
A A Stier x Strobel — Horário —
13,30 horas
Operário Ferroviário x Irati E C
Denta — 20-11-60 — Domlngo —
Local — Est. Paula Xavier — As
15,30 horas — Autorldadea — Repres. Presidência — Antenor F de
Souza — D. A. — Voldomiro Pereira Costa.

O SELECIONADO
Confínnando nossas observações, o selecionado ficou a-asim constituído:
WANDERLÍÍVT (Juventus)
EDGARD (Juventus)
GANS (Juvtntus)
BETINHO (Coritiba)
EDILSON (Juventus)
DICA (Coritiba)
ANTÔNIO CARLOS (Juventus)
REQÜIAO (Juventus)
MARIANO (Juventus)
ADILSON (Coritibe)
BARÃO (Coritiba)

ESCRITÓRIO DE ABV0CAGI*

QSWALDO HERRERA e EMIR SFAÍB
^Advogados)

Cobrança* Jfudlciafe. — Qurotos» dwto •
dlfi K*ndo< — OtqatiSjtaçào dm Wismm —
— índoztfsaçõw — Qu*stõe«
CAIXA POSTAI 2630 — Fone: 4-4B0B
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Porta id«i Pinho.- „ _,„ _
Jaiselaís com eBaum
•Janola^ocòaTencaiaiiu M

Citiais-cü*'-.. latp&mtAdvocado trabalh&rtc
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O "CRACK* MÁXIMO
Pela soberba atuação que teve frente ao Coritib-i, nosf.a encolha pendeu para o centro médio do Juventus, EDILSON. Jogou muito bem e íoi
uma das garantias do setor defensivo Juventino. Todavia a título de
precfmção, queremos preveni-lo que deixe de lado a violência, porque caso
contrário, poderá prejudicar sua carreira esportiva papi o futuro.

n^m «marcou»

320,0&

Um,novo produto «ie .' j
COLIiE LTBA.-«Cerâmica São Marco*»

«qq,o©

MÁXIMO

Coritiba e Juventus jogando a primeira
pelr.u «série decisiva
melhor de três»', apresentaram na tarde de partida
sábado ao público presente
no Alto da Glória, bonito o bem disputado espetáculo de futebol. Em
que
pese o grande empenho dos attètos em busca do um resultado
positivo,
•> marcador se manteve inalterável.
Diversos foram os atletas que conseguiram excelente desempenho, além de outros
que atuaram regularmente. "Paraná Esportivo-', como faz, costumeiro mente
após a realização
de cada cotejooficial, dentro do maior critério possível, forma o seu selecionado. Assim é, que para. o arco do selecionado
pelas grandes defeaaa
que praticou, nossa escolha- recaiu sobre o juventtno Wanderley. Na
parelha do zagueiros estarão Edgard e Gana, ambos do Juvntus. Na linha
média, optamos petos nomes de Betinho do Coritiba, Edilson do Juventus o
Dica do Coritiba. O ataque será formado P»r Antônio Carlos, Requião
apesar de atuar bem «ómènte 35 minutos, Mariano, Adilson e Barüo. quo
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"CRACK

0

MENÇÕES HONROSAS
ílvemos ainda, dentro do prélio, diversoa atletas qne saíram-se bem,
aos quais daremos menção honrosa: Gildo, Roberto, Tico, G. Magno e
Adelermo do Coritiba e Mario, Acir é Dorival do Juventus,
mtmmmm»mittmm*no*immmtmÊmKm*ÊtBÊÊ*Hammnnii* ¦> *****wmm*immm*w*Ê*
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Continuação da 5.a pg.

Defendidas
LOCAIS USADOS
EfjtáÁÜo Centenário
Est. Loprete Frega
Est. Manoel Aranha
3Ust. Gualra ...
Est. F. Muraro
Est. Iguaçu
•Est. Walfrido do Rosário
Plínio" Costa
JWZES- QÜE APITARAM
Benjamin. aZniorenzí ...
Jona_ de Oliveira
Gerceu Santas
Jaíob Jaomel
!Antonió Dinão
Dario Silva.
Francisco iBentinezi
Edson P. Campos
Laur0 A. Pimentel
João de Oliveira
Walfrido Santos
Adolfo Hertel
Armênio Braga
.Tose Blenski Neto
CaseraLro Segoa
'^"^"''ocinio
Antônio
'¦''-¦idto 'ÁíSíSfeí 7M o ,..

Surublco (Belmonte)
12
Rodrigues (Vasco)
11
Hélio (Operário do Ahú) .. .. 10
Caju (Ipiranga)
14
Bendito (Vasco)
8
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17
13
11
U
4
8
;t
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Adir (Iguaçu)
7
¦ Carraro (Trieite)
.. 7
Dirceu (Iguaçu)
6
Adelar (Belmonte) '..'••6
Alfredo (Vasco)
4
10
Marreca (6) e Miquilln (Bel6
monte) .. ..,
3
5
Nelson (Rio Branco) .. ..'... 2'
4
Cucra (Primavera) ; .• '_;
3
Mavcilio .(Trieste) ;"," 1
3
Ivo (Primavera)
1
3
Pola-co (Trieste) .. -.-. .-.- ..- .-.- 'o
3
GOLEADORES NEGATIVOS
3
Brandão, Pernambuco, Aíon2
so (Belmonte) ....-..;...;.
1
1
Duca e Ronald (Op. Ahú) .... 1
1
Vilson, Sansíio (Ipjrangp.) .. 1
t
Eloi (Primavera)
1
1
Boteco (Rio Branco)
1
1
Biddel (Iguaçu)
1
1
Castro (Vasco)
1
1
JOGADORES INDISCIPLINADOS
A Pixo^^..-.» JtiUDADA
Almir, Cemnho, Paixão e CaEis os jogos marcados pa ra a
réca, (Ipiranga)
I próxima rodada:
Bininho (Foti)
1
Trieste x Primavera
Miro (Op. Mercês)
1
Local — Francisco Muraro
Renato (Primavera)
.•
1
.ítio Branco x Op. do Ahú
Jaiminho (Bacacheri)
1
Looat — Est. Centenário
Juve (Trieste)
1
Belmonte x Ipiranga
Partida, Realizadas
5D
Local — • Guaira
Goals assinalados
188
Poti x Iguaçu
Penalidades Marcadas
12 Local — Manoel Aranha
Para Fora
1
Alcldlo RozelTa
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Avista oo em suaves PSníTÃ.çõÉSíWÊWsAís ¦ «ompre^o <f sua bicicleta no
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CENTRO
e BATEL

-Alberto .Pir^s&
Fundada «jo IC3Ü — Atetkd«-«o dítx v noite
FIIIAX.: Rua do Rosário» 44 — fone: £0363
MATRIZ:
4-1949
Rua Cruz Machado, 63 — Fone:

íTWs

Hoje

Ás 13,30 '¦§¦ 15,45 - 19,30 e 21,45 horas
"doador •'Filmes" apresenta:

"CLIMA

Ás 13,30 — 15,45 —19,30 e 21,45 horas
"Columbia Pictures" apresenta:
—'
0 DCSNUDAMEKR) PÚBUCO
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COLÔMBIA
PICTÜHE8
AflttiNT*

KIM STANLEY

MA IHTEftPRCMcAS
•ACOHSIPÍRAUA
MAIOR DE
TOCOS OS TEMPOS
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HOU-ANO
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PfiDDY
CHAYEFSKY,
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Filmado em " Téchnicolor" com Tyrone
Power e Julia Adams
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Proibido até 18 anos
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Salientando os astros LEE J. COBB — G*A
SCALÁ — KERWIN MATHEWS
— PROIBIDO ATÉ. 10.ANOS —

(O FILME MILIONÁRIO)
Pompa... Luxo.... Arte e riqueza num
desiitmhramento de cores pela técnica do
"Eastmancolor"
—
PROIBIDO ATÉ 10 ATOS

-'••'¦•¦ A.-»'-'*',

Hoje

Pelas suas cenas reais e pela soberba interpretação de seus astros !
Um combate de morte aos "gangsters"!

EATIA
¦""l'

-

Impressionante

Os dois maiores astros do cinema europen
na dramática história de um amor que
proyooou a queda de um Império 1

;Çpm ?pm Haisley: — Sandra KnigliA

Rin

Ás 13,45 - 15,45 - 19,45 e 21,45 horas
"Columbia Pictures" apresenta:
O drama forte... ousado e

; '-, Romy (SissI) Schneidèr
• í;Ciírd Jurgens !«
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Com A «lace Dr Use
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Ccriniliians (PP) batido pelo Caçula Gigante-!Clube paulista jogou melh
— Considerações com respeito ao
e o clube paulista no Corinthians.

¦ i" fl

L
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chegou, a merecer uma outra sorte
«^MfrMWWMI^

FICOU COM O
TAÇA"LONDRINA
Em seguida os dois clubes disputaram a "Taçn Dr. José Muggiatí Sobrlnho" em partida que acabou apresentando a vitoria rln representasse
local pela contagem de 1 x 0.
Picou assim o troféu nns mãos dc
Campeão do Norte qe desta formo
conseguiu um bom resultado para Q
futebol paranaense.
PARTIDA NAO AGRADOU
O prélio cie futebol, no entanto.
não agradou. Muito embora o equilíbiio de forças, o Londrina acabou
ficando com a vitoria enquanto fl
Corinthians, merecendo uma outra
sorte deixou o campo com a çjerrbta. A partida em si pon seu lado
não foi boa, carecendo as equipes
de maior forma técnica ja quo houve pouca variação de jogadas no decorrer do prélio.
GOAL NO FINAL DO JOGO
O único goal do prélio íoi assinalado ao apagar das luxes do prello
por intermédio de Arinho, após unia
boa jogada de sua linha do frente.
Decorriam, na oportunidade do tento, 39 minutos do segundo periodo
AS DUAS EQUIPES
Eis como jogaram formadas as
duas equipes:
LONDRINA — Zeferino, Tó e Pinheiro; Áureo, Cortes** e Sablrú;
Chuvlsco, Julinho, Saroineli (Orlando) (Arinho), Paulinho e Noca.
CORINTHIANS — Ari, Sebastião
e Bertamln; Luizinho, Brandão e
Barsenal; eTotonio
(Roerbtinho).
Castildo (Nelson Luques), Ipcjucan
(Zezé), Joãosinho e Plínio.
O juiz do encontro foi o sr. Anx»nio dos Santos com bom trabalho.

V

Guarani regressou
ontem
Os. José Muggiatí Sobrinho, dá o ponta pé inicial do iõgo entre Londrina e Corinthians (PP). Foi
o patrono do Sôgo. Uma homenagem do clube do Norte ao desportista presidente do C. R. D.

TABELA

DE

PREÇOS

A tabela de preços que Irá vigorar no cotejo noturno de boje
tusífire o Botafogo, do Rio, e o Ferroviário, de nossa Capital, é a que
mbaixo divulgamos:
CADEIRAS NUMERADAS
Cr$ 500,00
LOCAIS NUMERADOS
CrS 300,00
POFULARES
CrS
100,00
METAS POPULARES
Cr$
60,00
Os ingressos meia popular refree-se st militar fardado, senhoras, es«adiantes e crianças.
Já está funcionando, no "Senadinho", um posto óe vencia de inpressas, para a partida de amanhã à noite no Estóxllo Durival de Brito

LONDRINA — (Dicesar Plaisont
Filho — Pelo telefone) — O Dr.
José Muggiatí Sobrinho, íoi hornenageado na tarde do dia 15, poi
ocasião do jogo entre as equipes do
Londrina e do Corinthians (PP).
Acompanhado do Dr. Reinaldo D.
Pereira, representante do Goveriudor Moisés Lupion, esteve no Estadio "Vitorino Dias", onde, -além de
receber as homenagens do 3lube do
Norte foi abstonte aplaudido pela
torcida presente após o ponta-pé
Inicial do jogo entre os londrinenses

A delegação do Guarani retornou,
ontem às 10 horas, para Campinas,
viajando por avião de carreira.
Os bugrinos ficaram deveras satisfeitos com a recepção que tiverum
dos esportistas paranaenses e pretendem voltar à se exibir no Paraná,
na próxima
opoturnidatíe que se
lhes oferecer para tanto.

"ESPORTISTA

com
o ABRIGO
Coopere
"PADRE
RÉUS" na construção
"CASA
da sua
DA CRIANÇA",
"COTEJO
DA
prestigiando o
CARIDADE",, que se realizará
em 9 de dezembro próximo".

CORITIBA EM MAFRA — Fotos do Coritiba na cidade do
Malta, Tendo.se, em cima, o momento em que o Dr. Arion
Cornelsen procedia a inauguração dos túneis do Estádio
"üdelionso Mello". Em baixo o presidente distribue distin.
üvoa do Coritiba para dirigentes do Peri. O Coritíba foi um
sucesso inteiro nas festas do Peri Ferroviário (LEIA. DETA-..
LHES NO SEGUNDO CADERNO).

Cfubis Ácli ma ram Milani E Monclaro E Eleger im (Com

Vantagem Esmagodord)OSr.Adeod
— Uin voto em branco apenas - Hovacompode
Futebol
Eleição
Paranaense
ontem
na
Federação
quasi
pacífica
sentes, toawewít trocas de abraí'l'
Ena -Eleição qne chegou a apresenI
cumprimentos.. Em segaiéa oa «*¦*
tar rápido debate oral, mm o Atlé- !
da
ivo
i
siçao
bes «mtiíaraaDa mm fila !»ra íimtZ
ticg Paranaense acusando o Guará-w>wm>
Mi de ter opreentasdo candidato com
o propósito de abrir guerra entre
Capital e Interjkv» e com o repre.
Mmtanfae do Gioaxani respondendo

JFYam «.clamados presidente e pri- Júlio Gal<T> c Adeodato Volpi.
qu-n <»'*'.' ¦tiiatn, M.-enMi pensara m«c>
AMBOS ESTAVAM AUSENTES
vi©n, respectivamente, o Dr.
meira
Snfiicado,
foexistir
mme
jacniaÍGraa
,
Interessante a ressaltar que nem
ram eseioliückK' atilem os homens José Milami « o Ds*. Pedro Bonclasr. Jullo Galdo e nem o sr. Rdeoqua passajtsum a «fcmpor o alto co- i*o, sei»d<j «jl», surgiram diols candi- o
dados para a vice-presidência: sr». òaíp Volpi e-sfcavam presentes, eimonda do futebol paranaense.

toando--ao o priuwSra,
nomo
Í3StJ(3Sído jnelo GnKwaiiü com apok)
doa clubes Opewâa e Caramnrn, e
o segundo, oomo nome iaülcado pelo Dr. José Milani, com apoio doa
clubes da Capital, <>,s Ligas ío D*~
terlor <b dog clubes Iratü e Rio Braxxoo de Paranaguá.
• /
•SHuou-se assim a disputa entre
o trângujj Ope-Gtia-Caramuru (ex
integranUs da mesma Liga Amadora) contra as demais forças do Estado, reunindo-se em torno <\> tiiwmguio oposSJ.ionista apenas algumas forças de menos expressão que
acabaram juntamente com os patrocinadorea da candidatura, reuniudo apenas Mis votos contra dezesseis do candidato situacionista.
Um voto em branco foi reg«stra<>.
GRANDE SATISFAÇA
Logo após ser conhecida o resul¦tfcdo da eleição
grande satisfação
tonon conta dog representantes pre-

muiar a-Dn. José MU**? »»
dro Mondas» we ôestwjMi-aticíuMa»
te haviam assistido a *le'fJ'^
«
tafca-r votos par» o «andW»-»
™*
»
*e»c
soa pref«s*m)ilft q*»e
W
coUm» feita do íorm» esponUW*
Ligas
presente».
e
loa tíiubea
PRESENTES A ASSEMBÜEW
Estiveram presentes a J*""*&.
¦
Agua Verde (Oreslhcs Tltó),
fico

'^^^''r-J^Z

(Carlos

Morgenau
(Aldo íjçl•*£**
Lang«w8ití)> rj*^£ij
(Otávio
(Lanro Ramos), CaritU* «A*1"*^
"ÍSl
nelsen), Ferroviário («*»
LmWoW
Gnaíaid (Antônio
Vasconcelos), ,'p-j».
(Nicanor
(Antônio Rosseto Sobi^bo»'*V»eir»»'
^
tra Itália
(Aramls "^
Gomagm^^
Brsanoo (Joubert
Juventus ,(J. Cadilhe «J^b**
»ív
Mandaguari
(Aatonio
. Continua na 6.»
,

0 seu fabricante de

âieiTKOS
d© Futebol, O sesuliad© M
Aspecto da Assembléias Gesal qae teve togas na noite de ontem na sede da Federação Paranaense
«oteamente JavosáveS as Soctças «âJninicioniiilas.

a M

PAR-

\&a\

° Wtei*3 noturno *» »«>ie & noite em VUa.C^peí
ihJÍh,
n^Slf*/«?£#&&* «nedladores para tomarem Pf*fe^oe» ,
3*é Ferreira «Ws***:
•»»
Ai^Zorti» «omen^

MUTILADO DEVID0 A ENCADERNAçÃo~]
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GOAL DO GUARANY: Foto sensacional do tento espetacular de Cabrita, o único da
peleja contra o Botaiogc. O comandante
atirar na cosrida com violência, nâo permitindo a defesa de Manga,
que se atirou com decisão para interceptar a trajetória
da peleja espetacular de terça.feira

b_çrri_o recebeu sob medida de Bené e não teve dúvidas em
da pelota. O teato íoi comemorado pela torcida, e foi o único

GUARANY Ficou Invicto
c ancnas
h
oranoensfis
EalriSa assinalei oj '.ãpêt pai fes. II iMfe,íuiíis; ie,
i cmzásrts: e rêülis' a aáilfeapp i® ?fetar

IojíéI©!^ ®m $m ®S!tÍK'éii„ mm fcafil oi pela eraiapÉ ateima
'is coqn t-£ 1 r'e.EÍa foi fe!
|©p — ¦ mm iwiwçm

Paru o torcedor .r; espetáculo ísxi
vila Oapanextia ult^apíissoü toda;; as
espectatlvtts,
princijiciraonte, pala
exibição d-e um futebol v. tiue nfto
«ando, logicamente, explorar ás tiaobjetivo o alt*_au_tc eficiente, aléxri
de tólha_te aou olhou do torcedo:
Tanto <• Guarutii (ganhador da ira.tolha) como o Botktògp (rjue luto:;
muito para i&o perder), mòstraraín,
mau, ama
y^ 0 quanto esto*—oa
•atrazadús íjr/.i matéria de técnica ftitebolístloa. Em cpntraposlçfio -ao íuteboi rüstieoi
defitíiuníc, cheio ¦<&

ítefeitos de nossa porte, observaroo;
alfjo <ie Tuuito superior. Ambos jogaram no 4-2-4, variando tal t:_te;tna s_npre que ue íea nMMS—rio, vi:íj.m1ü, lógicaemnte, explorar as deficifinaias de um de outro.
("-iaiiijüu o Guarani pela miniiii;.
ooirtCKjém, (plprém,; é justo realçar
que uma igualdade estaria mais ac
uüürdo oom •:> dcserivolvime_to (ifbatalha, ?(3i flagrante a superior!dade bugrina m. í-sc inlcts!, porém,
ii maior volume de ações no pi-rnyiu
fX)Ãi&leifi~iitár osfeeve v>r conUi do

\'»»imfimmmj9mi*^mÀmim»/Mmm^

."íuxfjia ij frente <_, íòrma _íespera- 1
rit, íaacndo oom que a retaguarda 1
botafoguense entrasse em "prjne,", j
>
i>tr—.
corri
;i
real:d_ie
Botafogo.
é que, Inictou
I—ütinho na inttrmí-íiií5.- equivocandors* inuitas vezes.
<mquiinto ..-»fi bugrinos roarcaram \\m r/a co—1 a jaqueta 4. PosteriormenTaZ mwlidc ..jurtiu <-!»úto, tanto )
'/: t&o )o(ío tinhamos uns 10 minugoal e tj?vUu__. de eõncervar essa
íjuc
Cabrita marcou « único troa) d'i '
vantagem, •:»« botaíogüenscs ficür—rr. toa de luta, Armando Kenganeshi rpeleja iw>n 17".minutos, ò'tivés_ts —.enredados —_ fena—_ib 0&.5 (x>ntrt.riíis, repetiu sua tática cia porfia Janto .-i yeroaa chances desperdiçadas
por
«> nomente na reação fjuí; ^mpr^en- "Seleção da /.—líi^de". Fez wctí. que: Ci.ii).rit,:4, Osvaldo o o
próprio —liltideram, deram mostras de maior ra- Bené caísse pela meia direita, na rilio <;m duas oportunidades.
Todatocaria.
manutenção dé sua íurieão. —ton, vu... jio ií><-rí'_.rk. complementar', busque inici—ri» como "ponta de lan- ¦?.oíx o Guarani ee resguardar na de.?a" caiu j>5_. esquerda', c^cn a mis- íensiva e, riou.i ia
so/ fixar .*>u_ v^ai.¦;».o de 'volante, enquanto Miltlnho tagem de forrou, defínIttvá; no : a 0
C (viib.r-.ri; ;iftiu hajjihQOsamehte
espelhando polo marcador de Vila
»A**»**V**»*''V**'>V»^'V'V*****«/í'»-V*V**\'»'V<V>A.V»">/<V*»'t*\**'V**'V>í*.
>• Capanema.
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Pa? :;uü vez, o Botafogo tentwu
•romper a deíei—ivoi
bugrina pelo
miolo, u.Maruüicio da luva estatura
«>i Quarc-ntiidia o Chiáa, aut«; a !«cjuena ..-;;t;ituru 'Jm CitiTiiio <; Kral«lo. Tanto isso foi verdade, riu-: liarlincha custou a pefjrr nu tola e
„_taritdo t|rüla qui; .recuar vsr:» tontar aparecer om olgúniâ jogada,

«pi_u en 4,oo_,

^i3MO i-f'»/ —

Porém, íorair, baldados os esforços
alvir-negros, porqiie o.*j dois homen;;
de área cjwipí.-híijoíj estiveram firrat«, «ta.nto na«j j^íiada-j pelo sJto,
como pelfis x»or ba;;co. China era
iírr. nulidadé c-, Didi tinlja que se
preocupar em 'vigiar Bené, enquanto Panipoli—1 jião sabia se ficava
spiwe llton ou tentava travar as investjí*—s de MiiUntio. Newias hes<Vd-vk-h -t-sir—ram ai, falhas de retaguardiã guanáharina, não oí-sfrjtadas peia falta do _iaior tarimba de
Miltinho '.:, inclusive, por ausência
<if- tiros mais pcfdenowos a jroai.
Para o final e, verificando «:s incurüijeí; «jontínua<j cie Miltir_io, com
evidç_tes prejuisos para sua «juip<...
Paulo Amaral buscou far-er valer a
Uiticí- de deixar o;; contrários em
situação itòp.ul, com o avanço dos deÍC-Sores, sempre qut; a bola era lan«;ada para o ataque do Guarani, sul)i«i a bandeira do «i.uxiiiar do árbitro apontando impedimento, Mas, ú
(Co-Urraà na ?,.a pág.)
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ó mmo-íiatuxèàen -.5-Ühatmv.Y. ivf« íoib a^atmie o burjrmo aíasion*.*»
'"^"^os"do
:,V«tvcn*l salvou na iiora ceria, uru,<^#£™ ioi_íiV«
i>om arqueiro,
,;
Hica«ov rrue desta íeStó. <oi un» .
,•;
n oeriao sob 03 OU——ra» astsuJ»^"*-;"

«) mírvimento da« bilheteria;; foi o ;ie);uint<^
ifflü c/idííira.j numerada*;
37.1 locais numerado.*;
ií.iíOJ. populares ,, ,. ..
1.W.0 1/2 no pular.:.-; ....
x. itü —soeiia—_ ..

•t.t.894 pagantes .'. .. ....

Cri
CrS
Cr$
Cr$
Cri

177.000,0!)
74.200,00

1.-14.080,00
:i!il. 000,00
44.460.00

,,
-. .. Crí
090.7G0.00
Af„n «_„so, ent rarai n 76 ii>%rn;wJtmti>(; c !)T/ permanentes mun total
de 13.63C ;wsi;;tentes.
Ea Sn-sea-açüo,.foram d^i—mtadOs .t'íO.ô-13 cruzeiros e 40 c_il_vos
ítóxá^T-a-CBjD *e _TX* _i»lwmeii&>r) dívcr.no,*;» inclusive -édo da «:nttd««3e,
arbitragens o «f...). Lírpxlito « co'or.KiiO pcróc_oü 8to 818 oruieíros e CO
!v?ntáv«')r..

1.
'«WWSRNI ' l?A_:HM

Curitiba, Quinta .feira, 17 de Novembro do 1960
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SUA KECEITA,
CONSULTE-NOS
SEM COMPROMISSO
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Praça Zacarias, 53 |ff| |^f§É I
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(Continuação da. l.a páç.)
Botafogo veio
decidido o andou
criando oportunidades inúmeras
para marcar e, inclusive, aos 12 minutos, teve uma cpl^çada insidiosa
de Garrincha passar rente ao
esquerdo, e aos 27 mina-los, umaposte
cabeçada dc China foi rebatida
quase
que sobre a linha fatal por Ditinho
III —
Tivemos apenas um Boal dentro da
partida. Isso, porém, não quer dizer
que chances de se marcar outros
não houvessem surgido. Jã citamos
alguns lances de goal perdidos. O
único ponto da peleja ocorreu oos
17 minutos da etapa inicial.
Quando 0 Botafogo
estava
na
ofensiva, houve um reohasso curto de
)?errari, que foi encontrar Bene pela direita, n._ altura de meia cancha. A passagem -de bola foi feila
co .c-ntido dá direiui, ri'.- ^...:(r.rio
bateu Chicão na corrida, foi a linha de fundo e recuou para a área,
Ilton deixou o cour0 passar e CABRITA emendou na corrida, batendo
Manga e fazendo estufar ,is redes.
IV —
Nicnnor foi um goleiro que se
mostrou superior à Dimns Muito
bom o trio de zagueiros. Ferrari seBUro, Ditinho dominando s-ita áren
e Diogo nada permitindo à Garrincha, o que é um t,Tande feito.
Eraldo colaborou bem na defensiva
c Miltinho agiu com sapiência. IIton recuou par.a a função de voJanto, sem luzir. Dorival, Cabrita,
Osvaldo e Marin estiveram regulares, enquanto que Bené teve um
tempo inicial primoroso, falhando
diversas vezes no final.
Manga Caca, Jorge e Zé Maria
corretos na cobertura de sua ;:ona
de vigilância, com maior destaque

para o jovem Zé Maria. Pampoiini
muito bom e Chicão um jsgridor
medíocre, sem multas qualidades o
o que é pior, desleal ao extremo.
Didi. confirmou seu cartaz. Fez diversa.s e excelentes passagens de lwla a seus companheiros, não dt-sfrutadas. Discretos Garrincha, Amarildo e Quarehtinha, enquanto China foi o pior dos botafoguenses.
.-V —
Não chegou a corresponder totalmente a arbitragem de Vitor Marcassa. Foi complascente demais com
a violência do determinados jogadores, sendo que Chicão entrou "pi-á
matar" eni Dorival e foi levemente
advertido. Paulo Amaral viu a coisai
e retirou 0 jogador de campo, coloRIO — Com o,-, resultados verificado» na última rodada
pelo seguncando outro em seu posto. Seu gran- io turno do campeonato carioca,
pudemos observar que o tricolor das
de erro foi nâo*marcar ura_ penal,- I.arnn.eiras, ediamou-se mais do América
que se encontra em segundo
dado maxima contra o Guarani, aos lugar agora, com três pontos de diferença do
primeiro colocado. O Bo2. minutos do tempo inicia!, quan- tafogo. voltou a nutrir esperanças
quanto as possibilidades do- vir a .-ondo Ditinho cortou visivelmente, com qiüstar o galardão principal,
pois .gstíT apenas a 1 ponto do América e
a mao uma bola lançada para den- quatro do Fluminense. E como
o lider, ainda tem compromissos sérios
tro d,., arca.
pela frente, enfrentar todos os "grandes", a classificação
pode ainda ofeCarlos Silvano Schwennlng andou r-ecer alternativas interessantes para o torcedor
so precipitando na marcação de aiDA RODADA
RESULTADOS
guns impedimentos, ainda que liou- I
Os
jogos da sexta rodada do returno aprefiénta«un os seguintes revesse acertado em alguns. José Fer- sultados: dia 10/11, à noite em Maracanã — Bangú 3 x Flamengo 5reii-a dos Santos, pelo lado das ge- Teixeira de Castro — Bonsucesso 3 x Portuguesa 2; dia 11/11 a tarde em
em
rais, nivo merece maiores reparos. Figueira, de Melo — São Cristóvão 1 x Olaria 1; dia 12/11* à noite no
~ VI
Maracanã — Fluminense 5 x Madureira 0; em Onerai Severiano —Os dois quadros Jogaram assim tafogo- 4 x Canto do Rio 0; dia 13/U, i. tarde no Maracanã — Vasco Bo0 s
organizadas:
. Américo.
DOS
CLUBES
^TYA
COLOCAÇÃO
— Nicanor,
GUAKANI
1
1" lugar — FLUMINENSE, com 17 Jogos, quatorze vitórias 'SaldoFerrari.
três emDitinho e Diogo; Miltinho e Eral- .ates; 31 pontos ganhos e 3 perdidos; 46 tentos
óe 11 contra
35
pr
do; Dorival, Ilton, Cabrita (Marta), 2." lugar - AMERICA com 17 jogos, doze vitórias,
embates
e
quatro
Bene e Osvaldo.
uma derrota: 28 pontos ganhos e- G perdidos; 28 tentos
pró e 9 contra.
BOTAFOGO — Manga, Caca, Jor- Saldo 19
">__«.
ge o Chicão (Ademar); Zé Maria
3.° lugar — BOTAFOGO, com 17
doze vitórias três empates
Pampoiini; Garrincha, Didi, China, e duos derrotas; 27 pontos ganhos e 7 pontos,
Derdidos; 31 tentos pró e 15 contra. Saldo: 36.
Quarentinha e Amarildo.
A renda atingiu o cifra de 990.760
4.° lugar — VASCO, com 17 jogos, onze vitórias, três empates e trio
cruzeiros, com 11.894 pagantes.
derotas; 25 pontos ganhos e 9 perdidas; 33 tentos Dró e Í4 contra. Salrio: 19.
HO
5." lugar — FLAMENGO, com 17 jogos, nove vitórias, cinco empates
¦:- três derrotas; 23 pontos
ganhos e 11 perdidos; 30 tentos pró e 18
contra. Saldo: 12.
6.° lugar — BANGU, com 17 jogos, cinco vltóri-.-s, três empates e
|
nove derrotas; 13 pontes ganhos e 21 perdidos; 20 tentos pró e 26 con• tra.
Déficit: 6.
VENDA DK NOVAS £ USADAS
8." lugar - OLARIA, com 17 jogos, quatro vitórias auatro empate*,
f
"A
FEIRA DAS MÁQUINAS DE CUrUTIBA" ; e nove derrotas; 12 pontos ganhos e 22 perdidos; 18 tentos pró e 30
Oficina própria especializada em consertos, reforma», Knpiec.
9." lugar — BONSUCESSO. com 17 jogos, quatro vitórias, três em
I
^T^uzTA-bwsvcesso
o serviços em ç.er«I
'j pates e dez derrotas; 11 pontos ganhos e 23 perdidos; 28 tentos _w6 e
!; 40 contra. DefirJt: 12.
:
10.° lugar — MADUREIRA, com 17 jogos, duas vitórias, cinco empates
Eixos Voluntários da Pátria n.° 540, entre a Rua Carro* <iw
j i dez derrotas: 9 pontos ga-ihos 9 25 perdidos; 15 tentos pró e 33 conI Ta. Déficit: 18.
Car-allio o Cra_ Machado -CUHITtBA
11.» lugar — PORTUGUESA, com 17 Jogos, três vitoria-s, dois empa\
tes e deze derrotas; 8 pontos ganhos e 26 perdidas: 15 tentos pró e 36
I contra. Déficit: 20.
12." lugar — SÃO CRISTÓVÃO, com 17 jogos, cinco empates e doze
derrotas; 5 pontos ganhos e 29 perdidas; 8 tentos pró o
Déficit: 30.

(Continua.ão da 4.* «4.
v,
elogiou o Guarany de Campinas, dizendo que tem bom quadro, e t"
de
brilho
no
ocupa
r-ampeonato
pasição
motivo
que
não é .sem
paulista.
ZAGALO, um das únicos campeões mundiais que entregou su.
suplencia de Amarildo, por sinal
um
posição oi outro, estava na não disse nada, mas mostrava
em K(H)
excelente extrema. Zagalo
de
reserva.
situação
uma
Ante»
de
<1() j ^
semblante a amargura,
nem bola bafa com os comp:inheiros, e após o prélio, foi um do»
sempre
ami
túnel,
a expressão de
do
primeiros a subir a escadaria
¦tristeza Compreendemos quo para um profissional como e)e, quo
tanto faz jogar como não. &b_b, comg-anha dinheiro aos montes,
sente-se diminuído perante oís «?,
preendemos também quo Zagalo
legas Ele um campeão do mundo, obrigado a ficar no banco do
reservas, esperando, oue somente uma contusão retire de ointipo
o seu. titular.

ÍLUM.N E

Agora Tiê s Pontos
a

«mLW

.que e o se girado

GXJAKANY, já deixou Curitiba, com dois espetaculares triunfa,
de baíragem. Os campineiras conquistaram o público, com a sua
exibição de contra o Boiafogo, quando jogando com ardor e entu.
tVsmo. colocaram na lona os vice-campeões guanabarinos, cora 0
1x0 traduzidos naquele golaço de Cabrita, que fez a rede virar coador
bal a violência de seu chute. Agora, o Guarany, pode vir para Curl-'
tiba em qualquer oportunidade, que m presença de público é certa.
Pcssue lun grande qtuadro, joga bem, tem uma linha de zagueiron
vanguarda
que não permite ninguém entrar e tem uma só deve na qual. qua.se
estar satisfeito
todos são excelentes jogadores. O público,
ótimo quadro de Campinas.
aprsentar
pelo
a
dado
efoi
qu
pelo
CARTAZ é cartaz. Isto não se discute. As vezes vemos um film
nacional anunciado aos quatro ventos. É sabido que normalmente
são "abacaxis", mas sempre os cinemas abarrotam. O Botafogo,
possue um cartaz infinitamente superior ao do Guarany. Assim é,
que para perder o joga do dia 15, o Botafogo recebeu 500 mil cruzeiros livres. E o Guarany, para ganhar, recebeu apenas 75 mil cruzeiros. A temporad». dos bugrinos íoi contratada por 150 mil livre»,
por duas partidas e a das Botafoguenscs por 1 milhão, também 11vres de viagem e estadia.
11 -m
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Slha ou filha Já completou 11 anos. ou vai completá-los aió 31 de julho de 1.961?
Matricule-o- então, hoje mesmo, mm novas turmas do
curso preparatório intensivo aos exames do admisaão- que
o Colégio Iguassú mantém, a cargo de eficientes proíessoros o esteja certo de prestar bem preparado os exames
em La época a realizarem-se na 1," quinzena do dezembro.
Aulas pela manhã, tarde e noíto. A direção do Colégio
avisa outrossim. que* as vagas são Jimiiadas. Melhores
miormações. Colégio Iguassú, Praça Huí Barbosa, .513.

Express© Prifiseza 'áos Campos
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Horário da linha Curitiba-Pontá Grossa
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Parada
3,30
7.00
8,00
9,30
12,30
7.3,30
:i5,0U
17,00
„9.0fl

CURITIBA
Veículo
Cbegada
Monobloco
8.10
Monobloco
9.40
Coach
1L15
Monobloco
12,10
Monobloco
15.10
1B.1CÍ
MonoblocoCuach
13,15
Coach
13.45
21-40
Monoblixro

DE PONTA
GROSSJi
Partida
Veículo
Chegada
5.30
Monobloco
7.30
Monobloco
8.30
COACH
12,30
Monobloco
13,30
Monobloco
15,00
f _•
Coach
J.8,30
Monobloco
7.8,30
Coach
7.9,00
Monobloco
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ORGANIZAÇÃO EAHK apresenta um uoa grandes dramas do ano ! I í
Das páginas de uma grande novela, surge uma inêsqtuecivel história de amor.., traição... intriga...
PETER FINCH - MARY ÜRE MÀTASHA PARRY

— em—.
CILANOR DE ¥IM_âIÇl

Duas mulheres lutando pelo mesmo amor..
Ele lutou para salvar um povo,..
Ela lutou para salvar seu amor..,
A esposa sacrificou tudo para reconquistar seu
amor...
Um filme cheio de problemas Passionais... JPmfole
mas sociais... Profundamente Iiumar_o ! S j
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umas 13.45-15.45-19.fi
2145 horas

PARAMOUNT apres°nta e mVistavision-Técnicolorf um violento entrechoque de emoções servagens ! ¦! !
D°is grandes astros num sensacional filme de ação;
K1EK DOUGLAS — ANTHONY QÜINN, em:

MELO

_)£

TITÃS

Mais do que o desejo de vingança, era a ânsia de servir a justiça que o impulsionou até aquela decisão de vida ou morte S
Tempo a lei a seu lado» ele se dispôs á enfrentar a
íorça brutal >
Unia obra clássica do Gmema americano,.
Má/__-OAMA/M.AMA/i
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ia.rae:
JÃ volta triunfa] de Hercules e Ulisses, em novas é
empolgantes aventuras:
!

UBEBT LáMAEQUB «-AETURO BE
GOBDOVAt
%m uma comedia humana de
grande sucesso.
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a FEIRA DE MÓVEIS

marfim, cosiahaa laqueúdas. fostaijfaie/Lt àè pinho, £_o_>uia 9
Í2L,, uoífl» de Jantar. Tapetes, grupos estofados, colchões cio
v£m(r e dua3 faces' <3raade aortimento em poça» avul'LoSà&
tamanhos. Vendas a crédito, conauJío
Goní-'to* 0»a todos os
Hua
Emiliano Perneta, 205 29).
preços.
navios
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CJUifiAS PAB& BRASÍLIA

pjríjüíflajno» d® «ami-ti-Õm para traiijspóite dt
a Rua Comendador Aranjo, 230
cadeira. Tratar
•—(Agenda
Ford)) — OUEIf 1BA
V fone: 44ML
rtfVJWM MkMWM

MOTÉIS? 10WLIIB1A
Bua ).*d- Floricmo, 773 ÜPrax. Víacoade de GuavapuuN-a:
'<>)>Hr. cjv. et
Jvfóveto. melhores a preços menorc-R, cr
prerac
—
—
Corinhas — Estofado»! —
Donrtitórioa
Soíca*
Colchões dc? mala

É A WU0B - Com Sm
Tormenta ;S6hre c

Tecnicolor e cinemascope com An
. lO.o episódio com Walter Ri
"~"*"-nrfiiri:":iiriTirií"^iíi'n""'' •^f^ffmj^*^tk»mmm^lY*m>^^k^^

Cias Flériia (E l'ai fhúmm ¦

O SETE LÉGUAS — Mexiscope e \
com Luís Aguillar
ESPOSA POR UMA NOITE — ComGina Jbuuo^.0..

Cine JEiiaraaS (Portão) - às li horas

DESFORRA FATAL —• Tecnicolor e cinemascope,
com Gruy Madison
CGrÈRVAISE, A FLOR BO LOBO — Superscope,
com Maria Schell

Engenho cie Arroz — Fábrica de Bebibas — Moinhos de
Açúcar — Torrefação de Gafe — Moinho de saí
Açúcar e Sal em grande escala
MATRIZ: — Bua 15 do Woveaihw). 243 —. Fone: 22. - .MDBEETES

Cine Marajó (Semiárfe) - Is 2S horas

I

FILIAIS

A TERCEIRA PALAVRA — Com Pedro Infante
O SABICO SELVAGEM — Com Roberto Keitch
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«wb Comédias^ Besenhos ô Viagens,
ás 14 —-16 — 19,45 — 21,45 horas
ta mulher nua 'Um monge apai¦Caiado,.,.,, 'Uma.
luta sentimental contra
•® em cores e em Eastmancolor
°« Dous Orientais!

I ás 13,45 - 16,00 -- 19,30 e 21,45 horas
— 2: SEMANA —
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HOJE — ás 14 -16 -19,45 - 21,45 horatí _ HOJE
Uma comédia maliciosa, filmada em
"Pecado-Scope".,.
DAVID 1PVEN e METZI éACTOB
em
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Com Gustavo Ro»1
Eva O- a b o r,
/'•'¦iWik. >Fred Clark
'flf^^^íp
Cinemascope Metrocolor
yS^SSy§^^(^M^\ iS:X
1 O Sargento ganhou uma noiva, novi¦^^^iaisâía®»^^
^ 1 l ilha em folha. . e com pimenta^
T^™«^^___S_Su__Íls__^ rfSffi^^S^SBS] 'Mpi-iuAü!!

^ Éákm r

>M ^

^__-

hCADo-scop[-

COMEÇOU

\<wenfDó o

Wí-iL«E!c/

$ ffivw,$ a«« ^fl

>4>tl^,Mflllt4M^At»/üV.|<tA|))| ,, .iiXi-H. i ,JU

M^TíT^^s

\

A Metro G-oldwyn Mayer apresenta:
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CURITIBA

Rua MaL Floriano, 2317 — Fone: 4-5582 — Huoc MaL Fotíano,, 676 - Fooet 4 5354 — Av. João Gualberto. 1.666 — Fone: 4.7663 — Mercado Municipal . Av. Capanema _ Fone: 4.5631 _ Av. Iguaçu 565 a íiR9 .. Fones 4.5402
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Adquira seu ingresso numerado com
antecedência
• Jime
proibido para menores de 18 anos
A partir do dia 24 no AEXJSQ'OIB£, ? O Orne São João possui a aparelhagem
d
de ar renovado mais moderna do Sul
^stiie de sucessos da Metro, üm filme
do Brasil
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Domingo no OPERA, ás 9,30 è 10,45, Matinadas
fí>!
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i Encharca^
sso futebol»
jogar novamente em, Curitiba — ^
- Sabe qne o Ferroviário é b®m
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MUTILADO

"Já
sportagsm:
conhecemos o Ferroviário e s«ibemos se^r um
r.utta conversa mas, é bastante atea.CT.oeo cosa a impjenso

ãif «Ferroviárit

Poderá

isso Melhor Futebol»

negra, oi Botabge na® pÉnánzín iub c
úmeti melhora o glorioso — Guarani
© Ferroviário já é

lama — djsse o técnico Paulo Ama- , feaa, sabôtn bloquear um. ataque
ral.-assim que a -reportagem 6 apor- ' tombem saiüSn infiltrar-se. aí está1.
dou, após o jsrélio com o Guaxany de I a razão porque é uma dns melhores:
Campinas.
pqpipeÊ
do íutebo) de São Paulo'
M3£tA1.0>aA. COVnfLA
ETEBBOVEAKÍÒ
CO,

,tó-

Ratmann F. C

:riva! a< Brito".
OS VESTÍAMOS do ãotafogo, apresenbtiva-se normal, porem
sentindo tèr' •'• equipe perdido unia batalha, nomo qae se a mesma
contasse dois pontos menos. Alguns jogadores trataram ae livrarem-se dos materiais, tomar banho í- vestirem o míücacSo t;:nEa, ao
passo que- outro;, '-.-ara assediados pelos repórteres, pr-x;urando ouvir
sua;-, impressões Paulo Amaral ocnttu a derrota, como também a
sentiu Didi e Manga O mioini {aplicou n-o ;«:u entender o porque cLa
derrota, alegando qui.- o gramado ríitava «mamioadõ e corno possuem
ehulelras de trave;; curtas, a» meamas atolavam-ae, impossibilitando
qualquer movJuiçntas&o paia neceoiiârla. Disse .mais, que no Rio <>.-:
'm- campo s&o drenados e
que ia n&o tran (i'.'< ío. fu« par dèüt-àe palavwo,
((.'wn.ititr.. :ti-.. 2,a p&g.
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. - __
_
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raça© ios melIloíEiii*/ _ in _ m —
Benda superioir1 a
31 miill mmm e outros detalhes

MAFK/ — Orineu Horbatiuch: ¦
nosao enviado especial) — O Coritiba deu um verdadeiro show de íu-.
*ebol na iesta peryenso relativa a
inauçuraçTio dos nwíitioramentos do
totód.io ".Tideforao Mello". Joean.<1o futebol vistoso è dominando am»
piamente o seu adversário, o clube
parannen-<; acabou agradando ao
jrrande público que lotou oómpletamente a praça de esportes local e
proporcionou uma grande arrecada-Vivo.
3*0 © !P!LAè>i3S3 IBO PJBitHKCKO
IfEiRUOBD. JfJK/ü; 5»0
«¦o tempo inicial 03 coritibanoi

l'"mi ji -,í^

veno'am pela contagem de SxO.
0<*:: abriu a contagem aos 16 minutos è íeií 2x0 aos 28 para rmllio
aos 36, fazer 3x0.
Na fase final Oda, aos 10 minutoo fez 1x0 e Duilio aos 39, rompia
tou a contagem do encontro.

fy-O W.Km.V PH5NAIJÓDÀ'DE
MAXUWA
Aon -M minutos da fase finai o --•
"Ivo
mandante
perdeu um* penalidade máxima e com t;la a oportun ¦
dado para completar, o s«.>xto goal le
sua equlpv.
A

l^-ente

<io encontro

esteve

o

âroiíro Gustavo Turra da P.P.P. .
St?u trabalho íoi absolutamente
normal, õtrniro do qual contou com
a cooperaçüo dos atletas.
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DETALHES
OUTROS
Renda superior a so mil cruzeiros, formando as duas equ}pes:
CORITIBA: H&imilton (Zé Augusto). N.ico c Aurélio (Hélio); Julinho,
Bira e Guimarães; Miltinho (Norivai), Clúco (Rodrigues); Od-s. (Ivo),
1^'Ji.Uo i; Joca.
PERY rálRROVIARIO: Pfirnando,
Dcquinha <• Acir; Veneno, B.tmi*:; ê
Nano; Clido.n, Zezo, Mineiro (Babá), Micfeey e Zeca.

Agua Verde Triunfou Ma
Cidade De Guarapuava: 2x1
Itcàis vencaiauB i® 111 no primeta priidio), mm ÈÈk
reapi © p
encomtro
5\C

GUARAPUAVA..— «.^pecial pa_;
ra o •'Paraná Esportivo") — o Agua
Verde, jogando
nosta
cidade, po
aproveitamento do feriado, dia_ 15
de Novembro, coJwjeguiu -tri^ífar
diante da equipe do Guawpuava peIa contagem de 2?1.
Resultado muito justo ap&j um
prélio dou maia equilibradoe quando
os interioBanos chegaram a mandar
no marcador no primeiro rx)rlodo,'.
¦quando tx.lunta.vanide.~lsO...,
¦¦?.

-¦ De fato
Joi sEiguhdò Paulo
Amara) — ciso não venha a chover
de boje j ara amatítiA; fcçnho' r.e.-¦Ikttciio^c ía.-í» mji8Í,'£>oa
tesja q:u<:
despedida rio público parãiiáètífie,
¦um futebol "enxuto"
produzin
a
pe.m superior
rioi •>«-. oo contra oi ".O.T.pinei ros.
~roí. di?, dc
Que
íluarany ?
O que .eu digo é que O urna
boa :tjuipe Joga bem, tem boa de-

"BEM."'

venceu a préliinaar
pWla
L1«! ST* ^Ltí^°„i ?^- ô levo ej satórasá

No cnoontao preliminar de ontem
na vila Capanema, o^conjtmto cio
Riitman P C ôe nóâsa capital. ,.bateu por dois pontos a zero,
a equipe
d
Bowxdaüa
de Campa
''^n:o. OpréHo Steatita
tevi am desenrolai

llti Sbti I ítt Ciei
Contitihi Oh
l) X I (D)

O

- Wlo.» oa alví-pelestes- Teatdre.iu
triunfaram i».to pla*árd de üxl.'.
0« HCÁKÜABOIBES B'DS.;

TExrms

Barboaa íoi- o açtilheiro .do primeiro periodo. Na fase finaíj Âuisinho empatou o ma^cii c Bin^o.-mar-cou o goaV dn. vrtarià de sua equipe.
OUTROS' DETALHES
Arbitragem do sr. Jaçob Jaoonvel,

agfáUando a gíòê«s e iacoianoa.
Retida de C'r$ 49.7:10,00, lortnando
os duas equipes:
'ij
AGUA 'líERDE: Eroi, Titívo
3j'enti; Perramentà, Tituoe e Baciíi«>
(Café); Galita, Oitio (I^clfico), LmSipho, Mario Costa (latuatil) e Mingo (Dinpo).
GUARAPUAVA: I'ateta, Rubwis e
Nivaldo; Zito,- Rnne fi..fc'haruto; Renato, Muctvela, Walter, BsrlKwa o
UarrapitUio.

•«guiar,

niio onegando a deixipsic
As óu-as equipes lutaram bastante, talvez em íace do
grande
numero de aficion&dos presentes
na
"Ziunvi.)
út Brito"
Os pontos ou-:
vencedores
foram marcados
po:
Wilson aos 38 minutos da
prim<ir'U
b por Soltaha de penalidade niaxmui
¦•os 40 minutos da etapa éomplementar.
Dono Silva com regular atuação
foi p árbitro e seus auxiliares
loraiu Edson P. Campasve José.El.-rií.kl Neto. Su; üoith, se aprB3éfitarani
wi duac equipes: HATMAN p c Tüíuf.-co
Tà^e, a Negro; Milton
(Douglas) Voltair e Colote (Juqui-^
nha) (Sollnha); Luir, Rato,
Melo
Wilson e Batuina
PORCE1ANA STEATITA Car
los (Nerl). Rui e l^uro; Du.-va.!, hevi e Leite; Nequlnhó, Altair, Zatrii
(Alceu), Kosminho e Sabota
(Vai»

»'ERHiÒyiL4ItIQ É CONHECIDO
PalamoiB para Paulo Amara! que
i- S'er.roviino a^.yra. está melhor qm
da ve?. piiíiitida, quando perdeu paro
o Botafogo por 4.>:1. Contumos tambem qü« o Perroviário cuáu bústanfe i-.aníies de -sua reabilitação e qw
está em condiç&és de proporcionar
um éxoblente resultado pítra. o fu>:t)o.i do Paraná.'. Di.ssr: o 'rnicb1''
carioca:
— Ferroviário já é nos^o rroahocido Da vez pasmada, gostei do clube, onda faltavam apsnas ncortar
olgumatj pecos. Se foram encaixadas. íi Ferroviário deve estar bom
Mas, r.áo se preocupe, o'
mesmo
Botafogo vai deixar o Parar-á com
"í: i<b o :<-inp;'
uma bwi <:s.ÍDjc;íiO.
uóçpiiríij uni. pouco.
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Atlético
«I c

A/iríso aos ájjBnhcfrés
CimscoIh.eiii'cs
O Conselho Deliberativo,
pelo
avlsà
ãoc
Set^orea
^resid^tte,
Conselheiros Efetivos em exCTClcio
uue a Tribuna de Honra, do
Con»
selhta Deliberativo, na, Depòndcr...
cias do Estádio Durival de
JQrttb
per ocasl&o rias solünidad^ de itiau-guxaç&o ria iluminação está re:x?r-.
yada, para o seu próprio uk>, e que
nfio^i.eedlda para outra
qaílqüèr
ImaUrtade, conforme vern '.noticiando a imprensa c.ta Capital.
Sim :i4-il-i9co

,

Heron Wanderley
Pies.

do Cóns,

DeUberatívò

TSHimSTA
«^sâ^ i
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"COTEJO
.pretrtJgiçmdo o
I)Â

fito p de mêámsfa j^éxinin".
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isarelfaéis
Jogar -Uri*
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falira © f' e&nwiano

««BI» «SmLSS',-0s CTó-«»*inBai,«a ffa^er no certame «w""»»**** iCKitó;^^«no8'«mta«to eôm a sorte a£
^^£E?7
*W ^^,Sltt«*ii,m^ «* contra o Ferradârlo, ^
«SkSíSáS^ Kía,,,lc «l«»"Í^So; Na foto, Q^^

