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O formidável trio atacante do Brasil, composto por
Servilio, Pirilo e Tim, quz muito trabalho deu a de-

fexa Argentina. NSo fosse o jogo feliz de Salomon

e os milagres de Guaico, estariam agora as cores bra-
sileiras festejando uma merecida vitoria deste prelio

mais7sensacionaf dos últimos tempos.
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"Albatroz", o valente representante da criação nacional, pilotado por Juan Zuniga, vencedor do
Grande Prêmio de domingo ultimo.

O Jockey Club Brasileiro viveu
no domingo um dos seus mais glo-
riosos dias, com a realização do
Grande Prêmio em homenagem aos
Embaixadores dos paises do Novo
Mundo.

As arquibancadas e a "pelouse"

repletas de turfistas entusiastas,

davam a impressão de um dia de
"Grande Prêmio Brasil".

Assim marcou um tento o Jockey
Club com aquela feliz r'junião-ho-
rnenagem.

Quer na parte social, quer na
parte esportiva o sucesso foi com-

pleto.

Depois de seis carreiras interes-
santes, alinharam-se na fita dos
2.400 metros os representantes da
íina flor do nosso turf. Depois de
uma" falsa saída, foi dada a par-
tida para o Grande Prêmio, des-
pontando do lote, emparelhados na
frente, "Tamoyo", "Apoio", "Isol-

da", "Cauterio" e "Gibrahar". Nes-
ta ordem se deu a primeira passa-
qem pelo disso; na curva do hos

pitai lutaram na frente "Gibraltar'

e "Cauterio", avançando de trás
"Apoio" e "Black Toni", travando-
se então íorie luta pela ponta.

Iniciada a grande curva, "Shan

qai" desprendeu-se do lote de trás
juntamente com "Teruel", "Zurrun"

e "Albatroz". Despontou "Shangai"

na reta de chegada, sendo entre-
tanto atacado por "Teruel", "Zur-

run" e "Albatroz", 
que em forte

atropelada alcançou e dominou o
defensor do Stud Seabra, derro-
tando-o por pescoço, debaixo da
aclamação da assistência. Em 3.°
:hegou "Teruel", a três corpos de
'Shangai".

Foi esta uma bela vitória de Er
nuni de Freitas. Pilotou o vencedor
Juan Zuniga, "El Maestro". Causou
muito boa impressão o ato da co-
missão de corrida perdoando os
jockeys suspensos em atenção ac
momento atual, de absoluta con-
íraternizacão.
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1 .n passagem pelo disco, dos concorrentes do Grande Prêmio em homenagem aos representantes das Republicas Americanas.
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Campeonato Sul-Americano de Foot-ball

0 Brasil estreou no certame
continental com um amplo

triunfo sobre o Chile
VERITAS JUN

TRADO
Montevidéu. Janeiro (De Veritas

Júnior) Estrearam finalmente os
nossos patrícios no Campeonato Sul
Americano de Foot-ball. E foram
eles felizes, pois alcançaram sobre
os chilenos uma contagem assás
elevada, a mesma pela qual os
uruguaios venceram em seu pri-
meiro jogo, e contra os mesmos
adversários.

ÍO.R, de Montevidéu, envia a ESPORTE ÍLUS-
interessante trabalho sobre o citado prélio

A façanha é sem dúvida digna
dos maiores elogios, entretanto,
não deve servir como base para
os futuros compromissos, pois como
se sabe, logo a seguir terão os
nossos players os argentinos pela
frente.

A conduta da seleção brasileira
no match contra os chilenos pode-
se classificar apenas de regular,
não obstante os 6x1 do placard.

Encontrando um adversário iníe-
rior, os nacionais agiram discreta-
mente durante a primeira fase do
jogo, para no período final conso-
lidar amplamente a vitória que se
desenhara nos modestos 2x1 do
tempo inicial.

O VENTO... UMA EXPLICAÇÃO
PLAUSÍVEL

E' verdade que coube aos bra-

sileircs defender no primeiro tem-
po a parte do campo que era açoi-
tada por forte ventania. Este fator
prejudicou sem dúvida a técnica
das jogadas, pois o controle da pe-
lota era quase que impossível, o
que veiu a favorecer aos chilenos,
homens robustos e pesados, que
abusam do corpo a corpo.

Tanto era verdade- que o vento

I

O quinteto atacante do Brasil que agiu com grande desembaraço, especialmente Pirilo e Servilio. Patesk o cooperou paia o score arrazadoi.
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O trio atacante do Brasil que fez bom ttabalho ao estiear contra o Chile, sendo que o nosso cente.
surgiu logo como o artilheiro n." 1 até esse 2." jogo do certame, em vista de haver marcado nada menos

de 3 tentos.

Domingos, o nosio famoso internacional,

tmbora efetivo, não poude atuar, devido

a uma enfermidade na garganta. Fez gran-
de falta, já que seu substituto foi dos

elementos mais fracos do conjunto da CBD.
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O ataque chileno que nada conseguiu contra a representação brasi-
leira, já que versus os 6 goals dos nossos só logrou marcar um uni-
co ponto. Essa mesma linha, aliás, já sofrerá desastre igual em seu

jogo de estreia com os uruguaios.

prejudicava, que ao mudar de cam-
po os nossos players agiram com
mais segurança na troca de pas-
ses.

Mesmo assim, algo deixou a de-

sejar no conjunto. A impressão que
nos ficou é de que falta à equipe
o traquejo que se adquire com um
treinamento mais demorado.

Todavia, podemos afirmar que a

vitória sobre os chilenos teve o
mérito de levantar o moral dos
nossos cracks, que vão enfrentar
os portenhos, mais confiantes ein
seu próprio valor.

II

CLÁUDIO. O ÚNICO QUE
DESTOOU NO ATAQUE

Como acima dissemos, o conjun-
to ressentiu-se do necessário treino.
Individualmente, a ofensiva agiu
com grande vivacidade, demons-
trando grande visão nos tiros ao
arco.

O único elemento que destoou
no ataque foi Cláudio. Muito jo-
vem ainda, o ponteiro paulista tal-
vez tenha sentido a emoção da
estréia em prélios internacionais.

Os quatro restantes entenderam-
se bem. Servilio, muito ativo, efe-
tuou investidas perigosas, falhan-
do todavia nos arremates.

Pirilo mais uma vez deixou pa-
tente que é um centro avante com-

pleto, um digno substituto de Leo-
nidas. O center-forward nacional
marcou nada menos de três dos
seis goals, assumindo assim a

dianteira na táboa dos ariiiheiios
do certame continental.

A atuação do comandante do
ataque brasileiro serviu, além do
mais, para a sua ampla reabilita-
cão em canchas uruguaias, pois,
como todos estão lembrados, o Pe-
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Cajú; um novato indicado paia
defender o nosso arco, fez contra
o Chile uma demonstração de pos-
suir uma "castanha" 

duríssima de
roer.. .

A classificação dos paisos nos vários sul-americanos realizados
í í i 
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———

II I
j 1916 1917 1919 1920 I 1921 ; 1922 | 1923 | 1924 | 1925 1926 1927 1929 1935 1937 1939 1941

o

4.°

Brasil  3.c
Argentina
Uruguai 
Chile
Paraguai
Peru 
Bolívia 
Equador 

3.°
2.°
1.°
4.°

1.°
3.°
2°
4.°

3.°
2.°
1:°
4.°

2.°
1.°
2.°

2.°

l.°
3.°
2.ü
4.°
2.°

4.°
2°
1.°

3.°

_ l
2.°
Io
4.°
3.°

l.°

3.°

2.°
1.°
2.°
3.°

4.°

1.°
2.°

3.°
4.°

1.°
3.°

2.°
4.°

2.°
l.°
4.°

3.

2.°
l.°
3.°
4.°
3.°
4.°

2.°
4.°
3.°
I.°

5.°

1.°
2.°
3.°
3.°

4.°
5.°
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Stabile em companhia de Salomon, Perucca e Paz, olham com alegria a gloriosa camisa da "Associacion de Football Argentina", já tão cheia de iaureis.

BRASIL X ARGENT
O relativo sucesso do seleciona-

do brasileiro em canchas de Mon-
tevidéu, veio de encontro ao que
ESPORTE ILUSTRADO vem salien-
tando através de vários de seus
comentários. Não havia realmente
a propalada decadência dos nos-
sos jogadores. O que havia era
sem dúvida a ialta de dirigentes
capazes de chefiar com a necessá-
ria autoridade as nossas delega-
ções que vão ao exterior. Entregues
geralmente a paredros que pouco
se interessavam pelo êxito espor-
tivo, preferindo Bempre as boas
farras, aos precalços de um conta-
cto mais direto com seus chefia-
dos, o fracasso era um fato lógico
da ação daninha desses dirigentes.

Desta vez, a delegação foi en-
tregue a sportmen, tais como Al-
berto Borgerth e Pizarro Filho,
consolos de sua responsabilidade
e com o dever de honrar os seus
nomes, nomes estes Já honrados
por um passado limpo e cheio de
serviços prestados ao esporte na-
cional.

E assim o "soecer" nacional pou-
de se rehabilitar do insucesso das"Copas", deixando patente que
o mal é o de direção, e não o
de decadência dos nossos "cracks".
Estes, aliás, não tiveram o tempo
necessário para o seu preparo fí-
sico e de conjunto, mas, mesmo
assim, cheios de fibra, deram nos
dois primeiros jogos do certame
continental, uma demonstração de
seu valor individual, alcançando
uma grande triunfo sobre os chile-
nos, e uma derrota por todos os
motivos honrosa frente aos argen-
tinos, os "maestros" do continente.

Este segundo encontro, revestiu-

se de lances verdadeiramente dra-
máticos, pois os nossos não se
abateram com a desvantagem ini-
ciai do placard, que aos 16 minu-
tos já nos era desfavorável por

2x0, e passaram a dominar a situa-
ção quase que totalmente. E' ver-
dade que não conseguiram supe-
rar a diferença, entretanto, a der-
rota foi das mais honrosas.

UMA FALHA DE AFONSO, E A
PRIMEIRA VANTAGEM DOS

ARGENTINOS

Os primeiros momentos da pele-

IIÁ EQUITATIVÁ DOS EE. UU. DO BRÁS
(SOCIEDADE DE SEGUROS SOBRE A VIDA)

Sede Social: AV. RIO BRANCO, 125 — Rio de Janeiro
EDIFÍCIO próprio

Relação das apólices sorteadas em dinheiro, em vida do segurado
142.° SORTEIO -- 15 DE JANEIRO DE 1942

Sorteadas com des contos de réis:

II

89.741/2
294.904
220.018/9
205.694/5
223.154/5
403.488
295.838
254.150
176.256/7
273.953
291.487
166.562/3
215.671/2
242.706/7
247.282/3
288.998
288.409
171.974/5
283.605/6
287.275

Francisco Oiegario Vasconcelos Gaivão
Edison Marques de Araújo 
Abelardo da Costa Nunes 
José de Macedo Barradas 
José Couto de Faria 
Primo João Batista Tedesco 
Nilo Coelho
Jorge dos Santos Costa 
Plinio Celestino de Castro 
Olyntho Brandão 
José Santos Daniel 
Paulo Aguiar
Manoel Simões Loiro 
Antônio José do Carmo 
José Jeronymo de Oliveira 
Cordovil Fernandes Lopes 
José Carvalho de Moraes 
Affonso de Macedo Nogueira 
Antinlo Gomes Martins 
José Gonçalves Villarinho 

Recile — Pernambuco
Manaus — Amazonas
S. Amaro — Baía
Nova Iguassu — Rio de Janeiro
Aracaju — Sergipe
Caçador — Sta. Catarina
S. A. Balsas — Maranhão

— Cap. Federal
— Cap. Federal

Teixclras — Minas Gerais
Carangola — Minas Gerais
Fortaleza — Ceará
Crato — Ceara
Mello Franco — Minas Gerais
Teoph. Ottoni — Minas Gerais
Santos — S. Paulo
Novo Horizonte — S. Paulo
Floriano — Piauí
Vila de Valença — Piauí
Amarante — Piauí

1.°) —
2.°) —
3.°) —
4.o) —
5.°) —

O Sr. Francisco Oiegario de Vasconcelos Gaivão já teve a sua apólice 89.742 sorteada com 5:000S000
em 15-7-937 e em 15-10-41 novamente com 10:O00S000 pela apólice n.° 89.741/2.
O Sr. José de Macedo Barradas foi sorteado em 15-7-933 com 5:OO0S0O0 pela apólice n.° 205.694.
O Sr. José Couto de Faria íol contemplado com 10:0008000 em 15 de Abril de 1940. pela apólice n.°
223.154/5.
O Sr. Paulo de Aguiar já foi sorteado com 5.000SOOO em 15-10-929, pela apólice n.° 166.562.
O Sr. Affonso de Macedo Nogueira já foi contemplado com 5:0005000 em 16-4-928, pela apólice n.°
171.972.
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Na concentração á vespeta do jogo com os brôsileiros, Stabile, o técnico argentino, conversa com os
scratchmen estreantes — Sandoval e Tossoni.

que rtâo
ofysca o
V€OC

Contra um jogo
"parelho", um
placarei que não
falou d verdade!
UM JUIZ QUE

NÃO VIU...

1
Sr'
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ja foram sem dúvida favoráveis
aos argentinos. Estes atacaram com
grande decisão, prevalecendo-se
do desentendimento inicial da de-
fesa brasileira. E nasceu o primei-
ro goal portenho. Fê-lo Garcia ao
aproveitar um passe de Afonso
para Caju. O ponteiro argentino
entrou e na corrida atirou rasteiro,
tirando toda a chance de Caju,
que sairá do arco para cobrir a
falha de Afonsinho.

Os nossos reagiram já com mais
coesão, porém caberia aos argenti-
nos nova vantagem, e esta prove-
niente de uma nova falha da reta-
guarda. Desta vez foi Domingos
o causador involuntário da quoda
do arco de Caju, aliás decretada
pelo center Masantonio. Este re-
cebeu o couro no centro, Domingos
foi ao seu encalço. Porém caiu.
Caju sairá do arco, e fora surpre-
endido com urn corte bem dtsdo
polo centro avante contrário, quo
não teve maior trabalho para ai-
cangar o segundo ponto.

A PODEROSA REAÇÃO DOS
BRASILEIROS

A partir deste momento, o qua
dro brasileiro passou à ofensiva
O conjunto agia harmoniosamente
dando grande trabalho a Gualco o
à zaga Salomon-Alberti, quase lm
potentes para conter as cargas su
cessivas, dirigidas por Pirilo e Tim
os dois grandes condutores do ata
que nacional. Por vezes esperava
se a queda da cidadela de Gualco
no entanto esta foi sendo transfe
rida até que Cláudio foi substituído
por Pedro Amorim, em face de ter
sofrido forte contusão.

SERVILIO MARCA O ÚNICO
TENTO DOS BRASILEIROS

A substituição em apreço não
tardou em oferecer um resultado
positivo.

Amorim foi posto em ação por
Pirilo. Velozmente se aproximou da
área e desferiu potente tiro. Gualco
não poudo deter com segurança
o couro. Servilio, que acompanha-
ra o lance, rebate a pelota e assi-
nala, ao 38.° minuto do primeiro
tempo, o tento que seria o único
conquistado pelos brasileiros.

PREJUDICADOS OS BRASILEIROS
PELO ÁRBITRO

A peleja decai muito em seu
segundo tempo. Nos minuto3 ini-
ciais dessa fase as jogadas são de-
senvolvidas no meio do campo, no-
tando-se todavia maior decisão do
"onze" nacional.

Este afinal lança-se em busca do
&mpate. A defesa argentina volta
a sofrer momentos angustiosos.

GugIco é chamado a intervii
constantemente. Pirilo é ilicitamente
chargeado por duas vezes dentro
da área, sem que o árbitro chileno,
sr. Soio, se resolva a marcar os
respectivos "penaiiies".

O mesmo Pirilo marca um tento,
que Gualco com grande habilida-
de transforma em escanteio, auxi-
liado por Alberti. O árbitro conti-
nua impassível, e a peleja atinge
o final sem que o placard seja
transformado. Não fosse a má ar-
bitragem do juiz chileno, a estas
horas o selecionado brasileiro teria
alcançado um de seu3 mais sensa-
cionais trlunfos destes últimos tem-
pos.

A derrota nestas circunstâncias,
longe de entristecer os nossos "pia-

yers", foi pelo contrário recebida
cemo uma prova de que os nossos
jogadores não são de modo algum
inferiores aos demais "players"
sul-americanos, e que poderão fi-
gurar em primeiro plano, quando
houver ocasião de se formar"scratches" com mais tempo.

OS QUADROS E SUBSTITUIÇÕES

Os dois quadros se apresenta-
ram assim constituídos:

BRASIL — Caju; Domingos e Os-
waldo: Afonso, Brandão e Dino;
Cláudio (Pedro Amorim), Servilio
(Zizinho), Pirilo, Tim e Patesko (Pi-
Pi).

ARGENTINA — Gualco; Saio-
mon (Montanhez) e Alberti; Espe-
ron, Videla (Peruca) e Ramos; Tos-
soni (Heredia), Pedernera, Masanto-
nio. Moreno e Garcia.

Como se verifica, os dois qua-
dros se utilizaram das três substi-
tuições permitidas pelo Congresso
Sul-Americano de Foot-ball.

A ARBITRAGEM

Não foi nada feliz a atuação do
árbitro chileno.

O Br. Soto prejudicou, e muito,
o selecionado brasileiro. S. S. não
assinalou dois legítimos "penalties"

praticados pela zaga argentina ern
Pirilo, quando este investia perigo-
samente sobre a cidadela de Gual-
co. Além do mais não viu o goal
conquistado pelo nosso "center for-
ward", sendo iludido pela "habili

dade" de Gualco, que retirou a pe
lota de suas próprias redes, en-
viando-a para comei. Depois do
match o sr. Soto declarou que não
marcara as penalidades em apre-
ço, ern face de uma decisão toma-
da pelo Congresso de Árbitros. . .

A ATUAÇÃO INDIVIDUAL DOS
22 "PLAYERS"

Vamos agora desfilar nossas im-
pressões sobre a atuação indivi-
dual dos "players":

Os brasileiros:
CAJU — O jovem arqueiro saiu-

se bem de sua "prova de fogo".
Praticou defesas eletrizantes, di-
gnaB de um arqueiro de classe.

As duas bolas que deixou passar
foram derivadas de lances impre-
vistos, advindos de falhas de Afon-
sinho e Domingos, respectivamente.

DOMINGOS — O veterano Da
Guia demonstrou que é ainda o
mestre em sua posição. Muito tra-
balhou na defesa, o só teve uma
falha por ocasião da conquista do
goal de Masantonio, falha esta
procedente de um acidente do ter-
reno. Domingos caiu no momento
de sua intervenção, o que facilitou
a ação do "center forward" argen-
tino.

OSWALDO — Valente e decidi-
do, o "mignon" zagueiro deixou
patente que o logar lhe pertence
de fato e de direito, não se expli-
cando de modo algum o ter sido
preterido pelo técnico Pimenta por
ccasião da formação do "scratch",
Oswaido só foi a Montevidéu por
acaí,o, pois Virgílio, o "back" indl-
cado não tinha seus documentos
em dia. . Agora é ele o efetivo
da seleção, pois Begliomin© foi
posto à margem.

AFONSO — Indeciso nos primei-
ros minutos, quando deu margem
a que Garcia conquistasse o pri-
meiro ponto argentino, Afonso fir-
mouse logo depois, tornando-se
uma verdadeira "sombra" do fa-
moso "El Chuoco". que nada mais
poude fazer de positivo para suas
cores.

BRANDÃO — Um dos baluartes
da defesa brasileira. O "pivot"
paulista está em grande forma.
Preciso na marcação e firme no
auxílio ao ataque. Brandão é con-
siderado como um dos mais per-
íeites centro-médios do certame.

DINO — Foi o mais perfeito dos
jogadores em campo. O novel mé-
dio bandeirante já é figura popu-
lar em Montevidéu. Espetacular em
suas tiradas, e eficiente nos pas-

(Conclue na pág. 24).
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Ao alto — A representação chilena
entrou no Estádio Centenário de Mon-
tevidéo, quando do jogo de abertura do
certame sui-americano, estendendo imen-
sa bandeira uruguaia, símbolo da pátria
dos seus primeiros adversários no cote-

jo continental.

guai e o Brasil credenciados
para um prélio que irá ditar
a supremacia atual entre o
foot-ball uruguaio e brasilei-
ro.

Ao lado — Três famosos players uru-
guaios, fotografados pouco antes de
ter inicio o jogo Uruguòi x Chile. São
eles: Varela, Sixto Gonzales e Ciocca.

Embaixo Foi esse triângulo final uru-
guaioque resistiu galhardamente às invés-
tidas do quadro chileno, no jogojde aber-
tura do certame continental. São eles:
Paz, Bcrmudez e Muniz. Vê-se ao fun-
do o massagista do quadro vencedor,
Matucco Figoli. Esse trio só foi vasado
uma vez, enquanto o trio rival caía

por seis vezes.

.

ESPORTE ILUSTRA-
DO oferece a seus leitores
aspectos do jogo inaugural
do certame Sul-Americano
de foot-ball, travado entre o
Uruguai e o Chile. Interes-
sante se torna a coincidên-
cia de haver o Chile perdi-
do, pelo mesmo score de
6x1, para o Uruguai e para
o Brasil.

Outra coincidência não
menos interessante é have-
rem ambos os treinadores
declarado não terem os
scratchs do Brasil e do Uru-
guai cumprido atuações con-
vincentes, embora tivessem
vencido amplamente.

Com essa vitória pelo
mesmo score contra o mes-
mo adversário, ficam o Uru-

i
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SSOS SCRA HM
patrícios

Após um rápido repouso
em Caxambú e mais rápido
preparo, com os defeitos e
vícios de tentativas de últi-
ma hora, entre poucos valo-
res reais e algumas interro-
gações e esperanças, logrou-
se reunir um grupo repre-
sentando efetivos e reservas,
para um problemático pre-
paro físico e de conjunto,
dos quais apenas dois — um
na Paulicéia e outro no Rio,
algo poderiam oferecer no
terreno das observações e de
conclusões técnicas.

A premência de tempo,
incrivelmente escasso, não

poderia ter mérito suficiente

para impedir que tal grupo
perdesse de todo a caracte-
rística heterogênea.

Materialmente não houve
tempo para que os players
selecionados ao final, adqui-

w
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rissem forma de conjunto e
aperfeiçoasse suas possibili-
dades de um sistema, padrão
ou norma de entendimento
capaz de assegurar ao qua-

dro, quando em atividade, o
indispensável e exigivel en-
tendimento. já que no team
alguns deles jamais haviam
trabalhado em comum.

As qualidades individuais
da grande maioria, senão da
totalidade, deixa porém a es-

perança confortadora de
que. através de recursos

A
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pessoais, saibam desviar-se
no campo da luta de tais
inconvenientes e tropeços,
harmonizando tanto quanto
possível o esforço individual

para o mais positivo rendi-
mento do conjunto.

E essa confiança já traz
aos que aqui ficam, um jus-
to sentimento de confiança.

já que além do mais senti-
mos que tudo farão, os que
partiram, pelo maior brilho
das suas atuações.

Partiram, os nossos scra-
tchmen!

Que sejam felizes, pois, na
defesa das cores do Brasil,

justificando a imorredoura
esperança dos que aqui fica-
ram !.
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Indiscutível triunfo assinalou o Botafogo F. C. em sua partida de

estreia em campos bahianos!

I

»>

CAIU O BOTAFOGO LOCAL, PEHAN-
TK UM ADVERSÁRIO SUPERIOR EM
MÉRITOS O PODER DE INFIL-
TRAÇÃO DOS AVANTES CARIOCAS,
CHAVE PRINCIPAL Do SOBERBO
FEITO ALVI-NEGRO ASSEGURA-
DO, INICIALMENTE, O ÊXITO DA
TEMPORADA ORA INICIADA OU-

TRÁS NOTAS.

HENRIQUE BELFORT VAI,
LADAO, Redator-corrcspondentc de
ESPORTE ILUSTRADO.

Encerrado o Campeonato Bra-
síleiro de 1941, no qual os bahia-
nos voltaram a reafirmar, indis-
cutivelmente, a sua supremacia
sobre os demais Estados do Nor-
te do País, aguardava-se, com
viva ansiedade, o inicio da sen-
nacional temporada, de há muito
determinada, da qual iria parti-cipar o esquadrão profissional do
Botafogo Futebol Clube do Rio
de janeiro, grêmio que honra os
desportos nacionais e possuidor
de um dos melhores quadros do
Brasil.

Assim é que, embora devendo
inaugurar seu giro a esta capi-
tal irente ao seu homônimo lo-
cal, o qual não representa, no
momento, o mesmo poderio de
outras épocas, ainda assim, não
foi pequena a assistência presen-
te ao embate em que iriam ter-
çar forcas cariocas e bahianos.

O c'abe local, atuando sensi-
velmentc reforçado em sua !i-
nha intermediária, por isso mes-
mo, poderia lutar com denodo,
buscando um resultado que hon-
rasse o esporte-rei na Boa Ter-
ra; por outro lado, o esgota-
mento natural que devia domi-
nar o quadro visitante, após uma
temporada em quatro turnos, po-
deria lhe diminuir em muito, a
sua capacidade técnica, permi-
tindo um desempenho elogioso e,
talvez, positivo dos locais.

E durante todo o primeiro tem-
po viu-se o esquadrão alvi-negro
tentando se ambientar ao (ene-
no difícil do velho campo da Gra-
ça, procurando firmar um padrão,
enfim, dominar as ações e con-
signar seu primeiro êxito entre
nós. Os locais, todavia, domina-
dos por uma grande dose de en-
tusiasmo, fruto de um tento re-
lampago, assinalado com menos
de um minuto de jogo, emprega-
vam-se com denodo, conseguiu-
do levar a porfia, até prestes a
lindar a primeira fase, com van-
tagem no marcador, embora, em
campo, já se fizesse sentir o me-
lhor desempenho dos visitantes,
cuja linha de irente, orientada
por um par de meias que sabe
desorientar uma defesa, procura-
va, com investidas sucessivas, com
lances imprevistos, com escala-
das bem lançadas pelas pontas,
quebrar a resistência local e apa-
gar aquele zero que insistentemen-
te permanecia no "relógio"...

E não fora a classe da linha
intermediária local, integrada pordois elementos argentinos que de-
monstraram, uma vez mais, co-
nhecer profundamente os segre-
dos do futebol e os cariocas te-
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riam, talvez, com maior facili-
dade, mais cedo, conseguido ai-
cançar o seu fito.

No segundo período, finalmen-
te, esgotada a resistência física
dos alví-rubros, puderam os avan-
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tes cariocas demonstrar a sua ho-
mogeneidade, melhor classe e per-
feita visão de "goal", vencendo
por mais quatro vezes, a resis-
tencia da defesa antagônica.

Estas, cm rápida súmula, as nos-
sas impressões sobre o que foi
o embate de estréia dos cariocas
na Bahia.

Paradoxalmente, os valores do
clube visitante sobre os quais rei-
nava maior expectativa dos des-
portistas locais, foram os que mais
fracamente se conduziram. San-
Lanaria, por exemplo, demons-
trou haver estranhado profun-
damente o terreno, não conseguin-
do firmar um padrão definitivo
e que demonstrasse todo o seu
valor e indiscutível classe. Espe-
ramos que, futuramente, possavir a brindar os aficionados lo-
cais com uma serie de exibições
convincentes. Zarcí, Pascoal e, em
parte, Geninho, também não cor-
responderam ao que deles se es-
perava. Por outro lado, tivemos
oportunidade de apreciar uma
grande partida do "mestre" Zézé
Procopio, que reeditou uma das
suas maiores partidas, fazendo
lembrar o grande médio da "Co-
pa do Mundo". Heleno e Pirica
ioram outros valores de realce
e que demonstraram grandes co-
nhecimentos técnicos. Os demais,
procuraram corresponder á fama
de que vinham aureolados.

Do esquadrão local, Bianchí
esteve impecável; o "eixo" 

plati-
no, cedido, por cortezia, ao clu-
be local, para a partida em apre-
ço, demonstrou ser profundo co-
nhecedor de sua posição, levando
mesmo nítida superioridade sobre
o seu contendor carioca. Papeti
foi outro que se apresentou im-
pecavelmente. Inácio, não fora
a série de jogadas desleais que
poz em pratica, teria sido um
dos maiores elementos em cam-
)o; mesmo assim, esteve sober-
o. Os demais, com altos e bai-

xos.
I

ATUAÇÕES NUMÉRICAS DOS PRE-
LI ANTES — OUTRAS NO-

TAS

Bolajogo F. C. — Brandão (7)
Borges (6) e Graham Bell (7)
Zéze Procopio (9), Santamaria
(6) e Zarcí (5); (Sabíno — 6)
Tadique (6), Heleno (8), (Geral-
dino — 6), Pascoal (5), Geninho
(6) e Pirica (7).

Botafogo E. C. — Pinheiro (6);
(Josomas — 6); Rastelli (6) e Bu-
bú (5); Papeti (7), Bianchi (S)
e General (6); Gildo (4), Da Ho-
ra — (4), Cacetão (4), Arquime-
des (3), Inácio (7), Gustavo (5)
e Aureliano — (3).

Juiz — Edenval Vieira (6). —
Esteve muito bom na primeira
fase; no segundo periodo, descon-
trolou-se, deixando passar um
tento de Heleno em visível im-
pedimento e anulando um tento
legitimo de Tadique; aliás, não
perdoamos essa decisão do com-
petente arbitro: anulou o tento
mais belo da tarde que passou, . .

Renda 14:544$800. Discre-
ta. Atribuímos a fraqueza da ren-
da á má colocação do quadro

I .,
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SER PAE E ESPOSoJ jnão é somente istol.^Jím \

O 
Sr. já pensou como
sua esposa e seus fi-

lhos viverão daqui a 10 an-
nos, si o Sr. desapparecer ?

Quem lhes proporcionará os
meios de vida que o Sr. lhes
dá hoje ? Porque não evita

esta incerteza tre-
menda com um Se-

guro de Vida ? Con-
verse com um Agente da
"Sul America" sobre os va-
rios planos existentes e que
se adaptam á sua situação.

SUL AMERICA
Companhia Nacional de Seguros de Vida

Caixa Postal, 971 — Rio de Janeiro

bahiano, ultimo colocado no cer-
talhe ainda cm curso.
Preliminar — Disputaram-na dois
quadros filiados á nova Liga Su-
burbana, recem-filíada á mento-
ra dos esportes locais. Saiu vi-
torioso o quadro do Oceânico, pela
contagem mínima.

Cronometrarem dos leu tos
Inicio do primeiro tempo: 16,05
horas. O quadro visitante de-
morou-se a entrar em campo.

Iniciada a partida, investem
os locais; Cacetão passa por Zar-
cí e perde para Borges que se des-
locara para a esquerda. O za-
gueiro. todavia, atrapalha-se com

NÃO ! VOCÊ NÃO E' UM
FRACASSADO !

De há muito Você procura...
...descobrir um remédio para

esse mal que o deprime moral e
fisicamente perante a sociedade.

CATUASE COMPOSTA é o re-
médio.

Leia:
CATUABA — (juniperus Brasi-

liensis ou Bignonia Vitalizadora).
Este grande vegetal de nossa

flora, tão conhecido pelas suas
propriedades estimulantes e revi-
talizantes, acaba de ser associa-
do em feliz combinação cientifica,
com o alcalóide da "Iohimbehôa"
e substâncias opoterápicas e hor-
mônicas de reconhecido valor pela
rapidez de sua ação.

Apresentada em forma de elixir,
esta valiosa combinação científica
foi aprovada pelo D. N SP sob
a denominação de CATUAbt
COMPOSTA.

Fica assim de fácil aquisição e
emprego o grande vegetal que se
recomenda para combater a astç-
nia (fraqueza nervosa), debilidade
neuro-muscular, nervosismo e de-
sânimo.

Esta ótima fórmula encontra-se
em todas as farmácias e drogarias.
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a pelota, do que se aproveita
Gildo para tomá-la. centrando
alto sobre a arca contraria: Bran-
dão abandona O arco e atrapa-
lha-sé com Graham Bell, permi-
tíndo que o couro fosse a cabe-
ça de Inácio, que cabeceia alto
para a mela desguarnecida. Pro-
copio tentou em vão a delesa,
morrendo a pelota, mansamente.
quasi ao angulo direito (16,05 J^
horas).

Após uma serie de ataques dos
cariocas, quasi no final da lase,
Papel i concede escanteio. Co-
bra Pirica muito bem: a pelota
descreve uma trajetória frente a
Geninho, que inteligentemente
abre as pernas permitindo que o
balão chegasse a Heleno que não
tem trabalho em cabecear ás re-
des, empatando a partida (16,50
horas).

E com esse resultado linda o
primeiro período.

Reiniciada a partida, os visi-
tantes forçam imediatamente o
jogo, tentando quebrar a resis-
tencía contraria. Numa dessas
avançadas, Pinheiro defende, com
dificuldade, perigoso arremate de
Tadique, concedendo escanteio.
Cobra Pirica mal, rebate Bubú e
a pelota vai aos pés de Zarcí,
que chula rasteiro para a área.
Heleno, colocado em posição du-
vidosa, de costas para o "goal",

desvia muito bem a pelota, que
descreve um semi-circulo e vai
ás redes (17,10 horas).

Animam-se os cariocas e pou-
co após, o seu centro-avanle re-
cebe excelente passe de Geninho,
desloca-se para o bico da área
onde luta com Rastelli; rápido,
porém, Pascoal, embora de lon-

ge.^chuta forte, a meia altura,
cruzado ao canto esquerdo, opôs-
to ao em que se achava Pinheiro

que saltou em vão (17,40 horas.)
Dois minutos após, Heleno cru-

za a Tadique que fecha sobre o
"goal", atraí Bubú e lança for-
te pelotaço rasteiro, ao canto es-

querdo, que Pinheiro, com in-
felicidade, solta, permitindo que
a pelota fosse ás redes (17,42 no-
ras).
EDominam, agora, os cariocas.
Rastelli concede escanteio que,
cobrado por Tadique, é rechas-
sado por Bianchi, voltando, po-
rém, a bola aos pés de Tadique,

que, calmamente, domina-a, ati-
rando forte ao angulo esquerdo,
vencendo Josonias, que entrara
em logar de Pinheiro (17,46 ho-
ras).

Finalmente, Pirica foge bem

pela sua ala, passa por Papeti,
atrai Rastelli e, quasi junto ao

poste direito, levanta o balão

para o lado oposto onde Tadí-

que não tem dificuldade em ca-
becear para o arco desguarne-
cido.

Esse tento, que pela sua bele-
za, mereceu ser descrito, foi in-

justamente anulado pelo juiz, sob
a alegação de impedimento.

MOVIMENTO TÉCNICO DA PARTIDA

Botajogo Carioca

!°T. 2." T. Tlal.

Toques 3
Faltas 11
Escanteios 5
Impedimentos . -—
Ataq. perig 8
Bolas tora J2 12 24
Defesas fáceis . 10

" dific. .. 3
Faltas máximas —
Tentos 5

22 de Janeiro de 1942

CABELOS BRANCOS
só tem quem quer

ALEXANDRE
USA E NÃO MUDA
quem os não quer

Botajogo Bahiano

/.«• '/'. 2." T. Tlal.

I 21 oques ' -
Faltas.. 9 13
Escanteios 5 -' t
Impedimentos . .
Ataq. perig 4
Bolas fora 3 (> 12
De lesas laceis... *J

Dific. .. 3 4
Faltas máximas .
Tentos 1 (> I
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ESPORTE ILUSTRADO, no afan

de bem servir aos seus leitores, fe?,

cçtjujr para Montevidéu, um dos

r-ous mais fulgurantes cronistas. A

escolha recaiu necessariamente so-

hre o iá conceituadíssimo VERITAS

JTJNÍOR. de grande expressão »é-

rnico e profissional. E' fie sua au-
teria, justamente, a apreciação
abaixo, relaüva ao jogo Brasil x

Chile. Fi-la:

Mo-ilpvidén. Janeiro A °xibi

çqo apagado dos chilenos frente

aos uruguaios nos enchia H° r'on

íianca acerca ^o resultado de no?-
-a estréia 'te Campeonato Sul

Americano. Todavia o foot-ball

comporta uma séris de surprezas
o imprevÍ3tos cuja ^rin""'" n inson

c-. rcPcrdavel. f^"" r| expectativa d
• •r; r,nc gg formou ^'i1 lorno do r^i

card dcsto noite no estádio Cente-

nário. Além de ser apenas ds 4^

horas o r-nntnr-i^ He-- n^pso rapa-

7,iada com esta cidade d° r,lima

!!~.rv.r°r'"idn. havia ainda o dese-

jr, rjo rehabilitaçõo Hn adversário

rehabilitação gue ?°m forçosa-

A
melhor
vela ESTERILIZANTE

0
melhor
filtro

Ji^^si.-^ESSE
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12 M (IMA DESTAS UNHAS — Seleção chilena que perdeu
p;ir;i «» Brasil, como .in perdera para o Uruguai, pelo cs-
pctacular scorc de f>xt. AO LADO — Na parte interna do
"alambrado", Pimenta c Russo, tendo próximo o zagueiro
Domingos, assistem á peleja Brasil x Chile. NA EXTRE-
MIDADE DIREITA — Seleção do Brasil que marcou o
scorc de Rxl sobre a do Chile, num jogo que lhe esteve
sempre favorável. Da esquerda para a direita, de pé: No-
rival, Afonsinho, Caju, Oswaldo, Brandão, Dino, Pimenta.
Ajoelhados, na mesma ordem: Cláudio. Servilio. Pirilo.

Tim e Patcsko.
EM BAIXO. DA ESQUERDA PARA A DIREITA — Oswal-
do corta uma investida de tim forward do Chile, já dentro
da área. — O dr. Baptista Luzardo, num requinte de gen-
tileza, antes do jogo Brasil x Chile e após a visita ao ves-
Mário dos nossos craeks, procura os players chilenos, incen-
tlvando-os esportivamente. — Tcjada, o rcfcrcc uruguaio
que atuou o jogo Brasil x Chile e se viu impugnado,
posteriormente, depois de escalado para o match Brasil
v Argentina Tejada entre os captains chileno o brasileiro.

0 pivot Brandão.
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0 Embaixador brasileiro, Ur. Baptisla Luzardo, en c°H
de Freitas, seu secretário, anima os players do nosso

do jogo contra os chilenos
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n c( mpanhia do sr. Sérgio
losso scratch, pouco antes
s

mente tentada dentro de um pa-
drão de jogo tão violento, ou mais
que aquele que tinha provocado
críticas desfavoráveis frente aos lo-
cais. E se foi de receio a nossa
espectativa o mesmo não sucedeu
com o público uruguaio, que re-
solveu esperar uma segunda opor-
tunidade para conhecer os brasi-
leiros, preferindo abrir claros son
siveis nas tribunas do estádio, que
contou apenas com uma assistên-
cia calculada aproximadamente em
8 mil pessoas. Curioso se torna
ressaltar que apenas dez por cen-
to de brasileiros aqui domiciliados
e cs nossos representantes ânsia-
vara pelo nosso triunfo, enquanto
a torcida local se manifestou aber-
lamente a favor dos chilenos. E'
o princípio da simpatia inspirada
pelos mais fracos... A conquista
do segundo goal por intermédio de
Pirilo, veio dar o sentido verdadei-
ro do jogo, e o calor que estimula-
va até então os chilenos arrefeceu
e gelou completamente no segundo
tempo.

Na primeira parte de jogo ò
nosso quadro não impressionou
bem. Produção heterogênea, certo

ísH. ,*í»

receio da violência gigantesca dos
chilenos. O vento tombem influiu
no espc-rdício de passes e nas in-
decisões de rebatidas. Na parto fi-
nal tudo se modificou. O trio mé-
dio, obedecendo às instruções de
Pimenta, passou a jogar avança-
do, desorientando assim o sistema
de marcação cerrada dos chilenos.
Ao invés de atacarem cinco ho-
mens atacavam oito e dai surgiu
a ampliação do placard e domínio
do gramado por parte dos mesmos.
Na parte final, quando produzimos
o suficiente para corresponder à
exigência dos observadores, todo c
quadro se portou num mesmo ni-
vel técnico, com o triângulo final
seguro, os médios ótimos e o ata-
que mais positivo no complemento
de jogadas bem inspiradas. A im-
prensa uruguaia vaticinou, no final
da contenda, pela unanimidade
dos seus representantes, que o
Brasil se colocou entre as forças
do campeonato. Antes assim.

O juiz Tejada, foi regular ape-
nas, no cumprimento de sua mis-
são. Expulsou com acerto o médio
chileno Las Heras, um jogador de
físico respeitável e que só sabe
visar o adversário, pouco lhe in-
teressando a pelota. . .

fASANEUO
nada maiã-AVENIDA 1 1 0 Ç
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. cRFEITO ESQUADRÃO

Sem favor algum, o XV de
Novembro possue um cartel in-
vejavel. Estão bem guardadas
na memória dos aleiçoados do
popular esporte bretão piracica-
bano, as arrancadas gloriosas dos
homens de jaqueta 

"aivi-negra",
nos bons tempos de Cariara, Pio,
Pelegrino, Teco, Airton, Nardini,
Carmo, Pousa, Pereira, Lalito,
jacob, Mônaco e outros mestres.
quando em jogadas sensacionais
faziam seus fãs fremir de entu-
siasmo, em pugnas memoráveis
e saudosas, disputadas em sen
campo da rua do Conselho.

NOS TEMPOS DO FUTEBOL
UK OLHO

Nos bons tempos do foot-ball de
ouro, época em que os campos
brasileiros eram pisados por"cracks" da tempera de Eried,
Mario, Neco, Heitor, Formiga,
Portes, Lais, Kuntz, Marcos, Pa-
lamone e outros; os esportes no

A LINHA MEDIA DE HOJE: Alcides, que foi campeão em 1931;
Pedrinho, que jogou em São Carlos e Manha, e Idiarte, formado
no foot-ball piracicabano, formam a segura linha média do "Glo-

rioso". Em sua companhia o nosso colega Rocha Neto,
autor desta reportagem.

cicaba e Enfrentavam, na "can-
cha do "Glorioso", os valentes
defensores do pavilhão prelo e
branco que enriqueciam o seu já
vasto cartel de vitorias ou ven-
d iam bem caro as derrotas...

k x. m-m^^^k

UM INFANTIL FAMOSO: Aqui está o infantil que se manteve invicto
durante dois anos a fio, jogando todos os domingos. Esta fotogra-
fia foi tirada em 1930 quando essa rapaziada estreiou o uniforme frente
ao Infantil Barbarence, cujo resultado foi 6X0, pró quinzistas. Em pé:
Bisoca, Gumercindo, N\à* Baer, Berna, Cassio, Alceu e o treinador Age-

nor Righi Ferraz, atual diretor esportivo do XV. Ajoelhados: Silvio,
Manoelito, Bononi, Argino e Jorge.

maneira a direção do "alvi-ne-

gro" enviou um convite ao Pa-
lestra Itália, de São Paulo, com-
binando um encontro em Pira-
cicaba.

UL IUUU4 O.S bL'llllCS tlU v-ilii-jy..

(foi inaugurada naquele dia a
gramai, ouviam-se palmas e ova-
ções. Iniciou-se a peleja, os pa-
lestrinos atacaram com insisten-
cia o ultimo reduto quinzista,
mas os "alvi-negros" desfaziam
com pericia os ataques, enquanto
a sua linha de avantes fazia pe-
rigar a meta do solerle Primo.

Quando tudo fazia crer que o
empate coroaria os esforços dos
litigantes, surgiu, inesperadamen-
te, a vitoria do Palestra, por I a
0. Ministro, apossando-se da pe-
lota, atirou-a contra o arco, sem
esperar pelo sucesso. Lá estava
Tônico pronto para 

"encaixai"
o tiro, ([liando surgiu a cabeça
de Schimidt e mudou a sua Ira-
jetoria ao tentar deiesa. anmhan-
do-a nas suas malhas, decretan-
do a queda do Glorioso .

Os quadros jogaram, mais ou
menos, com as seguintes organi-
zações:

XV — Tônico; Achiles e La-
lito; C. Pousa, A. Schimidt e
Nardini; Jacob, Pelegrino, Pe-
reira, Joanino e Cachimbo.

Palestra P •uno; Bi;anco e

W%Êê v-?''•¦*faf fl-^sál Jsk&- ^-Í&4*' 
^'te- "x$,.<y 
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O quadro do XV em 1937. Em pé: Camarco, Paico, hoje no Palestra
Itália de S. Paulo; Nim, Mônaco, Geraldo, Petronio, Chiarini e America'-
no. Ajoelhados: Robertinho, Hernani, Milen, Abramides, Ari e Leme.
Desse quadro, apenas Leme e Camargo continuam jogando pelo XV.



«_uw lagein ae i a u, lento uonciuis-
tado pelo famoso "El Tigre''. estréa do gramado da antiga rua oo ^o ibeuio.

UM ATAQUE PERIGOSO ~ A linha atacante do Infantil XV de
Novembro de 1933: Piquifa, Belém, Hernani, Carlinhos e Chiarini.
O meia direita Belém, tornou-se jogador profissional no interior e
mais tarde brilhou em Santos, no quadro do Hespanha; Hernani é
formado em Agronomia; defendeu a's cores do XV e da Escola Agrí-
cola, com brilhantismo,- Carlinhos, que naquele tempo se chamava
Bruneli, é hoje o perigoso externa esquerda do Corintians Paulista,
e Chiarini é um dos melhores chutadores de Piracicaba; campeão pelo// A // 'A encarnado.

FORMANDO OS AZES

O XV, em seus melhores dias,
chegou a fornecer elementos parao Selecionado Paulista. Narcliui,
que integrou o combinado han-
deirante em 1922 contra os Cario-
Cas, c uma das amostras do lute-
boi plracicabano; Fabi, ex-médio
esquerdo do Palestra Itália, pas-sou lambem pelas fileiras do "a! vi-
negro". C) Palmeiras, quando ti-
nha em seu seio Alexi, Agenor,
Nazaré e outros, teve em Carmo,
Nardini e Belmacio, todos do
XV, ótimos defensores.

Km 1930, o Guarani F. C,
de Campinas, disputando o cam-
peonato paulista, apresentou um
forte conjunto e, dentre seus me-
Ihores jogadores, a figura de Lau
ro Belo Corrêa de Lara se desta-
cava. "Lolico" foi o "artilheiro'
do Guarani e, no campeonato
daquele ano, conseguiu empare-
lhar com Feitiço na lista de Chu-
tadores, no primeiro posto.

O F. C. Sírio contou com o
guardião Eduardo Farah, zaguei-
ro Mônaco e centro-avante Chi-

mIj^^^*" - • HaaJifeti

RÜSSINHO, que se sagrou
campeão do interior em 1931
defendendo as cores do XV,

possuia um chute terrível.

I

UM QUADRO DE RESPEITO — Em 1936 o XV d, M icom esse, rapazes que «mo, na fobaXsupra ^ ^"fe 
"T?

margo, Bonom, Mônaco, Zuza e Petronio. Ajoelhado?- Nenzo Leme"'/nano. Brilhantes vitórias ai-Kighi Ferraz".

arcelmo, Hernani, Moacir, Alcides e Ro
cangou esse ''onze", 

marca
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Outro grande perigo do arco juveritino. Santana foi feliz e soube
anular as maiores investidas.

de conquistar sobre o tricolor bela
vitoria.

Pois esse quadro, agora, .to ba-
ter-se em jogo amistoso contra
o Juventus, da Paullicéia, ter-
minou derrotado por 2 x 1, o que
sem duvida teve de causar aos

juventinos a mais intensa ale-

gria. São desse embate, as lotos

aqui insertas.

Em síntese, esse jogo apresen-

tou o seguinte panorama tecni-

co:
Corintians Rato, Agostinho

e Chico Preto; Tango, Pelicciari

e Joane; Jesus, Paulo, Milani,

(Docaj, Caio e Carlinhos.
Juventus - Santana; Ditão e

Sordi; Laurindo (Moacin, Guima-

rães e Nico; Pesquera, Zico, Re-

nato, Cavaco (Walter) e Osval

dinho.
Resultado Juventus, 2 x Co-

rintians, 1. Marcaram os Len-

tos pró-Juventus: Renato e 1 es-

quera. Marcou o tento pro-Co-
rintians: Carlinhos.

Escanteios pró-Juventus, 3. Es-

canteios pró-Corintians, 4.
Defesas de Santana: 17. De-

leSas de Rato: 23.
A r 1) i t r o : losé Alexandrino.
Atuação geral: Boa Publico: Re

íiular.

Renda: 10:450$000.
Preliminar: Carlos Gomes, 6

X Corintians do Bom Retiro, -I

0

foot-bail

Os campeões
certame cestob

de São

15 de Janeiro de 1942

invictos do
istico ginasial
Paulo

jHbLJ ^ ~? **t k% I t r ^ % '''W':-
ww&A ¦ ¦ }-^ tf k i^fe

O Ginásio Independência de Pauiicéia, bisou o feito do outro
ano, em que se tornou campeão pela primeira vez. Desta feita
obteve o titulo invictamente, derrotando os seguintes adversários:
Santo Alberto por 28 a 17; Pais Leme por 51 a 22; Acadêmico
S. Paulo por 28 a 24; Angio Latino por 35 a 32 e Ciências e
Letras por 47 a 16. O quinteto fez um total de 221 pontos
contra 136, obtendo um saldo de 85 pontos. Foi seu técnico
Milton Ruiz, que soube orientar com eficiência, levando a turma
a bonita "performance" assinalada. Vemos no clichê, da esquer-
da para a direita, o técnico Milton Ruiz; Emilio, Castre, Ladeira,

Saddi, Pompeo, Pedro e Pião.

?w^ãm„*Mà

no

Ceará

Cada dia mais empolgante se

torna o foot-ball ern Messejana

(E. do Ceara'). Os quadros apre-

sentam apreciável rendimento téc-

nico e seus componentes são ver-

dadeiros amadores.

ESPORTE ILUSTRADO, home-

riabeia na figura de Alberico Fal-

cão Damascenò, valoroso zagueiro

direito Jo 'Messejana Juvenil

Foot-ball Club-, todos os despor

tistas dessa encantadora vila cea-

ierise beiço do imortal romancista

brasileiro losé <\< Alencai

Contra « CASPA
QUEDA DOS CABELOS

ALEXANDRE JMMMí
[beleza]

, itVIGORI
Náo tem subsíitutof ooa

useenãomudeBS

í,1
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Corintians
campio-
nissimo
de 1941
Venceu galharda-
mente o campeão
e o vice=campeâo
cariocas, cai, em
S. Paulo, logo a
seguir, para o

Juventus

O Corintians, que na Paulicéia
jogara contra o Fluminense F.
C, campeão carioca de 1941 e
contra o C. R. do Flamengo,
vice-campeão da mesma tempo-
rada, saiu-se cm ambas as par-
tidas como um autentico cam-
peão, pois ao final de ambas os
jogos deixara o campo com a
alegria do triunfo, desforrando-se
assim do revez que antes sofre-
ra do rubro-negro carioca, alem

' * •"": " ^cí^^^K^^^^::"B:Eli

j|| COMO ACONTECEU NO CAMPEONATO,,/ . 
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Periga o arco de Santana que está á espreita. Moacir, entretanto,
intervém com segurança.

Rato estira se mas não consegue apanhar o balão sendo assim vencida
a sua habilidade.
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Os n orenses empataram

rizonte
ZEDC A ZEDC € DOUl-IADO DA PL6N4
Arides Braga, redaíw-correspon dente em Juiz de Fora, do ESPORTE ILUSTRADO

¦ ¦ jp

0 presidente da Federação Mi-
neira de Futebol, sr. Sainl-Clair
Valadares, acompanhado do tec-
nico Júlio Melo, veio podia 51 de
Outubro a Juiz de Fora e, con-
forme declarações suas, firmadas
«Io próprio punho e entregues ,à
imprensa, solicitou da AME, que
enviasse a Belo-Horizontc a sua
seleção de futebol para ensaiar
po dia 2 de Novembro com a re-

presentnção mineira no Campeo-
nato Brasileiro, que vinha sendo

preparada há meses.
Não queria o presidente Pedro

Mendes lançai o nome da cidade

numa temerária aventura, ainda
(iue a onda contra a FMF foSSe

grande, devido, mais uma vez,

a apenas elementos de Belo-Hori-

zonte terem sido convocados para
o "scratch" e de não poder, as-

sim, na ultima hora, contar com

elementos imprescindíveis á se-

leçào, tais como Cláudio, Mos-

soro. Didíco e não sabei si Ro-
laudo, que eslava em convales

cença na capital, poderia atuai

na esquadra
Mas o sr. Saínt-Claii Vaiada-

res fez ver ao sr. Pedro Mendes

a necessidade de seguir o com

%..'i ' ¦<*SSt' •¦* **4 *":jA ,'í Jf !'¦ m

O ataque, do Tupi, que jogou algumas partidas amistosas: Celso, Alcindo, Silveirinha, Didico e Rolando.

Apenas Rolando pertence á geração passada, sendo também, novo ainda.

binado local, explicando que Mi-

nas carecia desse novo sacrifício
da "Manchesler" e que o com

binado local seria recebido como

tal em Belo-Horizonte c que o
choque seria anunciado como de
n m combinado juizlorcnsc, lor

mado ás ultimas horas, sem Irei-

no de conjunto e a seleção mi

neira, que carecia de um adver-

sarlo rapa/ de lh< fazer Irente E

embarcaram para a capital nu

neira afim de jogar com .i

preparadissima equipe da l* Mb,

apazes da "Manchesler .
prep
quinze rap
onde apenas llaniar, Xisto. Pes-
coco, Garízo e Silveirinha, sem

nunca terem atuado juntos, li-

nham seus postos garantidos na

seleção local.
I'". mesmo assim, ¦< preparada

seleção mineira da IML não con-

seguiu fazer um tento siquer no

combinado iuizlbrense, terminan
do empatado o prélio poi 0 % 0

|- apesar da atuação impres-

[£&#*/¦¦'¦¦"¦¦¦• 
'¦'•¦'-¦''"
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]A rapaziada juizforense que empatou em Belo-Horizonte, corn a seleção que representa Minas no

Campeonato brasileiro. Confronte suas idades e seus físicos, com os Evandro, Alcides, Bigode,
Caierinhas, Cafunga, Paulo, etc.

NELLO, um novo de grande fu-
turo e qualidades notáveis para

ponta-direita.

sionanle de Itamar, Xisto e Pes-

coro. três novos que, atuando jun-
tos pela primeira vez e em terra

estranha, corresponderam aos fãs

e formaram o melhor trio final do

Estado; de Garizo, que demons-

trou ser o centro-medio para a

seleção mineira e de Nilton e

Silveirinha "abafarem" os tec-

nicos da EMF, justificando a ou-

da contra a entidade máxima do

Estado em toda Minas Gerais,

nenhum deles foi convocado nem

para a reserva.
E a seleção mineira, mais uma

vez, como vem sucedendo ha mais

de dez anos, surgirá, caso vença

tf
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Euler, arqueiro/ Decio, cestobolista; Noel, hincha atleticano e o
noiso cronista Arides Braga, quando da excursão a;Belo-Horizonte.

os fluminenses, em campos ca-
riocas ou paulistas com jogado-
res velhos e cansados como são
de fato Evandro, .Alcides, Ni-

RoZe I eracio,giniio,
etc.

juiz de Fora possue perto de
cem clubes juvenis e nossos es-
quadrões principais, que aban-
dònaram o profissionalismo, re-
vertendo ao amadorismo, pos-
suem em suas fileiras jogadores
em sua grande maioria, de 24
anos para baixo e. a razão de

l|f||.#;^*í3$* M

Colecionado, escoe» > 22 anos)
e Rolando, novos ainda, serem
considerados veteranos é por }o-
garem há mais de cinco anos (Ro-
lando e Colecionado) em primei-
ros quadros locais.

Belo-Horizonte não cuida da
nova geração de "cracks". Caiei-
ra, em 3.3, era já o "tal". 

Jaime
veiu de Varginha e foi-se, como
um meteoro, para o Rio. Cafun-
ga veio do Estado do Rio e o
famoso Guará, de Ul>á. Há dez
anos Belo-Horizonte não apre-
senta um "crack " formado em
seus clubes. Florindo veiu de Juiz
de Fora e Niginho e Caieira já
tem mais de dez anos de servi-
ço. . .

Juiz <K' Fora não. Tem Itamar,
Xisto, Pescoço, Garizo, Didico,
Silveii inha, Newton, Italiano,
Mossoró, Bibinho, Celinho, Al-
cino, Matos, Aloísio, Fausto, Or-
lantlinho e já no ano corrente

:'•:¦:¦'¦::.'::::---:. ¦";¦'¦¦'¦'¦"'".¦-':m>"¦ "'vív-J^.W

CABANAS, artilheiro eme-
rito que fez falta no ataque
que atuou em Belo-Horizonte,
não se falando em Cláudio,

Ataliba, Didico, Eloy e
Tamoyo.

(amos, surgidos em 1941, esta-
rão os juvenis que subirão: Nelo,
Caquinho, Galeno, Pouca-.Roupa
Maurício, China c outros.

F, ante o sangue novo, libra
e vontade de aparecer, aliados a
in vulgares qualidades de uma mo
cidade radiosa, si bem que sem
um treino siquer, de um Itamar,
Xisto, Pescoço, Newton, Garizo,
Silveira, Italiano, Colecionado,
Rolando, etc, o que poderiam
lazer, si bem que treinados, vc-

26

zende, Jucá, Niginho, Caicirinha
c outros?

Empatando, cm seus dominios,
os belorizontinos fizeram muito
e que a lição dn mocidade da
"Mnnchcsler" lhes sirva de mui
to e que cuidem desde já, de for-
mar novos Geninho, Mario cie
Castro. Evandro, Niginho, Alei-
iles. ..

BlANOR BoHKEK (Sâo Lt'0~
poldo — R. Grande, do Sul) —
Eis aqui a tabela atual do certa
me do ano passado.

1." logar, campeão, Tupi, 1 I
pontos ganhos c 5 perdidos.

2y logar, Clube Atlético Fa-
brica de Estojos e Espoletas e

ao lado desses, que acima apon- lhos como Alcides, Evandro. Re-

A NOVA DIRETORIA DA A
A CALDENSE

De Poços de Caldas, recebemos
o seguinte oficio:

" Ilimo. Sr. Amvnlhas de Aguiar
Dino. Redator-Secretario do

ESPORTE ILUSTRADO Rio
de Janeiro. Prezado Sr.
Antes de mais nada tenho o pra-
zer de apresentar a V. S. os meus
efusivos votos de Boas Festas,
bem como desejo aos Drnos. Di-
retores e demais, os votos de le-
liz entrada de ano novo

Com a presente, lenho o pra-
zer de comunicar a V S. a cons-
tituição da nova Diretoria da
A A. Caldense, que regerá os
destinos do clube, durante o ano
de 1942: Presidente de honra: Dr
Joaquim Faustino Ribeiro (reelei-
to); Vice-presidente de honra: Dr
Caio Junqueira (reeleito); Pre-
sidente efetivo: José Anacleto
Pereira; Vice-Presidente: Dr. Be-
neditd Mendes (reeleito); 2.° Vi-
ce-Presidente: Júlio Dinucci; Te-
soureiro: Alexandre M. Ferreira;
1.° Tesoureiro: Santos Gaiga (re-
eleito); 2.° Tesoureiro: Henrique
Benedetti; Secretario Geral: Na-
poleão J. Loyola; 1." secretario:
Petronio Vivas; 2." secretario:
Carlos M. Cagnani; Chefe de
Propaganda: Oscar Nassif; Dire-
(or Esportivo: Atilio Vinci; Aju-
dante do Dir, Esportivo: Never-
cinio Araújo; Orador: Dr. Leib-
nitz Tavares Hovelaque. — Con-
selho Fiscal: — Dr. Luiz Loyola
Junqueira, Aldany Guimarães c
Manoel II. de Freitas.

Sem outro motivo, agradeço
a V. S. o que puder fazer, me
subscrevo agradecendo, O Cor-
respondente em Poços de Caldas.
l)i'ao A Morais."

15 de Janeiro de 1942

Artilharia (CAFEEA), 10 pon
(os ganhos c 6 perdidos.

>." logar, Esporte, 9 pontos ga
nhos c sete perdidos.

•1.n logar, Mineira, 7 pontos ga-
nhos c 9 perdidos.

5." logar, São Cristóvão, õ pon
tos ganhos e I.~ perdido*.

Álvaro Cklso da Trindade
[Babaró) — Por intermédio cio
ESPORTE ILUSTRADO agracie
cc Juiz de Fora sua assistência
aos nossos rapazes, em sua cs-
tada em Belo-Horizonte e as cro
nicas sobre eles feitas.

Confirmastcs a fama e o con
ccito que gozas em toda Minas.

Esporte
Em r Ilmba

Propriedade da
COMPANHIA EDITORA
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A arte de bem montar tamb
é cultivada em Terezópo
Teve expressão social esportiva a festa do Week End Club

em
I B

1 I d

Por /'.
O cavalo, valho amigo, abnega-

do e fiel, do homem e da mulher,

gue tem recebido, em todos os sé

culos a consagração e o culto das

artes gue o tornam imortal, sei viu

de motivo para gue Terezópolis

marcasse de forma significativa o

início da temporada esportiva nas

cidades serranas. Aliás, não encon-

no motivo paia justificai o aban

dono em gue estava o esporte do

cavalo em Teiezópolis, gue é na

aparência a mais humilde das ei-

dades serranas, mas gue na rea-

lidade é a mais esplêndida de lo-

das.

Em sua marcha ascencional, o

verão faz fulgurar, por entre os

rálices verdes das araucárias, o

róseo das paineiras, o amarelo dos

ipês, o branco dos espinheiros e

então, a cidade do Pagueguer vi-

bra, soberba, enfeitada pela graça

sincera da natureza.

Terezópo]is, gue parece ter sido

a inspiradora das "Georgicas" de

Virgílio, ufana-se ao faltar-lhe essa

glória, da glória bem brasileira de

haver sido o cenário maravilhoso

r]o "O Guarany".

O rroscente aumento de veranis-

tas o mesmo as correntes de turis-

mo gue procuram Terezópolis fi

/eram sentir a conveniência do

adáptá-la às necessidades da vida

moderna... Daí, então, surgiu a

idéia, iá amplamente vitoriosa, da

organização do Week End Club, lo-

calizado na Estrada do Imbuhy,

lunto ao magnífico campo do Tere-

zópolis Golf Club, situado à mar-

gem da estrada Itaipava-Terezópo-

lis.

Como Anteu ao tocar o solo, o

Homem que s^Le da Capitai ic-,
cupera novas forças ao chegar à
confortável sede do Week End
Club, mal avista o ambiente quase
lústico e tradicional que afasta
imediatamente o espirito da veiti
uem de gue fugiu. A alma abre-se
em um soiliso logo à primeira refel-

ção diante de uma janela aberto

paru a sena o aspirai se o ai puro
das montanhas, que taz com Teie-
zópolis, nos que procuram, a terá

pêutiea das alturas. Completa a
alegria, o intimisrno daquela qruii

de tqmüia que e o coipo social

do modelai Clube onde avulta a

üguia dinâmica do Seu realizador,
dr. Goulait Machado, gue vem as

sim de unii o seu destino ao de Te

iezópolis e que poi ela pugnara,
conciente da sinceridade com que
u suo ineiitúiia obia foi recebida,
na cooperação pelo engrandeci

mentu daquele maravilhoso peda-

ço do nosso pais. Assim, Terezópo-
lis possue diante de si a peispecti
va de um futuro mais brilhante e,

para obtê-lo grandioso, sobram os

G U S M A O
desejos c bênçãos daqueles gue
já tiveram a ventura de gozar dos

dias lepletos de suav idade e de

encantamento que se desfiuta nc

Week End Club.

Quiz o destino que tocasse ao

Week End Club, poi seu Depuitu-

mento de Equitaçáo, recentemente

organizado, a honrai ia de marcar

para Terezópolis uma invejável vi
toiia de expressão sócia 1-esportiva,
conquistada com a testa interna,

lealizada na pista de obstáculo:

e picadeiro deste clube, "meeting"

«W I" \WV,'W^»WtWfr9»i?-'' V' '.
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dos bairros
residenciais
Ninguém pode hoje viver, na
cidade como nos campo?, sem
um mínimo de conhecimentos
sobre os fatos de cada dia,
sobre os progressos econômi-
oos, científicos, artísticos, so-
ciais. Quer isso dizer que
ninguém pode hoje viver sem

a permanente companhia de

um criterioso e moderno órgão
de informação.

Faça do

Rtt r*l /*£V^>".piarií>4e
o «en Jornf-

O Matutino de Maior Circulação do Rio de Janeir*
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que assinalou a "ouverture" 
da"season" esportiva nas cidades ser-

ranas.
Deram realço à lesta, na graça

esportiva de seus trajes de amazo-
nas modernas, a condessa Beatriz
Orssich e sua filha, a encantadora
condessinha Margarida; as senho-
ras Alice Machado, Elisa Hoff-
mann. Maria Veiga, Marie Politz-
der, Norma de Castro Barreto, Be-
renice Figueira e as senhorinhas
Maria Thereza Mello, Nair Sarai-
va, Ruth Olsburgh, Norma Veiga e
Margaret Hutt. Do grupo masculi-
no, destacaram-se: Alíred Hutt, dr.
Miranda Jordão, comandante Vei-
ga, dr. Mey Rache. dr. Eugênio
Goulart Machado, dr. Castro Bas-
tos, dr. Goulart Machado e Mario
Veiga.

À noite, nas varandas da sede
do Clube, foi servido um jantar em
honra dos participantes da festa

>*^VP"MMMHNnpHBW
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hípica, presidido pela senhora Cas-
tro Barreto.

Ac champagne falaram, em no-
me da diretoria da Weelc End
Cluh, o sr. Alíred Hutt; o sr. Bruno
Jansen, presidenta do júri, »ntr^

gando prêmios à sonhorinha dra.
Nair Saraiva, à condessinha Mar-
garida, ao dr. Eugênio Goulart Ma-
chado e a mim uma lembrança da
festa.

Fizeram-se ouvir lambem o sr.
Mario Veiga e o dr. Goulart Ma
chado, colega de imprensa, e os
prem iados, agradecendo.

A festa encerrou-se n° sa!ã° do
Clube onde so realizaram dansas.

?

Surge assim uma oportunidade
nova, de realizações e atividades,

15 de Janeiro de 1942
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para difundir mais ainda o nome
dí? Terozópolis, que continua
oterecer aos que a procuram festas
helênicas de sol, do ar o de b«-
leza.

Notas da Pauiicéia
(Conclusão da pag. 1 1)

dará pieferéncia ao grêmio pau-
lista, pois julga que não se aclíuia-
lará bem no Rio.

SQUARZA, o zagueiro uruguaio
que até há pouco pertenceu ao
São Paulo, tem ótima proposta do
Nacional, de Montevidéo.

JAIME E ZIZINHO — No' 'reino
que recentemente realizou a sele-
çãc nacional em São Paulo, Jaimee Zizinho foram os homens que me-
lhor impressionaram em campo.
Russo foi outro ótimo valor, acom
panhado de Tim, Dino, Pipi e Paulo.

RODRIGUES E ALBERTO A
Portuguesa de Esportes pôs à ven-
da os "passes" do arqueiro Rodn
gu.es e do médio de ala Alberto,
oãc dois excelentes valores. Pede
pelo passo dos dois 5O:O0OSOOO.
^ Fluminense F. C. ó um dos can-d ida tos.

LIE IAM

II CENA MUDA
A MELHOR REVISTA
CINEMATOGRAFI CA

?
Publica em todos os nu-
meros enredos dos me«

lhores filmes.

s^^^^^^^^m

O ALMANAQUE
EU SEI TUDO
para 1942 contém, a par do
notas interessantíssimas so
bre todos os assuntos de
ciência, artes, história e
lendas, artigos especiais
que são particularmente
curiosos para a Marinha,
Clero, médicos, músicos, zoó-
logos, botânicos, aviadores,
mecânicos, ocultistas, espí-
ritas etc.

Adquira desde já seu
exemplar em qualquer livra-
ria ou banca de jornais.

Preço: 5SO00 no Rio, e
6S000 nos Estados, isto ó o
mesmo de antes da guerra.

Pedidos para a redação:
MARANGUAPE, 15, RIO,
pelo sistema de reembolso
postal ou mediante o envio
de vale do correio.

í
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iistâOs esportes no interior Pau
28 anos de existência dedicados exclusivamente ao esporte
Completei mais um ano de vida o Esporte Clube XV de Novembro de Pi-racicaba -• Enfrentando o Palestra -- Resistindo ao Paulistano... - Escola de<"cracks" -- Um infantil de cartaz - Campeão do interior

Por DELFLM F. ROCHA NETO, redator correspondente no interior paulistai

Em lõ de N'over|,nro Pp , quan-
ilo o povo luasile"'0 comemorou
mais uma passageí? c'a data his-
torica, completou) mais um ano
de vida e glorias!.uma veterana
e simpática agrem ilação do "hin
terland" bandeira "" "

O E. C. XV de
nte.

- .. .. , .,, Novembro, de
Piracicaba, fundad ° LMn ,C)1.;>. en-
trou em seu 28." ;Pno (le existen-
cia, todos eles deenC;luOS exclusi-

_r,:esso do espor-

interior eram praticados Com grau-de devoção, e o lendário campo
da antiga rua do Conselho fica-
ya repleto de assistentes que iam
incentivar seus favoritos á con-
quista de vitorias.

Grêmios da Paulicéia e mesmo
de outras plagas visitavam Pira-

ENFRENTANDO o PALESTRA

A fama do XV, por volta de
1919-20 e 22, já ia longe, pois os
seus mais aguerridos adversários
capitulavam ante sua pujança.Seus admiradores queriam vê-lo
em cotejo com gigantes e dessa

vãmente ao progite nacional. Coilal. Confederado como
um quadro pujanfe> sempre or-
gulhou as tradiçõcfs de Piracica-
ba, a "Noiva da Colina".

Grande entusiasmo apossou-se
do povo e no dia da chegada do' alvi-verde" a cidade apresen-
lava um aspecto festivo. Chc-
gou a hora do esperado "match".
A assistência delirou com a en-
trada dos "a/es" do XV e, quan-do apareceram os "cracks" 

pa-lestrinos, as ovaçoes aumentaram
muito mais. Lá estavam, paradefender o prestigio do grandeclube paulista, as figuras impres-
sionantes de Primo, Bianco, Mi-nistro^ Heitor e outros famosos"azes" daqueles tempos. . .

UM ("^
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Nigro; Bertolini, Picagli e Fabi;
Forte, Ministro, Heitor, Impa-
rato I e Mele.

Acompanharam a delegação,
mais os jogadores: Flosi, Grimaldi,
Xingo c Imparato II.

RESISTINDO AO PAULISTANO

Estamos agora cm 1926 e sem-
pre, cada vez maior, a fama do
XV. Um quadro de São Paulo,
o C. A, Paulistano, de saudosa
memória, era o idolo dos piraci-
cabanos que queriam vel-o atuar
em campos da "Noiva da Coli-
na". Coube ainda ao XV, tor-
nar realidade essa aspiração. Mar-
cou-se a data desse cotejo e o"alvi-rubro" rumou a Piracicaba,
com seu lemivcl esquadrão (pie
honrou o esporte pátrio em cam-
pos franceses. Nestor, Clodoal-
do, Sérgio, Filo, Fried, Seixas c
outros "craclcs" lá estavam com
aquela camisa alva que muitas
glorias deu ao futebol brasileiro.

Para fazer frente á luzida em-
baixada bandeirante, o XV lez
alinhar Barrento, Mônaco, Au-
gustinho, Atilio, Nardini, Chi-
co, Aurco, Lolico, Nenzo e mais
um punhado de valorosos "azes".

A luta foi acirrada e terminou
favorável ao "alvi-rubro" pela

W*>-& «BkI-.-*»*». WSafíts. .«"ífaHi «mrisJJ *imur ^ggaciwsiar ~,,, xSmWSmr TiBffr • • •'ITIT^^T rT' ^umvtri-f -- '•'! il
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UMA FOTOGRAFIA HISTÓRICA Palestra Itália e XV de Novembro, confraternizaddS/ anteS da pu3na
que termimou favorável ao grêmio paulista, por 1X0. Em pé: A. Schimidt, Joanino, /Bertolini Tônico
Nigro, Cachimbo, Imparatinho, Nardini, Bianco e Pelegrino. No segundo plano: Jarf.ob Meie Lalito
Xinoo. Imoarato, Achiles, Forte, Pereira, Fabi e Ministro. Fotografia tirada em 192 o, por ocasião da
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DIRIGENTES DO PASSADO... Três
operosos elementos, a quem o XV
muito deve. Em 1920, os srs. João
Fischer, Emilio Bertozi e professor
Santos Veiga, ocupavam a direção
esportiva, presidência e secretaria

do "Glorioso", respectivamente.

Co Rochele, no mesmo ano em
que Irandi, formado no juvenil"XV", 

jogava no Atlético San-
tista ao lado de Djalma. Perth,
Zarzur e outros.

Ultimamente, tem ainda o "pre-
to c branco" fornecido ótimos jo-
gadores a grêmios paulistas, tais
como: Carlinhos para o Corintians;
Belém para o Espanha, Leme
para o São Paulo, Petronio para
o Estudantes, já desaparecido,
Moacir, centro-medio do San-
tos, America de Belo Horizonte
e America do Rio de Janeiro;
Paico, do Palestra Itália, Strauss,
para o São Paulo F. C, etc.

Airton foi o mais completo guar-
dião que passou pela meta dos
grêmios piracicabanos. Arrojado,
estilista, impressionava os assis-
tentes que" o aplaudiam ao vê-lo
todo de preto, guardando as ai-
vas redes do "alvi-negro". O co-
nhecido "kceper" 

jogou (ambem
no Palmeiras de S. Paulo e no
Fluminense do Rio. De atuação
em atuação, cada vez melhor.
foi apontado para guardar o arco

do Selecionado Capichaba. no
Espirito Santo.

UM INFANTIL DE CARTAZ

Inúmeras turmas infantis fo-
iam creadas pelo 

"alvi-negro".
Em todos eles as crianças hon-
raram a escola de seus mestres,
razão por que suas proezas eram
sem conta. Muitos "azes" de re-
nome de Piracicaba saíram das
fileiras dos infantis do "alvi-nc-
gro . No ano de 1950, surgiu uma
turma que deixou nome, nestes
últimos tempos. Daquele ano ate
I932, o quadro disputou nada
menos de Õ4 partidas, empatando
uma c vencendo 53.

Esse quadro era preparado por
Agenor Gighi Ferraz, atual dire-
tor esportivo do "Glorioso" e sua
constituição era a seguinte: Max
Baer, Berna c Gumercindo; Cas-
sio, Bisoca c Alceu; Silvio, Ma-
noelito, Bononi, Argino e Jorge.

Uma passagem interessante: o
infantil do Eluminensc, que leve
a ousadia de empatar por I a I,
com o infantil de 19.30, semana
depois foi derrotado por 9 a 0!

Em J933 surgiu outro inlan-
til que não leve carreira lão bri-
lhante, mas que formou maior
quantidade de "azes". Desse in-
lantil saíram Milcn, center-hafi
da A. A. Luiz de Queiroz; Iler-
nani, meia-direita que foi do XV.

I '^í^*" *^^PW^^^^!SP^ã^B5'^^^^^ÍJf^l&&Êí^^^^^*3 v * •* cx. .

XV, O "PESADO DA ZONA" O famoso "XI " do "alvi-negro"

em 1921, constituído pelos seguintes jogadores: J. Rochele, J. Schimidt
e Augustinho, (triângulo final); C. Pousa, A. Schimidt e AchHes (linha
média); Jacob, Mario, Pio, Pelegrini e Cachimbo (linha atacante). Ao
lado, Pereira, também titular do "onze" e Esmcraldo Miler, diretor es-
portivo daquela época e que hoje ainda continua ao lado do XV como

secretario geral.

mais lardc c lambem do grêmio
acadêmico Coba, que jogava até
o ano passado no quadro prin-
cipal do XV; Belém, que jogou
no ITespanha de Santos; Carli-

nhos. atual extrema esquerda do
Corintians Paulista c Chiarini,
meia-esquerda da Escola Agri-
cola de Piracicaba.
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GUARANI x XV — 3x3: Foi em 1930, por~"ocasião da passagem de mais um ^aniversário do XV, que
o Guarani, de Campinas, lhe fez uma visita para pagar o passe^ do saudoso "Lolico". Não houve
vencedor. 3 x 3 foi a contagem e na fotografia aparecem: Em pé — Paulo, Salomão, Joaquim, Rober-
tinho, Jóca, Odilon, Tite, Zequinha, Áureo, Roque e Pedrinho. Ajoelhodos — Túlio, Raf.-iel, Cami-

sola, Tijolo, Mônaco, Nardini, Barrento, Godói, Guanito, Nenzo e Petronio.
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O XV CAMPEÃO: O bravo grêmio piracicabano sempre possuiu bons quadros, mas uma só vez con-
quistou o campeonato do interior, muito embora sempre fosse campeão regional. Em pé: Jacob Di Parsia,
treinador e diretor esportivo,- Áureo, Godói, Venerando, Roque, Moacir, Camargo e Leme- Ajoelhados:
Mônaco, Alcides, Nenzo e Petronio. Fotografia apanhada no campo do São Bento, antes do jogo com

a A. A. Cravinhos (2X1) em 1931.

CAMPEÃO DO INTERIOR

As proezas do XV são sem con-
Ia. A ultima, conseguida cm 1-93I.
patenteou ainda mais o valor da
equipe piracicabana. Tomando
parte no ultimo campeonato do
interior, patrocinado pela vete-
rana e extinta A. P. E. A., o
XV, depois de muitas pelejas,
conseguiu levar de vencida seus
adversários, sagrando-se campeão
invito.

Esse campeonato, disputado por
mais de 50 clubes, foi magnífico.
Lutando pelo cetro de campeão
se achavam : Comercia! de Ri-
beirão Preto, XV de Jaú, Am-
paro e floresta de Amparo; A. A.
Cravinhos, Rio Claro e Velo Rio-
clarense, de Rio Claro; Paulista
c Rui Barbosa, de São Carlos;
Paulista de Araraquara e outros
grêmios famosos do interior.

0 quadro de Cravinhos che-
gou no final do certame, empa-
relhado com o XV e, no campo
do São Bento, lá na Ponte Grau-
de, em São Paulo, decidiu-se a
posse do titulo em favor do "Gío-
rioso", pela contagem de 2 a 1.

Gumercindo abriu a contagem
para o grêmio de Cravinhos, aos
8 minutos de jogo o até o final
vencia a turma de Olavo Ame-
ricano. Quando faltavam 4 mi-
nutos para o termino do encon-
tro, os treinados por Jacob Di
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eliminatórias: Chicão, Tile, Fa-
rali, Russinho e Manoelito.

O QUADRO ATUA!.

Atualmente o quadro do XV
é formado pelos seguintes elemen-
tos: Módolo c índio, Renato e
Raul; Camargo, Pedrinho e Idiar-
le; Marcos, Oscarsinho, Gnmbc-
ta, Lipocn e l.omc, Do quadro
de 1931, Camargo e Leme ainda
jogam pelo XV. Nen/.o para o
Sucrerie c os restantes estão fora
de Piracicaba e aposentados.

GENTE NOVA: Ao lado de Jacques de Andrade, aparecem: Módolo,
Júlio Marcos índio e Renato, quatro defensores do atual "onze" do

XV de Novembro.

LEME, foi em 1931 de Santa Bar-
bara a Piracicaba e lá tornou-se
famoso e campeão do interior no
mesmo ano. Jogou em São Paulo
para o C. A. Estudantes Paulis-
tdS e mais tarde defendeu as
:ôres do São Paulo F. C. Não

se ambientou na Capital e vol-
tou para a ''Noiva da Colina",
onde goza um grande prestígio,
defendendo as côre> do "Ulti-

mo Campeão do Interior".

Parsia investiram rápidos con-
tra a meta de Romeu e a cidadela
caiu, ante um arremesso de Nen-
zo. Dois minutos após, Godói
consignou brilhantemente o ten-
to da vitoria.

Os quadros jogaram assim cons-
tituidos:

XV — Alcides, Mônaco e Pe-
tronio; Venerando, Moacir c Ro-
que; Camargo. Nen/.o, Áureo,
Godói e Leme.

Cravinlws — Romeu; Heitor e
Nelson; Changai, Gumercindo e
Machetti; Jogadinho, Luiz. Olavo,
Serronc e Bonfim.

Sagraram-se. ainda campeões
pelo XV, os seguintes elementos
que tomaram parte nas pelejas

m^SÊfm^^^^ ¦ 'XÁX^X..'íx^fX^§^^M^xx <íjs

O QUADRO ATUAL: A turma que, no dia 15 de Novembro pp., abateu por 2X1 o C. A. Pírassununguense,
de Pirassununga. Em pé: Jacques Andrade, índio, Marcos, Gambeta, Dinival, Carreiro, Oscarsinho, Pipoca c
Rocha Neto, redator-correspondente de ESPORTE ILUSTRADO. Ajoelhados: Raul, Alcides Idiarte, Pedrinho,

Renato, I eme e Módolo.

O foot-ball juvenil em Porto Alegre DESPERTE A BILIS
DO SEU FÍGADO

Sem Calomelanos—E Saltará da
Cama Disposto Para Tudo

Seu fígado deve derramar, diária-
mente, no estômago, um litro do bilis.
Se a bilis não corro livremente, os
alimentos não são digeridos e apodre*
cem. Os gazes incham o estômago.
Sobrevem a prisão do ventre. Você
sente-se abatido e como que envene»
nado. Tudo é amargo o a vida ó um
martyrio.

Uma simples evacuação não tocarA
a causa. Nada ha como as famosas
Pillulà» CARTERS para o Figado,
para uma acção certa. Fazem correr
livremente cs;;e litro de bilis, e você
sente-se disposto para tudo. Não cau-
tam damno ; são suaves e contudo são
maravilhosas para fazer a bilis correr
livremente. Peça as Pulula» OAB*
TERS para o Finado. Nã* acceSfeJ
tentações. Preço 3$000

Ao lado Eis aí o forte
quadro juvenil do Grêmio
Esportivo Juventude. Esse
team varzeano conserva-se
invicto até a presente data,
sendo o bi-leader da Cidade
Baixa de Porto Alegre. Sua
formação é a seguinte: Tar-
zan; Leonel e Adolfim; Luiz
Carlos, Ornar e Roberto; Tu-
lio, Italiano, Feliz, Waldir e

Nico.
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UM QUINTETO ATACANTE QUE SE DIZ UM "PERIGO"!

O quadro uruguaio, composto de muitos valores novos, é apon
lado como dos mais fortes do certame e até capaz de levar de
vencida o selecionado argentino, considerado "quase perpetua-
mente" o favorito à obtenção do triunfo máximo.

Desse quadro uruguaio falam "maravilhas", especialmente
da sua linha atacante, constituída de Castro, Varella, Ciocca,

Porta e Zapirain, justamente os cinco players apontados nesta foto.
Contra os chilenos esse quinteto fez um placard alto — 6x1,

mas como não são os chilenos considerados elementos de alta
equivalência, é sensato aguardar-se sua atuação contra conjuntos
de maior eficiência, tais como os argentinos, os paraguaios e os
próprios brasileiros.

Antes disso deve-se ficar na espectativdt contra o grande pe-
rigo que se diz desempenham esses cinco elementos contra as de-
fesas rivais.

Aguurdemos pois, mais alguns dias, afim de sentir até que
ponto vai a fama que se vai emprestando a essa linha atacante
do scratch uruguaio.
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INFORMAÇÕES SOBRE O NOVO ANO

O calendário está antiquado. Efemérides cariocas.
Festas religiosas fixas. Festas religiosas moveis. Con-
cordância das principais eras. Começo das estações.
Feriados nacionais. Calendário completo. Os signos
dos meses.

ARTIGOS DIVERSOS
A ortopedia entre os selvagens. Biografias e re-

tratos de todos os ministros da Marinha do Brasil. O
histórico da prótese dentária. Lendas da arte: a "perru-
che" de Rameau. Que é a ventriloquia? Os mistérios
da estratosfera. Diesel — o inventor esquecido. Comi-
cos exóticos. As serpentes sagradas. O sistema do
mundo. Rabindranath Tagore. Ordens religiosas do
mundo. Fabre — o Homero do insetos. As auroras
polares. O laconismo. A cerâmica no Peru. O relógio
e sua história. O ofício de carniceiro. Os carros de
combate e os obstáculos do campo de batalha. Fórmu-
Ias mágicas de cura. Como correm os animais. Uma
religião nova. Como escolher noiva? Diversos tipos
de vinhos. A mosca, inimigo mortal do homem. A pro-fecia realizada. Curiosidades da simplificação ortográ-
fica. Os segredos das terras e dos mares. Diagnóstico
de doenças pelo sangue cristalizado. O ritmo da morte.
As pescas originais. Entre os pamúes. Da reverência
ao "Shake Hand": história da saudação. O mistério
do mariá do Sinai. Venenos célebres. O homem das
cavernas. Os gatos. Procissões desaparecidas. As ter-
ras da sede.

FIGURAS DA HISTÓRIA E DA HUMANIDADE
Jean Rameau — Ticiano — Margot, rainha de

França e do amor — Camilo Desmoulins — Sarah
Bernhardt — Lorrain — Miguel Ângelo — Charles
Lebrun — Cimabue — Giotto — Rembrandt — Ve-
lasquez — Wan Dyck — Leonard Da Vinci  Frei
Angélico — Rafael Sanzio — Durer — Rubens.

CONTOS ILUSTRADOS
No arrozal — Ressurreição — Remédio de amor— O louco — A estátua — Mau olhado — O milagre

da porcelana — A obsessão do banqueiro — O caça-
dor e o advogado — O Cônego do estilo.

CURIOSIDADES DIVERSAS
À prova de fogo — A árvore de Turene — Des-

vendando o futuro — Brady, precursor dos repórteres
fotográficos — Causas e sentenças contra animais 
Os últimos samaritanos — O maior convento do
mundo — A paternidade das frases célebres — Pro-
vérbios de todos os povos — O canal de Suez — O
vinho que vira água — Um peixe que pesca — Es-
tômagos incríveis — Chamam Paleosiberiano 
Quem foi Barba Azul? — A árvore túnel — A aranha
que pesca — De quando datam os cachimbos — Gar-
gantua — Um inseto que hipnotisa — Os juramentosde felicidade — Calendário de 1942.

ÚLTIMAS PALAVRAS
De filósofos e sábios; de mulheres célebres; de

chefes de Estado; de guerreiros; de homens políticose de letras.

CENTENÁRIOS DE 1941
Francisco Pizarro — Ordenação de S. Dom JoãoBosco — Salvador de Mendonça — Fagundes Varela— Coroação de D. Pedro II — General Teixeira Cam-

p0S — •Prudente de Moraes — Bernardino de Campos.
São alguns dos mil assuntos do

ALMANAQUE EU SEB TUDO para 1942,
à venda.

Redação: Visconde Maranguape, 15 — Rio
Preço: 5$000 no Rio, e 6$000 nos Estados

BRASIL x ARGENTINA

(Continuação da página 8).

ses, Dino ó uma das grandes atra-
ções do campeonato.

CLÁUDIO — Atuou duranto 30
minutos. Enquanto ostovo no gra-
mado muito se esforçou, mas, pou-
co poude fazer de prático, pois o"half" Ramos não lho deu tréguas.

PEDRO AMORIM — A substitui-
ção de Cláudio por Pedro Amorim
deu resultado. O ponteiro tricolor
trouxe maiB vivacidado ao ataque,
tendo saído de seus pés o tiro quo
por intermédio de Servilio iria tor-
nar em realidade o primeiro e uni-
co goal dos brasileiros.

SERVILIO — O meia corintiano
teve altos e baixos. Durante o pri-
meiro tempo agiu com mais entu-
siasmo, decaindo na fase final,
quando foi substituído por Zizinho.
Teve, entretanto, o mérito de mar-
car o único goal nacional .

ZIZINHO — Embora entrando

domasiadamonto tardo em campo,
o impetuoso meia rubronogro dou
grando trabalho à dofosa argonti-
na. O domínio verificado ao final
do prélio muito se deve ao entu-
siasmo do Zizinho, que se entende
maravilhosamente com Podro Amo-
rim. Tomos a improssão do quo h'i
Zizinho tivesse surgido no gramado
pouco antes, o resultado da peloja
teria sido outro.

PIRILO — O consagrado arti-
lheiro dos campos cariocas foi vi-
sado durante todo o match pola
defesa contrária. Entretanto, teve
atuação destacada. Não fossem os"fouls" de que foi vítima, teria por
certo assinalado pelo menos um
tento, o que aliás o fez, mas o ár-
bitro não o confirmou.

TIM — Outra atração do certame
Sul-Americano. Tim vem jogando
maravilhosamente. Conduz a pelo-
Ia com absoluta segurança, e. nos
momentos precisos está ele em
ação, fazendo perigar o arco con-
trário.

*

ANTE/ DA PARTIDA,

mm*"m^.
SínVjSEl A q"! •falâm ^0S nosSos «-ratchmen quando ainda em
liV \ 

P°u derrale,,ro flPrést° Pa™ a missão honrosa e difícil deem te<ra estranha, embora amiga, qual a do Uruguai se emoraairl'ardorosamente em defesa do foot-ball brasileiro apresentai*?SSduas fases do ultimo treino, realizado no estádio do Fluminense en reBrancos e Azues. São oferecidas aqui, no intuito de mwiar que tanto quanto o curto tempo 
permitia, tudo fizeram eles em prol de mehor eficiência. Si ao final forem felizes, tanto melhor, em caso contarjo, cabe reconhecer que deles independeu o insucesso si acasoefetivamente se viera constar. Aqui o keeoer foi uV\ J 1 Iatevidéu outro defende o arco brasi eiro — Caio háSw 

™ M.°""
ln.crnacion.is. Mas no Br«il, se^Sim .^hn,EK£ .5 ^
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Os 5 atacantes brasileiros que iniciaram o jogo com grande vivacidade e que depois da substituição de 3 dos seus integrantes, em virtude de coji-
tusões sofridas, perdeu muito em sua harmonia.

í

PATESKO — O veloz ponteiro
do Botafogo esteve sempre em
grande atividade. Esperon, o "half"
designado para marcá-lo, teve que
se utilizar do jogo violento para
conseguir detê-lo. Patesko contun-
diu-se e foi substituido por Pipi, no
segundo tempo.

PIPI — Embora veloz, o ponteiro
paulista não tem a mesma expe-
riência de Patesko. Perdeu ele ai-
guns passes que lhes foram pro-
porcionados por Tim e Pirilo, em
momentos de perigo para a cida-
dela de Gualco,

Os argentinos:

GUALCO — E' o grande arquei-
ro já nosso conhecido da "Copa
Roca". Elástico e seguro em suas
intervenções. Constituiu para os
brasileiros o mais sério obstáculo
para a conquista de maior número
de tentos.

SALOMON — Atuou bem dentro
de sua característica. Abusa do
corpo a corpo, e pratica o jogo
violento, quando se vê assediado.
Foi ele autor de um dos "penai-
ties" em Pirilo, quando o "conter"
nacional se encaminhava decidido
para marcar um goal.

MONTAfiEZ — Substituiu Saio-
mon no segundo tempo, e teve
grande trabalho para conter as ar-
remetidas dos brasileiros. Também
é adepto do jogo brusco.

ALBERTI — Foi o mais fraco dos
três zagueiros. Entretanto, saiu-se
bem em suas intervenções.

ESPERON — Um "half-back" de
bons recursos técnicos, mas por de-
mais impetuoso, visando mais o
corpo do adversário do que a pró-
pria bola.

VIDELA — Tido como uma das
grandes revelações argentinas, o"pivot" rosarino, entretanto, não
agradou. Foi substituido por Pe-
rucca no segundo tempo.

PERUCCA — Embora atuando
melhor do que Videla, não poude
conter o ímpeto do ataque brasi-
leiro. Tentou ele repetir a façanha
do encontro com os paraguaios,

procurando marcar um goal de
longe, mas Caju, atento, não per-
mitiu que Perucca lograsse sucesso
em sua tentativa.

RAMOS — Atuou bem no pri-
meiro tempo, decaindo na fase fi-
nal, até tornar-se impotente para
conter a ala Pedro Amorim-Zizinho.

TOSSONI — E' um ponta direita
apenas discreto. Durante o tempo
em que esteve em campo pouco
fez de aproveitável. Bem marcado
por Dino, Tossoni poucas vezes
conseguiu ultrapassar a linha mé-
dia, e quando o fazia sempre en-
contrava a postos Oswaldo.

HEREDIA — Bem mais eficiente

do que Tossoni. E' um ponteiro
perigoso, que deu grande trabalho
a Dino. Entretanto, não teve opor-
tunidade de criar maiores perigos
para o arco de Caju.

PEDERNERA — Elemento de
grande valor fora da área. Quando
é solicitado a intervir em jogadas
mais positivas, o faz com mais cau-
tela, permitindo assim a interven-
ção segura do adversário.

MASANTONIO — O "center for-
ward argentino foi bem marcado
por Brandão. Teve ele apenas su-
cesso ao marcar o segundo ponto,
de uma intervenção pouco feliz de
Domingos.

MORENO — O excelente meia
esquerda do River Plate foi alvo
da severa marcação que lhe foi
imposta por Domingos e Servilio.
Todavia, em alguns momentos dei-
xou evidente sua classe, criando
situações perigosas para a meta
nacional.

GARCIA — O famoso "El Chue-
co", depois de marcar o tento ini-
ciai, prevalecendo-se de um passo
fraco de Afonso para Caju, pouco
ou quase nada fez de aproveitável.
Mesmo assim é perigoso, e si não
fosse a marcação cerrada que lhe
foi imposta por Afonsinho, teria
feito muito mais.
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O Presidente da República do Uruguay acompanhado de Ministros e Embaixadores, assistindo ao jogo
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Diano, arqueiro argentino que atua no

iflKHfiHHHHHHHeH
"Colo-Colo", desvia ern grande estilo um violento tiro de Pedernera. O match que tecnicamente foi
apenas discreto, foi assistido por mais de 35.000 espectadores.

fW @ jj ^| de Cam
sações, transforma tais amistosos
em competição toda especial,
creando simbolicamente uma dispu-
ta inexistente — a dos títulos que
cada um ostenta ao entrar em
campo. E para a torcida fanática
e irreverente o perdedor fica des-
pojado do título, sob a legenda de
que o vencedor é necessariamente
o "campioníssimo" 

ou o "campeão

dos campeões"... Fantasia ou ca-
pricho que não arrebatando embo-

A delegação do River Plate, pre-
sidida pelo sr. Clauso e playert
argentinos em companhia do bo-
xeur peruano Mario Verano e o
periodista srgentino Cornery po-

sando antes do match.

Diano, keeper é chamado nova-
mente a defender o arco do' Colo-Colo", sob a? vistas de um

dos seus zagueiros.

Assim como o campeão carioca
de 1941, o glorioso Fluminense F.
C, bateu-se recentemente com o
famoso quadro do campeão paulis-
ta, o Corinthians, assim o campeão
atual da Argentina travou, no Chi-
le, renhida luta com o vitorioso
local da temporada recem-finda
o Colo-Colo. Oficialmente nenhum
desses títulos esteve em jogo, mas
a "torcida", sempre ávida de sen-

^^^^^^^^«^^S^^^S^^^^^^^^^^^^^ sand<> antes do match. E
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0 Chile levantou o ultimo Latino
Americano de Box Amador

Argentina e Peru, empatados no segundo iogar
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dldrovandi, ent um momento da peleja em
que venceu o boliviano Jlanzanero.

(U:\ita, pugilista peruano, no combate e/n que
derrotou o boxeur arqenlino /lrbellán.

O argentino Ler/nau e o uruguaj/o I mpicrrez,
em pleno com bale pelo titula latino-americano,

Finalizou recentemente em San-
tiago do Chile, o certame lati-
no-americanò de pugilismo ama-
dor, com a participação das cqui-
pes representativas do Chile.
Argentina, Peru, Bolívia, e Uru-
guav. Careceu esse certame de
transcendência internacional por
motivos múltiplos, mas princi-
palmenle a situação internado-
nal e a visível decadência obser-
vada na técnica dos pugilistas fez
ilecrescer sensivelmente o interes-
se dos aficíonados. Só ao Chile
poderia despertar certo interesse
e esse mesmo só se tornou evi-
ciente quando a Argentina per-

deu suas melhores possibilidades,
o que não significa terem seus
pugilistas desempenhado papel
aquém do que lhes era licito exi-
gir. E tanto é isso verdade que
lizeram três campeões, dois dos
quais compartilhando com os de
outros paises.

Aíilio Caraune, lido como o
mais alto valor da equipe argen-
tina, soube brilhar, levantando
o titulo da categoria dos peso
médio, enquanto fesuel Stella
dividia com íuan Urlich; a des-
peito de o haver vencido. 0 3.°
campeão foi Roberto Dominguez,
vencedor conjuntamente com o

uruguavo Basilio Alves e o chi-
leno Francisco Bahamonde, na
categoria de peso pena.

Os demais campeões foram na
classe dos pesos moscas — An-
gel Bernaola, peruano, titulo di-
vidido com o chileno Jorge Can-
tillnno; peso galo, o campeão foi
Guilhermo Lopez, do Chile, ven-
cedor invicto; peso leve, o chile-
no Guilhermo Vicuna; meio-me-
dio, o peruano Júlio Otova. ven-
cedor de quatro combates. Na
categoria dos meio-pesados, Luiz
Canele, chileno, vencendo qua-
tro combates, laureou-se campeão,
completando assim a maior soma

i Çj/f^y ' VmBHMB BMM^^^W^^bS ifL IoS^^^B^TbBBbI

global de títulos, que resultou
na vitoria geral do Chile, no alu-
d ido certame.

Ü resultado geral do latino-ame-
ncano ioi o seguinte: 1."
Chile, com trinta combates, 22
matches ganhos. S perdidos e
um total de 22 pontos. Fm 2."
dividiram os louros a .Argentina
e o Peru, com 30 combates, 17
jogos ganhos, 1 ."> perdidos e um
total de 17 pontos para cada
Em 5.° o Uruguav, com 30 com-
bates, \7> partidas ganhas, lã per-
didas e ló pontos no total. Por
ultimo a Bolívia, que fez apenas
24 combates, ganhando um uni-
co, perdendo 23 jogos e marcan-
do consequentemente um ponto

"ESPORTE ILUSTRADO" soei-
ai em São Paulo

A DATA NATA LI CIA DE
JOLEAN

0 próximo dia 19 será unia
data particularmente grata a ES-
PORTE [LUSTRADO, porquan-
to esse dia marcará o aniversário
de Jolcan, o conceituado cronis-
ia bandeirante que ha vários anos
ilustra as colunas desta revista
especializada.

ESPORTE] ILUSTRADO sai',
dã o seu "brilhante 

colaborador
desejando-lhe felicidades r que
continue por muitos anos a sua
pena elegante abrilhantando as
nossas paginas.
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JURANDYR
o guardião que no ultimo sul-americano,
cm que os brasileiros tomaram parte,
foi uma barreira quasi intransponível.
Depois desse memorável feito, foi atuar
em um clube argentino. Retornando ao
Brasil, foi convocado pelo técnico Pi-
menta para defender mais uma vez o
arco do scratch nacional, deixando de
embarcar em virtude da Associação Ar-
gentina não ter negociado o passe nem

mesmo em caráter provisório.


