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Estrondo, vencedor do I." pareô, o Clássico Alfredo Santos. Gomas, vencedor dc 3." pareô.

Com um sil escaldante e i m
i.i')i- insuportável realizou o I >-
ckev Chd> Brasileiro a sua ha-
hitua] sabatina regularmente com-
corrida, dada a hostilidade d<> mau
tempo.

O pnmeiro pareô, corrido na
distancia de 12.00 metros í i
ganh > pela "endiabrada' .//,/-
rauna sei. ..miada por Bradador.

() segundo parco, também na
distancia de 1.200 metros foi
ganho por Bolei,-o que d iminou
.) segundo Clarim em cima da
meta

O terceiro pareô em 1.000
metros foi ganho do ponta a
ponta por Eclusa seguida de
C fhp.r.

O quarto pareô, na dista; cia
de 1.400 metros, foi ganho porBarulhento tendo o 2." lugar,
por decisão do "olho mecaiic >"
empatado os animais Ilanino e
Biri-Biri.

O -í.u pareô, teve um desenrolar
muito movimentado, tendo d >mi-
nado no final os seus competidores

cavalo Siringe, colocando-se em
2." L-gar <?/W Negros e em 3.°
ligar Jlermoz.

O sexto pare.; corrido IXa milha
foi ganho por Biajicá secundado
por 0.W. colocando-se em 5."
lugar Üvílio.

O 7." pareô, -ia distancia deJ.5Ó0 metros, foi garlio por'/"•"í7/ 
,quc n.°. u'ial dominou

Bolucatá, classificando-se em õ.
lugar o ca vaio ///7/".r.

O oitavo e ultimo pareô, em.200 metros, foi ganho p >r /'<.•/></
seguido de Guadaunaga, formando-
se cm õ." L.gar o cavai) Santo,
subindo ao piacard a "dobra-
di.dia" 44.
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Esse algo intangível
que se chama formo-
sura é o que toda
mulher ambiciona. Abase 6 uma eu tis deli-ciosamente asseiacla.
Use diariamente o

SABONETE DE
REUTER

para conse-
gull-a.
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vido pelos propiietarios cio ti ríe.
em homangem ao Presidente e
demais Diretores do Jockey Club
Brasileiro.

As festividades tiveram o brilho
e a cordialidade que a fulgurante
personalidade do Sr. ministro
Salgado Filho empresta as os-
le: idades em que é figura cen-
trai.

_ S. Ex., pronunciou um belis-
sim > improviso saudando o Chefe
da Missa) Chilena, com pala-vraa de franca e leal amizade
ao novo amigo e irmão, sendo
vivamente Cumprimentado ao te.-
minar.

Agradecendo o agape falou
o Chefe da Missão Chilena cp e,

com muita felicidade externou
os propósitos de pa/. e progresso
do Brasil e Chile terminando mima
calorosa saudação ao ilustie mi-
.Hstro da Aeronáutica.

O segundo banquete teve como
Oiador o Dr. Raynaindo Screj >,
um dos mais acatados pr.piic-
tarios do turfe, figura queiida e
respeitável não só nas lides fo-
reuses, onde empresta o brilho,
do seu saber e da sua cultura
como nas rodas do Uirfe, peloslargos gestos de franqueza e
camaradagem que dispensa in-
distintamente a todos que o
cercam.

O seu improviso foi longo e
eloqüente e, pelos c mceitos ex-
pressns, agradou mormente p >r
traduzir o pensamento e os pro-
positos de todos os que sem in-
teresses subalternos, cone >rrem
para o engrandecimento do turfe
no Brasil.

Km reposta falou o Presidente
do Jockey Club, o Si . mir.istro
Salgado Füho que, com eloqu.en-
cia e vi braça >, agradeceu em
nome da Diretoria, a homena-
gem expressando a sua inabalável
confiança nos seus colegas da
Diretoria, principalmente à Co-
missão de Corridas para cujos
membros teve oalavras de alto
louvçr aos seus sei viço-, e a
probidade com que desempenham
lã > árduas funções.

Passem :s a parle técnica da
corrida .

P O primeiro parco, o Clássico
rlljrvdo Santos, _ com a dotação
de 25 rmi cruzeiros, na distancia
de 2.000 metros constituiu ;im
match entre( Estrondo e fon fade.
tendo vencido o primeiro, sem
dificuldade.

O segundo pareô, i
de 1.000 metros, foi
.\ egritii seguid ) de

O terceiro pareô, en
metros, com 20 mil cr
prêmio, foi ganho, de
ponta, por Cotias
Cazoqenio.
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Cl quarto pareô en 1.401
metros foi ganho por
seguido cie Royal 1'ark

O quinto pareô, na i
ganho por De Cujus, s
Bola jogo.

O sexto pareô, em I .'.
tros, foi ganh > p >r /;/;;/ fumada
seguida de Educada.

O 7." pareô foi gani nVm
final apertado por AI ira
gr ida de Ciria, colocand -se cri)
õ." Ca ia Io.

O oitavo pareô foi gani . com
facilidade, por Bien vem- se-
guido de Relâmpago, tir
5." j ca vaio Cirasol.

O nono e ultimo pai . em
1 .500 metros, teve i final
vivamente disputado, im] ndo-se
em cima da meta, a egu. rena,
seguido, por pequena crença
de Alolinero que coloco em
2." lugar.

O movimento da casa pou-
tes nas dias reuniões ntpii
a cifra de 2 milhões mil
cruzeiros.

Números atrasados ia
Revista no Amaz as
Pedira ALBANO H. Mi

Agencia Martins — Ms:

A on ida de domingo, apezar
da canícula, teve extraordinária
concorrência não só pela excelen-cia do programa como também
pela realização de dois banquetes
no salão de honra do belo Hi-
ppdromo um o a moço ofere
ciclo pelo Sr. ministro Salgado
J;i|lio 

a missão aeronáutica doUule, que nos honra com a sua
Usita e o outro o almoço promo-

J^*j£fa ^^,Kyyy

Em I' i. u M A d a. ve n c end o o 6.° parco.
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Humberto Danin morreu!
Quanta saudade e quanta amargura esta dura verdade traz aos seus com-

panheiros de profissão! Quanto pezar e quanta recordação traz aos inumeráveis
leitores!

Nós, amigos que fomos dele, não o teremos rr.ais, próximo de nós, não
o teremos mais a nos animar, a nos guiar, conseguindo pela bondade e alegria
tão naturais em Danin, aquele precioso estímulo de que tanto necessitamos

para lutar e vencer na difícil carreira que é o jornalismo.
E os leitores? Não o conheciam pessoalmente, é verdade, porém vibra-

vam diante das palavras escritas de Danin que, era para eles como um amigo
mais entendido, mostrando nos seus artigos, desportivos ou não, os apreciáveis
conhecimentos que possuia de uma maneira simples que a todos iníaiivelmente
conquistava.

Humberto Danin morreu!
Morreu mesmo? Os seus escritos fixados que estão nas páginas de "O Ra-

dical" e de ESPORTE ILUSTRADO apagaram-se tambem? As suas idéias, o
ceu gênio que todos nós conhecíamos desaparecerão da nossa mente? A bondade,
o trato amigo e delicado de Danin poderão ser esquecidos por aqueles que pri-
varam da sua amizade?

Não! Humberto Danin não morreu! Quem viveu dignamente, quem lutou e

venceu, jamais poderia ter desaparecido.
A imortalidade nem todos a alcançam, porérr Danin alcançou-a. Conse-

guiu-a por seu valor, por suas obras, pelos seus sentimentos generosos, conse-

guiu-a, enfim, porque realmente viveu.

1

\
i

li'

Entre outras manifestações de pezar que recebemos e, nesta oportunidade,

agradecemos, destacamos a seguinte:
"Redação de ESPORTE ILUSTRADO — Rio. — Associação Brasileira

Imprensa e seu Presidente enviam aos prezados confrades sentidas condolên-

cias passamento confrade Humberto Danin, prematuramente roubado nosso con-

vívio. — Herbert Moses."

JBfl Sm? — —*¦****"
Ilustrado
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6.» Ano - ESPORTE ILUSTRADO - N.» 2<>7
16 de Dezembro de 1943

Mais uma vez...

(arioc
Os Cariocas venceram e quasi convenceram

„_____ ws" .....Vv».;.. ¦-«• v""*™í,*T''*>*7f,

Peracio. Jaime e Biguá no vestiario_ aguardam confiantes o desfecho da luta.

Os cariocas classificaram-se
nalistas, eliminando os flumi
nenses na segunda serie fin;
pela contagem de *1 x 0. A ex
bicão da seleção carioca no
contro noturno deixou impre;
são mais favorável. O entci
mento entre os jogadores foi ber
melhor do que no primeiro
contro. A linha de avantes. co
a modificação sofrida, se não api
sentou produção muito sup
rior, trabalhou com entusi
mo e brilho, principalmente
ala Pedro Amorim-Ademir.
realizou um futebol inteliger
e produtivo. Os dois jogadere
cm certo momento do jogo
varam o couro de seu campo
a área máxima dos flumine
ses, resultando, daí, a mar

ção do terceiro tento conqus
tado por Pedro Amorim. Api
ciando-se o resultado final

joi,o, póde-se considerar que
fluminenses devem exclusivame-
te ao seu arqueiro Oswaldo a cr

,-*í"r-T":"¦í-Si-SV '-'¦ fiiHÉ
A
&

•A' "-AYY-sX'.V>£

*5'^sl^ '-S*ò

Biguá, Ruy e Jaime componentes da linha média.
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Mais uma vez...

CâliOC %M h

Os Cariocas venceram e quasi convenceram

Peracio. Jaime e Biguá no vestiario_ aguardam confiantes o desfecho da luta

Os cariocas classificaram-se
nalistas, eliminando os fluir.,
nenses na segunda serie fin;
pela contagem de *1 x 0. A ex
bicão da seleção carioca no
contro noturno deixou impre:
são mais favorável. O entci
mento entre os jogadores foi ber
melhor do que no primeiro
contro. A linha de avantes. co
a modificação sofrida, se não api
sentou produção muito sur
rior, trabalhou com entusi
mo e brilho, principalmente
ala Pedro Amorim-Ademir.
realizou um futebol inteügcr
e produtivo. Os dois jogadere
cm certo momento do jogo
varam o couro de seu campo
a área máxima dos flumin
ses, resultando, daí, a mar

ção do terceiro tento conqus
tado por Pedro Amorim. Api
ciando-se o resultado final

joi,o, póde-se considerar que
fluminenses devem exclusivamc-
te ao seu arqueiro Oswaldo a cr
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Biguá, Ruy e Jaime componentes da linha média.
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O juiz José Mariano Carneiro Pessoa e seu auxiliar cercado pelos players.

1

igcm nao ter sido arrasadora.
futuro defensor do Botafogo

ealizou verdadeiros milagres no
reo do selecionado fluminen-

Nos primeiros trinta minu-
quando os locais exerceram

rte pressão sobre o ultimo re-
uto dos fluminenses, Os wal-

i apareceu como o grande es-
eio de seu quadro, demonstran-

a condições verdadeiramente ex-
epcionais. Coube a Pirilo o ten-

> mais bonito da noite. 0 avan-
rubro-negro, que se achava
costas para o arco, contro-

au a pelota no ar e numa espe-
iacular virada, obteve magis-
ralmente o tento mais belo da

pugna. Após a conquista do se-
gundo gol dos cariocas, os flu-
minenses passaram a atuar com
'iolencia, sem que o arbitro Pai-

meira os advertisse. Os zaguei-
Aralton e Padaria, o médio

legrinhão, os avantes Odilon
César, por várias vezes dei-

• aram de disputar o couro para
entar atingir o adversário. Car-

bto Rocha, ao que apurámos,
ensurou os seus pupilos na prá-

''.ca do jogo violento, o qual pre'
Kidicou bastante a produção do
Próprio conjunto. A atuação
dos vncedores: Batatais demons-

trou segurança nas vezes""que foi
chamado a intervir. A zaga Do-
mingos e Augusto muito firme.
Dos médios Biguá seguro na mar-
cação, Ruy melhorou conside-
'avelmente e Jayme esteve óti-

mo na distribuição. Como fa-
íamos acima a ala Amorim e Ade-
mir esteve muito boa, Pirilo no
comando esteve fraco, Peracio
falhou nos arremates e Djalma
foi mais positivo do que na estreia.

No selecionado do Estado do Rio
Oswaldo, Aralton, Padaria, Negri-
nhão e Djalma foram os melhores.
Ivan e Ramos fizeram muita falta.

Os gols: No primeiro tempo,
apesar do dominio_territorial_dos

* A- •. + 
¦ 'v 
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Antes do jogo Biguá recebe massagens, sob as vistas de Djalma. Batatais e Jaime,
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cariocas, somente uma vez foi
mudaco o "marcador". Peracio.
aos 35 minutos, recebendo um
bom passe de Amorim. atirou
forte, consignando o primeiro
tento da noite.

Aos 18 minutos do segundo

periode, Pirilo, de posse do cou-
ro, entregou a Ademir. C meia
controlou bem a pelota e atirou
forte às redes fluminenses. Pe-
dro Amorim, depois de uma ex-
celente combinação com Ade-
mir, consignou o teredeiro côl
dos cariocas. Foi um belíssimo
tento do ponta tricolor. Pirilo,
aos 44 minutos, em lance espe-
tacular, assinalou o quarto e ul-
timo ponto da noite.

Com o escore de 4 x 0, favo-
ravel aos cariocas, terminou o
encontro.

Os quadros estavam assim for-
mados:

cariocas — Batatais, Do
mingos e Augusto; Biguá, Ruy
e Jayme; Amorim, Ademir, Pi-
rilo, Peracio e Djalma.

FLUMINENSES — Osvaldo,
Aralton e Padaria; Negrinhão, Ja-
nuario e Cinco; Hamilton, Odi-
lon, Djalma. César e Jayme.

Arbitrou José Mariano Cai'
neiro Pessoal/_ (Palmeira), do Es-
tado de" Pernambuco. Sua atu-
ação foi bastante falha. Permi-
tiu o jogo violento posto em prá-
tca, por aiguns jogadores flu-
minenses:.

Na preliminar, o Ar.daraí ven-
ceu o Ruy Barbosa por 3x1.

A renda atingiu Cr
S 51.350,20.

ÜS PAULISTAS VENCERAM COMO

QUISERAM...

Uma boa partida foi jogada
na penúltima quarta-feira no
Estádio do Pacaembú'. Boa para
a assistência que possue a vo-
lupia dos tentos e sofrivel para

&/?¦ f \'/ /
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A delegação dos futebol;stas bahianos fotografada no Aeroporto Santos Dumont, quando de sua
passagem para São Paulo. Cs ciaques da "bôa terra" estão ai posando para a objetiva de "Es-

porte Ilustrado", junto ao avião que os transportou.

os que vão ao campo cc m a fi-
nalidade de apreciar o futebo
técnico e disputado.

— A supremacia flagrante com

que os paulistas dominaram e
venceram a partida, tirou de mui-
to. aquela combatividade que
muitos aguardavam nas parti
das entre os gaúchos e os ban-
deirantes. E' verdade que na pri-
meira partida da série, houve
instantes que se observou por
parte dos sulinos uma vontade
enorme de vencer os seus rivais,

porém, na de quarta-feira, a fa-
cilidade com que o quadro de
S. Paulo venceu, não permitiu,
nem de leve, repetir aquele qua-
si equilíbrio da primeira disputa

que dera um sabor todo espe-
ciai para aqueles que vão para
o campo dispostos a verem uma
luta esportiva, que sem desca.m-
bar para a violência, agrada pela
combatividade apresentada.

Quanto à produção do sele-
cionado paulista, poderemos di-
zer que de Oberdan a Hercules,
todos jogaram dentro das suas
possibilidades.

Dos gaúchos só se pôde dei-
tacar a fibra do arqueiro Ivo.
que mesmo machucado fe/ quês-
tão de cortinuar defendendo o
seu arco.

Hercules foi o marcador da
noite com três tentos, os outros
dois foram feitos por Brandão
e Leonidas, respectivamente. Co-
mo vemos, o "mestre" virou ar-

tilheiro. pois na primeira par-
tida também marcou um ponto.

Cs quadros foram os seguin-
tes:

paulistas — Oberdan, Jun-

queira e Osvaldo; Zézé Proco-
pio, Lirandão e Dino: Luizinho,
Scrvilio, Leonidas, Remo e Her-
cules.

CAUCHOS — Ivo. Alfeu e
Laerte, Ávila e Abigail; Te
ri nha. Ceroni. Cardeal, R
Carlitos.

O iuiz Mario Viana agrado*.
não tendo o seu trabalho apre-
sentado falhas.

Foi de Cr. J 17S.64I.00 a re
do segundo préiio entre pa
tas e gaúchos.

Publicidade para est
Revista em São Paul
Tratar á rua D. José de
Barros, 323-Tel. 4.7866

AOS SRS. DISTRIBUIDORES E ASSINANTES
DESTA REVISTA

Rogamos indiquem sempre con as suas
remessa de dinheiro, nome, endereço
e fins a que as mesmas se desti

„j
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rsQsneicaricaturista o
!a verdade, a vida é uma peleja cm nada diferente aos despor

, e rada um procura jogar o melhor possivel. Entretanto nem sem
conseguem - - os que aparecem são os originais. Mas é diíicil

¦iginal ? Talvez, provavelmente poucos são os merecida-
oro

m

scrov

mcmr destacados c cm coincidência os mais modestos.
originalidade c um mérito dos iniciados. Vive o indivíduo e

un, ando seu. inteiramente próprio dentro do seu estilo. Luiz Sá
c an j de tudo um original; criou seu estilo no desenho de tal ma-
neir evidente que suas caricaturas são facilmente identificáveis. Não
ha cm nossa terra um modo de desenhar os aspectos da vida - e den-
lreí. ; cs desportivos — com tanta sabedoria, espirito, humour, como
0 ck Luiz Sá. 0 autor procura assinalar nos traços segures de seu

algo de comum na luta cotidiana, porém de um prisma irônico.
com grande sutileza. Luiz Sá é um inovador e de sucesso. Por muito a

¦£'-*mlÊ*êí

WfflP o/-'**^86^ ->'*£
.1
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Luiz Sá.

pettzH lê, aprecia, ri c comenta as gravuras que ilustram varias
pag de "0 Tiro-Tico". Rero-Reco, Botão c Azeitona são três figu-
ras logo colocaram o autor entre os mais finos humoristas.

so as ilustrações que tem feito cm várias obras para crianças
refl :m de modo determinante o espirito do autor que já atravessou
oe ha muito as fronteiras e'o Brasil. No entanto, a consagração do de-
senhi como critico plácido e ironisua construtivo é a série
de quadros que tem apresentado na ilustração dos "filmes naturais"

esa Cincac. No futebol, no basquete, no voleibol, no turf, nas
regatas, em tudo Luiz Sá encontra algo que pode magistralmente
evidí e que á maioria passaria despercebido. O desenhista re-
'ma ¦ aspectos rotineiros dos desportos a face mais agradável seja
na rig ira do "player" seja na do juiz. Tudo isto concorre ainda para
°lue Sá pareça-nos uma figura bem popular, tão popular mesmo
como Walt Disney po EE. UU. Escrever-se sobre um perfil tão co-
nhecido seria demasiado, aliás estas linhas apenas lembrarão aos mi-
mares de leitores desta revista das muitas gargalhadas que damos
variamente nos cinemas onde se vê uma caricatura com a rubrica,
Luiz Sá.

P*C IFJC A D O R D Oj FIGA D <0 f
ÍOOüTO OO LABORATÓRIO DA OUABAMIDINA
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no Soter ior Paulist
Festivamente comemorada a data do aniversário do

glorioso E. C. XV de Novembro de Piracicaba

0 Comercial F. C. de São Paulo e o Atlético Piracicaliano cooperaram para o brilhantismo do festiva!
"Quinzista" :•: 0 quadro profissional venceu galhardamente seus dois adversários :-: Por 6 a 1, caiu

vencido o "tricolor" e por 4 a 3 o "alvi-negro" :-: A posse da nova diretoria do XV :•: Outras nota:.

*&

(Por" Delfim Ferreira da Rocha
Netto, redator-correspondeme ce

ESPORTE ILUSTRADO)

A "Noiva da Colina", tem re-
cebido ultimamente visita dos
mais famosos quadros do ir.te-
rior paulista e açora, em menos
de 30 dias, recebeu a visita de
dois conjuntos cos mais cate-
gorizados do país, representa-
dos pelo São Paulo F. C valo-
roso campeão paulista e Flumi-
nense F. C. vice-campeão ca-
rioca, que naquela cidaoe en-
frentaram os "azes" do Centro
Agricola "Luiz de Queirós".

Agora, o glorioso X l cie No-
vembro. afim de comemorar a
passagem do seu tricessimo ani-
versário, cenvidou o Comercial
F. C, de São Paulo para visi-
tar Piracicaba afim de medir for-
ças com o seu coniunte e com
o Atlético, outra simpática agre-
miacão local.

E c Comercial, quadro que
tem brilhado em partidas de cam-
peonato bandeirante e em cida-
des do "hintcrland" paulista,
aceitando a proposta do XV, di-
rigiu-se para aquela cidade afim
de enfrentar em pugnas cava'
lheirescas; seus adversários. In-
tegrado em sua maioria por era-
qvies do passado e ranazes revê-
lações. o "alvi-rubro" disputou
dois encontros, vencendo o pri-
meiro por 6 a 1 e o segundo por
4 a 3, aquele contra o Atlético
Piracicabano e este contra o qua-
dro aniversariante.

O "alvi-rubro" da paulicéa
conseguiu apresentar aos aman-
tes do esporte piracicabano, um
futebol de alta classe, isso em

^ - . | - j^ -'"f v^/. • #','¦ M {íí'&
'tttf\--. • * mS&&$£j' ' •'" • ¦• 
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O time do XV de Novembro, que foi abatido pelo Comercial F. C. por 4x3.

virtude de possuir em suas fi-
leiras elementos da categoria de
Carnera, Machado, Romeu, Men-
des, Paulo, Bala, Aleixo e outros.

A PRIMEIRA LUTA 6

A primeira partida jogada em"canchas" piracicabanas, foi sob
as luzes dos refletores, sendo que
o Comercial teve como adver-
sario a equipe dos Irmãos Fo-
gaça. Uma assistência regular

2ceu ao campo da anti,

^yrxjtf'-tf^:j^Y~-s:-^~^^^S:

ga rua do Conselho e não saiu
muito satisfeita, pcis bastante
superior ao ex-Sucrerie, o qua-
dro bandeirante conseguiu uma
vitoria por larga margem de pon-
tos, acusando o placard no fi-
nal do prelio. 6 a 1.

Para a agremiação de
de Souza, marcaram os
os seguintes elementos: -

Albino
tentos
Men-

Romeusinho 2, Manto-
e Machado. Para os ven-
marcou Tito. O iuiz foi Vi-

''•',,' ¦'¦ ' '' 
«í ' W. ¦ jL, <•» ¦ .v >

'¦¦¦¦&>¦¦¦¦- Wt& ¦¦&: W,********"'•' ¦¦¦' '¦ - :¦¦¦

des 2,
vani
cidos
ior Carratu', da F. P. F. que
teve boa atuação Os quadros
alinharam-se- — comercial —
Vela, Machado e Nelson; Munt,
Bala c Aleixo: Mendes, Romeu,
Romeusinho, Paulo (Sarid) e Man-
to.vani. piracicabano: — Natin.
Pedrinho e Bergamin; Afonsi-

¦¦-... •¦•.¦.. ¦••;¦;.¦¦•¦ 
..,:"*'...- v.. 

*:- • • . ¦ 
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nho (Babico), Babico iPaic
Zé dos Santos: Jacobélis,
Tito, Demais (Pirombá) c L

A SEGUNDA VITORIA

Domingo os comercialinos
cansaram, para na segunda
medir forças com os intep
tes do famoso XV. Para est2
leia os quadros alinharanvse
sim: — comercial — Vela, '
nera e Machado; Munt,
rêa (Bala) e Aleixo (Ademari
Mendes, Romeu (Sarid).
meusinho, Paulo e Manto
xv de novembro: — Za
e Renato (Idiarte); Strauss
ze), Curi (Strauss) e Idiarte
pois Curi e Paulo Jacob): Siq
rinha, Berto, Picolino, Os
zinho e Rabeca.

, ;•
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ROMEU e PAULO : dois elementos de valor do
quadro comercialino.

O sólido triângulo final do "alvi-rubro" bandeirante, formado
por Vela, Carnera e Machado.
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16 de Dezembro de 1943

t primeira partida foi ven-
om facilidade pelo qua*

visitante, tal não se deu nos-
niro. Durante o primei-

empo ambos atacaram com
da de de forças, mas o Co-
í 1 foi mais positivo con-

.do tn*s tentos, ao passo
Vela recolhia apenas uma
das malhas.

cgunda fase mudou o pa-
da partida c coube a ir.-"alvi-rubro" assinalar o

numero quatro. Reagin-
ent emente, os quinzinis-

„ rea ram mais dois pontos
lhes deram uma derrota hon-

pela diferença de 4 a 3 .
!o o domínio era fran-

favorável aos locais,
- um jogo 

"nesado" de am-
lados, aliás iniciado pe-

Ivi-negrcs". Após uma tro-"gentilezas" entre Paulo
. este foi expulso do gra-

passando então o XV a
com apenas 10 homens.

•a pugna Vitor Carratau'
nresentou um bom traba-
Jando margem a reclama-

torcida piracicabana.
Itiadro vencedor teve seus

marcados por Romeu-
, Aleixo e Paulo Para cs

isras fizeram tentos Ra
Picolino e Oscarzinho.

6.» Ano - O ESPORTE ILUSTRADO - N.° 297
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O simpático "onze" do Comercial F. C.^quc obteve duplo triunfo em Piracicaba.

DA NOVA m NETO» IA

Ivi-rubra' foi

vai io
mi i. =
CoÜn.

i i
ver-a'
leçpv ?"C!or
vicio >
se a
assim
Prof.
bros:
José
Curi.
tor I
sando
se ou

arava na
cada em Pira.cicaba, por
clubes, tendo recebido
>cnií!ezas na ' Noiva da

Na ncite de 15, após
i alcançada sobre o ani-

nte, compareceu a de-"alvi-rubra" á séce do
ro". onde lhes foi ser-"cock-tail".A seguir deu-

posse da diretoria do XV,
composta: - Presidente

Belmudes de Toledo: Mem-
- Acari Oliveira Mendes.

Francês, José Orsini. Luiz
Epaminondas Brasso e Vi-

dias c'c Camargo. Finali-
a sessão solene,

vir vários oradores.
fizeram

30 anos ATRAZ

rimeira diretoria que teve
cie Novembro, portanto

•ta anos passados, foi a
Presidente — Car-

igeter; Vice Presidente:-
de Oliveira; l.° Secre-

Erotides de Campes; 2."
Secretario, Francisco Rigato; Ca-
pi quadro, Francisco Pe-

hi; Tesoureiro, Manoel Pra-'¦ diretor esportivo, Francis-
co Sousa.

OUTRAS NOTAS

apanharam a delegação
bai rante. em sua visita à bela
Pirar aba, as seguintes pessoas:

raldo Bretas, cronista es
Por. vo da "Radio Cruzeiro do
5Ul
ce Rezende

de "O Esporte"; Tierri
do "Estado de São

Paul Delfim da Rocha Netto,
£° 

5SPORTÉ ilustrado; Celso/de; ;-"s Fonseca, alto funcio-nane da Federação Paulista de
I a cargo de quem esteve

ua-pé inicial, da primeira?/•>'¦ Cezar Avarése, Salva-
i;cl Vecchio. Sereio Laza-reschi e Albino de Souza, diri-

gente*: do Comercial S. C.*" representante 
desta re-visi-- agradece aos diretores

Ç.,Lí3a Piracicabana, do E. C.*v cie Novembro e do Atlético
leabano as provas de es-

e amizade que lhes foram
;," ? '^tlas, quando presente naJoiva da Colina".

***m\W 'tmWmmmffi^ ^ ^ >^^^m^P'
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Parte da numerosa assistê.icia pue presenciou o choque entre o XV de Novembro e o Comercial,

¦EBUÍII II «, Mfu

qs representantes do Club Atlético Piracicabano.
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I moderna e desportiv •*, S

O capixaba é desportista cem porcento - Os desportos terrestres merecem o carinho

das autoridades - Uma industria desportiva e patriótica -Muitas novidades, em breve ( 1

Escreveu Djalma de Vincenzi, do Conselho técnico de Desportos Diversos, da C. B. !). I

A minha estada na capita! do
Estado do Espirito Santo, cem a
delegação dc Tituca Tênis Clube,
facilitou novas observações, no
setor desportivo da capital capi-
chaba.
! Na ultima vez que ali havia es-
tado, como componente da tur-
ma de tenistas da A. C. D . dei-
xou me convencide ser o despor
tista espiritosantense, grande sim-
patisante do reme e do basque-
tebol.

Agora entretanto, o panora-
ma é diferente Além daqueles
esportes, que inegavelmente ain
da continuam a contar com ma-
ior numero de apaixonados cul-
tores e torcedores, tambem o Çu-
tebol. a natação e o tênis, pos
suem não só uma apreciável pieia-
de de praticantes, como milha-
res dc adeptos que prestigiam
com a sua presença, animando
os jogadores e torcendo a valer
pela vitoria dos seus preferidos.

Os jogos de tênis em que to-
maram parte os tenistas tiju-
canos e capixabas, contou sem-
pre com uma animada assisten-
cia, apezar do mau tempo rei-
nante, que tanto influiu em não
permitir o termino de duas par-
tidas, e a realisação de outras

¦Xw/WV.. ....>,....«.'A'.'?*'^i&MáiJÍ'. "^':ll^¦^^•¦^:^'l'l^^^^í^''•' 
.'^^ffjjKtiKiWiÕitfiYififfi •"' -

Tijucanos e Saldanhistas, se confraternisam. na terrace do simpático club de Vitoria.

programadas, entre os represen-
tantes do Tijuca Ter.is Clube
e os jogadores do Parque Tênis
Clube e Praia Clube.

Me parece que á ação pessoal

do interventor-desportista Jones
Santos Neves, devem os despor-
tos de Vitoria, o interesse da po-
pulação pelos citados despor-
tos, porque inegavelmente, di •

WiMm'/,/- < ... .,...: »_*, ****> _»**&.. lór«&MilMHMIiplF

O técnico Orestes Mazzelli, presta um esclarecimento ao redator de "ESPORTE ILUSTRADO^.

ficil é incrementar c difurte
educação física c os esporte:

gera|, sem a assistência té<
c amparo oficia! que tem
dacio pelo secretario da E(

ção, Eurico Aguiar Sales e

prefeito da capital. Américo I
Bon jardim

O capixaba c realmente

portista cem por cento, por
to nada mais justo, no inte
do desenvolvimento do w

físico da mocidade local, o

paro oficial aos clubes e enti
des, de forma a que cs grei
desportivos possam evolt ir

terialmente, construindo pise

para cotejo de uma eficicnci

que já existe, etc, etc.
Entre as curiosidades do Cl

be de Regatas Saldanha ca Cam.

deve ser citada a industria
barcos de corrida ali localis?
sob a orientação técnica cie On

tes Mazzelli.
Vindo da Itália em 1932, or

se dedicava ao mesmo mister

convite da firma Prado Peixoto

de Niterói, pouco depois rumou

para Vitoria, onde se radico

dedicando-se á feitura de nola-

bilíssimos barcos de corridi

Desde então, centenas e cen
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Entre as novidades despor-
tívas que Vitoria irá apresem
tar dentro em breve, deve citar
o Clube dos 40, que se me fosse
permitido crismar, denomina--
ria Capixaba Clube.

Localisado na Praia da Costa,
possue ótima arca de terreno,
em perfeitas condições técnicas
para. a instalação de quadras de
tenis, basquete, voleibol, e de-
mais diversões esportivas e soei-
ais.

A sede do clube está pronta,
e é cotada de dependências para
tocos os serviços do seu quadro
social. Possue instalação para
atender aos que procuram os ba-
nhos ce mar, conta com in.i-
mera. eabines para a mud nça
de ro; p", além de. um amplo lc-

ca
Io
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iTompcncntes da delegação do Tijuca Tens Clube, visitam em companhia de diretores do Club de
Regatas Saldanha da Gama, o local onde serã instaladas novas dependências do grande

nas de barcos tem produzido,
todos os tipos e tamanhos,

npregando exclusivamente ma-
iras nativas, cedro c tagibi-
lia, essa ultima levíssima, ust-
.-; Mm bem nos remos.
Um "Skif ' de sua fabri-
ao não chega a pesar i3 qui-

'ramas, o que revela a deli-
deza da obra, e ó fator prepon-
rante na veloridads que de-
nvolve quando impulsionado á
:t da água.

<&?"
y^yÉ$M Visita dos jornalistas caiiccas ás

instalações da fabrica de barcos
de cerrida, do Club Regatas

Saldanha da Gama.

¦*'¦'&¦,

cal para refeições e danças ao

L
Hmmm

Aii ~ , -T-.. .,. . ^,, „„, \/iinrin visitando pela primeira vez, para treino,A delegação do Tijuca ícni-s Clube, que esteve em itoi ia, v snan£ P£ 
,.

a nova quadra de basquetebol Interventor bantos INeves

ar livre.

O clube foi idealisado pelo ca-
pitão Paulo Barros, quarenta
desportistas deram vida á idéia,
tornando a realidade de hoje.
Está á frente de clube, como seu

presidente, o sr. Gastão Rou-
baclv fíeura extremamente sim-

patica de desportista.

Notáveis, são as belezas na-
turais da Praia da Costa, e o pon-
to escolhido pelos orientadores
do clube, merece a palma d: lou-
ros da vitoria de Vitoria!
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Os Cariocas
16 de Dezembro do 1943

Brasileiron I TI fl B D11 o t U
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O selecionado carioca que participou do campeonato brasileiro no ano passado

O selecionado carioca disputou,
no campeonato brasileiro, os se-
guintes jogos-

1922

Cariocas 2 x Fluminensrs 0
Cariocas 2 x Gaúchos 0

2 x Baiaros 2
2 x Paulistas 4

102 3

Cariocas
Cariocas

Cariocas 4 x Fluminenses
Cariocas 2 x Baianos 0
Cariocas 0 x Paulistas 4

Cariocas
Cariocas
Cariocas

1924

x Fluminenses
x Baianos 2
x Paulistas 0

1925

Cariocas 6 x C?pichabas 0
Cariocas 3 x Mineiros 0
Cariocas 2 x Baic- nos 0
Cariocas I x Paulistas I
Cariocas 3 x Paulistas 2

1926

Cariocas 9 x Mineiros I
Cariocas 9 >: Fluminenses
Cariocas 5 x Paraenses 0
Cariocas 2 x Paulistas 3

1927

Cariocas 10 x Cearenses 0
Cariocas 5 x Mineiros 3

Cariocas 6 x Gaúches 2
Cariocas 2 x Paulistas 1

I 92S

Cariocas 3 x Capicha.bas 0
Cariocas 7 x FVminenscs
Cariocas x Baianos 0
Cariocas 5 x Pa

Cariocas
Carecas
Cariocas
Cariocas
Cariocas
Cariocas
Cariocas

Cariocas
Cariocas
Cariocas
Cariocas
Cariocas

Cariocas
Cariocas
Cariocas

Cariocas
Cariocas

Cariocas
Cariocas

ranaenses

1929

x Fiumirenses 3
x Pernambucanos 2

x Paraenses 2
x Paulistas
x Paulistas
x
x

4
3

Paulistas 1
x Paulistas 4

1931

x Mineiros 0
x Baiaros 0
x Paulistas I
x Paulistas 3

3 x Paulistas 0

1933

6 x Mineiros I
x Paulistas 2

1 x Paulistas 2

1934
C. B. D.

5 x Fluminenses
4 x Capichabas 5

F. B. F.
3 x Mineiros 1

2 x Paulistas 1

Cariocas 1 x Paulistas 2
Cariocas l£x Paulistas 3

1935
C. B. D.

Cariocas 9 x Baianos 2
Cariocas 5 x Paulistas 2
Cariocas 2 x Paulistas 3
Cariocas 2 x Paulistas 1

Cariocas
Cariocas
Cariocas
Cariocas

Cariocas
Cariocas
Cariocas
Cariocas
Cariocas
Cariocas

Cariocas
Cariocas
Cariocas
Cariocas
Cariocas
Cariocas
Cariocas

F. B. F.

x Capichabas 1
x Paranaenses I

x Paulistas I
x Paulistas 2

1936

3 x Mineiros 2
6 x Paraenses
5 x Paraenses
.3 x Gaúchos
2 x Gaúchos
2 x Gaúchos

2
3
j

1938

3 x Mineiros I
9 x Pernambucanos i

x Paulistas 4
x Paulistas I

0 x Paulistas 1
0 x Paulistas 0
3 x Paulistas 1

Cariocas 5
Cariocas 4

1939

: Mineiros 2
x Pernambucanos 1

Cariocas 5 x Paulistas
Cariocas 2 x Paulistas
Cariocas 4 x Paulistas

940

Cariocas 6 x Fluminenses
Cariocas 6 x Capichabas 1
Cariocas I x Paulistas 3
Cariocas 4 x Paulistas 0
Cariocas 2 x Paulistas 2

941

Cariocas Baianos 0
Cariocas Baianos 0
Cariocas Paulistas 4
Cariocas Paulistas 3
Cariocas Paulistas !

1942

Cariocas 3 x Gaúchos
Cariocas 6 x Gaúchos
Cariocas
Cariocas
Cariocas
Cariocas

Cariocas
Cariocas

x
x
X

Paulistas
Paulistas
Paulistas
Paulistas

1943

3
4

x
x

Fluminenses 0
Fluminenses 0

Jogos disputados
vitorias
empates
derrotas
tentos pró
tentos contra
Saldo

63
3

20
33:

45
18
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/? jwte decidiu o jogo enlre o Fluminense e a
ítica Carioca. - Tijuca, Sampaio e Riachuelo

venceram como favoritos que eram.

'•'lüL *'''V*Y&lt. *

POR
FRANCISCO COUTINHO

Na penúltima terça-feira foi
ovada a efeito a realização da

rodada do campeonato da
Idade. As partidas quasi todas

üibradas agradaram plena--
~nte. 0 prelio mais atraente

:>i nas Larane.ciras onde o Flu
-inense sofreu um grande susto,

rotando a Atlética Carioca
na prorrogação A turma atle-

ana apresentou-se bastante di-
«.rente e só mesmo por fa'ta de

hance" não conseguiu derre-
o forte "five" tricolor. Na

rimeira fase a superioridade
visitantes foi grande quan-

do o "piacard" 
foidhes favora-

ve! por 20 a 15. A luta tornou-
se mais intensa no final e quan-
do se cxgotou c tempo regula-
mentar a contagem era de 44 a 44.

Na prorrogação o Fluminense
foi mais feliz, triunfando final-
mente, por 52 a 47. Os times for-
ma ram assim:

FLUMINENSE — Pacheco, (16),
Cetulio (10), Vinícius (2), Si-
mões (7), Wr-.ldir (10), Pedro (4)
e Haroldo (6).

atlética Gasolina (9), Bar
quinha{7), Raymundo (29)', Ot~>
rino, João e Fantasia.

Na arbiiragem funcionaram
Luiz Mergulhão (juiz) e João
Lopes Coelho 'fiscal).

Na 2." divisão venceu ainda
o tricolor por 33 a 24.

TIJUCA X OLÍMPICO

í;ve de Ivan não encon-
irou dificuldades em abater os
companheiros de Dourado. Os
detalhes foram estes;

l.° tempo — Tijuca, 21 a 13
final Tijuca. 51 a 26
juiz - - Mario de Olivero

fiscal Fenelon Vasconcelos

^ptrr •;¦ r ¦:¦¦¦¦ ' ' ."" ¦¦ * ; * ,\
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Rui e Ch'co. a sólida guarda do Riachueo.

3? x

•I
¦ Am: ¦¦¦:¦¦ .'.(.. '.{ V'ísi

% teT"*Ct« de expe- I

quadros - tijuca - - Adail
(3), Ivan (II), Carlito (9), Osny
(II), Marvio (10), Tovar, Wal-
ter i3,i e Silvio (4).

olímpico — Dourado (10).Cel
so (2), Bolonha (6). Hugo (3).
Laerte (3), Oldar (2) e Luiz.

Na 2." divisão venceu tam
bem o Tijuca por 55 a 17.

Sampaio x mackensie

l.° tempo — Sampaio, 23 a 12
final — Sampaio. 41 a 31
juiz — Aladino Astuto
fisca.l — Nelson Carvalho
quadros — Sampaio: Aluisio

6), Airton (I I), Paulo (12). Ro-
berto (2), Hélio (10) e Laurindo

mackensie: Mario (3), Brasil

(II), Leitão. Januário. Ary (6).
José (7) e Celso (4).

RIACH UEI O X CA li IOC A

tempo Riachuelo, 24 a
20

final - Riachuelo, 53 a 41
juiz - - Afonso Lefever
fiscal — Rubem Céa

quadros —- UIACMUELO: Ruy
(II), Floriano (2), Edçard (13),
Ademar (I I), Oswaldo (16) e .Ary.

CARIOCA: Antônio, Arlantino
(I), Murilo (15), Genrique (18),
Luiz, Jayme. (2) e Luiz Corrêa (8).

Nos segundos quadros triun-
íou o Riachuelo por 50 a 25.

"SERVIÇO DE ALTOS FALAN-
TES DE NOVA IGUASSÚ"

AMPLIFICADORA - PROGRAMAS DIÁRIOS

j
De 10 às 12 horas e de 18 as 22 horas.

A's 19 e 30, Radio Esporte Nova Iguassú.

STUDIO: Praça 14 de Dezembro. 14 - Sob. - Teleí. 204
ova Iguassú ¦- E. do Rio — E. F. C.
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Completo exi
Inicio do

14 16 de Dezembro de 1943

Tornei
auda

Reportagem de Peixoto do Vale

A " big parade" do certame

dos Veteranos Cariocas, no es

tadio do Botafogo constituiu es-

petacuio maçnifico de congra-

çamento c cordialidade espor-

tiva. entre os craques do pas-
sado. Doze equipes desfilaram,

no tapete gramado de General

Severiano. diante de uma as-

sistencia cheia dc curiosidade

por ver novamente em ação ve-

lhos idclos da torcida carioca.

O Bangu' foi o campeão do cer-

tame. pela segunda ve? conse-

cutiva. levantando a taça 'Sil-

vano Brito" instituída pela As-

sociação dos Veterancs Cario-

cas. No primeiro cotejo da ta-

bela. o Vasco venceu w. o. ao Can-

to do Rio. Em seguida, o Bota-

fogo derrotou o Cocotá. na ter-
ceira prorrogação, cor I tento
a zero. No terceiro jogo. o Fia-
mer.go foi eliminado pela A. A.

Portuguesa por 2 gols e 2 escan-
teios contra 1 gol. Na quarta,
coube ao São Cristóvão a sorte
de desclassificar o E. C. Iguassú'

por 2 gols e 2 escanteios a nihii.
Na quinta partida se bateram
em prelio duríssimo Olaria e Bon-
sucesso, havendo prorrogação na

qual os rubro-anis marcaram
o tento único aue lhe garantiu
a primeira classificação. Não com-
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Os veteranos do Flamengo.

parece vi á chamada o Vila lza-
bel e o Bangu' foi declarado ven-
cedor w. o. No 7." embate, vol-
taram á liça os cruzmaltinos que

derrotaram o E. C. Brasil por
três escanteios. No prelio nu-
mero oito. a Portuguesa tirou
de combate o Botafogo pela di-
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Os velhos do S. Cristóvão.

DESPERTE fl BILIS
DO SEU FÍGADO

í Saltará da Cama Disposto para Tudu
Seu fígado deve produzir diária-

mente um litro de bilú. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não
lão digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago. Sobrevém a pr
lão de ventre. Você sente-se abatido
e como que envenenado. Tudo e
«margo e a vida é um martírio,

Uma simples evacuação não toca-
rá a causa.Neste caso.as Pílulas Carter
lão extraordinariamente eficazes.Fa-
zem correr esse litro de bilis e voi
tente-se disposto para tudo. São sua-
ves e, contudo, especialmente indi-
cadas para fazer a bih» correr livre-
mente. Peça as Pílula» Carter. Não
aceite OUtro produto. Preço: Cr. S 3,00

ferença mini ma cie um escan
teio. No nono confronto, o Sãc
Cristóvão eliminou o Bonsuc.es
so. Contagem: 1 gol e dois es

canteios contra 1 go!. A décima

peleja da serie segunda dc jo
ecs apresentou duas novidades.
O quadro representativo da As-

sociação de Cronistas Despor-
tivos defrontou o campeão d

Torneio. Foi vencedor o Bang1-'
A -

pelo placard de dois tentos e três
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eorners a nihil. Portuguesa x Vas-
co empolgaram, no match se-
guinte a torcida que ia aumen-
tando, a medida que o certame
chegava ao seu auge. Depois do
tempo regulamentar deixavam o
gramado os cruzmaltinos ven-

idos por 1 gol e um escanteio
contra um escanteio. Na semi
final, São Cristóvão x Bangu-
foram os protagonistas de ou-
ira luta que despertou emoções

e iembranças dos^bons tempos
do amadorismo. Dois escanteios
entra um foi o score do triun-

fo banguense. Na final, a Por-
guesa foi abatida^ pelos a!vi-
ibros por^ três" escar.tcios con-

um. A consagração do Bangu'
justa e cs playeres suburba-

s carregados em triunfo. O mais
.migo jogador do Initium foi
.úz Antônio, zagueiro campeão

:. cinqüenta e um anos de idacV
irmão de* Domingos foi car

recado em triunfo pela multi'
cemo ha um quarto de sé-

cuio atraz.

>ARÀ os cabelos
Use e nio nude

Dd vida, ricciddde e

VIGOR AOS CABELOS
11VIG C R

oos ,
|C4=ítC^

; veteranos do Bangú que
c-van taram pela segunda

vez o "initium" do cam-
peonato da Saudade.
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Um exemplo a seguir...
(Commfario d- TECBUDO DE SOUZA ANDRADE*.

Está chegando o dia da sensacional "Corrida cie Sào Silvestre .
que todos os anos. os nossos colegas da "Careta" realuam na ultima
hora do ano que se finda.

Este modo útil e bonito de se comemorar a passagem co e
deveras, significativo. Os desportistas de Sào Paulo demonstram por
esta prova, que tào elevado numero dc inscritos consegue, oue ia,
na terra dc Ptratininga. eles saem e ingressam num novo ano dentro
do esporte. Que magnífico exemplo, para nós daqui, que nao cuida*
mos. como devíamos do pecestrianismo ,

Quem assistiu a uma "Corrida de Sào Silvestre , iamais poderá
esquecer o espetáculo que lhe é apresentado

De tudo. que vemos, não sabemos se louvar a perfeita orgam-
zaçào da prova ou se o entusiasmo dos concorrentes, se a assistem
cia enorme que comparece às ruas da Paulicéa ou a díspar;dace de
valores que competem, porque 

"Sào Silvestre" é a^ competição per-
feita, entusiástica que acolhe desde os atletas qv.c -í se consagraram
nas pistas até aqueles que nunca entraram nos estádios para tomar
parte em competições.

16 16 de Dezembro <le 19-13
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José Tiburcio des Santos o único não paulista que venceu a"São Silvestre".

Por isto a "Corrida de São Silvestre" venceu, e este ano será a dé-
cima nona disputa que irá marcar para os paulistas mais i m tento
em cuestÕes de esporte.

E os dias que antecedem á prova?
Não é só na redação da "Gazeta" 

que se nota aquela azáfama
própria dos grandes acontecimentos, é em Campinas. Santos. Bauru'.
é. enfim, em todo o interior paulista.

No Estado de São Paulo não existe ninguém que desconheça a'Corrida da Meia Noite' ; disputa eminentemente popular, o seu
renome já ultrapassou as fronteiras brasileiras.

Quantos resultados práticos foram aicançados graças a ela. quan-
tos valores completamente ignorados sào revelados nesta prova, nuan-
to ganha de popularidade o esporte-base até pouco tempo relegado
a um plano inferior.

Vamos aguardar que o Rio. cujo progresso em atletismo está aço-
ra se impondo, seja também centro ce uma competição semelhante
à de São Paulo, contribuindo assim não só para alcançarmos a hege-
monia do esporte-base no Brasil, mas também para fazer co atletis-
mo um esporte melhor conhecido c praticado na terra carioca.

Basquete em Guaratinguetá

Sswss» m i

O "five" do "Ginssio Nogueira da Garm" que alcançou estupnr
vitoria sobre cs rcp.escnumre*; da Escoli Normal, na ultitm c!
piada colegial. Vê-se no clichê Rcima em pé, da esquer^. pan
diieita, Fernan oi nho, José B. Carlos e An.oninho Meta o jove

técnico. Ajoelhicos aparecem Elas e Darcy.

Será posto á venda no

próximo dia 18 o

ANAQUE
EU SEI TUDO

para 1944
Calendário e informações completei*, sobre o novo ano,

de interesse geral, vêem ao lado de outras matérias, inclu-
sive conselhos práticos, notas úteis, etc.

Assuntos histéricos, religiosos, novidades científicas,
contes de aventura e sentimentais tomam muitas páginas
do precioso livro.

Os agricultores, os aeronautas, os banqueiros, os mili-
tares de ierra e mar, os bancários, os turistas, os amadores
de rádio; toda a gente, enfim, das cidades e des campos,
terá no "ALMANAQUE EU SEI TUDO" um informante atra-
vés de leitura agradc<bilÍ86Íma.

Trabalho feito para o homem e para a mulher, o "Livro

dos mil assuntos", não obstante as dificuldades do momen-
to, oferecerá aspecto agradável em quasi 300 páginas,
muitas das quais primorosamente coloridas.

Poderá sei procurado em todas as livrarias e pentes
de jornais do Brasil, ac preço único de CrS 8,00 por
exemplar.

Pedidos por via postal pelo serviço de reembolso ou
mediante vale do Correio à COMPANHIA EDITORA AME-
RICANA, Visconde de Maranguape, 15 — Rio de Janeiro.
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AMADORISTA
DA CIDADE DE

SANTOS
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o "clichê" apresenta-
conjunto da A. A. Ame-
tradicional 

""agremiação

que voltou a impor-se
os grêmios amadoristas

sacie, ao conquistar o ti-
náximo do principal cam-

to da Liga de Futebol Ama-
Santos, na temporada de

ssultado, obtido com to
méritos, representa uma
série cie triunfos eneer

de maneira significativa
crente vitória sobre a for-

ipe da A. A. Portuguesa
um foi o resuhadc desse
decisivo, pontos assina

por Leio, Gibson c Baia-
i a turma campeã c Má-
para os lusos

ra o sucesso alcançado no
contribuíram muito os
desenvolvidos pelos a.ca-

esportistas Fernando Dias
s e Mário Benincasa, res-

pectivamente presidente e di- devendo ser esquecido, também,
retor esportivo da "Fidalga", mão o trabalho entusiasta e dedi-

C Escreveu
Ary Fortes )

cado de P\uhens Leandro Ribcí-
ro, outro valor destacado do cor-
po diretivo da A. A. Americana.

Vemos na fotografia, da es-
querda para a direita: de pé, Sa-
lustiano Costa Lima (técnico e

massagista). Krausche. Vinio. Gi-
bson, Lélo, Inácio e Mario Be-
nincasa. diretor esportivo. Ajoe-
lhados. na mesma ordem: Do-
mingos Chaves Pires, veterano
defensor da "Fidalga", Mane-
co, Baiano, Hélio, Lúcio, Deo-
cüdes e Nicolás.

SfèJS*?
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que desde 1922 não mais se realiza no Brasil o campeo
americano de futebol.

<§>

que o primeiro clube brasileiro, que se exibiu na E
o Paulistano e o primeiro Argentino foi o Boca Júnior, ambos cm I

<§>

•••que a "sombra negra" do Uuruguai no campeonato s
cano é o Paraguai.

<S>

., -que na primeira disputa da Copa Roca, em 1914 em Bueno

^res, o Brasil venceu por I a 0. 0 tento foi feito por Rubens
J& falecido.

, -que o ano 1929 foi o mais movimentado que i )°S°S
internacionais. Fomos - visitados pelo Barracas (Argentino)

pia Júnior (Uruguaio), Ferencravos (húngaro), Torino e Bolonha (íta-
iianos),Chelsea (Inglês) e Vitoria de Setúbal (Português);

<§>

...que os maiores valores brasileiros no campeonato sul ameri-
cano de 1923 (Montevidéo) foram: Nelson (goleiro), Penaforte (za-
gueiro) e Nilo (centro avante).

<§>

...que em 25 de Agosto de 1320, James Burcke derrotou Bill Cou-
ídns cm nada menos de 101 assaltos.

#

...que o nosso país participou dos três campeonatos do mundo
que já se realizaram. No primeiro perdeu da Yugoslavia e ganhou da
Bolívia e no segundo perdeu da Espanha. No terceiro alcançou o 3.°
posto.

#
...que o primeiro jogo, após a implantação do profissionalismo no

Brasil, foi disputado em Santos, entre o S. Paulo F. C. c o Santos F.C.

...que a maior derrota sofrida pela seleção brasileira foi contra
Uruguaia pelo elevado score de 6 x 0.
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LEMBRE-SE DISTO:
as grandes reportagens esportivas são feitas SEMPRE pi

P. R. A. 9 <om
1

ao microfone!

e tem mais:
ás 12 hs. - "Esportes ao Meio-dia" com AYLTON FLORES,
ás 19 hs.-"Esportes pela sua' PR A - 9
ás 19 e 5 - "Galho de Urtiga" com o "venenoso"

ATO CONSELHEIRO

AOS DOMINGOS:

ás 15 hs. - Transmissão do jogo principal da
rodada.

ás 20 e 30- "Resenha Esportiva ' -o melhor ra-
dio - noticiário - esportivo do radio
brasileiro.
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'""^ """"^ AU°USTO E S™°'
00 GRAMADO. O MAU T. PO I ,S£Z l S^^** ^^ * PB,NCIPAL FIGüRAU rEMPO PREJUDICOU A RENDA. CONCIENCIOSA A ARBITRAGEM DEGENARO CIRILLO.

Vlb

sua
cior

» interesse o ansiedade com quo o público paulista aguar-icira partida entro os (inalisias do campeona.c brasileiro de.oram totalmente correspondidos devido ao mau tempo rei--broza técnica apresentada por ambos os auadros. Por issoou paios portões do Estádio Municipal do Pacaembú umaKicr a que se esperava, tende em vista a importância do. A renda apurada íoi de CrS 351.002,00.
) início do jcqo, a assistência impaciente "brindou" osisentes com uma fortíssima vaia, iogo após transformada emü palmas quando da entrada dos paulistas seguidos dos cariocas

auhsla, que não só brilhara .nelas alegorias, cartazes e cân-onlados mas também por estas demonstrações de simpatias
ndisunfamente aos cariocas e paulistas, mostrou assim que nãoao para se temer um ambiente hostil aos representantes da

çao Metropolitana na capital bandeirante.
iividualmente não houve nomes a destacar em ambos os quadros,

çao de Oberdan que, pelas suas magníficas defesas afiadas ãualada fibra, demonstrou ser, no momento, o maior goleiro na-A zaga bandeirante atuou dentro de suas possibilidades, tendoira no período complementar superado Oswaldo. Dos médias Dino
çou fracamente, veio a ser o melhor. O veterano Brandão falhou

te. e Zezé Procopio abusou do jogo pesado, prejudicando sua pró-
çao. Da vanguarda Luizinho foi o melhor, ajudado bastante pelascalouro Laranjeiras. Lima reapareceu no quadro paulista deslo-

5 sua posição, não apresentando suas atuações costumeiras. A
de Servilio foi sentida no rendimento do conjunto preparado por>bio. Leonidas, que não havia impressionado frente aos gaúchos,

úu nesta tarde impor o peso de sua ciasse. Remo mais uma vez
ou estar em melhor forma do que Lima. E o "dinamitador" Her-

não marcando, foi o construtor dos gôls paulistas.
nossa representação ressentiu-se basiante da falta de um bom
prejudicada ainda mais com a ausência forçada do zagueiro

io. Batatais, jogando com reais méritos, foi um dos nossos bons
res. Domingos, enervado com as falhas de sua defesa, confundiu-

os seus demais companheiros. Laranjeiras fez número somente.
i procurou por todos os meios marcar Hercules, mas pouco conse-

?m virtude da ótima forma em que se encontra o ponteiro corin-
Rui, a exemplo de Laranjeiras, também esteve abaixo da crítica.

s mais uma vez íci o melhor homem da seleção metropolitana. O
) Pedro Amorim especializou-se em chutar fora. Por várias vezes

resenteado com ótimas bolas mas a iodas inutilizou. Muito esforçado
: Ademir, quo foi o melhor homem do ataque. O comandante Pirilo

sm esteve falho, somente chutou muito bem o pênalti que Zezé Pro-
:ometeu em Vevé. Nada de prático realizou Peracio, que não

1 nos momentos precisos o seu "canhão". Mais cavador reapareceu
conquonto andasse às voltas com Zezé Procopio.

O DESENROLAR DO JOGO. Logo no inicio os cariocas vão ao
luo. Os metropolitanos insistem. Uma falta favorável aos paulistas

-'asiao ao primeiro ataque bandeirante. Logo em seguida Junqueira' uma trama carioca. A assistência manifesta-se ruidosamente con-
juiz em virtude de uma decisão errada do sr. Cirillo. Hercules perde
ótima eporiunidade para abrir o "score" depois de haver passado

->a Guia. Leonidas involuntariamente machuca Batatais. Os cariocas
tem o Amorim chuta por cima. Os paulistas jogam mal. Dino falha,

apupado p:!a enorme assistência. O juiz marca bem um impedi-
ito de Peracio. Falta perigosa contra os paulistas. E' feita a barreira e

lonm chuta muito longe da meta de Oberdan. O gramado escorre-
-> prejudica a técnica do jogo. Vão ao ataque os paulistas, e Laran-

concede o primeiro escanteio contra os cariocas. Combinação de

Pirilo e Vevé que é desfeita por uma entrada violenta de Zezé Procopiono ponta esquerda. O árbitro incontinenti assinala o pênalti, que Pirilocom um tiro rápido e baixo, converte no primeiro gôl dos cariocas, aos19 minutos de jogo. Logo depois Oswaldo reoa.endo dá ensejo a quoAdennr chute no poste. Há uma falta de Laranjeiras em Luizinho queDommgos não recebe bem e é advertido pelo árbitro. Estamos no 26 o
minuto; Hercules bate a falta; a bola, rebatida pela barreira, vai ter aospes de Leonidas, este dribla um zagueiro e estabelece o empate- lxl- Ospaulistas, estimulados pelo gôl, atacam insistentemente. Leonidas atira eBatatais defende. Agora é a vez dos cariocas atacarem devido a umafalta de Brandão; Ademir chuta e o balão pela segunda vez bate natrave. Bigua mostra-se incapaz de marcar Hercules. O "dinamitador"
passa mais uma vez por Biguá e avançando pelo campo contrário dá umcalculado centro; Luizinho entrando de cabeça assinala o 2 ° gól paul^taaos 32 minutos: 2x1! Em seguida Vevé quasi consegue marcar o tentode empate, no que é impedido por Brandão. Este alivia a dá a Leonidas
que numa bonita combinação com Remo e Lima chega até a área carioca
Num ataque isolado dos nossos Oberdan , ratica espetacular defesa
Melhora o padrão técnico da partida. Um impedimento inutiliza uma
avançada dos paulistas. Lima abandona constantemente sua posição.Outra falta perigosa centra os paulistas é aliviada por Oswaldo. Mais
uma vaia recebe Cirillo. Remo abusa do jogo individual, prejudicando
seus companheiros. Com os paulistas ensaiando um ataque termina a
primeira fase.

Iniciado o segundo tempo os paulistas vão ao ataque, e Domingos,
em último recurso, atrasa para Batatais. Hercules é pilhado em impe-
dimento. Voltam os paulistas ao ataque e Hercules passando por Biguá
provoca uma grande confusão em frente ao arco de Batatais, desfeita
por Domingos. Jaime comete um toque involuntário não punido pelo
árbitro, que outra vez é apupado. Lima envolve Laranjeiras e chuta fora.
Junqueira, que melhorou consideravelmente, domina a área paulista.
Remo dribla Domingos e Batatais agarra bem. Avançam agora os ca-
liecas e Zezé Procopio põe a escanteio. Cobrada a falta Brandão alivia de
cabeça. Reagem os cariocas, Peracio atira e Oberdan pratica a defesa
caindo; Pirilo que atacara o guardião ó admoestado pelo juiz. Voltam
novamente ao aiaque; chuta Ademir e Oberdan pratica a mais empol-
gante defesa da tarde. O arqueiro contunde-se e o jogo é paralizado por
algum instante. Reiniciado o jogo temos os paulistas no ataque por algum
tempo. Escapam cs cariocas e Peracio chuta muito longe. Falta perigosa
contra os paulistas batida por Amorim e desviada para escanteio por
Oberdan. O jogo é paralizado por um toque de Laranjeiras. Brandão
chuta em gôl depois de um ataque conduzido por Lima. Junqueira comete
o 3.° corner contra São Paulo. Batido por Amorim a bola sái pela linha
de fundo. Insistem os cariocas, e os paulistas põem bola fora. Laranjeiras
pratica uma violenta falta em Luizinho; cobrada a punição por Hercules
em forma de centro Batatais defende largando, e Luizinho, que acompa-
nhava, não tem dificuldade em assinalar o terceiro e último tento ban-
deirahte: 3x1! Estávamos no 43.° minuto. Mais umas jogadas no centro
do gramado e o juiz dá por encerrado o prélio com a merecida vitória
paulista.

As equipes foram estas:

PAULISTAS Oberdan; Junqueira e Oswaldo; Zezé Procopio, Bran-
dão e Dino; Luizinho, Lima, Leonidas, Remo o Hercules.

CARIOCAS - Batatais; Domingos e Laranjeiras; Biguá, Rui e Jaime;
Pedro Amorim, Ademir, Pirilo, Peracio e Vevé.

O árbitro íoi c sr. Genaro Cirillo, da Associação Uruguaia. Sem ter
sido impecável na marcação das faltas, foi um juiz conciencioso, demons-
ti ando grande conhecimento das regras.
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