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Taca Eficiência de 1942 - O quadro de profissionais do Club de Regatas do Flamengo, levan-
tando o certame carioca de 1942, concorreu poderosamente, com o team
juvenil de amadores, campeão da sua classe e as demais performances
de outras representações rubro-negras, para levantar mais uma vez a

a Taça Eficiência.
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Ilustrado

A linha atacante paulista, quando tudo indicava sua der-
rota irrevogável, sob inspiração absolutamente imprevista, re-
solve modificar a constituição com que vinha atuando sem gran-
de chance, tanto que o score se mantinha adverso ao quadro
de S. Paulo. Essa alteração, unindo Lima, Milani e Servilio, co-
mo elementos centrais, deu feição inteiramente nova ao conjun-
to bandeirante e em pouco, era o placard igualado para, ao fi-
nal, forçar a retaguarda carioca de tal forma que, já nos últimos
momentos da peleja se firmara irretorquivel a vitoria sensacio-
nal dos comandados de Del Debio, numa das mais imprevistas
e brilhantes viradas do foot-ball brasileiro.

Assim, sem duvida alguma, póde-se afirmar terem sido os
players Lima, Milani e Servilio, o trio central de azes ban-
deírantes que, pela inspiração e labor repentino, se tornaram
os verdadeiros artífices do espetacular triunfo das cores paulis-
tas, nesse jogo que parecia garantir aos guanabarinos a vitoria
que tão duramente ambas as equipes porfiavam por firmar nes-
te certame nacional de 1942.
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%P UraUm "four" de pautis
que glorificam o atle

-BB BI B fl ^tismo brasileiro

São Pauk é. sem duvida, o caminho excelso dü
atletismo pátrio. Suas performances, notáveis no
concerto inter-continental, falam bem alto cia dedi-
cação de seus praticantes. O elemento feminino, por
excelência, se revelou sempre altamente eategor-sade,
tanto que jamais decepcionou seus másculos compa-

nheiros de representação. Agora mesmo, em 942,
cooperaram com brilho para o explendido tr.uritp

das cores bandeirantes, no certame nacional.
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0 «soccer» amadorista
em foco

0 Botafogo rendeu grandes homenagens
aos seus amadores

O Botafogo reuniu, em uma
bela festa, em sua sede, todos os
seus campeões de 42.

A homenagem da família alvi-
negra aos seus laureados deferi-
sores constou de um banquete,
em que estavam presentes as
figuras de maior relevo do cenário
esportivo carioca

Os lugares de honra foram
ocupados pelos Srs.'Vargas Netto,
presidente da F. M. F Reis
Carneiro, da Federação Metro-
politana de BasketbaU; Moreira
Bastos, cia Federação de Volley-
bali; Paulo Heilborn, da Federa-
ção de Natação; comandante
Viveiros de Castro, Miguel Couto

campeões de 1942 ,]
'-$3

Filho, Eduardo Trindade e A !é- A distribuição das medalhas
mar Bebiano.

O ágape transcorreu num am- Coube a.os presidentes das Fe-
biente da mais absoluta cordiali- derações a distribuição das me-
dade, sendo distribuídas a todos dalhas.
os campeões, as ricas medalhas Assim é que aos foot-ballers,
de ouro a que fizeram jús pela o Sr. Vargas Netto teve a seu
brilhante campanha desenvolvida cargo a entrega dos prêmios,
em 42 enquanto que os Srs. Reis Car-

^^v^tmM^imiâMtàaWammmMmMM
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neiro, Moreira Bastos e Paulo

Heilbom, procederam á distri-
buição tias medalhas aos cam-

peões tio basket, vollev e water-

polo, respectivamente.

OS ORADOUES

Ao dtssert fizeram-se ouvir vários
oradores.

Falou em primeiro lugar, o Sr.
Eduardo Trindade, presidente do
clube. A seguir, em nome dos
amadores campeões, agradeceu
as homeneagens que lhes foram

prestadas, o playtr do quadro
de foot-ball amador. Emanuel
Viveiros de Castro,

Km nome da imprensa, saudou
o Botafogo, o nosso confrade Ary
Barroso, do Departamento de
Imprensa Fsporüva, da A. B. I.

Também usou da palavra o
Sr. Reis Carneiro, em nome
da Federação Metropolitana de
Basket-ball.

As nossas paginas documentam
algumas das cerimonias e iniciati-
vas que constituíram o funda-
mento das delicadas homenagens
da família Alvi-negra aos seus
amadores campeões.

Aspectos da festa cívica, com
a participação dos atiradores bo-
lafoguenses. preparados para am-

pliar os quadros do nosso Exer-
ei Io. detalhes fotográficos vários
do churrasco oferecido aos jo-
vens campeões, etc.

Damos em anexo a este noti-
ciario. os detalhes geraes do que
foram as campanhas loot-ballis-
ticas de todos os amadores cario
cas, participantes dos diversos
certames dessa categoria, dentre
as quaes. sem duvida, a de mais
relevo é a tia 7.!V divisão, justa-

5.*Ano — ESPORTE ILUSTRADO - N.« Í48

mente aquela em que os alvi-
negros se fizeram detentores do
cobiçado titulo de campeões ama-
doristas de 1942.

Eis, em sintese, segundo a
estatística oficial da entidade,
as diversas situações dos grêmios
que. nas varias di visões, concor-
reram aos certames amadorisla»:

CAMPEÕES AMADORES DE
42 BOTAFOGO NA 1.»
VASCO NA 3.* E FLAMENGO
NA 5.- DIVISÃO - A CLASSI-
FICAÇXO FINAL DE TODOS
OS CONCOKRFNT1 S

A Federação Metropolitana de
Foot-ball proclamou, oficialmente

r
Consolidação

das Leis do Trabalho e da
Previdência Social

Obra de extraordinário valor, de

grande oportunidade, a "Consolidação"

veiu prestar serviço inestimável a quantos
lidam com a legislação trabalhista em
nosso país.

Em dois volumes estão condensadas
todas as leis do trabalho, no Brasil; é
realmente um plano sistemático perfeito.

Notas e observações de M. Cavai-
canti de Carvalho, autor de "Direito, Jus-
tiça e Processo do Trabalho", "Direito

Sindical e Corporativo", "Evolução do Es-

tado Brasileiro" etc.

Preço dos dois volumes, 70$000.

À venda em todas as livrarias do Brasil.

Pedidos à Cia. Editora Americana S/A.
Rua Maranguape, 15 — Rio, pelo reem-

bolso postal ou mediante vale do correio.

.
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os campeões amadores de 1942:—
Botafogo de Foot-ball e Regatas,
na l.B divisão; Vasco da Gama.
na 3.a divisão, e Flamengo, na
5.a divisão. Ao mesmo tempo
fez a entidade metropolitana a
publicação, do boletim oficia!
da colocação final de todos os
concorrentes nos três campeo-
natos amadoristas.

1." DIVISÃO

l.° Botafogo F. R. (Cam-
peão), 65 pontos; 2.° — C. R.
Flamengo, 55; 2.° C. R.
Vasco da Gama, 55; 3.° — Flu-
minense F. C. 51; 3.° — Olaria
A. C. 51; 4.° — São Cristóvão
A. C, 45; 5." - Confiança A.
C. 37; 6.° — -E. C. ideal, 35;

7." - América F. C. 31; 8." -

Mavilis F. C. 25; 9.° Rui
Barbosa F. C. 24; 10." Ma
dureira A. C. 23; 11." - Bangú
A. C. 21; 11.° River F. C.
21; 12.° Bonsucesso F. C.

Canto do Rio
13.° — Andaraí

14.° - - Carioca E,

20; 12."
F. C. 20;
A. C. 18;
C. 1 o.

ãi

UMA IDÉIA E UM PRESENTE

Não perca seu tempo em cogitações:
o melhor presente de Natal, por preço
baixo, è um almanaque eu sei tudo
para 1945. Tresentas páginas — muitas
coloridas — compõem o LIVRO DOS MIL
assuntos e ojcrecem leitura variadissima.

Quando será o jim do mundo ? Os sele

pecados mortais e outros estudos seme-
lhantes. Quadros históricos e religiosos.
Contos, historia, calendários, informa-

ções sobre o ano, anedotas. Resumo com-

pleto da guerra atual com ilustrações.
Leitura para os que vivem nas cidades
e para os que moram no campo; para
homens e mulheres de todas as idades.

almanaque eu sei tudo para 1945.
ã venda cm toda parte. Redação; 31a-

ranguape — 15 — RIO.

QUANDO SERÁ' 0 FUI DO MUNDO?

Este e outros assuntos estão na grande
edição do ALMANAQUE EU SEI TUDO,

A venda com maior numero de páginas
do que as anteriores. Contos ilustrados,
historia, literatura, informações do Brasil
e do estrangeiro. Leitura para o homem,
a mulher e a criança, o ALMANAQUE ê.
livro sempre útil porque orienta e distrai.
Em 500 paginas há assuntos para um
ano, em livro que Jamais deixará de ser
precioso.

Dê. aos pais, aos irmãos, á esposa, às
filhas, à noiva, ao amigo — como pre-
sente ¦— um almanaque eu sei tudo
pata 45.

"REDAÇÃO: — MARANGUAPE, 15 RIO

CABELOS BRANCOS...
Envelhecem

BbWEi
IbeuzaIIbJ 5 ^'-^ J' J :< ^9
|iV1G0R| r 1
|t«Jraz desaparecer ej

mÊÊ EV1TA"QS sem ting,r

3." DIVISÃO

l.° C R. Vasco da Gama
(Campeão) 63 pontos; 2."
Fluminense F. C. 60; 3.°
América F. C. 53; 3.° Bota-
fogo F. R. 53; 4.° C. R
Flamengo 47; 5.° São Cristo-
vão A. C 45; 6.° — Madureira
A. C. 44; 7.» Canlo do Rio
AC. 35; 8.° -- Olaria A. C. 29;
9.° Bauru A. C. 28; 10.»

Números atrasados desta

Revista no Amazonas
Pedira ALBANOH. MARTINS

Agencia Martins — Manaus
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DESPERTE A 6
DO SEU FÍGADO

E Saltará da Cama
Disposto para Tudo

Seu (Içado deve produzir diariamente um
litro de bilis. Se a bilis não corre livre-
mente, os alimentos não são digeridos e
apodrecem. Os gases incham o estômago.
Sobrcvém » prisão de ventre. Você sente-
\t abatido e conto que envenenado. Tudo
e amargo e a vida é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará a
causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazem correr
esse litro de bilis e você sente-se disposto
para tudo. São suaves e, contudo, especial-
mente indicadas para fazer a bilis correi
livremente. Peça as Pílulas Carter. Não
,íciic outro produto. Preço: 3SGQ0.

áB

River F. C 26; II." - Carioca
E. C. 24; 12.° Confiança A.
C 23; 15.° - Bonsucesso F. C.
22; 13." Mavilis F. C. 22;
U« — E. C. Ideal 21; 15."
Andara! A. C. 9; 16." Rui
Barbosa F. C. 8;

5." DIVISÃO

1.» - C. R. Flamengo «Cam-

peão) 60 pontos; 2.° — C. R.
Vasco tia Gama 60; 3.° Amé-
rica F. C. 52; lf« Bangú
A. C. 49; õ.° • Olaria A C.
44, 6." Fluminense F. C.
43; 7,f> Bonsucesso F. C 42;
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8.°- Botafogo F. R. 34; 9." —

Mavilis F. C. 29; 9." River
F. C. 29; \0.9 • Sao Cristóvão

A. C. 28; 11." — Rui Barbosa
F. C. 22; 12." — Confiança A.
C. 19; 13.° Canto do Rio

F. C. 18; 13.° — E. C. Ideal
18; 14." — Andaraí A. C. 9:
15.° — Carioca E. C. 7.
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C. A. Paulistano, Célula- IB r: er do S. Paulo F. C.
« O « foot-ball está na or-

dem do dia. Multiplicam-se
os clubs, aqui, em S. Paulo,
no Rio de Janeiro, em Minas,
e o ponta-pe inglez, tradu-
zido para o brazileiro, tem
neste momento as honras do
« sport », attrahindo, dia a
dia, novos e enthusiasticos
proselytos e causando entre
a mo cidade sadia a nobre emu-
lação da destreza e da força.

Os teams » disputam a
victoria, de club para club,
de cidade para cidade; e não
raro os melhores jogadores
de < foot-ball > vão de um a
outro ponto disputar uma
vitoria que já não é, para ei-
les, do grêmio, mas da pro-
pria terra. Foi assim que os
« teams > de Santos foram
a S. Paulo medir-se com os
« teams > de Santos da ve-
lha Piratininga e que, por
duas vezes, os representan-
tes do « foot-ball » carioca
foram também á Paulicéa
affirmar em « goals * mag-
nificos, em luta com famo-
sos « foot-ballers > paulista-
nos, a rijeza destra das per-
nas fluminenses.

De S. Paulo, por sua vez,

já veio aqui, no anno atra-

zado, o « team » do « Sport
Club Internacional » medir-se
com o Fluminense Foot-

Nos primórdios do football, eram comuns encontros entre
clubes do Rio e de S. Paulo. Depois veiu a febre dos scratches
paulistas e cariocas. A . .

Da Guanabara o clube que mais atuava contra grêmios ban-
deirantes era o Fluminense F. C. e da Paulicéa o que mais de-
fronl-ava grêmios cariocas, era o Club Atlético Paulistano. Isso
não excluía, diga-se de passagem embates entre os demais clubes
do Rio e de S. Paulo. Apenas os dois citados, o faziam então com
mais intensidade e repercussão. Em dado momento porem,
já muito para os nossos dias, o C. A. Paulistano delibera extm-
guir sua secção de football. quando se preludiava o prolissiona-
lismo, logo após a questão da "h. A. F. #

Pouco tempo decorrido dessa violenta e imprevista dehbe-
ração, dirigentes, associados de prestígio e milhares de lans.
tomaram a disposição do aproveitamento da maioria dos play-
ers do extinto C. A. Paulistano c fundam o S. Paulo F. C, ver-
dadeira colméia de ex-paulistanos, afim de, ainda que sob ou-
tro nome, prosseguirem nos torneios de association, mantendo
assim, embora sob disfarce, as glórias tradicionais do club de
I^vicdciirciOii •

Com o correr dos tempos porém, o S. Paulo adquiriu perso-
nalidade e se definiu como expressão nova e positiva do footabll
bandeirante.

E voltaram os encontros entre Rio e S. Paulo.
Como a despeito do seu atual prestígio, em nada se pôde

sentir arranhado o S. Paulo ao se lhe atribuir sua origem ao
encerramento da secção de football do Paulistano, tem real sa-
bôr, interesse e justa oportunidade reviver, exatamente na
semana em que Fluminense e S. Paulo acabam de jogar nesta
Capital, a presença em canchas cariocas, pela vez primeira, da
verdadeira CELÜLA-MATER desse S. Paulo F. C. glorioso de hoje,
o Club Atlético Paulistano

E fazemô-lo, extraindo de uma interessante crônica publi-
cada em 1904, em "Kosmos", revista que teve naquela época,
indiscutível prestígio. Essa crônica, publicada há 38 anos pren-
dia-se exatamente ao encontro entre o verdadeiro PAL" do S.
Paulo F.C., o C. A. Paulistano, aqui no Rio e o nosso Fluminense
F. C, tal como o FILHO prestigiado, o S. Paulo F. C, acaba agora
de o fazer.

Eí-la:

Bali Club » e este anno cou-
be ao paulista em luta com
o da Capital Federal. O en-
contro, que se realisou nos
dias 14 e 15 deste mez, foi a
nota destacada do * sport »
carioca nos trinta dias que
passaram.

Que o fez com honra, pro-
vam-n'o á exhuberancia as
duas victorías que conquis-
tou rios dois * matches jo-
gados: 3 a 0 no 1°, 2 a 0 no 2o.

Foram dois « matches » lin-
dos, ambos jogados no cam-
po do Fluminense, que para

esse fim achava-se garrida-
mente enfeitado, e, o (pie mais
vale, repleto de lindas spor-
tswomen »,

No primeiro match . é
írínegavel que se salientou
a grande superioridade do team
paulista.

O pessoal carioca, ainda sob
a mpressão das victorías que
alcançara o anno passado em
S. Paulo não contava abso-
lutamente encontrar os seus
adversários tão fortes; foi to,
maddesde o ínic o do jogo, o
de evidente surpreza, surpre-
za que, depois de algum tem-
po, traduziu-se em ver d a-
deiro desanimo.

Cumpre exceptuar, porem,
a linha de ftill-backs », que
brigou com energia e tena-
de destacar o centcr-forward.

Fri^se e o irisidtr Sampa:o qit3
jogaràm a Invravelmente•
cidade, até o ultimo momen-
to parando rushes * sobre

rushes »,evitando assim der-
rota muito maior.

Em desculpa também da
linha de ataque, é de justiça
registrar qvie tendo-se ma-
chucado logo no começo do
2° half—C. Robinson-F. Wal-
ter e Felix, os mais, não po-
diam fazer mesmo grande
co usa.

Da rapaziada paulista 5 o-
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Eis aí o antigo campo tricolor — 1904 ainda nao era a época dos estádios.

garam todos muitissimo bem,
mostrando grande exercício,
e muita "scíencías", que era
o que lhes faltara o anno
passado. Jogaram com mui-
ta combinação, fazendo pas-
ses lindos, tanto os "forwards"

entre si, como estes com os
half-backs ».
Não se pôde, porém, deixar

de destacar o center-for-
ward. Fríese e o insíder Sam-

paio que jogaram admirável-
mente.

Aquelle jogador (capitão do
Sport Club da Germania),

que já tivemos occasião de
apreciar diversas vezes em S.
Paulo nos matches » da Li-
ga, é o typo do verdadeiro fo-
ot-baller (e do verdadeiro
« sportsman , seja dito en-
tre parenthesis): era quem
distribuía o jogo, com uma

precisão mathematica, quem
fazia os « rushes * (e que * ru-
shesl »), quem defendia os

1 corners », quem pegava a
bola em todos os * throws ?.
Era um pavor! Depois, man-
tinha constantemente a li-
uha de ataque num éntrain *
num enthusiasmo, que são
tudo neste jogo: jogando um
pouco bruto, ás vezes, fazen-
do alguns fouls -, mas ir 2

' ¦¦^^aWálÊmW^SS^sW'"
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Fluminense Foot-Ball Clube (1904)

voluntários, tanto que era o
primeiro a reconhecel-os,

apologizing >, quando o re-
feree castigava-o com o tra-
dícional free-kick ». Tara-
bem é de justiça salientar
os dois « goal-keepers ».
' O Sr. Cruiky, o goal-ke-
epcr > do Fluminense >, cor-
recto como sempre e cavalhei-
resco, atacado constantemen-
te, durante os dois jogos, de-
fendeu seu goal » com bri-
lhantismo, e a não ser o cai-
porismo, no primeiro dia, de
um máu socco que fez a bola
bater contra um seu próprio« full-back » e voltar marcan-
do um ( goal * contra si, o
que num aperto não se pôde
chamar uma falta, pode-se
dizer, que só deixou entrar
bolas inteiramente indefen-
saveis.

O « goal keeper » do « Pau-
lístano », o sympathico « Tutu
posto que pouco tivesse a fa-
zer no primeiro dia, no se-
gundo defendeu algumas bo-
Ias bellíssimas, quer com os
« kiks », quer com os celebres
« munhecaços ».

Os três * goals » do pri-
mèirò dia, marcados succes-
sivamente por Fríese, Mes-
quita e um que cahiu do céu
(por descuido).

Os do segundo dia, por Fri-
ese e Prado.

Serviram de « referees », no
prmeiro dia Mr. Turner, no
segundo, Mr. Brooking, cor-
rectissimos.

O torneio foi interessante;
e pode-se esperar de futuro
provas vada vez mais brilhan-
tes, accentuando-se, como se
accentua, o zelo das glorias
de * sport » entre os « teams ,»
das duas capitães.

Teremos Oxford contra Cam-
bridge,—S.Paulo contra o Rio
de Janeiro - e desta emula-
ção virá, com os louros dos
grêmios, o proveito de uma
geração mais forte, mais des-
tra e mais sadia.

FULL-BACK >.
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Brandão, o centro médio n." 1 da America do Sul, e ojogador paulista
mais vezes integrante da seleção e mais vezes campeão brasile,ro.

OBERDAN — Oberdan Catani, esse é seu nome por inteiro. Com
12 anos de idade se iniciou no futebol, atuando pelp Juvenil / cc betem-
bro, de sua terra natal, tendo no entanto abandonado a pratica do esporte
rei aos 14 anos, apesar de se ter revelado um ótimo valor naqueles dois
anos em que atuou por aquele juvenil.

Três anos após, isto é. quando ,á possuía de 17 para 18 anos. leapa-
receu nos gramados cie Sorocaba envergando a camiseta do ™nlosc
depois a do Corinthians. Mais tarde passou a atuar para o Fortaleza,
onde se revelou, e de onde se transferiu para o Palmeira Sua estréia no
alvi-verde deu-se frente ao S. P. R. em 1940, isso no onze. principal,
porquanto atuou varias partidas no quadro secundário palmeirense.

AGOSTINHO —Agostinho dos Santos iniciou sua carreira num
clube de Lorena, cidade em que nasceu. Tendo vindo para bao Paulo
ingressou no Internacional, onde permaneceu dois anos, atuando sempre
com relativo destaque. Em seguida assinou um compromisso com o oao
Paulo da Floresta. Com o desaparecimento do tricolor passou a jogar

pelo Estudantes, durante o espaço de nove meses. O Santos t U. toi
seu clube a seguir, por um ano. Esteve depois no Fluminense e quando
do seu retorno voltou a integrar o quadro do Estudantes até o período
da fusão com o São Paulo F. C, tendo atuado algum tempo pelo novo
tricolor. Ingressou a seguir no Corinthians, onde permaneceu ate ha pouco
tendo retornado agora ao São Paulo F. C. Foi campeão paulista de 1935

pelo Santos e em 1942 pelo Corinthians.

JUNQUEIRA — José Junqueira de Oliveira surgiu no Palestra
em 1932 íaté o presente não o abandonou. Fazem, portanto, dez anos

que Junqueira vem envergando com o brilho que ninguém desconhece.
a camiseta alvi-verde. Foi cinco vezes campeão paulista nos anos que
seguem: 1932, 33, 34, 3fi e 40, e todas essas vezes pelo Palmeiras. Junqueira
adquiriu a forma e a fama que até agora possue aqui cm Sao 1 aulo por-

quanto quando veio de sua terra natal era um simples desconhecido.

BEGLIOMINE —• Adclmo Pelegrino Begliomine, a exemplo de

Tuncmeira surgiu no Palmeira e por ele foi lançado em 19o5, ano de sua

SSSS& SS no •onze" principal do Parque Antarçt.ca Atuava
Lio Juvenil Palmeirense e foi aos poucos subindo até atingir o posom-
ximo Fez parte do Selecionado Brasileiro que esteve no ultimo Sul-Ame-
íiSno em Montevidéu. Foi campeão paulista pelo seu clube, em 1936

e'1930.

Os

TANGO — Seu nome por extenso é João Vieira Filho. Surgiu no

fate&l paulista em 1933 integrando o W prmema do Cormthians,

de onde não mais saiu. Foi campeão paulista pelo alvi-negio, em LJó/,

38, 3? e 41 Seu atual contrato, firmado com o alvi-negro da fazendmha

terminará em 1943.

ÊÊ ^IÊazes fz
Quem são os dêtc

OS BI-CAMPEÕES DO BRASIL Da esquerda para a

Rapidâ i*B I! á% #^ &* «2b T I ^L\\
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BRANDÃO - José Brandão, é um dos nomes por demais consagrados

no futebol nacional. Sua carreira é das mais fulgurantes, e para que a
reproduzissimos fielmente precisaríamos gastar muita tinta e papei.
No entanto, eis em rápidas linhas o que o mesmo realizou até o presente
como futebolista. Surgiu na segunda divisão do Barra Funda, tendo sido
este seu primeiro clube. Antes de se revelar atuou ainda pelo Repuuaca
da Barra Funda. Em 1931 se revelou no Juventos, tendo a seguir passado
para a Portuguesa de Esportes, onde permaneci» durante dois anos. atuando
sempre com raro brilhantismo. A seguir entrou para o Corinthians onde

permanece até o presente. Durante estes sete anos de vida çorintiana, o
"mestre" conquistou o titulo de tetra campeão paulista, boi ainda vice-
campeão sul-americano, integrando a seleção brasileira. Esteve em IVoO
na Copa do Mundo, tendo por essa ocasião atuado contra as seleções da
Tcnecoslovaquia e Suécia. Em 1942 disputou o certame sul-americano em
Montevidéu, tendo sido considerado o melhor centro médio daquele tor-
neio.

DINO-—Osvaldo Rodolfo da Silva é seu nome. Surgiu no Espanha
de Santo**, onde fez época durante dez anos. Em 1940 veio para o Co-
rinthians, tenclo em 1941 conquistado o titulo de campeão paulista, tos
a Montevidéu disputar o ultimo Sul-Americano, onde mereceu rasgados
elogios da crônica uruguaia. E', sem duvida, um dos melhores médios
esquerdo do Brasil.

\
CLÁUDIO — Cláudio Cristovam Pinto apareceu no Santos F. C,

onde fez prodígios. Atraído para as fileiras do Palmeiras, assinou contrate

por um ano. Tem apenas 19 anos e já foi Campeão brasileiro ern 1941
Esteve no ultimo Sul-Americano.

i

)

í
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LUIZ1NH0 —Luiz Mesquita de Oliveira inicialmente esteve no
Paulistano quando este estava a desaparecer. Revelou-se no São Paulo
F. C. em 1930, tendo disputado dois campeonatos do mundo e um sul- \
americano na seleção brasileira. Foi campeão paulista em 1931 pelo tri- (
color e em 1936 e 40 pelo Palmeiras.

SERVILIO — Fez-se no futebol baiano, tendo integrado a seleção^
daquele Estado no Campeonato Brasileiro. Transferiu-se^ depois par.fvS
São Paulo, integrando o Corinthians. onde permanece até agora. Foifj
campeão paulista em 1939 e 41. Esteve no Campeonato Sul-Americano r

de 1942, onde teve atuações promissoras.

MILANI — Começou em Jundiaí, no Comercial local, tendo se trans
ferido para o S. Paulo com promissora atuação. Entretanto, acabou in
gressando no Fluminense, onde acentuou svias virtudes de artilheiro, tendo
sido campeão carioca em 1940. No Cormthians foi campeão de 1941 e
artilheiro numero um de 1942, bem como artilheiro do Campeonato Bra
sileiro lindo.

LEONIDAS ~~ Começou no Bonsucesso do Rio e se tornou o mais
famoso futebolista brasileiro da geração atual, culminando em 1938 por
ocasião ck Taça do Mundo. Foi, pela primeira vez, campeão brasileiro
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da para a direi «a: Oberdan, Junque,ra, Be9lícm,ni, Jan3o, Brandão, Dino, Cláudio, Servilio, Müani, Li-na, Pardal, Del Debbio e AS,s«n„o.

' bandeirantes que se sagraram cam-14 "azes
brasileiros de foot-ball em 1942 :
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l ÍMA - Um dos mais típicos jogadores paulistas de todos os tempos,

sendo o único talvez com a característica combativa que g-torna. 
jogador

m ocorreu Campo inteiro". Foi campeão paul», cm 1940 e 42 e auto,

Jo tento da vitoria de São Paulo no certame nacional de 1941 e 42.

PARDAI Surgiu no futebol gaúcho, tendo atingido o selecionado.

Este ano transferiu-si para o tricolor, como um dos seus mais positivos
atacantes, sendo o artilheiro dos pontas-esquerda do campeonato.

Paulistas, 9 títulos e 18
Cariocas, 10

O clássico cotejo Paulistas x Cariocas esta no seu 41.» ano de vida

isto é quasi a existência do futebol brasileiro. O campeonato nacional

atingiu a sua 20.» disputa e. em quasi todas as vezes, os tradicionais nvais

rrmrmistaram as máximas honras. ,^Enceríado 
o certame deste ano, do modo que todos sabem, vale a

nena dar a conhecer aos nossos fans uma estatística do cotejo
P 

Me hor serviremos os nossos leitores interessando-os ainda pelo cam-

peonato, através de outros trabalhos, como, por exemplo a seguinte esta-

tistica:

O TITULO E SUA POSSE

DEL DEBIO (treinador) — Iniciou-se no Corinthians, em 1922.

no 2° quadro. Foi campeão paulista pelo alvi-preto em 1J-4, -8. ~v, ou

e 37 Em 1938, 39 e 41 foi ainda o técnico do quadro campeão do Uorin-

thians Participou ainda do campeonato brasileiro varias vezes, e cons-

ituiu a lamosf parelha de zagueiros com Grane. Integrou ainda varias

vezes a seleção brasileira. Em 1931 foi para a Itália, onde atuou quatro
empo aclas pelo Lazio, de Roma, Iniciou-se como treinador, no SaolPaulo

F Ê Este ano, além da seleção paulista teve também a responsabilidade

de ser o técnico do XI alvi-verde, campeão local

SARGENTO ARYSTON (preparador físico) — E' um dos mais

compelcmU.; preparadores finco, do nosso futebol. Pertence ao São Paulo

F. C.

1923 — Paulistas; 1923 — Paulistas; 1924 — Cariocas; 1925 —_Ca-
• ? TQ9fi Paulistas- 1927 — Cariocas; 1929 - Cariocas; 1929 --Pau-

S2? 930 -Não lÒi disputado; 1931 J- Cariocas; 1932 - Não fa d,s-

& 1933 - Bg^U^^g 
^ f tlTt F ) 936- pÜ

1935 — Cariocas (C. B. D.) lyób cariocas \f'°- p". 1939 -
listas íC B. D.); 1937 — Não foi disputado; 1938— Canoais, t^y

P-U,c.' 1940— Cariocas; 1941 — Paulistas; 1942-Paulistas

soTl-De 1922Tl931 foi organizado pela C. B De foi. da sene

amadora Fm 1933 passou a ser organizado pela F B. F. da série proiis-

Em 1941 voltou a C. B. D. Em 1922 realaou-se um campeonato,

ftòuioT ««rienda" quí foT ^ddTiMp^t.. No «rtame cebe
a titulo üeuP-i finalistas, e em 19.5b S. Paulo
sional

^^J^t^.T^W^S&ia. 
e em ,936 S

- 
^St^l^T^ ca^eSes, ,m.1935 (uma contra a ApCil.

com um XI secundário), por isso têm uma vitoria a mais no titulo.

vitorias
titulos e 18 vitorias!

COMO SE DEU A DECISÃO

Campeonatos conquistados pelos paulistas no Rio (1923, 92b, 935

954, 93b, 941 e 942).. ... • •• •¦ 
>ioõô" 

" 
Voom 9

Campeonatos conquistados pelos paulistas em S. Paulo (192. e HA»)

9

Campeonatos' conquistados pelo3 cariocas no Rio (1924, 925, 927, 928, 
^

Campeonatos conquistacíospelos'cariocas em S. Paulo (1935, contra

a Apea, 1938 e 1940)

Total  io
NOt1—:Os paulistas não disputaram o campeonato de 1928. Ob

cariocas nSo foram finalistas em 1934 (C. B. D. ' e/^bV 
F B F

Em 1934 e 935 foram realizados dois campeonatos, um da r . o. r.

e outro da C. B. D

JOGOS FINAIS EFETUADOS ENTRE PAULISTAS E CARIOCAS

1922 - Paulistas, 4 a 1; 1923- Paulistas, 4 a 0; 1924 - CariocM,

a 0; 1925 - - Empate, 1 a 1; 1925 -Cariocas, 3 a 2; 92b - PauUslas,
t n o 1Q07 __ Cariocas *> a 1 fo offo nSo terminou); 1929 — Paiaistas,

4 a U1929- p£S3S?4 . 1; 1929- Empate, 3 a 3; 1929 _ Canocas,

3 
* 

V; 1929 - Paulistas, 4 a 2; 1931 - - Cariocas, 3 a 1; 931 - Cariocas

3 a 0 1933 - Paulistas. 2 a 1; 1931 -Paulistas, 3 a 0; 1933 -. p.,^listas

a i; 1934 — Cariocas. 2 a 0; 1934 - Paulistas, 2 a 1; 1934 — Paulista*,
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O campeão bandeirante deu também elementos de destaque para o triunfo de S. Paulo no certame nacional de 42

3 a 1; 1935 — Cariocas, 5 a 2; 1935—[Paulistas/3 a 2; 1935 — Cariocas,
a 1; 1935—Cariocas, 5 ai; 1935-

4 a 2; 1938 — Cariocas, 3 a J; 1938
a 1; 1939— Cariocas, 5 a 1; 1939-
a 1; 1940 —Paulistas, 3 a 1; 1940

2 a 2; 1941 — Paulistas, 4 a 2; 1941 -

1 a 0; 1942 —Paulistas, 3 a 1; 1942

Cariocas, 3 a 2; 1938 — Paulistas,
Empate, 0 a 0; 1938 — Cariocas,

Paulistas, 3 a 2; 1939-—Cariocas,
Cariocas, 4 a 0; 1940 — Empate,
Cariocas, 4 a 3; 1941 — Paulistas,

-Cariocas, 1 a 0; 1942 — Empate»
3 a 3; 1942 — Paulistas, 4 a 3.

RESUMO—Jogos finais efetuados, 41; vitorias dos paulistas, 18;
vitorias dos cariocas, 18; empates, 5; Tentos pró paulistas, 79; tentos pró-
cariocas, 87. Saldo a favor dos cariocas: vitorias, 1; tentos, 8.

ONDE FORAM CONQUISTADOS OS TRIUNFOS

Vitorias dos paulistas em S. Paulo 10
Vitoria dos paulistas no Rio 7

Total 17

Vitorias dos cariocas no Rio 16
Vitorias dos cariocas em S. Paulo 2

Total '. 18

Empates no Rio 2
Empates em S. Paulo 3

1938
1939
1940
1940
1941
1941
1942
1942
1942
1942

221 mil cruzeiros — Em São Paulo;
129 mil cruzeiros — Em São Paulo;
217 mil cruzeiros -- Em Sao Paulo;
242 mil cruzeiros — Em São Paulo;

—• 167 mil cruzeiros — Em São Paulo;
164 mil cruzeiros — No Rio de Janeiro;
242 mil cruzeiros — Em São Paulo;
309 mil cruzeiros — Em São Paulo;
171 mil cruzeiros—No Rio de Janeiro;

230 mil cruzeiros — No Rio de Janeiro.

IDADE E LOCAL DE NASCIMENTO DOS "CRACKS", E ANO
DA ESTREIA DOS CAMPEÕES NA SELEÇÃO

JOGADORES IDADE

1 "-XC

.... 0

3 a 0.
a 0.

Total

Melhor resultado alcançado pelos paulistas, em S. Paulo
Melhor resultado alcançado pelos paulistas, no Rio:
Melhor resultado alcançado pelos cariocas, no Rio: — 5 a 1.

Melhor resultado alcançado pelos cariocas, em S. Paulo: — 3 a 1

AS MAIORES RENDAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Eis as maiores rendas, até hoje, dos campeonatos brasileiros:

1933 — 123 mil cruzeiros —Em São Paulo;

Oberdan 23 anos
Junqueira 32 »
Begliomini 28 »
Jango 32 »
Brandão 32
Dino 27 *
Cláudio 20 *
Servillio 28 *
Milani., 24
Liuna. 99

Pardal  26
Agostinho—.... , 30
Leonidas  29
Luizinho  31

ONDE NASCEU

Sorocaba
Yargem Grande.
S Bernardo
Ponta Grossa (,Paraná)
Ta u bate
Santos
Santos
Sao Felix (Baía)
Jundiaí
São Paulo
Pelotas (Rio G. do Sul)
Lorena
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

ANO QUE
ESTREOU NA

SELEÇÃO

1941
1932
1941
1940
1933
1939
1941
1939
1941
1940
1942
1936
1942
1931
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O clássico cotejo dos seleciona-
dos das duas Capitais já atingiu
41 anos de vi'a. E' um choque
que se repete muitas vezes todos
os anos (campeonatos brasilei-
ros, taças, amistosos, etc.). Qua-
tro gerações de "azes" partici-
param desse confronto. Vejamos
quantas vezes os "cracks" de
1001 a 1942 tomaram parte na
seleção paulista, enfrentando os
cariocas:

Brandão, 23; Junqueira (zagj,
22; Lui/inho, 21; Fned, 20;
Amilcar, 19; Nèco. 19; Formiga,
18; Tunga, 15; Romeu, 14;D:no,
14; Feitiço, 13; Seryiho. .13;
Lagreca, 12; Bianco, 12; Seratim,
12; Lima, 12; íurandlr, 12; Hei-
tor. 11; Barthô, 11; Arnaldo,
10; Sérgio, 10; Athiê, 10 Jau,
10; Arnaldo, 10; Sérgio. 10; Te-
leco. 9; Lara, 9; Casemiro 9;
Grane. 9; Petromlho. 9; De!
Nero 9; Agostinho, .9; Mac
Lean, 8; ítalo, 8; Mario Andrade.
8; Clodoaldo, 8; Goliardo. 8;
Zarzur, 8; Mendes. S; 1 uti (me-
dio), 8; Cláudio 8; Imparato /;
Araken, 7 Hopkins, 7; arhto,
7; Dionisio, 7; Orozimbo,

./ mais emotiva honram d, Det Mbjo, ao rlayer Lima, *«"" • 
f J,'^ 

curando assim, a

conquista do titulo de campeão de 1942 para as cores de ò. lauto.

19 € ,4k 19 4 91
DE 1901 A 1942 OS "AZES" PAULISTAS E O NUMERO

DE VEZES QUE JOGARAM POR S. PAULO NO CO-

TEJO COM A SELEÇÃO CARIOCA ATRAVÉS DAS

PARTIDAS EFETUADAS PELOS CERTAMES NACIO-

NAIS — UMA INTERESSANTE ESTATÍSTICA

Iracino, 7; PauloCarnera, 7;
7; Oberdan, 7; Begliomuu, i;
Jefíerv, 6: Milani, 6; Rubens
Sales.* 6; Ministrinho, 6; Neves.
6; Sacy, 6; Armandinho (do
Santos). 5 Baianinho, 5; Al-
berto, 5; Fioroti, 5; Gabardo, 5;
Jango, 9; Bertone 1, 5; Pala-
mone, 5; Del Debbio, 5; De
Maria, 5; Hercules. 5; Batatais,
5; Aquino, 4; Orlando, 4; Demos-
tenes. 4; Dias, 4; Nardini, 4;
Haroldo, 4; Rodrigues, 4; Primo
4; Nerino, 4; Valdemar, 4; Ai

3; Tutu Miranda, 3;
Gullo, 3; O. Egídio, 3;
3; Osny. 3; Agnelo, 3;
3; Alfredo, 3; Siriri, 3;

3; Fafa, 3; Ma tias, 3;
Marteleti, 3; Càrniéri, 3; Ciro
3; Carlos Leite, 3; Canhoto, 3;

gemiro,
Lêo, 5;
Morelli.
Tuffy
J arbas

Carlinhos. 3; Barros, 3; I- ipi. o;
Caxambú, 2; Armandinho iào
S. P.-)Í 2; Mamede. 2; Carhto
(do Corinthians), 2; Jnuqüèirnha
2; Carlos, 2; Lisandro, 2; Duiho,
2; Rodrigues (arqueiro), 2; Pe-
droso, 2; Avelino, 2; Pascoahnb
2; Carioca, 2; Roberto. 2; Antero,
2; Teixeirinha. 2; Capelozi, 2;
Gerhardt, 2; Einfurker, 2; Oscar 1.
2; Chico Neto, 2; Dccio, 2; Hugo
de Morais, 2; O' Mey, 2; Nazarcth.
2; Lcfevre, 2; Barros. 2; Brasi-
leiro, 2; Gelindo, 2; Filo, 2;
Melinho, 2; Gambinba, 2; Luna,
2; Nico, 2; Holland, 2; Belfort, 2;
Nobiling, 2; Muss, 2; Ibanez
Salles, 2; Cas. Costa, 2; Miller, 2;
Alicio, 2; Tommv, 2; Baungartner,
2; Thiele, 2; Alberto, 2; Dula,
1; Rolando, 1; Argemiro (médio)

1; Tim. 1; Gradín, 1; Cipó. 1;
Remo. 1; Sabiá, 1; Gorsato, 1;
Lconidas, 1; Pardal. 1; TufS
(ar.), 1; Rovai, 1; Pepe II. 1;
Caciola. 1; Caetano II. 1; Batista,
1; Jorginho, 1; Fausto. 1; Figuei-
redo, 1; Edúardinho, 1; Eche-
varrieta, 1; Rui, 1; Vanordcn, 1;
Savoy, 1; Boyes, 1; Urbano, 1;
Rübiao, 1; Fábio, 1; Belcgarde,
1; Duarte, 1; Mazzini, 1; Sam-
paio, 1; Serafim, 1; Mancco, 1;
Rowlands, 1; Vevê, 1; Frieze. 1;
Colston, 1; Ritcher, 1; Casemiro,
1; Menezes, 1; Bucker, 1; Ber-
tone II, 1; Mendes 1,1; Juvenal, 1;
Peres, 1; Oscar II. 1; Zecchi,
1; J . Franco, 1; Américo, 1;
Nando, 1; Sebastião, 1; Fabbi.l
Cassiano, 1; Mesquita, 1; Rosa,
!; Arturzinho, 1; Tatu. 1; Nestor.
1; Japonês, 1; Gambarotta, 1;
Osses, 1; Abate, 1; Bisoca, 1;
Tedesco, 1; Aparicio, 1; Evan-
gelista, 1; Camarão, 1; Rato, 1;
Guimarães, 1; Arminana, 1; Cam-
bon, l; Osvaldo, .1; Rossi, 1; Mo-
reno, 1; Votorantim. 1; Josc
1; Machado, 1; Teixeira, 1; Mu-
nhoz, 1; Nascimento, 1; Barri-
lote, 1; Vicente, 1; Rizzo, 1.
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As atividades esportivas em Nova Iguassú
A CORRIDA CICLISTICA DA

PRIMAVERA

Realizou-se há pouco, em Nova
Iguassú, com todo o êxito, a Corri-
da da Primavera, festa do ciclismo
patrocinada pelo clube Filhos de
Iguassú em homenagem merecidís-
sima à Legião Brasileira de Assis-
tência.

Grande número de pessoas, no
ponto de chegada e em quasi to-
da a extensão do circuito, aplau-
diu com entusiasmo os concorren-
tes das quatro provas, principal-
mente a das moças, da qual foi
vencedora a sta. Delíina Maria, e
os da prova de honra, da qual
caiu vitorioso o ciclista iguassua-
no Alberico de Sá Bitencourt.

A sra. America Xavier da Sil-
veira, presidente da Legião Bra-
sileira de Assistência neste Muni-
cípio, assistiu, de um palanque es-
peciai, em companhia de várias le-
gionárias, à Corrida da Primavera,
dando assim, com sua honrosa
presença, maior brilhantismo à fes
ia ciclística organizada pelos srs.
Marinho Magalhães, chefe do De-
partarnento de Ciclismo e Motoci-
clismo da Liga Iguassuana de Des-
portos, Alberico de Sá Bitencourt
e José Marandola.

Lamartine Babo, elemento de
merecido destaque no meio radio-
fônico nacional, foi um número de
sensação entre os assistentes, por-
que, ao microfone, chamou a aten-
ção de todos para a sua figura
de humorista bastante popular.

Classificaram-se nas quatro pro-
vas e foram premiados os seguin-
tes ciclistas:

Na primeira prova (meninos até
14 anos), 2 voltas. Em primeiro lu-

Marinho Magalhães, chefe do departamento de ciclismo e motoci-
clismo da Liga Iguassuensc de Desporto?. Terrestres.

gar Wanderley José Ávila, seguin-
do-se-lhe, pela ordem, Paulo Fer-
nandes, Aldemiro Fagundes Tinoco,
Fábio Raunheitti, Jair Damaso e
Murilo Costa Filho.

Não se classificaram os jovens
Sebastião Pereira Dias e Humber-
to Baroni.

Na segunda prova (moças), 4
voltas. Em primeiro lugar, Delfina
Maria, seguida pelas concorrentes
Maria de Carvalho, Nanei Soares
e Gioconda Baroni.

Apesar da queda que sofreu du-
rante a corrida, Maria de Carva-
lho, a vencedora da prova ciclista

anterior, classificou-se em segun-
do luqar, merecendo por isso, co-
mo prêmio, um lindo estojo de
perfume, oferta do dr. Ceil Cunha
Tinoco.

Na terceira prova (rapazes), bi-
cicletas de passeio, 10 voltas. Em
primeiro lugar, José Pimenta de
Morais, seguido dos ciclistas Odail
Humberto, Manuel José da Silva e
Valdir Aceti.

Não se classificaram os corre-
dores Mato Costa, Nilton Fernan-
des, Antônio Sicomedes, Benedito
Barbosa Lima, Miguel Moura e Ju-
lio Nunes, tendo abandonado a
prova loab Lopes Teixeira, Albano
Mesquita, Antônio Ferreira e Jor-
dão Borges erreira.

E na quarta e última prova (cí-
distas de 3.a categoria), 25 voltas.
Em primeiro lugar, Alberico de Sá
Bitencourt (campeão Iguassuano,
representando o clube Filhos de
Iguassú), seguido, pela ordem, dos
ciclistas José Doméa, Eduardo Mar-
tins, Valdemiro Fernandes, Evaldo
Corrêa Rodrigues, Ari Regasso e
Orlando Martins.

Foi desclassificado o ciclista Jor-
ge Chisca (Art. 17, alínea D, do
Regulamento Geral).

CONTROLADORES DA CORRIDA

Juiz Geral — César Augusto
Henriques. Cronometrista: Manuel
Pereira. Juizes de pista: José Ma-
randola e José Baroni.

IRRADIADA A CORRIDA PARA
TODO O BRASIL

A Radio Sociedade Fluminense,
a simpática estação de Niterói, que
mantém um programa diário de-
dicado a Nova Iguassú, fez a irra-
diação da sensacional Corrida da
Primavera para todo o Brasil, sob
o patrocínio exclusivo da firma ex-
portadora de laranjas Francisco
Baroni & Filho.
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Aspecto das olimpíadas do E. C. Iguasíu
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Grupo fidalgo, colhido quando dos festejes do 30.° aniversário do Esporte Clube Iguassú .

A ENTREGA DOS PRÊMIOS
i
i

À noite, na sede do Filhos de
Iguassú F. C, patrocinador da vi-
toriosa Corrida da Primavera, o sr.
Narciso d'Almeida Ramalheda,
presidente do alvi-rubro, sr. Mari-
nho Magalhães, membro da Comis-
são organizadora, e o sr. Murilo
Costa e senhora, representantes da
Legião Brasileira de Assistência,
procederam a entrega de numero-
sos prêmios aos ciclistas classifi-
cados nas quatro provas, tendo o
sr. Alberico de Sá Bitencourt, cam-
peão número um da tarde, recebi-
do diversos prêmios, inclusive um
relógio de pulso, valiosa oferta do
sr. Antônio Nunes d'Almeida.

O ESPORTE CLUBE IGUASSÚ E
OS MAIS RECENTES RESULTADOS

DE SUAS COMPETIÇÕES
ESPORTIVAS

RESULTADOS DOS JOGOS DE
BASQUETE E VOLEIBOL. REALI-
SADOS DURANTE O MÊS DE ANI-
VERSARIO DO ESPORTE CLUBE

IGUASSÚ

1-11-42

Basquete: Bangú A. C. x Esporte
Clube Iguassú. Vencedor: Iguassú
pelo escore de 32x30.

Constituição dos quadros:
Iguassú: Luiz (5), Henrique, Vai-

ter (3), Soma (12), Jambo (8) e Os-
valdo (4).

Bangú: Edgar (4), Valdir (6), Vai-
unho (5), Uilson (2) e Fiarela (3).

15-11-42
Basquete: Telefônica A. C. x Es-

porte Clube Iguassú. Vencedor:
Iguassú, pelo escore de 21x17.

Telefônica: Ataíde, Osvaldo (10),

Orlando (6), Cláudio (1) e Nelson.
Iguassú: Soma (4), Luiz (8), Ba-

roni (9), Osvaldo, Chuca, Djalma e
Valter.

Voleibol: Iguassú 2x0.

21-11-42

Basquete: Shell Esporte Clube x
Esporte Clube Iguassú. Vencedor:
Shell, pelo escore de 23x19.
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Quadro de basket do Bangú, que fez um jogo amistoso com c E. C Iguassú, terminando

com a vitoria desse ultimo, per 32x19.
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Voleibol: Vencedor: Iguussú, pe-
Io escore de 2x0.

30-1142

Basquete: Departamento de Im-
prensa Esportiva x E. C, Iguassú.
Vencedor: Iguassú, pelo escore de
31x17.-

D. I. E.: Alberto (5), Geraldo,
Maurício (8), Carlos (2) e Geraldo
(2).

Iguassú: Ceíl (1), Guarací, Luiz
(4), Cunha (25, Baroni (15), Djalma
(l)e Jorge (8).

"BANDEIRA BRANCA"

Foi campeã de Basquetebol, dos
adultos, vencendo a Preta pelo es-
core de 20x14 e a Preto e Branca

Atletas campeões: Frederico, Or-
lando, Pedro, Durval, H. Soma, Gui
Matos e Azí Garrido.

Campeã também do Voleibol fe-
minino, tendo vencido a Preta por
2x1 e a Preto e Branca por 2x0.

Componentes do time vencedor:
Alice Melo, Areei Briíagão, Natal
Silveira, ítala Di Gregorio, Giselda
Teixeira e Meide da Silva.

18 7 dj Janeiro de 1943
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O quadro de basket-ball do l\. C Iguassú, venced; r da equipe banguense por 32x19.

«!ste Tinmero consta de 14 paginas.

Números atrasados desta
Revista no Rio G. do Norte

Pedir a LUIZ ROMÃO

Av. Tavares de Lira, 48 -- Natal

Vencedor ainda do pinque-pon-
gue mixto, vencendo a Preta pelo
escore de 2x0 e a Preto e Branca
por 2x0.

Componentes: Amadeu, H. Soma,
Carmelita e Giselda Teixeira.

"BANDEIRA PRETA"

Foi campeã em Basqueiebol Ju-
venil, vencendo a Branca pelo es-
core de 20x16 e a Preto e Branca
por 28x16.

Vencedora de pingue-pongue
adultos, vencendo a Branca por
por 2x1 e a Preta e Branca por 2x0.

Componentes do time: Osvaldo,
Alberico, Arnô, íorge, Paladino e
Darci.

"BANDEIRA PRETO E BRANCA"

Foi campeã de Voleibol masculi-
no, vencendo a Preta por 2x1 e
a Branca por 2x1 .

Time vencedor: Rui Matos, He-
lio Soma, Mateo,, Baroni, Jorge Sil-
veira, Sebastião Matos, Valter e
3á Rego.

VENCEDORES DE ATLETISMO

100 metros rasos Darci, da
Bandeira Preta, com o tempo de
13"09.

200 metros rasos - - Luiz Silvei-
ra, Bandeira Preta, com o tempo
de 24"02.

Altura, feminino Natal Silvei-
ra, Bandeira Branca, com lm25.

Distancia Jair, Bandeira Pre-
ta, com 5m06.

Distancia feminino — Natal Sil-
veira, Bandeira Preta, com 3m60.

Dardo - - Joaquim, Bandeira Pre-
to e Branca, com 45m75.

Disco Hipolito — Bandeira
Preta, com 27,76.

Peso — Jair, Bandeira Preta,
com 13,71.

RESULTADOS DE FUTEBOL

10-11-42

Sporte Clube Iguassú x Volun-
trio F. C. Vencedor: Iguassú, 2x0.

15-11-42

Esporte Clube Iguassú x Telefò-
nica. Vencedor: Iguassú 4x0.

25-11-42

Radio Guanabara x Transmisso-
ra. Empate de lxl.

O time do Iguassú é o seguinte.
Guilherme; Otacilio e Asis; Al-

fredo, Bacarat e Maurício; Pipa,
Manoel, Joaquim, Cadinho e Bento.

Aos esportistas de Canoas no

interior do Rio Grande do Sul

Como redator-chefe e secretário de ESPORTE ILUS-
TRADO desde sua fundação, tenho dispensado, ininter-
ruptamente, aos esportistas do interior do Brasil, o maxi-
mo da minha simpatia. Assim é que com grande prazer
posso comunicar desde este numero, aos esportistas do Rio
Grande do Sul, mais uma ótima aquisição, na pessoa do
esforçado esportista Olavo Oliveira de Abreu. Resolvo as-
sim, desde já, nomca-lo REDATQR-CORRESPONDENTE
de Esporte Ilustrado em Canoas e cidades próximas,
prometendo ainda para o próximo numero a puolicaçSo
de um interessante trabalho seu, relativo ao Io Campeo-
nato Oficial de Canoas. AMINTHAS DE AGUIAR,
Redator-Chefe e secretário de Esporte Ilustrado .

1
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fJÍIPDICiriEir NA IGB-fT
SAGROU-SE CAMPEÃO DA SÉRIE "A" DE BASKET-BALL DA "ALÇA 0 LIGHT A. C. --0

CLUBE LIGHTEANO CONQUISTA PELA 6/ VEZ CONSECUTIVA O COBIÇADO TITULO DE
CAMPEIO — E' VICE-CAMPEÁO 0 TELEFÔNICA A. C. — TABELA FINAL DO CAMPEO
NATO DA SérÍe "A" DE BASKET DA LEALCA - N^^^"^^»
DESFILE" DA RADIO TUPI EM HOMENAGEM AOS ASSOCIADOS DO LIGHT TÊNIS CLUBE

Secção sob a orientação de OTACILIO BORGES MONTEIRO

Como fora previamente noticia-
do, realizou-se em 10 de Dezembro
último a derradeira rodada do
CompGonato da série "A" de Bas-
kct-ball de 1942. promovido pela
LEALCA, cem o encontro das aqui-
pes principais do Light A. C. x Te-
lefônica A. Clube, as quais ocupa-
vara o l.° poslo na labelc.

Com esto encontro decisivo pela
conquisto do campeonato de^ 1942,
o amplo "Ginásio Independência"
abrigou a maior e mais entusiasta
assistência até hoje vista nos jogos
de basket-ball dentro da Ligh;. Os
torcedores dos quadros vencedor o
vencido souberam animar e aplau-
dir incessantemente os seus dis^i-
plinados adeptos. O elemento femi-
nino muito contribuiu para o su-
cesso do mesmo, pois foi enorme
o número de moças e senhoras
quo compareceram ao majestosa
recinto.

O prelio íei empolgante, o a ra-
paziada do Light A. C, dosejendo
mais uma vez sagrar-se campeão
da Light, empregou-se com ener-
gia e grande dose de entusiasmo,
o mesmo acontecendo aos denodo-
dos defensores do qrêmio Teleíò-
nica Atlético Clube, que tudo fiz**-
ram com galhardia e disciplina,
aüm de arrebatarem a supremacia
de Basket-ball. da entidade lightec-
na, a qual em cinco anos conse-
cutivos pertencia ao Light A. C.
Todavia, ao esgotar-so o tempo ra-
gulamentar, o "placard" acusava
o empate de 23x23, conquistado
no último segundo, por Tthaydo,
do Telefônica, ao cobrar com mães-
tria um lance livre.

Nos minutos de prorrogação que
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se seguiram, os amadores do Light
A. C. foram baíejados pela sor'e
e conseguiram as cestas da vito-
ria, enquanto que os do Telefônica
marcaram mais três, perfazendo o
total de 29x26. Os teams campeão
e vice-campeão confraternizaram-
se, numa demonstração de são es-
pírito esportista e de verdadeiro
amadorismo.

A Mario Sarmento e Manoel Fon-
seca, diretor de basket e diretor
de esportes, respectivamente, do
Light A. C, cabem as maiores hon-
ras pela conquista do 6.° Campeo-
nato de 1942, que foram todos rea-
lizados pela mentora dos esporas
da Light, o mais interessante 0( o
mais dificil.

Todos os clubes disputantes
apresentaram teams eficientemen-
te preparados e aguerridos, sobres-

Flagunte àz umi, cantora ao m;c-ofon'.

saindo-se, além do do clube cam-
peão e o do Telefônica. O vice-
campeão apresentou um quadro-
padrão, com todos os seus in*e-
grantes, feitos desde a aprendiza-
gem do manejo da pelota, denvo
do Telefônica A. C. Isto foi conse-
guido sob o maior rigor da ordem
e da disciplina, e com a eficiente
orientação técnica de Jorge Athay-
do Silva, o conceituado diretor de
basket-ball do Telefônica A. C,
campeão do Torneio Initium e vi-
ce-campeão de 1942.

Afonso Lefever o losó M. M.
Guersola, controlaram otimamente
a peleja, com uma arbitragem per-
feita, a qual muito contribuiu para
o grande sucesso do encontro final
da temporada de 1942, da Lealca.

Os dois quadros estavam assim
formados:
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Flagrante no L:ght Tênis: vendo-se em'cima'Ari Barroso e a diretoria
a numerosa assistência que compareceu.

do clube lishtecno. Em baixo

Light A. Clube Oscar, Maria
(b), Adalberto (12), Jandovi >2),
Waldo, Carretero (3), Martinez Í7),
Elzio o Fonseca.

Telefônica A. C. Jorge (15).
Cruz (14), Souza (3). Nelson (1),
Waldyr (3), Jesus e Acyr.

CAMPANHA DO LIGHT A. C.
EM 1942

Light A. C. 46 x Light Garage
32; Light A. C. 38 x Light Garaoe
24; Light A. C. 30 x Teleiònica A.
C. 43; Light A. C. 29 x Telefônica
26; Light A. C. 51 x Light Empre-
gos 30; Light A. C. WO x Light
Empregos.

OS MARCADORES DE CESTAS
DO LIGHT A. C.

1.° Sarmento (guarda) 44; ?.°
Martinez (centro) 41; 3.° Adalberto
(ala) 22; 4° Fonseca (ala) 21; 4.°
Jandovi (ala) 21; 5.° Elzio (ala) 15;
6.° Eduardo 9; 7.° Dacio 7; 8.°
Oscar 5; 9.° Waldo 2; 9.° Orlando
2; 9.° Lais 2.

BIOGRAIA DOS JOGADORES DO
LIGHT A. C.

Pedro Martinez - Campeão .Ia
Light de 1935, 1936, 1937, 1939,
1940 e 1942, campeão do Inicio de
1937, 1939 e 1940.

Eduardo Carretero — Campeão
da Light de 1935, 1936, 1937, 1939
e 1940,

Adalberto Santos Campeão
da Light de 1937, 1939 e 1940, Jo
Início de 1939 e 1940.

Waldo Meireles - - Campeão da
Light de 1937, 1940 e 1942, do Iní-
cio de 1937.

Mario Sarmento - Campeão da
Light de 1937, 1939, 1940 e 1942,
do Início de 1937, 1939 e 19*0;
campeão da Liga Comercial pele
Gaz-Rio de 1936 e 1938, vice-cam-
peão de 1936 e 1938. Do Início
vice-campeão de 1937 e 1938.

Oscar A. Silva — Campeão da
Light em 1937 e 1942, campeão do
Início de 1937, da 2,<* Divisão da
Light de 1939 e 1940, da Liga Co-
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LEIA SÁBADO

Santana
a melhor revista semanal

mercial de 1936, vice-carnpeão do

Início de 1937 e 1938.

Manoel Fonseca — Campeão da

Light de 1942, da 2.a Divisão de

1937, 1939 e 1941, do Início da 2.a

Divisão de 1937.

Jandovi Pessoa — Campeão da

Light de 1942, da 2.a Divisão de

1941; vice-campeão de "Principian-

tes" de 1939.
Elzio Nascimento — Campeão

da Light de 1942, da 2.a Divisão

de 1941.

TABELA FINAL DO CAMPEONA-

TO DA SÉRIE "A"

l.° LUGAR — CAMPEÃO
Light A. C. — 6 jogos, 5 vitórias,

1 derrota; 194 pontos pró; 155 pon-
tos contra; Saldo: 39 pontos.

Venceu o L. Garage por 46x32

Números atrasados desta
Revista em Sergipe

procurar A LIVRARIA REGINA

Rua Joio Pessoa, 137 — Aracaju
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Light A. C. campeão da serie "A" do Lealca.

e 38x24; venceu o L. Empregos

por 51x30 e por W.O.; venceu o

Telefônica por 29x26 no returno.

Perdeu para o Telefônica no tur-

no por 30x43.

2.° LUGAR — VICE-CAMPEÃO

Telefônica A. C. — 6 jogos, 4

vitórias, 2 derrotas; 179 pontos pró;
155 contra; 24 pontos de saldo.

Venceu o Light A. C. por 43x?0

no turno; venceu o L. Garage por
35x31 no returno e o L. Empregos

por 24x21 e 39x24. Perdeu para
o L. Garage por 20x12 e perdeu

para o Light A. C. por 29x26.

3.° LUGAR
F. C.

LIGHT GARAGE

6 jogos, 2 vitórias, 4 derrotas;

145 pontos pró e 163 contra; defi-

cit 18 pontos. Venceu o Telefônica

por 20x12 e o L. Empregos por
38x32. Perdeu para o L. A. C. por
38x24 e 46x32; para o Telefônica

no returno por 35x31 e para o Em-

pregos W.O.

4o LUGAR LIGHT EMPREGOS

6 jogos, 1 vitória e 5 derrotas;

107 pontos pró e 152 contra; defi-
cit 45 pontos. Venceu o L. Garage
W.O. Perdeu para o Light A. C.

por 51x30 e por W.O.; para o Te-
lefônica por 24x21 e 39x24; para o
L. Garage por 38x32.

C. T. DE BASET-BALL DA LEALCA

Deliberou congratular-se com os
clubes campeão e vice-campeão,

pelos brilhantes títulos conguista-
dos.

Deliberou oficiar, por intermédio
da secretaria, ao Light A. C, cum-

primentando-o por ser este clube
detentor pela 6.a vez consecutiva,
do título de Campeão de Basket-
bal Ida Lealca.

LIGHT TÊNIS NOITE DE ARTE

A Diretoria do Light Tênis pro-
porcionou ao guadro social lightea-
no na noite de 17 de Dezembro
último, esplêndida Hore de Arte,
na gual pontificaram nomes de
aplaudidos artistas do país. Assim,
ouvimos magníficos números de
Yolanda Moreaux Mesodi Baruel,
Roberto Miranda e Lucina Amora,
tendo, também, Sylvio Moreaux fa-
lado sobre a origem do piano. O
escolhido programa, constituído de

peças iá consagradas pele público,
proporcionou aos lighteanos uma
encantadora audição musical.

RADIO TUPI NO LIGHT TÊNIS

Cooperando gentilmente no pro-
grama organizado pela Diretoria
do Light Tênis em regosijo à pas-
sagem do seu l,° aniversário de
fundação, a Radio Tupi fez desíi-
lar, por especial delicadeza da
Toddy do Brasil S. A., os seus es-
plêndidos calouros pelo palco do
Centro Recreativo Independência, à
rua Barão de Bom Retiro n.° 561,
os quais foram fartamente aplaudi-
dos pelo numeroso público que
acorreu ao amplo salão daquele
Centro. Os calouros foram apresen-
tados pela figura dinâmica e inte-
ligente de Ary Barroso, musicista
de excepcionais qualidades e um
das mais apreciados locutores do
país. Essa realização proporcionou
ao guadro social do Light Tênis
uma noite agradabilíssima.

Números atrasados desta
Revista no Pará

Pedir a
ALBANO H. MARTINS k CIA.
Travessa Campos Sales, 85 - Belém

0 F00T-BA EM MARIANA
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O conjunto dos Alfaiates F- C, de iMariana, que perdeu por 3 x'2
paia o quadro local dos Comerciados F, C.

O quadro dos Comerciarlos F. C-, que tevou de vencida por 3x2 o
team dos Alfaiates F, C-,_da mesma cidade.
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Departamento Feminino do Futebol Clube Canoense de Canoas, Rio Grande do Sul.

Esportes no interior Gaúcho
0 FUTEBOL CLUBE CANOENSE.
CAMPEÃO INVICTO D0 1CAMPE0-
NATO OFICIAL DA CIDADE DE
CANOAS, ESTADO DO RIO GRAN-

OE DO SUL

Crônica de Olavo Oliveira
de Abreu.

O valoroso F. C. Canoen-
se, legitimo orgulho e expo-
ente máximo do futebol da
cidade de Canoas, Estado do
Rio Grande do Sul, conquis-
tando o honroso titulo de cam-
peão invicto do ano de mil no-
vecentos e quarenta e dois,
escreveu a pagina mais glo-
riosa de sua existência.

O F. C Canoense, um ra-
ro e brilhante exemplo de dis-
ciplína desportiva, desde os
seus dias de reergui mento,
impoz-se sempre pela efici-
encia e poderio de seu onze.

Modesto, porém, contando
em sua diretoria, com ele-
mentos abnegados, dispôs-
tos a tudo fazerem pelo seu
engrandecímento, no ano de
mil novecentos e quarenta e
um, tendo á frente de seus
destinos a figura dinâmica
do tenente Alfredo Antônio
de Lima, inauguraram a sua
nova e confortável praça de
esportes, possuindo além de
um excelente campo de tu-
tebol todo gramado, duas con-
fortaveis canchas, sendo uma
para basket e outra para vo-
lei-bal e urna confortável sede.

Conscío de sevi passado glo-
rioso, o F. C. Canoense, an-
tes da assinatura do decreto-
lei n" 3.199, que oficíalisou
o esporte nacional, resolveu
filiar-se á Federação Rio Grau-
dense de Futebol, pela qual
nesse mesmo ano, como re-

presentante oficial da cidade
de Canoas, defrontou-se em
disputa do Campeonato Es-
tadual, com o seu valoroso
co-irmão Departamento Des-
portivo das Minas de São Je-
ronymo, onde após duas pro-
rogações caiu vencido pelo es-
core de 5 x 3. O seu onze es-
tava assim constituído:

Carlos, Flores e Álvaro; Tan-
credo, Hélio e Basüío: Aris-
tides, Eraldo, Acacío, Chico
e Rafael.

No corrente ano, junto com
os seus valorosos co-irmãos
Esporte Clube Brasil, Espor-
te Clube Oriente, Gremjo Es-
portivo* Niterói e Grêmio Es-
portivo Uruguaiana, funda-
ram a Liga Canoense de Fu-
tebol, pela qual brilhante-
mente sagrou-se j campeão
invicto » e absoluto , titulos
conquistados graças ao es-

forço, amor e disciplina de
seus defensores, o dinamis-
mo de verdadeiros despor-
tistas, dos seus dirigentes,
que tudo fizeram para que
o glorioso clube alvi-azul con-
quistasse os louros da vitória.

A CAMPANHA GLORIOSA
DURANTE O CAMPEONATO

Resaltando o brilhante fei-
to praticado pelo F. C. Cano-
ense, no certame de 1942,
devo resaltar a figura simpa-
tica do sargento Duarte Mo-
rais, como sendo o constru-
tor dessa brilhante façanha.
Orientando com carinho o pre-
paro de sua equipe, o técni-
co alvi-azul soube jmpor-se
perante os seus pupilos, que
o obedeceram cegamente. En-
controu Duarte Morais, além
da disciplina, ardor e com-
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Jogadores do F. C, Canoense dos 1.° e 2.° teams após receberem as faixas de campeões.
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Departemento Feminino e jogadores do F. C. Canoense.

preensao por parte dos joga-
dores, o apoio dos seus diri-
gentes, onde salienta-se em
primeiro plano a figura di-
namica e resoluta do 1" Te-
nente Aviador Alfredo Con-
çalves Corrêa, atual manda-
tario do clube, legitimo he-
roi da nossa gloriosa Força
Aérea Brasileira e legitimo
condutor dessa gloriosa fa-
çanha conquistada pelo F. C.
Canoense, e ainda coopera-
ção valiosissima dos despor-
tistas Otto Alberto Tacobus,
José de Oliveira, Odoni Lon-
ghi, Teodoro Bogen, Veneran-
do Comes de Oliveira. Outros
associados como Lo uri vai Bar-
thi, Teodoro Kolback, Fran-
cisco Liotti, Pedro Nickele e
outros, muito contribuíram
para essa estupenda vitoria,
a mais brilhante conquistada
pelo valoroso F. C. Canoense.

O clube de Alfredo Conçal-
ves Corrêa, contou ainda para
incentivar os valorosos de-
fensores da jaqueta-azul.com
a valiosissima cooperação do
Departamento Feminino, sob
a sábia e incansável direção
da diretora Sra. Filomena
Ninov Meireles.

OS JOGADORES CAMPEÕES

Foram os seguintes os jo-
gadores que compuzeram o

EXPRESSO AZUL >, con-
quistando o titulo de cam-
peões.

ROMEU HALFEN: Um ar-
queiro arrojado e firme. Foi
o n° 1 da temporada.
FRANCISCO ASSIS DA ROSA:
zagueiro direito. F' possuidor
de grandes recursos.
Disciplinado e técnico. E' um
autentico crack ot sua po-
siçâo. Pode brilhar em qual-
quer grande quadro.
ÁLVARO PEREIRA PINTO:
zagueiro esquerdo. < E* o bai-
xinho máo do onze . Joga

com amor ao clube,
ror dos forwards.

E' o ter-

BASILIO PACHECO DE SOU-
ZA: Médio direito de gran-
des recursos. Defende e au-
xilia o ataque com grande e-
nergia.
CARLOS JOÃO ALFF: Cen-
tro médio. Veio do 2o quadro
onde atuava na extrema es-
querda. Foi a revelação na
presente temporada, na di-
ficil posição de centro-médio.
E' muito calmo, bom passa-
dor e não esmorece.

NELSON TROMER: Médio és-
querdo. Joga tanto na defe-
za como no ataque. E' muito
combativo e nunca esmorece.
JUVENIL ANTÔNIO DE LI-
MA: Médio (reseiva). Ótimo
marcador e auxiliar do ata-
que. Joga tanto de centro-
méd i o, como ala.
ASTOR ALFREDO NABIN-
GER: Extrema-direita. Dono
de possante arremesso e óti-
mo schootador em goal.

ATAL1BA DE CASTRO: Me-
ia-direita. E* o motorzinho
do (juadro. Mvi ito esforçado,
bom passador e arremessa-
dor ao arco.
ACACIO FLORES TRINDADE:
Centro-forward. E' o espan-
talho dos arqueiros e o golea-
dor n" 1 da temporada. Possue
forte arremesso e rara visão
das redes.
DILERMANDO ARAÚJO DOS
R EI S: Meia-esquerda. J oga com
o cérebro. Ótimo passador
e fintador. Sabe arremessar
em goal.

ARISTIDES PEREIRA PIN-
TO: Extrema-esquerda. E' um
ponta perigoso. Bom atira-
dor em goal e ótimo passador.

Conquistou ainda o F. C.
Canoense o campeonato dos
2os. quadros, com apenas ditas
derrotas. São campeões os
seguintes jogadores.

CARLOS LAUSE, PAULO
PINHEIRO MACHADO, DAR-
CY DIAS SILVEIRA, ANTO-
NIO FIALHO DE VARGAS.
AFONSO DIAS DE VARGAS,
NEMESIO MIRANDA MEI-
RELES, TEOBALDO FREITAS,
SÉRGIO COMES FONSECA,
PEDRO MACHADO HENRICH,
GRECORIO NICKELE, VAL-
DEMAR MARQUES E ANTO-
NIO NINOV.

O DESDOBRAMENTO
CAMPEONATO

DO

Foi o seguinte o desenro-
lar do campeonato.

PRIMEIROS QUADROS: PRI-
MEI RO TURNO: G. E. Ni-
teroi x F. C. Canoense, 4
x 5: F. C. Canoense x E. C.
Oriente, 5 x 1: G. E. Uruguai
a na x F. C. Canoense, 3x3:
F. C. Canoense x E. C. Bra-
sil, 5x1.

SEGUNDO TURNO: F. C. Ca-
noense x C. E. Niterói, 5 xO:
E. C. Oriente x F. C. Ca-
noense, 1 x 9: F. C. Canoen-
se x G. E. Uruguaiana, 6 x

1: E. C. Brasil x F. C. Cano-
ense, 1x4.
SEGUNDOS QUADROS: PRI-
MEI RO TURNO: O. E.Nite-
roi x F. C. Canoense, 3x2:
F. C. Canoense x E. C. Ori-
ente, O x 1: C. E. Uruguaia-
na x F. C. Canoense, 1x7:
F. _C Canoense x E. C. Bra-
sil, .) X J.
SECUNDO TURNO: F. C. Ni-
teroi x G. E. Canoense, 7x1:
E. C. -Oriente x F. C. Cano-
ense, 0x2: F. C. Canoense
x G. E. Uruguaiana, 5x1:
E. C Brasil \ F. C. Canoen-
se, 1 v 2.
PRIMEIRO QUADRO:
Goals á favor, 42 Contra,
12 Saldo, 30.
SEGUNDO QUADRO: Goals
a favor, 28 - Contra, 10
Saldo, 1S.

ri™R à*%

Nemesio Miranda Meireles e Antônio Ninov, um dos mais velhos
defensores do F. C. Canoense.
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