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Mario Gonzalez. Um no-

me que ainda ha pouco
era só conhecido do nosso

restricto meio golfista. Um

punhado de "golfers" paulis-
tas. outro punhado de "gol-

fers" cariocas e era tudo.

Um pouco e isso mesmo em

S. Paulo e no Rio de Janeiro.
Nem siquer no resto do Bra-

sil.

Jovem, muito novo mes-

mo, com 18 annos apenas, e

praticando um sport que

quasi se processa em cir-

culos fechados, era para a

grande massa, para as multi-

does — um anonymo qua-
si. . . E para o Continente,

um caso de pouca expressão,

já que, com tantos outros,

nada de notável fizera como

participante dos Campeona-

tos de Golf tia Argentina.

Tinha geito, parecia ape-

nas dar para o golf, nada

mais que uma vaga espe-

rança. . .

Mas no Sport, qualquer

que seja elle, ha sempre

tantas esperanças, tantas

promessas que dahi não

saem . . . Assim, Mario Gon-

zalez, como muitos outros,

não chegou a se focalizar no

transcurso dos jogos realiza-

dos em 1939, em Buenos Ai-

res.

Veiu o anno de 1940.

O Garoto, depois de um trabalho silencioso e effici-

ente, volta á Argentina, no afan de participar novamente

dos seus Campeonatos Abertos.

E então, com a violência inaudita de um petardo e

com uma repercussão jamais prevista, torna-se a maior fi-

gara do certamen golfista.
Vence o Campeonato de Amadores e vence, logo a

seguir, o Campeonato de Profissiohaes, ambos justamente

numa temporada que se affirmava das maiores, das mais

importantes de toda a vida golfista sul-americana, já pela in-

vejavel e extraordinária classe dos seus participantes, já pelo

total jamais alcançado de golfistas inscriptos e em disputa.

E o fez seguro, sereno, perfeito no estylo, consciente
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e dono absoluto de tudo quanto se possa exigir para um

verdadeiro '"astro" do Golf.

E assim, como GOLFER-REVELAÇÃO, passou Mario

Gonzalez a ser a figura n.° 1 de todas as actividades sporti-

vas continentaes. E se Mario Gonzalez ganhou dois Cam-

peonatos, o Brasil ganhou muito mais, pois já agora todo

o Mundo sabe que em terras brasileiras também surgiu um

novo Bobby Jones, táo jovem, tão perfeito, tão campeão

e tão "az" como o jovem norte-americano, ganhador do

Campeonato de Golf da Inglaterra.

Salve, pois, Mario Gonzalez, o golfer-revelação do

Continente sul-americano. Salve !
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SPORT ILLUSTRADO, como pro-
qramma de serviço, resolveu re-
cenlemente iniciar uma publicidade
das sódes sociaes, das praças spor-
tivas, das múltiplas installações,

emfim, dos chamados grandes
clubs cariocas. Essa reportagem
illustrada, feita principalmente no
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Interior dos grandos clubs, tom
como objeclivo trazer aos olhos dos
leitores de todo o Brasil o quanto
representa em progresso e coníor-
Io material o trabalho das dire-
ctorias dos nossos gromios, no sen-
tido do apparolhal-os eííicionte-
monto para a pratica dos sports
e para nua vida social.

Ü

Iniciada com o tricolor, veiu a
seguir o alvi-nogro; quando ca-
bia ao Vasco surgir om nossas pa-
ginas, isso no numero anterior,
soííreu a série uma inesperada in-
torrupção, em consoquoncia do um
"tal Cardoso", ompregado sem ca-
tegoria do club cruzmaltino, haver
impedido violentamente quo nosso
photographo lovusso a olíeito a
obtenção das photos indispensa-
veis á dita publicidade.

Iteí* ^"Nfíi^H hY flw ' ¦i—i "— -' ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^r^^^zfffif^^^mwSim^^m^^^^^^mKr^^^^B^BS^mm1 * ^?^S2flB9N^BH«t- *

¦¦¦''-¦TaafiaflaJBHaaaaaaaaaaaavaaaaaK -fil mm\ '£"ÍÚ v'$^^B mw^^SÊms^Sm^^^ÊB^ÊÈ^ lPT,^U * É-' ' ¦».- —. fl KmhSm ¦'¦^'ijE'JI Í«h ^B> $8mSm2 ^^*ràfr*fà'ir?*iÉn'• r:'^ uB? ^Bk' "*~pm^E

mm,^^mít^bagM^AÉÉÈgÊ^mÊmmmgg^Ê^ '-.x&sm^Ê -t\Xy^&i&j&S&MSj^^Ê BEwfiSnfófi&b-^: r< ^^feMMW ¦ HnffflLfflfiffffrrF^^ •->'< v--m. '¦¦"v.«í',síí..i-'-';'-}í.!' íx-t-v^H ¦ sGkSk .s» ¦•£$*' ,s,-ít»^*jj^BI

^^mm ^^^k^sp ^'^^^-^p»Í PI tjb&h^^bé^ wpmfefx^í "^ t-y&'^;^MS^^MÉBwgMBBaÉ^BBBBBBBwBMBw *"-y-^ ¦^^.-.'Vv .^' 'U^-.^^^^-á^^x-p^é

i^^^^^^K^rt <* ^.---*rU": ^^-~,'4^'^^1i^l i 'r^w'«"IMi\m VimmJMÈmmm&8ki0«Hyw>\ ¦-; < mmmmam&SÊ,

i smmm^^Êmmmê^^^^iM^^sm^^^^Êm^MW^m ' í _l'»^NB^^gaM3HiÍlB^^#'émutmm^\AmW\T^\mmiMujMuaMLi^uM ....l

Wm^^^mmmm *M^&&S3EZ^^ \ mM 1 ti âBUmmmWKSKB^J^^-., .' i^

' 
m I ¦ \- F mVO^^T« ' ^

¦¦:-:::>ííf?í^™ SBfiS^fc^';--"--;^ ¦':; 3B ¦¦¦";:¦.¦.¦.¦:¦:":':''.¦¦'¦¦;:¦':¦:¦; ' / ?X /¦ \ 
''¦¦¦'¦¦',:¦: /.^SS-' 

^k»1' ;. M\Í^K:'-^S^Ki^^»Í^^^AX± X^^^^^BaiS^mmmmmmWX^

Em conseqüência disso, iicou o
Vasco da Gama de fora, mas
SPORT ILLUSTRADO não poderia
encerrar por isso seus trabalhos,
á que muitos outros grandes clubs

aguardavam sua voz. E assim cou-
bo ao America F. C. o direito de
oííerecer aos nossos leitores uma
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bella visão do sou patrimônio so-
ciai e sportivo-.

O grande club da camisa rubra,
dono do um stadium, com bom
campo de íoot-ball e demais locaes
para a pratica cios sports, offe-
receu ao nosso photographo todas
as facilidades, o o resultado dessa
intelligente orientação dos respon-
saveis americanos ahi está, atra-
vés das nossas paginas. Aspectos
e recantos, talvez desconhecidos
dos seus milhares e milhares do
"íans", certamente espalhados por
todo o Brasil, ficam nossa reporta-
gem sob os seus olhos, numa de-
monstração viva do real progresso
do America F. C., e principalmen-
te como um documento irretorqui-
vel do quanto se tem esforçado
pelo engrandecimenlo desse que-
rido grêmio tanto as passadas
como a actual dynamica directo-
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ria, já que o que ahi se vè nada
mais é que o frueto da cooperação
de todos os americanos, tão dedi-
cados no passado como no pre-
sente.

E muito se poderá ainda esperar
da dedicação daquelles que, por
direito de conquista, ainda o irão
dirigir futuramente.

Activo no foot-ball, no basket,
no tennis, na natação, nem por
isso deixa o America de attender
com carinho ao lado social, rea-
lizando om seus dominios e na
intimidade de sua vida, bem ser-
vida pelas instailações que hoje
desvendamos, constantes festas
dançantes e sportivas, no trans-
curso das quaes, os seus athle-
tas se destacam, mais realce e
maior brilho logra a tão querida,
graciosa e sempre encantadora fi-
gura da Mulher Americana.
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A mesma medida de precaução

que motivou a transferencia da roda-
da de foot-ball marcada para o do-
mingo 27 de Outubro, deveria
ter também se estendido pelos
sectores náuticos. Pelo menos, o
êxito completo que se previu
para o campeonato de remo teria
se confirmado. Assim, debaixo
de temporal o publico amante do
fidalgo sport ficou na sua quasi
totalidade, privado de assistir um
dos mais bcllos certamens que já
se realizou entre nós.

Apenas um numero reduzido
de crentes se arriscou a enhentar
a impertinencia da chuva para se
espalhar pelas margens da formosa
Lagoa, afim de acompanhar o
sensacional duello entre o Flamengo
e o Vasco, maior que se inscreveu
na historia do remo metropolitano.
Entretanto, segundo se poude apu-
rar os dirigentes da competição
preferiram obedecer ás determi-
minações do Código de Regatas
no tocante as transferencias. Isto
c, o adiamento das regatas só
poderia ser cffectuado no caso
do vento violento prejudicar a
fluetuação dos barcos. Mas, como
no momento do inicio das provas
o vento estava fdo, porem, sem vi-
olencia, os juizes tomaram posi-
cão e a regata foi cumprida até
o fim.

Necessário porem se torna real-
çar que, se de um lado tivemos uma
competição magnífica com pareôs
duramente disputados e ainda a
confirmação do empolgante equi-
librio de forças entre vascainos e
rubro-negros, de outro lado o
máo tempo influiu, de um certo
modo, nas performances de algu-
mas embarcações, que poderiam
ter aceusado melhores resultados
no chronomelro. De qualquer for-
ma, salvo o desenrolar accidentado
do segundo parco, no qual a vi-
ctoria da Vasco ficou compromet-
tida, no mais tudo correu dentro
da maior regulaiidade e ordem,
graças ao esforço dos dirigentes
da L. R. R. J. Até mesmo a anor-
malidade daquella prova acima
citada não teve reflexo no resul-
tado final do certamen.

???

Conforme observações nossas atra-
vez varias visitas a Lagoa, tivemos
ensejo de accentuar que, se o titulo
de campeão dependesse das col-
locações secundarias, não tínhamos
duvidas em affirmar que o Fia-
mengo seria o heróe de 1940.

E' que. estudando serenamente as
possibilidades dos dois mais for-
tes concorrentes, observamos que
o grêmio rubro-negro apparecia
perigoso e efficiente em todas as
provas do programma, enquanto
o Vasco apenas reunia pretenções
em quatro pareôs; portanto, qual-
quer descuido das suas guarni-
ções credenciadas lhe seria fatal.

Não nos enganamos nos nossos
prognósticos. E o Flamengo veio
tornar-se campeão porque o «dou-
ble» do Vasco nao confirmou as
esperanças que nelle depositavam
os seus responsáveis, permittindo
que o rubro-negro garantisse três
primeiros lugares c fosse encontrar
a vantagem justamente nos postos
secundários. Teve, por conseguinte,
grande mérito o triumpho alcan-
çado pela turma de Keller. Nasceu
elle da efficiencia do conjuneto,
onde não se destacara, esta ou
aquella guarniçâo. Todas contri-
buiram para o mesmo objectivo
e seguindo sempre na raia com
possibilidades na victoria, e appa-
recendo no íinal nos postos de
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maior evidencia. Apenas um barco
do Flamengo chegou em terceiro
lugar. Foi justamente o -oito*
para o qual não fizemos previsões
favoráveis. Assim mesmo, a guar-
nicão fez bellissima corrida em
nivel igual com o Vasco e Bota-
fogo, deixando-se vencer nos der-
radeiros metros de chegada. Como
se verifica, o grêmio rubro-negro
está de posse da supremacia nou-
tica da cidade, após uma Iticia
titanica com o campeão de 1939,
que mais una vez provou o seu
poderio no dirlicil sport do remo.

Deve-se
á parte a

? ??

tratar em capitulo
historia do pareô de

'double-skiffs*, o qual foi decisivo
para o Flamengo assegurar a con-
quista do merecido titulo de cam-
peão. Medindo a responsabilidade
que lhe pesava aos hombros, a du-
pia formada por Adrino-Nurem-
berg cumpriu impressionante per-
'ormance. Não sabemos se é a
classe indiscutível posta em evi-
dencia ou a fibra de bons rubro-
negros que se deve resaltar mais
no registro desta victoria signifi-
cativa.

De qualquer forma a guarniçâo
se impoz na raia como a melhor
remada, mais hábil na decisão de
suas forças e mais confiante no
domínio amplo dõ distancia que a
separava do vencedor. Assim, aqui
fica entre as homenagens devidas
a Arnaldo Costa, a Keller e aos
campeões uma distineção especial
ao double «Nhanhan,» indiscuti-
velmente o heróe cem por cento
de tão expressiva e brilhante jor-
nada.

???

Coube ao Vasco a figura espe-
rada, isto é, de adversário forte c
temível do favorito do certamen.
Ires títulos arrancou o grêmio
vascaino — «dois sem e com
patrão» e no oito de seniors.
As demais provas foram ganhas pelo
Flamengo, salvo o «quatro com
patrão», cuja victoria coube, como
era de esperar, ao Guanabara.
Internacional e Botafogo também
appareceram briosamente, collo-

3.° pareô— Single Slciff — Balisa 1—Barco—"Una 
' 

do
Regatas do Flamengo, detentor do titulo máximo de '1940,

carioca. 2.° — Internacional de Regatas.

C!ub de
no remo

cando-se em segundo, respecti-
vãmente, no «skiff» e no oito.
Icaray, Natação e Lage collabo-
rararn, como era de esperar, para
o maior êxito do grande certamen.

Entretanto, depois do Flamengo
e o Vasco, maiores vencedores da
regata, torna-se merecido um reparo
ao «quatro com patrão» do Gua-
nabara, que alem de conseguir
bonita e fácil victoria impressionou
vivamente pelo estylo de remada
e harmonia do conjuneto, aue se
firmou na raia desde o pulo de
sahida.
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1 ° pareô — Out-riggers a 4 remos, com patrão — Balisa 8 — Barco
"Pinga", do Club de Regatas Guanabara. - - 2o. C. R. do Flamengo.

?*>?

Sem que venham as nossas obser-
vações sobre o panorama technico
da regata influir nos louvores
merecidos pelos barcos victoriosos,
cabe-nos resaltar, num registro es-
pecial. a excellente impressão dei-
xada pelos conjunetos de quatro
do Guanabara, a dupla dos irmãos
Cordeiro, o quatro sem patrão
do Flamengo, e o oito de novissi-
mos do Vasco, victorioso na prova
extra «Luiz Aranha».

Estas guarnições, pela firmeza
com que attingiram as balisas de
chegada e pelo acerto e o des-
embaraço da remada, tiveram direito
a uma menção honrosa tanto mais
que são barcos tripulados por gente
nova, que agora ultrapassou a
primeira etapa para uma carreira
que se antecipa victoriosa. Quanto
á proeza do double rubro-negro,
já tivemos ensejo de focalizar em
capitulo á parte.

???

O pareô de «dois sem patrão»
não apresentou um desenrolar nor-
mal. A dupla do Vasecembaraçou
por duas vezes, visivelmente, o
barco do Flamengo, sendo que
na altura dos 750 metros o toque
foi tão prejudicial que tirou de
carreira a guarniçâo formada por
Ary e Roldão. De accordo com o
Código, a dupla vascaina deveria
ser desclassificada, entretanto, a
lancha do arbitro geral soffreu
uma avaria, justamente no transcurso
desta prova, impedindo que o
mesmo acompanhasse a prova. As
irregularidades, apenas annotadas
pelos juizes de raia, não poderam,
portanto, ter a confirmação da maior
auetoridade da regata. Embora ten-
do sido içada a bandeira de duvida
no pavilhão de chegada, o barco do
Vasco foi posteriormente declarado
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o campeão. Sem entrar em maiores
detalhes sobre as razões que
tavoram o Conselho Technico da
«L. R. R. J. • a tomar a decisão
final, discordamos dos motivos
oreliminares discutidos pelo poder
technico da entidade. Isto é, o
choque entre os barcos do Fia-
mengo c do Vasco não foi regis-
trado cm águas neutras, ou melhor,
fora da raia. Do pavilhão de che-
gada e com o auxilio do binóculo
vimos distinetamente a embarco-
cão vaccaina invadir a raia do
adversário e compiomeUer a acçao
dos tripulantes rubro-neg.os. Si
viesse o Ftarnengo a soffrer qualquer
prejuízo no resultado final da regata
em virtude desta decisão, não
tciiamos duvida cm affiimar o
commettimento de gr.we injustiça.

???
Passemos ao desenrolar technico

do grande certamen:

1." pareô — Campeonato de
out-rigger a 4 lemos com patrão—
Campeão: C. R. Guanabara —
.Pinga- — Patrão, José Mendes
Cruz,- remadores, Celso Câmara
Lima, Gontran do Nascimento Maia,
João Pinto Filho, João Ferreira
dos Santos.

2." pareô — -Sacospan», do C.
R. do Flamengo,- 3." «Myatã»,
do C. Natação e Regatas. A guar-
nição do Guanabara confirmou pie-
namente o favoritismo vencendo,
de ponta a ponta, em beilo c im-
pressionante estylo. O barco do
Flamengo obteve, como era de
esperar, uma honrosa segunda col-
locação.

Tempos: — T 00.4, 7'13"4
c 726 '4.

2." pareô — Campeonato de
out-riggers a 2 remos sem patrão

Campeão: C. R. Vasco da
Gama — - Jair de Albuquerque'

Remadores, Amadeu Perpetuo
e Humberto Gomes Monteiro,- 2."
lugar, • Guará», do C. R. do Fia-
mengo,- 3." «Taurüs», do C. R.
Botafogo.

O vento bateu fortíssimo, por
oceasião da disputa desta prova.
Flamengo e Vasco vinham na
mesma linha, quando o barco
vascaino invadiu as águas do ad-
vercario, embaraçando a sua cor-
rida, volvendo depois ás suas
águas. Na altura dos 900 repetiu-se
o choque e, ahi, a guarnição rubro-
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8." e ultimo pareô das regatas--Outriggers a 8 remos com patrão
correu na balisa 2 - Barco "Cyro Aranha" do Club de Regatas

Vasco da Gama. 2." — C R. Botafogo. 3." C. R. do Flamengo.

negra teve que parar, tomando
seguimento quando não era mais
possível alcançar a dupla do Vasco.
A ordem das collocações deste
pareô será posteriormente confir-
mada pelo Conselho Technico da
L. R. R. J., Tempos: 8'01 M, 8'16"
e 8 30".

3." parco: — Campeonato de
single-skiff — 1.", «Uná», do C.
R. do Flamengo/ remador: Olaff
Eggen,- 2.", «Campistinha >, do C.
Internacional de Regatas — re-
mador: Rer.é Ducap; 3.", «Maim-
bo», do C. R. Icarahy: remador.-
Eynaldo Ramos.

O desenrolar desta prova con-
firmara as previsões dos entendi-
dos. Faltou a René Ducap classe
para sustentar luta com Olafr
Eggen. Pullando bem de sahida o
jovem ecuiler alvi-rubro preoceu-
pou-sc com o remador do Guana-
bara que lhe offercceu luta durante
os primeiros mil metros. Olaff
correu na expectativa e na altura
dos 700 metros encontrou o adver-
sario esgottado. Não foi aifficil
ao veterano sculler dominar a dis-
tancia que o separava da chegada
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e vencer por um barco de diffe-
rença sobre René. lorio Barccllos,
do Guanabara, arvorou, permittindo
que o Icaray conseguisse um expres-
sivo terceiro lugar.

Tempos: ~-8'44", 8'11 c8'44".
4." pareô — Prova Clássica Dr.

Luiz Aranha — Novíssimos —
Out-riggers a oito remos com pa-
trão — Vencedor: C. R. Vasco
da Gama — «Oswaldo Aranha» —
Patrão, Affonso Mauro,- Remadores:
Osório Paes Lopes da Cost3,
Joaquim Hcnriques Gonçalves, Car-
linhos Paes Loureiro, Alfredo de
Araújo Lopes, Miguel do Nas-
cimento, Sebastião Zacharias, An-
tonio Rodrigues Macedo, José
Alves do Nascimento.

2." — - Aiagu*ya -, do Tia-
mengo: — Exc-ns;'va victo-
ria do Vasco nesta p;-5.'a. A sua
guarnição 

"deixou excellentc im-
pressão pela harmonia e firmeza
de sua remada ser conjunto peri-
goso para futuros compromissos.
O Flamengo não ameaço:! nunca
o adversário. Tempo 6'51" e
e 7,02,3".

5." pareô — Campeonato de
out-riggers a 2 remos com patrão—
Campeão: C. R. Vasco da Gama
Apparicio Novaes — Patrão, Amaro
Miranda Cunha,- remadores: Manoel
Cordeiro dos Santos e Antônio
Cordeiro dos Santos,- 2." lugar —
'Tinguá • do C. R. do Flamengo,-
3.", «Henrique Novaes-, do C. R.
Lage.

A dupla campista venceu em
estylo e com alguma facilidade.
Os veteranos do Flamengo em-
bora multiplicando esforços não
conseguiram fazer perigar o tri-
umpho expressivo dos irmãos Cor-
deiro, aos quaes está reservado
em futuro próximo um destacado
lugar no remo continental.

Tempos: — 8'19" e 8'32M.
6." pareô — Campeonato de

outri-3gers a quatro remos sem
patrão — Campeão: C. R. do
Flamengo — <Sumaré» — Rema-
dores: Anacreonte Nunes, Hélio
Nunes, Adelmar Burgos e João
Lupovici; 2.", «Irineu >, do C. R.
Guanabara,- 3.", «Amazonas», do
C. R. Vasco da Gama.

Ganhou firme a guarnição do
Flamengo de ponta a ponta. O
seu maior adversário foi o Gua-
nabara, que obteve brilhante 2.°

Q»bUM*Q(ieno
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7.° pareô - - Double skiff — Balisa 1 — Barco "Nhanhan", do Club de
Regatas do Flamengo, detentor do titulo de campeão de 1940.

2 o . . Vasco da G^ma.
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6." pareô — Outriggers a 4 remos, sem patrão — correu na oalisa 7 —
Barco "Sumaré", do Club de Regatas do Flamengo, detentor do titulo de
campeão do remo carioca da temporada de 1940. 2." -- C. R. Guanabara.
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4.» pareô -Prova Clássica "dr. Luiz Aianha" Classe de "No-
vi:.simos" Out-riggers a 8 remos, co*i patrão correu na balisa ó

¦ Barco "Oswaldo Aranha ", 
do Club de Regatas Vasco da Gama.

2.°— C. R. do Flamengo.

A chuva impiedosa tentou offuscar o brilho das regatas do compeonato,
entretanto os crentes enfrentaram corajosamente o temporal e mesmo su-
jeitos aos riscos, estiveram acompanhando lance por lance do sensacional
duello-Vasco X Flamengo. A gravura mostra os torcedores abrigados sob

guarda-chuvas, nas margens da lagoa Roarigo de Freitas.
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5." pareô — Out-riggers a 2 remos, com patrão -correu na baüsa
7 - Barco "Apparicio de Novaes", do Club de Ragatas Vasco dd

Gama 2." —- C. R. do Flamengo.

lugar. Tempos: 7,06". 7*12" e
718".

7." pareô — Campeonato de
double-skiff —Campeão: 1." — C.
R. do Flamengo — Nhanhan > —
Remadores: — Henrique Nurem-
berg. Adriano Fernandes de Sá;
2." lugar — «São Je-nuario- —
C. R. Vasco da Gama/ 3.' — «Re-
lampago- do C. R. Guanabara.

Eis o pareô que decidiu o cam-
peonato paro o Flamengo. A dupla
Nuremberg-Adriano destruiu todas
as esperanças do Vasco. Correndo
admiravelmente a prova, os rubro-
negros acompanharam na expecta-
tiva e com muita calma a luta
entre o Vasco e Guanabara. Que-
brada a resistência do «velho»
Proven:ano pelos guanabarinos. não

foi difficil ao barco do Flamengo
impor a sua experiência e cruzar
o vencedor com uma vantagem de
barco e meio. Deve-se registrar a
notável e surpiehendenie figura da
guarnição -azul turqueza", o que
contando com o seu pro3 enrermo
ainda veio perder o segundo lugar
por differença mínima. Achamos
que se Carnera e Cavagnac, es-
treassem firmes o pireo poderia
ler outro resultado.

8." pareô - - Campeonato de
out-riggers a oito remss com pa-
trão. Campeão — C. R. Vasco
da Gama — < Cyro Aranha- —
Patrão — Amaro de Miranda
Cunha — Remadores: Anosto Au-
gusto Pinho, Erico Barreto, Wal-
demiro Miranda, Hamlet Wiliiam,

Romances de aventura e de amor;
re po r ta gens hist onças, m a ra vi l ho sa -
mente íllustradas ; phantasias, curió-
sidades e anedoctas ; acontecimentos
no mundo da sciencia ; notas de arte;
novidades internacionaes e política
das Nações--Tu do -isso se encontra

nas paginas illlistradas de

-*

EU SEI 1UUU
de NOVEMBRO,

á venda em toda parte
? ?

Contos escolhidos dentro do mais
rigoroso critério, ao sabor de todas
as preferencias, pois são muitos

e de naturesas diversas.
? ?

R E D A C Ç A O :

MARANGUAPE, 15
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2." pareô ~ Out-riggers d 2 remos, sem patrão — Balisa 6—Barco,
" Jair de Albuquerque 

", o'o C Regatas Vasco da Gama.
2." — C R. do Flamengo.

Aguinaldo Ferreira Leite, Adriano
Tavares Caetano, Antônio Au-

gusto de Miranda, Alfredo Tho-
maz Nunes. 2." lugar — -Scor-

pion. do C. R. Botafogo,- 3."
«Piratininga * do C. R. Flamengo.

Luta titanica se armou entre

as «Fortalezas Voadoras-. De-
ve o Vasco ao seu extraordi-
nario Mocotó a magnífica victoria
alcançada por bico de proa, quando
já vinha vencedora a 'Fortaleza-

do Botafogo, cuja figura foi bri-
lhantissima e merece um elogio

:. ' "<«t 
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La vae Luiz Ferreira Seixas, que abnegadamente correu enfermo para
não abandonar seu companheiro no double do Guanabara. O exces-

sivo esforço fez com que é chegada perdesse os sentidos. Esse

pareô era fortíssimo, já que a guarnição do Flamengo, como favorita

e ganhadora, arrastou a guarnição guanabarina ao máximo do esfor-

ço, ainda que sem chance de victoria. O remador carregado foi âo

extremo do sacrifício, não pela victoria que coube, sem duvida ao

realmente mais forte, mas pelo sport do remo, symbolo de energia

e força de vontade dos seus praticantes.
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Sob a inclemencia do tempo, o photographo de Sport lllustrado ahi
esta, no cumprimento da sua árdua missão de colher para os nossos
leitores a reportagem photographica que iIlustra a chronica da regata
do Campeonato Carioca de Remo da temporada de 1940. E a chuva

não logrou impedir sua acção.. .

especial. O barco do Flamengo,
que se submetteu a um treinamento
longo, chegou em terceiro, muito
perto dos vencedores. O Interna-
cional figurou bem na prova.

Tempos: — 6 46 2,- 6 47"4
e 6'50 

'.

???

Collocação dos concorrentes que
mais se destacaram no certamen:

1.° — Flamengo (campeão): 3
primeiros,- 3 segundos e 1 terceiro
lugar.

2." — Vasco da Gama (vice-
campeão): — 3 primeiros, 1 se-
gundo, 1 terceiro e 2 quartos lu-
gares. Venceu também a clássica'Luiz Aranha".

3.° — Guanabara — 1 primeiro,
1 segundo e 1 terceiro lugai.

4.° — Botafogo — 1 segundo e
1 terceiro lugar.

5.° — Internacional — 1 segundo
e 2 quartos lugares.

QUADRO SYNOPTICO DOS
CAMPEÕES DO RIO DE TA-

NEIRO

1898 — G. R. Gragoatá; 1899
CR. Botafogo; 1900 — G.

R. Gragoatá; 1901 — C. R. Bo-
queirão do Passeio; 1902 — C.
Natação e Regatas; 1903 — C.
R. Boqueirão do Passeio; 1904

G. R. Gragoatá; 1905 — C.
R. Vasco da Gama; 1906 — C.
R. Vasco da Gama; 1907 — C.
Natação e Regatas; 1908 — G.
R. Gragoatá; 1909 — C. Inter-
nacional de Regatas; 1910 —
C. Natação e Regatas; 1911 —
C. Natação e Regatas; 1912 —
C. R. Vasco da Gama; 1913 —

C. R. Vasco da Gama; 1()14
C. R. Vasco dá Gama; 1915 —
C. R. Guanabara; 1916 — C.
R. do Flamengo; 1917 — C. R.
do Flamengo; 1918 — C. R.
Sao Christovam; 1919 — C. R.
Vasco da Gama; 1920 — C. R.
Do Flamengo; 1921 — C. R.
Vasco da Gama; 1922 — C. R.
Guanabara; 1925 — C. R. Gua-
nabarâ; 1924 — C. R. Vasco da
Gama; 1925 — C. R. Boqueirão
do Passeio; 1926 C. R. Bo-

C.
C.

queirão do Passeio; 1927 -
R. Vasco da Gama; 1928
R. Vasco da Gama; 1929
C. R. Vasco da Gama; 1950 —
C. R. Vasco da Gama; 1931 —
C. R. Vasco da Gama; 1932 —
C. R. Vasco da Gama; 1955 —
C. R. do Flamengo; 1954 — C.
R. Vasco da Gama (FARJ) —
C. R. do Flamengo (LCR); 1955

C. R. Vasco da Gama (FARJ)C. R. do Flamengo (LCR);
1956 — C. R. Vasco da Gama
(FARJ) — C. R. do Flamengo
(LCR); 1957 — C R. Vasco da
Gama (FARJ) — CR. do Fia-
mengo (LCR); 1958 — C. R.
Vasco da Gama; 1959 — Vasco
da Gama; 1940 — C. R. do Fia-
mengo.

RESUMO:

C. R. Vasco da Gama, 20 ve-
zes; C. R. do Flamengo, 9 ve-
zes; G. R. Gragoatá, 4 vezes;
C. Natação e Regatas, 4 vezes;
C. R. Boqueirão do Passeio, 4
vezes; C. R. Guanabara, 3 ve-
zes; C. R. Botafogo, 1 vez; C.
R. São Christovam, 1 vez; C. In-
ternacional de Regatas, 1 vez.

J
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0 CAMPEONATO DO RIO DE JANEIRO E A SUA EVOLUÇÃO
De 1897, a União de Regatas Fluminense, hoje Liga de Remo do

Rio*de Janeiro, instituiu* uma prova máxima de remo, e houve por bem
denominal-a «Campeonato».

Instituída a prova, deu-se-lhe como prêmio perpetuo e transmissível
annualmente o rico bronze EN AVANT, de A. Boffil, que actualmente
conta com a inscripção da quasi totalidade dos nossos filiados, muitos
dos quaes o conquistaram, temporariamente, por varias vezes.

Essa prova foi vencida pela primeira vez em 1898 pelo Grupo de
Regatas Gragoatá, com a baleeira de 4 remos ALPHA.

No anno seguinte o typo de embarcação foi'canoas a quatro; em
1900 passou a, ser corrida novamente em baleeiras a 4 remos, e em 1902
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Este bronze é o trophéu de posse transitória ao club campeão
na temporada.

AYR PINHEIRO, Presidente da
«L. R. R. J. * escreveu:

ASSIM SE CONDUZEM O.S
VERDADEIROS AMADORES

A Liga de Remo do Rio de Ja-
neiro realiza hoje o certamen de
gala da sua temporada: A Regata
dos Campeonatos.

Nas águas da aprazível Lagoa
Rodrigo de Freitas, as representa*
ções dos clubs filiados, depois
dos sacrifícios por que passaram no
periodo ingrato do treinamento, se
apresentam, fortes e fremindo de
enthusiasmo, para a disputa do
honroso titulo de «campeões cari-
ocas».

E' de se esperar que mais uma
vez a nossa festa magna alcance o
mais completo êxito, cujo maior
factor reside na disciplina dos seus
disputantes.

Vencedores e vencidos, todos
são dignos de respeito e admira-
ção.

Heróes são todos elles, desde
que durante o prelio se portem
com lealdade para com os adversa-
rios e depois do pareô saibam os
vencedores respeitar os vencidos e
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Ayr Pinheiro, dynamico presidenteda Liga de Remo do Rio de Janeiro.

estes reconhecer a victoria daquel>
les.

Adiando a lealdade e discipli-
na á technica, estarão praticando
o sport na sua sã finalidade e da-
£0 uma demonstração real do nos-

so progresso.
Assim se conduzem os verda-

deiros amadores. -

Rio/ 27-10-940.

em yole franches a 8 remos, typo de barco que foi adoptado até 1921,
sendo que de 1922 d 1926 foi disputada em yoles-gigs a 4 remos.

Excepcionalmente, em 1927, foi disputado por numero de pontos,
cabendo ao C. R. Vasco da Gama o titulo de Campeão do Rio de )â-
neiro.

De 1928 a 1932, a Federação Aquática do Rio de Janeiro resolveu
que a prova fosse disputada nos modernos barcos — outr-iggers a 4 remos,
com patrão.

Em 1933 o titulo de Campeonato do Rio de Janeiro passou a ser
disputado por pontos, com os seguintes typos de barcos:

1) single skiff
2) double skiff
3) out-rigger a 2 remos, sem patrão
4) out-rigger a 2 remos, com patrão
5) out-rigger a 4 remos, sem patrão
6) out-rigger a 4 remos, com patrão
7) out-rigger a 8 remos.
Se_ houver empate, nas primeiras collocações, serão tomadas em con-

sideração as segundas e terceiras collocações, suecessivamente, até cessar
o empate.

Histórico da
Prova clássica dr. Luiz Aranha

Instituída pela Liga de Remo do Rio de Janeiro, lealizou-se agora,
pela primeira vez, a Prova Clássica Dr. Luiz Aranha, corrida em out-rig-
gers a 8 remos, para a classe de Novíssimos, na distancia de 2.000 metros,
pareô extra do programma da «Regata dos Campeonatos».

E* mais uma opportunidade que os nossos clubs têm para a formação
de optimos conjunetos, seleccionados dos elementos da classe de No-
vissimos.

A sua realização deve constituir completo êxito, dando maior brilho

Dr. Luiz Aranha.

ao certamen máximo da Liga de Remo do Rio de Janeiro, pois são sempre
emocionantes os pareôs corridos em barcos de oito remadores.

E para patrono de prova tão importante não se poderia escolher uma
figura mais expressiva que o Dr. Luiz Aranha, Presidente da veterana
Confederação Brasileira de Desportos e um dos maiores animadores do
nosso sport.

A actuação desse prestigioso paredro no sector sportivo tem sido
das mais destacadas e são innumeras as realisações benéficas que a eíle
se devem o que já o tornou credor da mais sincera admiração por parte da-
quelles que desejam o progresso do sport no Brasil.

A Liga de Remo do Rio de Janeiro, escolhendo o seu Presidente
de Honra e Grande Benemérito para patrono dessa prova, quiz testemu-
nhar o seu reconhecimento ao distineto sportman que tanto tem trabalhado
para o seu desenvolvimento e progresso.

O trophéu dessa prova, um bellissimo bronze, foi offerecido pelo
filiado Club de Regatas Piraquê, que assim quiz também demonstrar o seu
apreço a esse expressivo valor do sport brasileiro.

A regulamentação dessa prova determina que a posse definitiva do
seu trophéu caiba ao filiado que a vencer três vezes consecutivas ou'cinco
alternadas,
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O tento de honra do Fluminense, o primeiro da tarde, conquistado por Pedro Amorim. Foi um lance em que Yustrich falhou lamentavelmente permit
tindo a felicidade do ponteiro tricolcr.
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As chuvas adiaram a victoria
do Flamengo. Foi assim que os
rubro-negros receberam a noticia
da transferencia do sensacional
Fia x Flu, o ultimo do anno. Não
atinámos, de principio, ás razões
desia prova de confiança entre
adeptos, dirigentes e profissionaes
da Gávea. Entretanto, com o cor-
rer das horas que nos separavam
do clássico, fomos observando que,
na realidade, havia uma expecta-
tiva differente nos dois sectores
sportivos. Os tricolores receiavam
e estavam pcssuidos de um ner-
vosismo estranho. O choque era
aguardado em Álvaro Chaves tal
como um pesadelo terrível. Os ru-
bro-negros, por sua vez, sentiam a
approximação do jogo, envolvidos
por unia onda de esperança con-
tagíante. Tivemos ensejo de con-
versar com alguns players da ca-
misa preta e vermelha e elles ac-
centuaram que o Flamengo vence-
ria o jogo, justificando que o qua-
dro apresentar-se-ia em forma e
capaz de arrancar o triumpho pela
energia, pelo enthusiasmo e pela
velocidade. Velocidade ! — estra-
nhámos. Sim, velocidade — afíir-
moram todos. —"Um Fia x Flu de-
cisivo ás aspirações dos dois
teams, vencerá aquelle que cor-
rer mais no campo". E assim, en-
tre taes alternativas, chegámos ao

'longínquo campo da Gávea, mo-
mentos antes do grande prelio. Pu-
blico relativo em face do aconte-
cimento. Aliás, só mesmo um
Fia x Flu poderia arrecadar quasi
80 contos num dia commum da
semana, onde o meio feriado não
paralysou totalmente as activida-
des da cidade. Todavia, necessário
se torna resaltar que, embora ca-
recendo de uma assistência maior,
o enthusiasmo e a ansiedade es-
palhavam-se pelas dependências
rubro-negras. A torcida do Flumi-
nense, mais convicta que o pro-

prio quadro, esperava derrubar o
campeão, e preparou-se para com-
memorar após o embate a conquis-
ta do titulo de 1940. Os adeptos lo-
cães, entretanto, sentindo o re fie-
xo do animo forte dos seus defen-
sores, desabavam a duvida em
torno do placard. Elles queriam só
a victoria e esta teria que vir pelo
estimulo. . .

Nós esperámos a partida com o
espirito sereno e imparcial que de-
ve sempre nortear o critico. Tive-
mos aponas o ensejo de focalizar
na tribuna de imprensa o aspecto
curioso e diííerente que cercava
o Fia x Flu, isto é, confiança de
um lado e pavor do outro. Um
collega estudioso explicou-nos que
de facto na sua opinião a victoria
penderia para o Flamengo, por um
detalhe de psychologla. O seu ra-
ciocinio estava certo. Na realidade,

como tivemos ensejo de adeantar
no inicio do nosso trabalho, os ru-
bro-negros pareciam os vencedores
antes do apito do juiz, emquanto
os tricolores receberam ordem de
pisar a cancha com o mesmo te-
mor com que o condemnado se di-
rige á cadeira olectrica. A impres-
são geral ó que a ordem entre os
locaes ora a de avançar emquanto
os visitantes iam ser submettidos
a um "test" mortal sobre a capa-
cidade das suas forças. Pisava-se
assim o mesmo terreno com dispo-
sições opposias. O Flamengo ia
se sobrepor a si próprio para ven-
cer, emquanto o Fluminense tinha
que obedecer a determinações es-
pecíaes para conseguir um obje-
ctivo. Havia mysterlos e segredos
em torno de um plano traçado para
a equipe tricolor pisar a cancha.
Emquanto a tarefa dos rubro-ne-
gros não comportava outros de-
talhes senão o de se impor como
o mais forte, o mais veloz, o mais

Mdchado actuou irritado o jogo inteiro e entrou duro nos adver-
sarios; aqui vemos, por exemplo, o zagueiro do Fluminense trancan-

do Leonidas para evitar o perigo

capaz e o mais audacioso. Perce-
bia-se, em synthese, que o Flumi-
nense estudara a maneira de ga-
nhar, ao passo que o Flamengo
havia desprezado quaesquer exe
cuções complicadas para alcançai
a vantagem no placard. E essa irn-
pressão confirmou-se plenamente
no momento do empate de lxl.
Para alcançal-o o Flamengo não
modificou o rythmo da sua acção
em campo. O tento de Pedro Amo-
rim não exerceu a influencia de
um abatimento natural na equipe
de Domingos. Foi recebido natu-
ralmente, como contingências natu-
raes do foot-ball. Observou-se jus-
lamente o contrario quando Jorge
cabeceou mortalmente ás redes de
Batataes. Os tricolores ficaram at
tonitos, conlabulando entre si, co
mo se estivessem deante de uma
realidade prevista: —- a realidade
da derrota. E dahi por deante a
partida tomou a feição antecipada
pelos rubro-negros e recelada pe-
los tricolores.

Entre os amantes do sport do
excursionismo fala-se muito em
vertigem das alturas e na attrac-
ção pelos abysmos. E' que exis-
tem temperamentos nervosos que
não podem participar das sinuosas
escaladas pelas montanhas. Al-
guns indivíduos até preferem não
falar nas audaciosas excursões pe-
los picos mais perigosos, porque
são attrahidos pelo voragem da
queda. Temos a impressão que o
quadro do Fluminense quando at-
tingiu ás alturas do campeonato,
sentiu as crises dos desfiladeiros. . .
E desceu vertiginosamente, ficando
apenas a um passo do Flamengo,
que havia procurado um caminho
mais longo e mais difficil para
chegar ao fim da jornada, Resta
saber se existe ainda entre os tri-v



colores reserva de energias e força
do vontade para prosegulr a mar-
cha. Os observadores não acredi*
tam nesta possível .reacção. "Quem
corro muito cansa" dizem alhu-
res. Entretanto, é cedo para se an-
tecipar o fracasso total do quadro
quasi campeão. O Fia x Flu podo
tor sorvido como uma dura lição.
Pelo menos vaiou como um "test"
definitivo porá alguns jogadores.

Não ó fácil explicar com o fim
datnento lógico o que se passa en-
tre os tricolores. Ao contrario de
varias opiniões, não observamos
<-»sta propalada confiança entre os
logadores. Observámos uni certo
temor, medo de assumir a respon-
habilidade na decisão de uma jo-
gada. Existe o interesse de fazer
academismo, não propriamente pa-
ra impressionar o publico, e sim
para concluir com perfeição o tra
balho inspirado. Desde o Fia x Flu
nocturno, quando se espalharam
cânticos de louvores sobre a tech-
nica aprimorada dos tricolores, que
se vem notando a baixa de rendi-
mento da equipe. Os jogadores,
talvez, suppõem que todos os ad-
versarios vão paralysar como pa
ralysou o Flamengo naquella noite,
e elles, com o dominio absoluto do
terreno, pnssariam a promover ver-
dadeiros "bailes" no gramado. Mas
isso não suecedeu jamais, porque
naquella noite foi o Flamengo que
perdeu o jogo desde o inicio, não
foi propriamente o fluminense que
se valeu de uma technica suprema
e divina para ganhar. Sobre isso.
tivemos ensejo de externar a nos-
sa opinião, salientando até a mys-
tificada altitude do Departamento
Technico da L.F.R.J. divulgando oi-
ticios de felicitações atravez do
qual tecia-se um hymno de glorias
ao quadro do "Arsenal"... Não
fugimos nunca do nosso ponto de
vista formado desde os primeiros
turnos do campeonato. Isto é, o
Fluminense não é melhor do que
o Vasco ou o Flamengo. O seu
team tem falhas graves de ordem
íechnica propriamente. O segredo
da campanha dos tricolores — dis-
semos nós — reside na acção ei
ficiente da sua directoria, que to-
mou medidas geraes para que na-
da faltasse á sua secção de pro-
físsionaes, inclusive entregando ao
technico 23 jogadores para a jor-
nada de 1940. O que se deve ac-
centuar entre outros defeitos do
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A gravura não diz bem o quanto foi difficil esta defesa de Batataes, entretanto, observamos bem o lance e
si não fosse a decisão e a classe do veterano arqueiro, Leonidas teria dominado inteiramente a situação.

quadro é o excesso de preciosis-
mo, os requintes e as vaidades
possoaes de alguns jogadores, os
quaes merecem um afastamento
immediato, afim de evitar o conta-
gio com aquelles que, além dos de-
veros de profissão, teem, de facto,
sentimentos tricolores.

A transformação total por que
passou o campeonato após a que-
da do Fluminense, obriga ao chro-
nista se deter mais em analyse
sobre a derrota do mesmo no Fia
x Flu o as suas conseqüências, do
quo propriamente com elogio so-
bro o feito magnífico do Flamengo.
Este valeu em parte pela tradição
ardorosa o ílammejanto da camisa.
Não apresentou o quadro rubro-
negro uma qualidade perfeita de
foot-ball que pudesse enaltecer a
sua victoria no Fia x Flu sobro o
aspecto technico propriamente dito.

O "onze" de Flavio, se bem que
superior ao do "leader"", não cum-
priu uma performance primorosa.
Necessário so tornava para isso
concluir com oxito um score que
expressasse na realidade a vai-i-
lagem quo levou no gramado. Ao
seu ataque faltou a visão do arco
nos momentos precisos. Este não
esteve á altura da segurança de-
monstrada pela sua defesa. Por-
tanto, conclue-so que o "onze" ru-
bro-negro não manteve na cancha
o equilibrio de acção que preci-
sava. Entretanto, mereceu vencer
sob todos os aspectos que a luta
apresentou. Foi mais ardoroso,
mais enthusiasta, mais compenetra-
do e evidenciou superior vontade
de trlumphar. Traçou um plano do
marcação e o executou habilmen
te. Com isso desarmou completa
mente a vanguarda do Fluminen-
se, chegando a dominar ampla
menle o terreno no periodo final
da luta. O que se deve porém

» '

se resaltar entre os rapazes da
Gávea foi o enthusiamo indiscuti-
vel com que souberam defender
uma victoria de tão magna impor-
tancia. Mesmo depois do placard
aceusar um ponto a favor do Flu-
minense, os commandados de Fia-
vio Costa não se deixaram vencer
polo desanimo o obtiveram o em-
pato. E' bem verdade que o vento
lhe foi favorável, no primeiro tem-
po, mas esta foi exactamente a
phase em que peor se exhibiu o
team vencedor. O trio final esteve
sempre bem, a despeito da insegu-
rança de Domingos e de algumas
sabidas inopportunas de Yustrich.
Na linha média rubro-nogra resi-
diu a victoria, já que Médio e Vo
lante se apresentaram numa gran-
de tarde, impedindo as infiltrações
adversárias e auxiliando efficaz
mente os seus companheiros do
ataque. Estes não souberam se
aproveitar das opportunidades que
tiveram para fazer goals. Domina-

;¦¦=,¦•¦¦•¦ ¦'¦'¦' ..../¦•¦.' ' ¦: ' 
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A alegria communicativa após o tento de Jorge que decretou o empa-
te no placard. Valido está cahido enquanto £izinho e o próprio

Jorg«J«ntdm erguel-o.

Depois da victoria os players rubro-negros saúdam a torcida enthusiasta
como que agradecendo o estimulo que a mesma lhes emprestou durante

o sensacional Fla-Flu.
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Batataes leve que se desdobrar no arco afim de evitar que o Fluminense sof.resse um duro revez Aqui ve-tos novamente o guardião tricolor impellindo a bola para a frente de qualquer maneira afimde evitar c sucesso da arremettida perigosa de Leonidas.
m<

ram, entraram na área, mas arre-
matavam fraco, ou tardavam em
fazel-o. A tactica adaptada foi a
de "jogo aberto", isto é, do centro
para as pontas que, aliás, deu
optimos resultados, uma vez que
Brant e Bioró tiveram actuação so-
bremodo deficiente. A substituição
de Jorge por Caxambú deu a im-
pressão de ter- sido feita única e
exclusivamente para forçar o ata-
que, não dando tréguas á defesa
tricolor, já cansada pelo trabalho
que vinha tendo desde o inicio do
jogo.

Erro crasso, erro inexplicável,
erro imperdoável nos parece ter
commettido Ondino Vieira escalan-
do Brant na aza média esquerda.
O veterano jogador apezar de seu
esforço foi um verdadeiro fracas-
so na posição. Tanto Valido como
Armandinho fizeram o que quize-

No intervdllo do Fld-Flu, o Flamengo que havia ievantado o titulo decampeão carioca de remo de 1940, dias antes, nas regatas officiaesdo campeonato, fez sob ds vistas dâ grdnde multidão, o desfile dosremadores rubro-negros que como participantes, concorreram para a
victoria do seu departamento de remo.

ram, sem tomar conhecimento si-
quer da existência do correcto
player tricolor. O trio íinal, exce-
pção feita dos arqueiros Batataes
o Capuano, esteve sempre insegu«
ro. Tanto Machado como o seu
companheiro Norival falharam re-
petidas vezes. Em todo caso elles
teem om sua defesa o fracasso da
linha média, onde somente Spinelli
fez alguma cousa, assim mesmo
jogando atrazado. E se mal actuou
a trindade mediana, claro está que
bem não poderia agir um quintetto
avançado ao qual faltava o neces-
sario apoio da retaguarda. Devem
estar tristes os adeptos do tricô-
lor pela exhibição do conjunto na
tarde de hontem. Talvez quo ai-
guem so admiro desta nossa asser-
tiva, levando em conla a conta-
gem diminuta com que o prelio
terminou. Mas não convém que os
nossos leitores se osqueçam do que
affirmámos linhas acima: O Flumi-
nense perdeu innumeras opportu-
nidades de fazer goals, dahi o
score não ter sido maior. Ajunte-
se a isto, ainda, um pouco de
chance da equipe vencida, que só
mostrou um pouco da sua capa-
cidade durante a phase inicial do
malch.

Quiseram alguns que Yustrich
cercou um frango" no tento tri-

color. Achámos que não; elle se
collocou bem, mas Pedro Amorim,
ou por ter o shoot "pegado mal",
ou por golpe de intelligencia, arre-
matou onde não era lógico o fi-
zesse, dahf o goal. A direcção da
bola, a nosso ver e, talvez tam-
bem como tenha pensado Yustrich,
deveria ser o canto direito do goal
e nunca o esquerdo, por onde,
aliás, ella entrou. O keeper do
Flamengo sahiu em falso algumas
vezes, mas fez defesas bonitas, em-
bora em raras occasiões. O vete-
rano Domingos não esteve om um
dia feliz. Já o mesmo não se po-
dera dizer de Oswaldo, que teve
actuação destacadissima. Pichim,
comquanto não compromettesse,
nos pareceu o mais fraco da linha
média, onde Médio se nos apre-
sentou como o melhor homem em
campo. De perto, seguiu-o Volante,
que fez um esplendido segundo
tempo. Durante os quarenta minu-
tos que esteve em campo Valido
recebeu poucas bolas, mas serviu-
as, quasi todas, bem. O seu sub-
stituto, Armandinho, encontrou
Brant ainda mais cansado e pas-
sou por elle quantas vezes quiz.
Fosse mais astuto, o jovem pon-
teiro, o teria obtido um goal cer-
to. Tragalhou regularmente Zizinho.
Apezar da sua molleza relativa,
Jorge lhe esteve bem superior.
Marcado severamente e um tanto
descontrolado, Leonidas não appa-
receu muito. Em compensação fez
um goal que o redimiu das falhas
apresentadas durante o jogo. Bons
centros e bons corners assignala-
ram jogadas de Jarbas, numa per-
formance que se pode taxar de
bôa. Caxambú correu, correu, fi-
cou em off-side innumeras vezes,"quasi" fez um goal e serviu para
desarticular ainda mais a parelha
de backs tricolor, com "entradas"
o mais das vezes sem controle.

Não cabe culpa a Batataes pelo
primeiro tento rubro-negro. No se-

(Continua na pag. 19).
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O jogo que eu vi...
FLA-FLU

Na Gávea
(Continuação da pag. 14).

gundo, porém, quando a bola "es-

pirrou" do choque de Leonidas
com Norival achámos ^quo o kee-
per do Fluminense deveria ter dei-
xado o arco em busca da pelota.
Fez algumas defesas de valor, prin-
cipalmenle uma do precisa cabeça-
da de Valido. Querendo imitar Do-
mingos, Norival errou algumas ve-
zes. E' verdade que teve boas in-
tervenções, mas faltou-lhe precisão.
Isto mesmo poderemos dizer de
Machado, que chegou ao ponto do
perder a calma, enviando a cor-
ner, com shoot violento, bola quo
Caxambú travara em cima da li-
nha de fundo. Má actuação foi a
de Bioró e péssima a de Brant.
O centro médio Spinelli, sem au-

Perdeu a "negra'1 do Fla-Flu mas aindd se sustenta na leaderança da tabeliã; agora porem, o quadro tricoior
está muito próximo dos adversários mais credenciados — Flamengo e Vasco.

jsf? 500

zrz cigarro,
bom no preço,

melhor na guâli
da de. '

C* SOUZA CRUZ

xiliares, so limitou a jogar na de-
tonsiva, mas ainda assim não teve
o destaque costumeiro. O goal que
Amorim obteve pode ser julgado
como uma das pouquissimas cou-
sas certas que elle fez durante
tode o transcorrer da partida. O
veterano Romeu não chegou a dar
impressão de estar em campo. No
centro do ataque, Russo fez fouls,
iouls, mas também fez uma porção
do jogadas intelligentes, uma das
quaec foi desperdiçada inexplíca-
velrriento por Pedro Amorim. Quan-
do o score já era de dois a um,
Russo so contundiu e Milani foi
para o sou logar, sem, comtudo,
"chegar a apparecer". Já dissemos
acima que somente Tim produziu
alguma cousa de aproveitável no
ataque, uma vez que Carreiro pri-
mou pela lentidão nos centros «
nos arremates.

Médio tirou um out-side para
Jorge e este devolveu muito mal
ao half. Aproveitou-se disto Amo-
rim para dar a Russo. Este passou
por um adversário e entregou a
Amorim aue arrematou com vio-

L í- Pedro Amorim' tez um bom primeiro tempo e esmoreceu na segunda parte. Está phase é ainda dos"prime!ros
minutos de jogo, quando o arco de Yustrich passou momentos diíficeis..

loncia, indo a bola peneirar no
canto esquerdo do arco de Yus
Irich, que se deslocara para a di-
reita, suppondo, naturalmente, que
para lá se dirigisse a pelota. As-
sim foi aberta a contagem aos 25
minutos de jogo. Já se approxima-
va o íinal dos primeiros quarenta
minutos quando houve dois cor-
ners, quasi seguidos, contra o Flu-
minense. No ultimo delles, Jarbas
se deslocou para a ponta direita
o cobrou-o. Jorge escorou do ca-
beca e empatou a peleja. Na pha-
se final, outros 25 minutos foram
decorridos sem alteração no pia-
card. Houve um foul no meio do
campo. Oswaldo cobrou, indo a
bola a Jorge que procurou dar a
Leonidas "no buraco". Norival ten-
tou uma bicycleta o estourou com
o center-forv/ard rubro-negro. A
bola "es,pirrou" 

para a esquerda
Leojüdas perdeu o equilibrio, mas
ainda assim avançou e se apode-
rou da pelota, arrematando de "vi-

rada" e cruzado, de fôrma indefen-
savel. Foi o goal da victoria.

Foi bóa a actuação de Mario
Vianna. Procurou ser, acima de
tudo, imparcial. Commetteu erros,
alguns conscientemente, afim de
não paralysar o jogo, os quaes,
entretanto, não tiveram reflexo nc
placard merecido e justo para o
club local.

Como formaram as equipes:
FLAMENGO — Yustrich; Domin-

gos e Oswaldo; Pichim, Volante
e Médio; Valido (Armandinho), Zi-
zinho", Leonidas (Caxambú), Jorge
(Leonidas) e Jarbas.

FLUMINENSE — Batataes (Ca-
puano"; Norival e Machado; Bio-
ró, Spinelli e Brant; P. Amorim,
Romeu, Russo (Milani), Tim e Car-
reiro.
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A importante imprensa de Bue-
nos Aires, arrebatada pelas sen-
sacionaes performances do jovem
paulista de 18 annos — Mario
Gonzalez — que, disputando os
Campeonatos Abertos de Golf da
Argentina para Amadores e de
Profissionaes, se fez em ambos de-
tentor do titulo máximo, derrotando
os maiores ases continentaes des-
se sport, não mediu essa imprensa,
Íamos a dizer, elogios ao campeão

brasileiro, fugindo mesmo, tal o
enlhusiasmo da chronica de Bue
nos Aires, dos seus hábitos so
brios, ao apreciar factos dessa na-
tureza. Mas para que os leitores
avaliem com exactidão o enthu-
siasmo da chronica argentina, pre-
ferimos, ao invés de traduzil-as,
offcrecel-as no original, com os res-
pectivos títulos e sub-titulos.

Eil-as:

MARIO GONZALEZ, AL IGUAL
QUE BOBBY JONES, ES TODO UN
"AS" DEL GOLF A LOS 18 ANOS

Por torcera vez en ei historiai
dei Campeonato Ablerto de Golf,
en los 36 anos que »e disputa, ha
obtenido ei primer puesto un afi-
cionado. En 1906, Ia segunda vez
que se disputaba este importante
certamen, obtuvo ei triunfo ei afi-
cionado J. C. Avery Wright, y en
1908 logro ia victoria un jugador
de esa misma categoria, Fank
Sutton. Justo es reconocer que en
ese entonces ei golf en nuestro
país estaba en paííales y que só-
lo se jugaba ei Campeonato a 36
hoyos. Ello contribuye a magnifi-
car Ia hazaíía dei brasileno Mario
Gonzalez — tercer aficionado que
se clasiüca campeón abierto de
nuestro país — ya que en estos
últimos diez anos ei golf ho pro-
gresado entre nosotros en forma
neta, y este íormidable jugador ha
conseguido imponer-se a nuestros
calificados profesionales, algunos
de los cuales han tenido una actua-
ción por demás descollante en los
links norteamericanos y europeos.

IGUAL QUE BOBBY JONES

Al entregarse los prêmios obte-
nidos por Mario Gonzalez, se le

CAMPEONATO ABIERTO DE GOLF

La clasificación general
Mario Gonzalez (aficionado) 38 36 34 36 33
Leonardo Nicolosi (Pórez, Rosário) .... 34 36 36 39 37
Emilio Serra (Uruguay) 38 39 34 37 36
Aurélio Castahón (Argentino) 37 40 36 38 35
Aganiío Moreno (Argentino) 33 40 34 42 36
luari Martínez (Jockey Club) 40 38 36 39 37
losé Jurado (Argentino) 37 39 38 37 34
Martin Pose (ItuzaingS) 41 38 36 35 32
Alberto Serra (Argentino) 39 35 38 37 36
Eduardo Blasi (Hindu) 37 37 38 37 38
Juan Querelo (Argentino) 42 42 36 37 35
Manuel Martin (Ituzainqó) 41 38 36 37 36
Pedro de Zuhiga (Libertad) 38 41 37 40 35
Enrique Bertolino (Argentino) 38 36 38 41 37
Alberto M. de Anchorena (aficionado) 36 38 37 43 37
Andrés A. Pérez (San Andrés) 39 37 37 36 36
Roberto Devincenzo (Central Argentino) 36 38 34 39 42
Marcos Churio (Rosário) 38 41 39 36 38
Carlos Blasi (Náutico San Isidro) 41 40 37 38 36
Luis A. Herrera (aficionado) 39 39 41 39 39
Emilio N. de Anchorena (aficionado) .. 40 43 36 36 43
Juan C. de Luca (Jockey Club) 38 45 38 38 38
Sebastián Nicolosi (Rosário) 38 42 35 40 36
Mario Coscia (Náutico San Isidro) 35 40 41 36 41
Manuel Souto (San Andrés) 37 27 40 42 39
John Innes Cruickshank (divos)  ¦ 35 41 37 39 36
Juan C. Posse (Pacífico) 35 43 39 41 34
Juan Dunezat (San Isidro) 40 36 38 38 43
Juan Gardino (Central Argentino) .... 37 42 40 37 40
Ernesto Caserio (Swift, Rosário) 39 39 39 37 40
Pascual Viola (Uruguay) 38 38 41 40 37
Harry Wesley Smith (aficionado) 39 40 40 39 44
Vicente Espinaca (Uruguay) 37 37 39 41 40
Carlos Bracht (aficionado) 40 39 37 42 39
Miguel Imaz (Atlántida, Uruguay) .... 39 41 38 39 40
Garnet D. Dunsmore (aficionado) 38 43 37 41 38
Abel Lumbardini (Hindu) 39 37 39 39 38
Ramón P.ivarola (San Isidro) 41 41 41 37 38
Lionel S. de Acha (aficionado) 39 42 38 42 39
Romuaido Barbieri (Rosário) 36 42 41 40 38
Enrique Battelini (Jockey Club) 39 43 36 42 42
Antônio D. Sánchez (Jockey Club) .... 36 43 42 39 39
losé Codina (Olivos) 39 40 43 37 36

36 36 39 288
36 34 38 290
34 34 38 290
36 35 37' 294
34 41 35 295
36 33 38 297
40 35 39 299
39 38 41 300
39 35 40 300
35 36 42 300
38 37 35 302
38 38 38 302
37 39 36 303
39 35 39 303
37 37 39 304
40 35 45 305
40 37 40 306
39 37 38 306
38 37 39 306
37 37 36 307
35 39 37 309
38 36 38 309
40 37 41 309
40 38 38 309
37 35 43 310
42 36 44 310
39 37 42 310
39 40 37 311
37 36 43 312
40 39 39 312
38 40 41 313
36 44 36 314
39 38 43 314
40 38 40 315
40 37 41 315
39 41 40 317
42 43 41 318
40 38 42 318
40 38 40 318
41 39 43 320
38 38 42 320
44 36 46 325
40 47 45 327
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"llamó ei "Bobby Joney sudameri-
cano", y, en efecto, nunca ha sido
más acertada una comparación, ya
que ei notable jugador norteame-
ricano — que fuera crack indis-
cutido — también comenzó en su
juventud a sobresalir netamente
hasta Ueqar a Ia cuspido dei golt
mundial. Al respocto debe recor-
darse que le jugador brasileiio
cuenta apenas 18 anos de edad. ..

Mario González, que es hijo de
uno voterano profosional argenti-
no, José Maria González, radicado
hace 24 anos en Brasil, ha sido
este afio Ia segunda vez que viene
a nuestro país, conslguiendo con-
quistar Ia victoria en los dos gran-
des certcmer.es en quo ha inter-
venido: ei Campeonato Nacional
de Aíicionados y ei Campeonato
Abierto

Ya ei ano pasado estuvo õu
esta y actuó en ei Campeonato
de Aíicionados, siendo eliminado
en Ia ter cera rueda.

REPETÍ MI SCORE

Poço después de haber vencido
en ei Campeonato Abierto y cuan-
do aún recibía los múltiples aga-
sajos de todos los que tuvieron Ia
suerte de presenciar su juego de
alta calidad, luvimos oportunidud

de conversar con ei nuevo cam-
peón. Jovial, demostrando de in-
mediato sus poços anos y un gran
oarino por ei deporte en ei que ha

21 3." Anno — SPORT ILLUSTRADO - N.° 135
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logrado ya Uegar tan alto, co-
rnenzó diciédonos:

— Acabo de obtener Ia mayor
satisfacción de mi vida. He qa-
nado ei Campeonato Abierto, con-
siguiendo superar Ia performance
de los cracks argentinos que —
sin duda alguna — practican un
goal de alta calidad. Confieso que
he tenido suerte en 'esta oportu-
nidad, Io cual demuestra una vez
más que este gran país — que
es Ia Argentina — vuelve a ser
hospitalario con un extranjero.

-— En que momento tuvo Ia sen-
sación dei triunfo?.

¦— En los certámenes que se dis-
putan en Ias condiciones medal
play o sea por ei mejor score,
cumpliendo individualmente cada
goifer su recorrido ea rnuy difícil
darse una idea cie qu© posición
&e ocupa en Ia alasificación hccsía

que no se haya terminado ei re-
corrido ya que uno es concentra-
do en Ia tarea de cumplir loa
hoyos en Ia menor cantidad de
golpes posibles. Pero debo decirles
que ayer por Ia mafiana me pre-
guntason en qué score pensaba
hacer los últimos 36 hoyos, y yo
teniendo en cuenta mi actuación
de los primeros 36 hoyos, dije que
repetiria ese score o sea de 144
golpes. Lo hice así, completando
288 golpes para los 72 hoyos y re-
sultó que con esa performance he
ganado e lcampeonato.

--Proyectos para ei futuro?
— Elios dependen de lo que re-

suelva mi padre, pero creo que
volveremos ai Brasil para tratar
de organizar ali: una viaje a Norte
América donde espero tener Ia
suerte do poder actuar en Ia pró-
xima temporada.

Un grupo de "hinchas" nos ale-
jaron en esos momentos de Mario
González.

El as sudamericano y posible-
menle mundial, se alejó de noso-
tro3, sonriendc y come sin darle
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hijo. La victoria meritísima dei jo
ven golíer brasileno ha sido, desde
lueqo, Ia nota sensacional dei afio.
Celebrémosla con toda Ia sinceri-
dad y toda Ia simpatia que entre
nosotros suscitaron siempre Ias
grandes íiguras deportivas dei Bra-
sil, cada vez más destacadas en
ei escenario internacional.

Ainda outro:

GONZALEZ CAMPEON
AFICIONADO

Una concuiencia excepcional en
golí, concurrió a presenciar ei
match final dei Campeonato Ar-
gentino para Aficionado realizado
en ei Ituzaingó Gol Club, que se
efectuó en un match entre ei lo-
cal Pedro M. Ledesma y ei brasi-
leno Mario Gonzalez.

Es indiscutible Ia excelente ca-
lidad de juego dei visitante, que
supo salir con êxito y desenvoltu-
ra de todas Ias dificuldades que
se le olrecieron, dando a notar
poseer condiciones de valia, que

Io elevan sobre nuestros mejores
gollers; su triunfo dei domingo po-
di ia caliiicarse de internacional,
puesto que en él participaron doa
campeones espanoles, un chllefio
y otro gran valor carioca. Sin du-
da, espera a Gonzalez uno de los
porvenires más promisorios en su
sport, ya que podría decirse de
él, que está aún en embrión, en
mérito que todavia no alcanzó los"18 anos de edad y ya se impone
en unq justa de Ia magnitud de
Ia transcurrida.

Gonzalez, podrá llevar a Ia na-
ción hermana ei convencimiento
que en Sud América se acepta ai
deportista por ei propio valor de
sus condiciones; en Lima, ei tênis
argentino se impuso en lucha ca-
balleresca a los altos valores bra-
silenos, y ahora él, visitante y jo-
ven, se impone admirablemente a
los veteranos y considerados ju-
gadores nacionales; una gran sa-
tisfacción para ei sport argentino
y para ei brasileno, y quiera que
estas pruebas internacionales se
repitan con rnayor frecuôncia para

-2
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Estado natal, aíim do receber os
abraços dos seus "fans". Solici-
tado, porém, pelos golfistas ca-
docas, veiu ao Rio, aíim de dis-
putar o Campeonato Brasileiro de
GoH, deírontando-se, pela conquis-
ta do titulo máximo, no decurso
do sabbado e domingo, contra os
nossos maiores golíers, para ter-
minar viclcrioso e detentor do rica
Taça, além da posse do titulo do
campeão nacional de goli do 1940.

SPORT ILLUSTRADO estevo pre-
sento e no Gávea Golf Country
Club onde a mesma se realizou,
colheu os suqqestivos aspectos o
lances da sua exhibição. E ahi
;êm os nossos leitores algo ino-
dito cio Gonzalez. o qaroto-rovela-
ção do golf, após se fazer deten-
tor maravilhoso dos titulos de cam-
peão sul-americano do Continente,

enlazar aún más los vínculos que
estrechan a Ia América Deportista.

Ainda outro, esse uma legenda
sob a photo de Mario Gonzalez:

LA SENSACIÓN DE LA
TEMPORADA DE GOLF

Mario Gonzalez, destacado gol-
íer brasileno, que se ha constituído
en Ia sensación de Ia temporada,
pues, trás su brillante triunfo en
ei campeonato argentino, logro ei
primer puesto en ei campeonato
abierto, superando a nuestros me-
jores profesionales. Gonzalez em-
pleó 288 golpes para los 72 hoyos,
performance que habla con elo-
cuencia de sus extraordinárias con-
diciones para ei juego.

MARIO GONZALEZ, O GOLFER-
REVELAÇÃO, CONQUISTOU.

TAMBÉM. O TITULO DE
CAMPEÃO BRASILEIRO

Depois das suas retumbantes vi-
ctorias em Buenos Aires, seguiu
Mario Gonzalez para S. Paulo, seu

na classe de Amadores e de Pro-
íissionaes.

Nessas paginas, rende este or-
gão especializado em sport as
suas mais sinceras homenagens ao
glorioso 

"az" paulista, cujos feitos
trouxeram ao Brasil uma das mais
largas e efficientes publicidades,
através de agencias telegraphicas,
correspondentes, jornaes, revistas
e cinema, publicidade que se ir-
radiou com amplitude e admiração
pelo mundo inteiro, tão notável foi
o seu feito sportivo na Argentina.

CABELOS BRANCOS
só tem quem quer

ALCMW
.iMBMHg
ALEXANDREBELEZA]

^ã^í USA E NÃO MUDADOS
[CABELOS] quem os nao quer



remo em Natal, Rio Grande do Norte
Um aspecto da solemnidade do baptismo do Canoe "Clidenor Lago" em Natal, Estado do Rio G.ande do Norte. Em homenagem ao seu antigo

presidente, o Sport Club de Natal baptisa o primeiro barco de regata construído nos estaleiros natalenses do hábil carpinteiro naval Oscar Simões.
O acto teve a presença do sr. interventor Federal dr. Rateei Fernandes, d:. Gentil Ferreira, prefeito da capital/ comte. Edgar Sena da Escola de
Aprendiz, e altas autoridades do Estado/ grande numero de sportistas e representantes da Imprensa. O conego Luiz Vanderlei, officiou o acto,
servindo de paranymphos a srta. Lucy Garcia a o sr. Luiz da Câmara Cascudo, que a seguir proferiu brilhante improvisso. Em nome do Sport Club,

de Natal, falou o dr. Paulo Pinheiro de Viveiros, orador officia! do Sport. .

j;v."

O actual pano-
rama sportivo

de Pernambuco
(Por José Edson dd Oliveira,

especial para SPORT ILLUS-
TRA DO).

O Campeonato Pernambucano
de Foot-Ball está despertando
grande interesse, sendo o mes-
nlO disputado num ambiente de
grande animação. O I." turno ,
que foi disputado em duas ro
dadas, ficou encerrado domingo
ultimo. Na I." rodada tomaram
parle oito clubs, ficando acerta-
tio que nestes "meetings", seriam
eliminados dois concorrentes, pas-
sando a rodada final a ser inte-
grada apenas de seis clubs. Fo-
ram desclassificadas as represou-
tações do Torre e do Flamengo.
Durante as duas rodadas foram
realizados 43 jogos, apresentam
do o certamen pebolistico o se-
guinle aspecto:

JOGOS REALIZADOS NA 1." RODADA

Abril

18 - - Great Western 3 x Nau-
tico 1; 21 -— Santa Cruz 4 .x
Tra rííways 3; 25 To rre o x

Cigarros

>•

Maio

4 — Santa Cruz 3 x Náutico 2;
5 — Tramwavs 4 x Great Wes-
tem 2; 9 —*¦ Flamengo 7 x Torre
2; 12 — Sport 3 x America 2;
16 — Tramwavs 7 x Flamen-
go 1; 19 — Great Western 2 x
Torre 1; 22 — Sport 3 x Santa
Cruz 1; 26 — America 2 x Nau-
tico 2; 30 — Sport 2 x Tram-
ways 1.

Junho

2 — America 6 x Great Wcs-
tern 0; 6 — Náutico 4 x Torre 0;
9 — Santa Cruz 9 x Flamengo 3;
13 - - Sport 4 x Great Western 3;

Náutico 4 x Flamengo 1 ;
America 3 x Tramwavs 1;
Santa Cruz 4 x Torre 0;
America 5 x Flamengo 2;
Náutico 2 x Tramwavs 0.

16
20
23
24
29

Julho

Cruz 3 x Great
- Sport 1 x Tor-

1; 11 Great Western 5 x

4 — Santa
Western 2; 7
re
Flamengo 0.

America 2; 28— Sport 8 x Fia-
mengo 0.

JOGOS REALIZADOS NA 2." RODADA

Agosto

4 — Tramwavs 2 x Náutico 1;
8 — Great Western 1 x Sport 0;
11 — Santa Cruz 6 x America 1;
15 — Sport 3 x Tramwavs 1;
18 — Náutico 3 x Great Western

(Continua na pagina 26)
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Paulino Uzcudun

Joe Louis,
pugilista bem

dirigido
Por ALCIDES PETTER SANTOS

Especial para
SPORT ILLUSTRADO

Escrever alguma cousa sobre a
vida de Joe Louis é escrever o
que já todos sabem. Vamos abor-
dar porém um angulo pouco co-
nhecido da vida pugilistica de Joe
Louis. E' o que diz respeito á sua
direcção technica.

Joe Louis tinha qualidades, mas
essas qualidades precisavam ser
desenvolvidas, e aos dirigentes de
Louis coube a tarefa de desenvol-
vel-as. John Roxborough e Julian
Black, os dois dirigentes de Louis,
conduziram o seu pupillo com uma
habilidade verdadeiramente nota-
vel.

O attestado mais evidente da
competência dos dirigentes de Joe
Louis nós vamos encontrar no pro-
prio record do actual campeão
mundial de todos os peses. Corra-
mos o record de Louis.

Depois de ser um bom amador,

WBE vjfStí '/'¦
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O actual campeão do mundo, Joe Louis, na sua attitude_ característica no
"corner", aguardando o momento da chacina. A preoecupação do circulo pu-
gilistico é descobrir o prodígio quz seja capaz de lhe arrancar o sçeptro do mundo.

Primo Carnera

Louis passou para o profissiona-
lismo. Os seus dirigentes acharam
que por elle haver sido um bom
amador não era motivo para que
se pudesse logo prever gue elle se-
ria um bom profissional. Não con-
fiaram muito no Joe Louis amador
e resolveram trenal-o por um anno.

Depois de um anno de trenós
elles resolveram experimentar o
"colored" no profissionalismo. Es-
colheram para primeiro rival de
seu pupillo um pugilista que ser-
visse para estimular o negro e
que não representasse uma amea-
ca para a carreira do principiante.
Jack Mc Kracken foi o escolhido.
Venceu Louis com relativa facili-
dade. Os dirigentes de Louis não
tiveram pressa e escolheram ou-
tros rivaes para o seu pupillo, to-
dos mais ou menos technicamente
eguaes a Kracken. Continuou Louis
a vencer. Sabiam, porém, os ' ha-
beis "managers" do negro que a
escada que devia conduzir o ne-
gro ao campeonato mundial era de
difíicil escalada. Foram conduzin-
do o seu pupillo de degrau em de-
grau.

Surgiu então para rival de Louis
um pugilista technicamente supe-
rior a todos os seus adversários
anteriores. Era Stanley Parecia.
Venceu mais uma vez Louis. Ou-
tros rivaes vieram e todos cahiram
vencidos. Appareceu então Primo
Carnera. Carnera, embora não
fosse um pugilista de grande valor
technico, era o primeiro ex-cam-
peão que o negro ia enfrentar.

Cahiu Carnera esmagadoramen-
te; cahiu Levinsky; cahiu Baer e
até Uzcudun, que era á prova de
K.O., cahiu lambem.

Entrou o anno de 1936. Conti-
nuava Louis a sua marcha ascen-
cional. Appareceu então Schmel-
ling, que, contra toda a expecta-
Uva, abateu o negro por "Knock-

Oul". Uma derrota como essa po-
dia ter desanimado o jovem pugi-
lista. A habilidade de seu dirigen-
les, porém, evitou que isso se
desse.

Cuidaram os "managers" de
Louis na sua rehabilitação. Esco-
lhe-ram para primeiro rival do ne-

Conclúe na pag. seguinte.

»

X.

Max Baer, ex-campeão mundial de
peso pesado.
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O ATHLETISMO EM SAO PAULO
As provas de ruas, em declínio -- JOÃO OLEANE escreveu para SPORT ILLUSTRADO

Os campeões de provas de ruas: Matheus Marcondes, já aposentado, Antônio Alves e Luiz dei Grecco,
athletas que brilham no pedestrianismo paulista.

Todo o admirador do pedes-
trianismo, desde os tempos sari-
dosos de Matheus Marcondes,
Alfredo Gomes e outros, que tem
acompanhado o transcorrer do

nosso progresso no sport base,
quer assistindo ou pelas columnas
dos jornaes, deverá ter notado
o declínio das inovas de ruas,
nestes dois últimos annos.

Não seria muito íacil procurar
uma justificação para o caso, mas,
compondo uma prova de rua
4 elementos essenciaes, que sao
athletas participantes, clubs or-

ganizadores, publico e propagai»-
da pela Imprensa, poderíamos
tentar encontrar o X do problc-
ma... Vejamos: Athletas parti-
cipantes c publico: Qualquer pro-
va que se realize na Capital Pau-
lista, cfe sempre animador o nu-
mero de participantes, e sendo
o povo bandeirante apreciador
das provas pedestres, nunca tem
deixado de applaudir os seus par-
ticipantes. Acleante. Imprensa: Em
verdade se diga, ella é o chama-
riz, é o que desperta um maior
enthusiasmo numa prova pedes-
tre, quer como propaganda ou
para estimulo dos seus partici-
pautes, felizmente na Paulicéa
quasi todos os jornaes (quasi. . .)
cooperam para o progresso do
sport base. Portanto... passa-
mos aos clubs organizadores, pois
ahi está o ponto fraco. . . do
conjunto. Na Capital Paulista,
innumeros clubs praticam o ath-
letismo, mas poderemos contar-
com os dedos, os que realizam
a sua prova pedestre annual.
Porém não posso deixar de dar-
lhes razão...

—O-
Todavia, tenho absoluta cer-

teza que si as entidades (aliás,
em São Paulo, a (pie cuida do
pedestrianismo é a L. P. A.) de
athletismo estipulassem um nu-
mero exacto de registros, crea-
ria um animo elevado aos clubs
pequenos, pois assim sendo to-
dos elles realizariam as suas pro-
vas, porque teriam uma turma
em condições de honrar as suas
cores, compensando assim o enor-
me serviço (pie requer uma cor-
rida de rua bem organizada.

JOE LOTJIS. PUGILISTA BEM
DIRIGIDO

Conclusão da pag. anterior

qro, depois de sua espectacular
derrota, um pugilista que íosse
vencido facilmente. Queriam elles
quo Louis readquirisse a coníian-
ça em si mesmo. O escolhido íoi
o veterano Jack Sharkey. Como
era de se esperar, o negro venceu
íacilmente.

Vieram- outros rivaes que, em-
bora sem nenhuma chance para
vencer o negro, serviam para es-
timular o jovem "boxeur".

E no anno seguinte o negro, já
com a moral levantada e cheio de
confiança em si mesmo, tornou-se
o que delle sempre esperaram os
seus habilidosos dirigentes: cam-
peão mundial de todos os pesos.

ACTUAL PANORAMA
SPORTIVO DE PERNAMBUCO

(Continuação da pagina 24)

0; 22 — Sport 5 x America l;
25 — Santa Cruz 5 x Grcat Wes-
tem 0; 29 — America 2 x Tram-
ways 2.

Selembiv

— Sport 2 x Náutico 2;
8 — America 5 x Great Wes-
tern 2; 12 — Santa Cruz 5 x
Náutico 2; 15 — Great Western
3 x Tramways 3; 19 — Nauti-
co 5 x America 0; 22 — Sport 1
x Santa Cruz 1; 26 — Tram-
vvays 2 x Santa Cruz 2.

JUIZES QUE APITARAM

Palmeira, 18; Scrloch, 16; Al-
berto Júnior, 4; Harry Lessa, 2;
Eduardo Antunes, 2; José Fer-
nandes, 1.

POR SALDO DE TENTOS

Santa Cruz, 20; Sport, 17;
Náutico, 10; America, 6; Tram-
waVs, I.C^eaí Western, 17

POR ME*5 "A \ ASADA

Sport 15; Náutico, 16; San-
ta Cruz, 22; America 35; Tram-
ways, 27; Great Western, 37.

GOALS CONQUISTADOS

Santa Cruz, 42; Sport, 32;
America, 31; Tramways, 28; Nau-
tico, 26; Great Western, 20.

COLLOCAÇÃO DOS CLUBS

1.° logar: Sport e Santa Cruz
— 18 pontos; 2.° logar: Nauti-
co — 14' pontos; 3.° logar: Ame-
rica — 12 pontos; 4.° logar: Tram-
ways — 11 pontos; 5.° logar:
Great Western — 15 pontos.

Em face do 1.° logar estar
oecupado pelos quadros do San-
ta Cruz e Sport, deverá ser rea-
lizado um novo encontro entre
os dois citados clubs, para deci-
são do titulo de campeão abso-
luto do 1.° turno. Esta pugna
vem sendo aguardada com viva
ansiedade em circulo sportivos
do Reôife.

Continuam bem animados os
preparativos para o próximo Cam-
peonato Feminino de Volley-liall,
que será realizado ainda este an-
no sob o patrocínio do Diário
de Pernambuco. Já solicitaram
suas inscripções no alludido cer-
tamen, os "sevens" femininos
dos Clubs Náutico, Sport, Ame-
rica e Gymnasio da Magdalcna.
E', sem nenhuma duvida, um
movimento de real aproveitamen-
to physico para nossa mocidade
feminina. O Campeonato Femí-
nino de Volley-Ball está fada-
do a marcar mais um capitulo
brilhante para nossos sports.

O Campeonato Infantil de Foot-
Bali, pela sua originalidade e or-
ganização impeccavcl, vem ai-
cançnndo grande êxito entre nós.
Este interessante certamen pro-
movido pela Liga Infantil de
Sports, conta com a collabora-
ção efficiente dos seguintes clubs:
Centro Athletico Oliveira Lima,
Sancho Club, Mocidade, C. A.
Tamarincira, Onze da Villa. G.
Western, Santa Cruz c Moto-
colombó.

0 1.° turno foi coroado de pie-
no êxito, tendo o mesmo sido
disputado em duas divisões de-
nominadas: Ouro e Azul. Esta
rodada já foi encerrada apresen-
tando o seguinte resultado:

Campeão da Divisão Azul —
Great Western (invictamente).

Campeão da Divisão Ouro —
Cruz Santa (invictamente)

Estes dois conjuntos apresen-
taram magníficos esquadrões, do-
tados de uma technica inveja-
vel que nada ficou a desejar de

certos quadros adultos que ve-
mos por ahi. . . ü club mais
sympathizado do certamen "mi-

rim" é indiscutivelmente o Cruz
Santa, consagrado pelo nosso pu-
blico sportico como o "idolo das
multidões". O 2.° turno será ini-
ciado dentro de poucos dias, sen-
do intensa a expectativa em tor-
no dos próximos encontros.

-O—

Vem obtendo um exito invul-
gar na cidade o Campeonato
Juvenil de Foot-Ball, que obe-
dece ao patrocínio da Federação
Pernambucana de Sports. O ac-
tual certamen está despertando
grande interesse em lace do mag-
nifico preparo technico dos clubs
participantes, o que faz augmen-
tar a expectativa em torno dos
futuros prelíòs. A finalidade do
Campeonato Juvenil é uma das
mais promissoras, porque visa
o preparo de nossos futuros pe-
bollistas, creando assim melhores
dias para nosso foot-ball regio-
nal, que muito tem soffrido com
a introducção do profissionalis-
mo. Dentre os clubs inscriptos
vale destacar com toda justiça
as turmas do Náutico, America,
Sport e Santa Cruz, que pos-
suem, sem nenhum favor, exi-
mios pebolistas que poderiam
figurar cm certos quadros nos-
sos, que só se preoecupam com
a importação de jogadores de
outras placas e que raramente não
passam cie simples pernas de
pau...
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Os sports no interior de
A A. A. Collegio Piracicabano colheu expressivo triumpho
frente ao Grambery, de Juiz de Fora. A partida de Basket-
bali accusou 53 x 48--Mais um anno de vida--Outras notas

(Por Delfim F. Rocha Netto. redactorcorrespondcntc de SPORT II.LUSTRADO para o interior paulista).
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Elias Dumit, um dos mais esforça-
dos sportistas que já teve o Col-
legio Piracicabano. Dumit, além de
technico de foot-ball é um dos
mais competentes arbitios di Liga

Piracicabana.

Em 13 de Setembro p.p., o Col-
logio Piracicabano, estabolecimen-
to do ensino situado em Piracica-
ba, Estado do São Paulo, comple-
tou mais um anno de vida e, co-
mo todos os annos, commemorou
ossa data, fazendo realizar em
sua'-praça de sports diversos jogos.

PARTIDA INTERESTADUAL

De todas as partidas realizadas,
em homenagem ao annivorsario

do veterano educandario, desta-
cou se a partida de basket-bali
realizada entro os quadros prin-
cipaes da A. A. Collegio Piraci-
cabano e Collegio Grambery, de
Juiz de Fora, Estado de Minas Ge-
raos.

Essa partida, quo foi realizada
na pptima quadra do grêmio da
'Noiva da Collina", conseguiu ar-
restar para aquelle local uma

grande assistência quo não cansou
de applaudir as jogadas dos liti-

gantas, possuidores de bons con-
juntos.

JOGO EQUILIBRADO

Foi bastante equilibrada a par-
tida que se feriu na quadra da
Associação, pois, bastante prepa-
radas, as equipes disputaram um
bonito jogo, fazendo com que o pia-
card accusasso superioridade ora
de um, ora de outro, em beneficio
dos assistentes que tiveram oppor-
(unidade de assistir ao sensacio-
nal cetejo.

VENCEU O GRÊMIO PAULISTA

Finalmente a victoria coube ao
quadro de Piracicaba, que assigna-
lou 53 pontos contra 48. Para esse
encontro o C. P. collocou em cam-
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A equipe feminina de basket-ball, que no anno passado conquistou ex-

pressivas victorias para Piracicaba. Em pé, da direita: — Nininha, Genny

e Dolores. Na mesma ordem : — Ajoelhadas : — Nell, Erny e Anardina.

A actual turma feminina de basket-ball, do Collegio Pira-
cicabano, que estreou vencendo a equipe de Lins. Da di-
reita, em pé: — Luciüa, Welma. Margaret e Lydia. Ajoelha-
das, na mesma oídem :—Caciída, Iraides e Iren, a melhor

deíesa da cidade.

po os seguintes homens, debaixo
das ordens technicas de Elias Du-
mit:

Orlando, Luiz, Neder, Zé Coury,
Lysis, Leão, Tolaine e Mauro.

A luta conseguiu impressionar
bem os assistentes e decorreu na
melhor harmonia possível.

OUTROS JOGOS DO COLLEGIO

A turma costobolistica do Col
legio Piracicabano sempre, roqlizp.

encontros do sport yankee em

suas quadras e também em outras

localidades, conseguindo na maio-

ria das vezes victorias honrosas.

Jogando em Lins, os ases pira-
cicabanos fizeram frente aos bra-

vos rapazes do Collegio America-

no, daquella localidade, e soffre-

ram um honroso revés, pela con-
¦tagem de 13x12. Semanas depois,

jogando em Biriguy, a turma pira-
¦cicabana colheu um triumpho bel-

iissimo, ironia aos sportistas da-
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quolla cidade, por olovada conta-
gom.

EQUIPES FEMININAS

O Collegio Piracicabano, além
das equipes masculinas do sport
da cesta, possue mais duas tur-
mas femininas desso sport o de
volley-ball. Ambas as oquipos são
campeãs da cidade o om innume-
ras disputas conseguiram grandes
victorias. Mo anno passado, a oqui-

pe costobolistica do Collogio Pi-

racicabano ora composta polas se-

guintes sportistas: Nirinha, som

íavor algum, a mais destacada

sportwoman que já tovo a "Noiva

da Coilina". Essa ostrolla reside

hoje em Uberaba c ainda não dei-

xou a pratica dos sports; Genny,

Dólares, Noll, Erni o Anardina

completavam o "íivo" do Collegio,

daquolle tempo. Actualmonto po:;-

sue a aggrcmiação da rua Bôa

Morto uma bôa equipo íominina

do baskot-ball, integrando ossa
turma as sonhoritas Lucilla, Wol-

ma, Margarot, Lydia, Cacilda, Irai-

des o Irono.
O ultimo Iriumpho dessa turma

íci por oceasião da visita que li-
zoram a Lins, mozes atrás.

TAMBÉM O FOOT-BALL

Também o popular sport brotão
ó praticado no Collegio do Pira-
cicaba. De suas fileiras já saiu-
ram muitos bons elementos quo ho-

jo dofondom as cores do gromios
locaes, taes como: índio e Renato,

guardião c zagueiro da turma prin
cipal do S. C. XV do Novembro,
ultimo campeão do interior.

Em 1939 a equipo foot-ballistica
do Collegio Piracicabano conse-
guiu levantar o campeonato cita-
dino, referente ao torneio ostudan-
tino, patrocinado pela Liga Estu
dantina Piracicabano. Foram es-
tes os cracks qua se sagraram
campeões: índio. Urbano, John,
Ruy, Jorge, Cortelazzi, Cruz Dia-
blo, Renato, Alessi, Rubens, Aloi
si, Alooni o Pezetti.

Brevemente essa eguipe devora
visitar São Carlos, para medir
forças com um grêmio estudantino
daquella cidade.

Os scepticos ficarão
apprehensivos e os
optimistas sorrirão
com clemência, de-
frontando-se com o
panorama da vida real
que palpita nas pagi-
nas de GANDAIA, o
novo romance de
Octavio Tavares.

Preço. . . . 6$000
Pedidos á

COMPANHIA EDITORA
AMERICANA S. A.

R. Maranguape, 15. Rio
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A turma de foot-ball, do Collegio Piracicabano, que levantou o campeonato estudantino, em 1939.
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3h °Met!?' ,ní°'LA,"si e Renat0- Ajoelhados: - Dumit, treinador,- CruzD.ablo, Aloisi, Re.s, Ors., Neder e Rocha Netto, juiz do encontro, por oceasião de uma partidaamistosa contra a Escob Normal, local.
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obteve brilhante victoria sobre os sportistas mineiros. Em^pé: — Prof_...

N^T' r ' en°r dn C-0ll?9-Í0 ? ince"tiva^r d°s sportes estudantinos; Orlando, Luiz,Neder, Ze Coury e El.as, Dum.t, ,u,z do prelio. Ajoelhados : — Lysis, Leão, Tolaine e Mauro.
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Antes do grande encontro entre o Collegio de Piracicaba e Grambery de Ju^z 
"de 

[ Fó-a *as tuposam para a objectiva de SPORT ILLUSTRADO. EnW os elementos .pparecem quaiío Professoresdos maiores educandarios no Brasil.
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Piracicaba, otomo celeiro de

campeões, possue muitos grêmios
de foot-ball que dedicam especial
carinho ás suas fileiras infantis e
juvenis. Dentre elles podemos ei-
tar o XV de Novembro, A. A. Su-
crerie, Paulista F. C. e Palestra
Itália.

De 1930 a 32 possuiu Piracicaba
um respeitável infantil, que se ba-
tia debaixo da bandeira do XV
de Novembro e que em 30 lutas
conseguiu 29 victorias e um em-
pate (lxl contra o Infantil Paulis-
ia, que no domingo seguinte íoi
derrotado por 9x0). Os elementos
dessa divisão do alvi negro mais
tarde ganharam cartaz, e hoje de-
íendem com suecesso as cores de
quadros de São Paulo, Piracicaba
e outras localidades do "hinter-
land" bandeirante.

Actualmente cabe ao Palestra
Itália, o grêmio da cidade alta,
apresen'ar o melhor grêmio inían-
!il da "Noiva da Collina", que de-
vido suas performances boas rece-
beu a alcunha de "Leão Júnior'

O infantil em questão, cujas
photographias publicamos hoje,
tem um bello cartaz, como pode ser
verificado pelos resultados abai-
xo. Uma única derrota soffreu,
frente ao XV de Novembro, des-
forrando-se depois duas vezes se-
guidas. Eis o cartel do grêmio pe-
riquito: 7x0 contra o Sete de .Se-
ternbrc; 7x1 contra o Paulista; 2x2
contra o Paulista, e 6x1 contra o
mesmo Paulista; 3x0 contra o Pin-
tor; 4x0 contra o Taquaral; 6x0
contra o Pompéa; lxl contra o
Nove de Julho; 2x3 contra o XV
de Novembro; 3x1 contra o XV de
Novembro, e 2x0 contra o XV do
Novembro.

Total de jogos: 11; victorias,8;
empates, 2, e derrotas, 1.

O foot-ball em
Mattão, Esta-
do de S. Paulo

(De ROCHA NETTO)

O SÃO PAULO F. C, DE MATTÃO,
EMPATOU COM A A. A. GYMNA-

SIAL, DE SÃO CARLOS

2x2, o resultado do encontro —
Nessa partida loí homenageado o
áportista Osses — Gersio, Chiqul
nho, Eloy e Paulo, os autores dou

tentos da partida.

00 PALESTRA E' CAMPEÃO PIRACtCABANO
¦
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A esquerda: O triângulo final do Infantil Palestra, formado por Magreira, Paulista e Cominetti, apparecendotdmbem a galante menina Zuleika Braga. A' direita : A turma completa dos perequitos. Em baixo : Umaoutra p-se d:> Infantil campeão, apparecendo da direita para esquerda: Magdalena, madrinha da turma, Côatreinador,- Jorge, Baico, Cominetti, Maçado, Gatão, Cabri,-|ha, director. Ajoelhados: — Leonidas, Magreira,
Paulista, Bidito, Tenente e Meyer.

Jogando no dia 6 do Oulubro p.p.
em "Mattão, 

a turma foot-ballistica
•io Gymnasio do Estado, de São
Carlos, conseguiu um optirno' re-
sultado, empatando por 2x2, com o
lorte conjunto do São Paulo F. C,
daquella cidade.

Essa paitidu, que lui jogada em

homenagem ao sympothico spor-
tista Washington Simões Rodri-
gues, mais conhecidu nas rodas
spoitivas de São Carlos por Osses,
levo um desenrolar emocionante.

Grande assistência compareceu
.io campo, para assistir ao entro-
choque que se afigurava gigantes-

Os dois quadros rosando para o photographo.

co. Mão perderam seu tempo os
que rumaram para a cancha da
tricolor de Mattão, poÍ3 a luta Íoi
deveras sensacional.

Depois de muitas jogadas de
alta classe, o sr. José Poccia api
tou o final do encontro e verificou
se então o empate de 2x2, lentos
conquistados por Gersio e Chiqui-
nho, para Mattão, e Eloy e Paulo,
para os de São Carlos.

Os quadros alinharam-se na se-
quinte ordem:

GYMNASIO Aureliano; Ger-
vasio e Peruchi; Simões, Roleman
e Polimeno; Paulo, Raphaol, Eloy,
Sidney e Pelacio.

S. PAULO — Jurandyr (Thadeu);
Peru e Carvalho (Teleco); Oscar
(Otilio), Victorio (Nelson) e Guari-
ba; Gersio, Lanza (Irineu), Chiqui-
nho, Prego e Mario.

Antes da pugna, uma commissão
da sociedade de Mattão fez entre-
ga a Osses do uma corbeille de
flores naíuraes, tendo nessa ocea-
sião o homenageado feito uso da
palavra, agradecendo as homena-
aens.
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"MATANDO
SAUDADES"
Paulistas x Cariocas

Por Antônio Ferraz Netto

Aqui nestes "clichês" vemos os
Veteranos Cariocas e Paulistas que
em 27 de Outubro ultimo no
stadíum Pacaembú, á noite, disputa-
iam uma partida de foot-boll para
recordar os velhos tempos, os tem-
pos do amadorismo em que se fazia
sport pelo am~r a elle mesmo.

Vencenm os Paulistas, que se

portaram melhor em campo e sou-
oeram registar o score de 3 pontos
contra 1 do adversário.

O empate deccorreu interressan-
te e contou com alto grau de dis-
ei pi i na sportiva.

Vê-se no grupo dos cuiocas,-
Álvaro, Zé l.uis, Chagas, Oscarino,
Ennes, Hermogenes, Jaguaré, Ferro
e outros além do arbitro, que foi
o dr. Domingos D'Angelo, tendo uma
actuação regular. Na turma bandei-
rante nota-se Grane, Rede, I eitiço,
Fríed, Formiga, Del Debbio, Petro
Araken e outros.

Os quadros entiarn para a "can-

chd" assim formados : Paulistas ¦ —
Rede,- Losehi-avo e Del Debbio,
Vanni, Fritolli e Tuffy,- Formiga,
Araken, Napoli, Feitiço e-jedecco.
Cariocas : — Jaguaré; Zé Luiz e
Antoniquinho,- Ferro, Oscarino e
Walter; Chagas, Ennes, Álvaro,
Nena e Patrício. Com o deccorrer
do empate foram feitas diversas
modificações em ambos os quadros,
tendo jogados mais os seguintes jo-
gadores : Fried, Junqueirinha, De
Maria, Lagreca, Amilcar, Grane e
Petro para os paulistas e Machado,
Hermogenes, Demosthenes e Hen-
rique, pelos cariocas.

Os pontos foram marcados por
Feitiço, Junqueirinha e I riedenreich
para os da paulicéa e Chagas para
os da Guanabara.
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O athletismo em São Paulo
"A VOLTA DO YPIRANGA > y

MARIO RONCO, O NOVO VENCEDOR

(João Oleane, escreveu para *Sport UlustradoO

Wm

Mario Ronco, o vencedor.

Na Capital Paulista, a disputa
de uma prova pedestre sempre des-
pertou um extraordinário interesse
no publico, desde os áureos tempos
de Andreucci, Gomes, Agnello,
Nestor, Blasi, Carletti e outros.
Na verdade nesta temporada, bem
poucas são as provas pedestres
levadas a effeito,- nota-se um des-
interesse pouco commum entre os
clubs praticantes daquella moda-
lidade de athletismo.

A Volta do Ypiranga já é tra-
dicional no bairro da Collina
Histórica. Annualmente vem sendo
realizada com invulgar êxito. To-
davia devemos salientar que a
prova á pouco levada a effeito
não contou com os melhores athle-
tas pedestres, pois os mesmos
encontram-se em preparo para os

próximos compromissos nacionaes,
que já se divisam.

Mario Ronco, o vencedor da
prova, athleta persistente, dedicado
e principalmente disciplinadissimo,
commandou e venceu a prova como
quiz... mas, na verdade se diga,
ainda não está em completa forma,
como um grande athleta. Porem a
maneira e a facilidade com que
venceu a prova demonstrou que
logo mais poderá alcançar o seu
maior desejo, pois qualidades não
lhe faltam.

A classificação dos concorrentes
foi a seguinte:

1.° — Mario Ronco, C A. Ypi-
ranga, 22' 40"; 2.° Protogenes

F. Conceição, C. E.
3." - Oswaido Simim,
rany,- 4." Sylvio B
E. da Penha,- 5.°
Silva, C. A. Juventus,-
vano de Lemos, A. A.
7.° — Agostinho Reis,
rany; 8.° — Mathias
A. A. Ramenzoni; 9.
dos Santos, A. A. G
Francisco Mariano, A.
zoni.

da Penha,-
A. A. Gua-

. Souza, C.
Joaquim G.
6." Sil-
Ramenzoni;

A. A. Gua-
Nascimento,

° — David
uarany,- 10.°

A. Ramen-

Classificação collectiva:

1.° Turma — A. A. Ramenzoni,
47 pontos,- 2.° — A. A. Guarany,
55; 3.° — C. A. Ypiranga, 69;
4." — A. A. Rameozini, 102;
5.° — C. A. Juventus, 125.
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Gcralclmo. o novato do America, foi im-
prudentemente atirado á estréa numa pe-
ieja de caria/, e difficil. Resultado: mos-
trou qualidades, mas sentiu as influen-
cias da falta de adaptação ao quadro,
deixando cie produzir aquillo que talvez
seja capa/.. Firmou-se melhor no segundo
tempo, quando úvu constante trabalho a
Jahú e Florindo. O lance bem mostra a
experiência do zagueiro esquerdo vas-
caino, dominando o arrojo do novo com-

mandante rubro. ..;;%,
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O Américo improvisou um quadro para
ciar combate ao Vasco, c só se apercebeu
arde cie mais dos seus erros. Assim,

no segundo tempo, os rubros
do forma impressionante, não
porém, reflectir no placarei o
ranço exercido sobro o adver-

sarro. Aqui vemos Chiquinho em plena
acção, escoltado por Florindo, afim de
evitar uma carga do estreante Geraldino.
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