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Ai estão sois integrantes do scratch patrício |.-«o boa íiqura vom lazendo no Sul-Americano do Monto vidóu, Ecta poüo foi batida momentos antos do iniciar-se o Jogocom a Argentina, em que perdomos a invencibilidade dopois de um jogo disputado
palmo a palmo. Estão alinhados, formando o nomo de nossa pátria, da esquerda

para a diroita: Patosko, Russo. Joanino, Oswaldo. Paulo o Cláudio.
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A linha dianteira do scratch uruguaio que, apontada como das mais perigosas do atual certame, muito teve que trabalhar para lograr algo de pra-tico contra a representação do Brasil. Mas, comprovando o que dela se dizia, consegue cm determinado momento um ponto único, suficiente po-rem para assegurar ao seu país a vitoria ao final do rre'.ch pelo apertado e mui significativo score de 1x0. Tal placard comprova, a despeito danossa derrota, ser efetivamente a defesa brasileira uma das mais possantes do atual certame. A linha uruguaia é constituída por Castro, Varella, (omarcador do tento aos 32 minutes do 1." tempo) Ciocca, Porta e Zapirain.

o score mínimo
r^niteam do B

Quadro
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uruguai
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Está praticamente encerrada a campanha do selecionado brasileiro
no XIV.° Campeonato Sul-Americano de Foot-ball. E' verdade que a
tabela ainda marca dois jogos para a nossa representação. Com duas
derrotas sofridas frente aos argentinos e uruguaios, os nossos patrícios
nada mais podem pretender.

Entretanto, a figura do "association" nacional foi das mais brilhantes
no grande torneio.

Sem preparo físico suficiente e lutando contra a má vontade dos
organizadores do certame, que obrigaram os nossos "players" a jogar
quatro partidas consecutivas conlra os mais credenciados adversários,
os "cracks" 

patrícios souberam honrar o "soecer" indígena exibindo um
padrão de jogo dos mais eficientes e causando admiração no seio dos
"hinchas" uruguaios.

Depois daquela honrosa derrota frente aos portenhos. os brasileiros
voltam ao gramado por mais duas vezes, vencendo em uma delas o
Peru. e voltando a perder no jogo seguinte com os uruguaios.

Esta última derrota foi igualmente honrosa, pois. como se sabe, os
orientais atuaram em seu próprio campo, com toda a torcida a seu
favor, depois de um longo período de treinamento.

Aquele "placard" anunciando 1x0, ao finalizar o prélio pode ser
considerado como uma autêntica vitória para os nossos.

Resistindo a todos os ataques uruguaios, os brasileiros souberam
se impor, e si não marcaram tentos foi somente por falta de sorte nos
arremates de nossa ofensiva.

A MELHOR DEFESA DO CONTINENTE

Uma surpreza das mais agradáveis nos está reservada.
Era voz corrente qu« o ponto fraco do nosso selecionado era a de-

fesa. Esta todavia se agigantou no certame, a ponto de ser considerada
como a mais perfeita de todas que disputam o campeonato.

No entanto com os uruguaios, a retaguarda brasileira foi de uma
precisão impressionante. A ela deve-se a contagem mínima verificada,
pois de início os orientais dominaram amplamente a situação, ameaçan-
do com constância a cidadela de Caju. A resistência quebrou o "élan"
do ataque adversário, que se viu impotente para vencer por mais de
uma vez a perícia do nosso excelente goleiro.

DUVIDOSO O PONTO DA VITORIA

O único tento do "match" foi marcado aos 32 minutos da primeira
fase. por intermédio de Severino Varela. O excelente meia direita pa-
receu-nos em posição duvidosa, pois quando Zapirain centrou a pelota.
Varela se encontrava colocado por detrás de Domingos e Oswaldo, com
apenas Caju à sua frente.

Varela não teve trabalho algum para colocar a pelota nas redes
brasileiras, cobrindo Caju com facilidade.

FALHO O ATAQUE BRASILEIRO

A reação dos nos»os não se fez esperar. Bem apoiados pela linha
média, os atacantes brasileiros foram à frente, mas pouco arremataram
ao arco, facilitando deste modo a ação da retaguarda contrária. Aliás
em nenhum dos quatros jogos a ofensiva apresentou agressividade. Fa-
lhou sempre no momento decisivo. Os "scores" representam fielmente
o que foram os jogos disputados. A não ser contra os chilenos (6x1), nos
demais "matches" a nossa "artilharia" 

pouco funcionou.

NÃO APROVOU A TÁTICA EM "W"

A tática posta em prática pelo técnico Ademar Pimenta, positiva-
mente não aprovou. O jogo em "W" está francamente em desuso, e pre-

Conclue na pag. 16
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Jogadores componentes da representação paraguaia ao certame continental de Montevidéo, cuja força pode inesperadamente causar~Tgr«„desalterações as colocações dos principais favoritos.

os equatorianos como o jogador
Merino substituído por Semperte-
gui, ao passo que entre os uru-
guaios surgiu Enrique Castro em
lugar de Luis Ernesto Castro.

O arqueiro equatoriano Vasquez
que havia substituído Medina no
primeiro tempo depois do ter-
ceiro goal dos locais —- não poude
voltar a campo para a segunda
íase, por haver sofrido uma crise
nervosa, no vestiário, durante o
intervalo. Mais tarde, porém, poude
regressar à concentração, com seus
companheiros, perfeitamente resta-
belecido.

Os uruguaios não se empenha-
ram a fundo no segundo período,

dedicando-se mais a uma exibição
de sua virtuosidade.

Aos 21 minutos, o centro-médio
uruguaio Obdulio Varela foi subs-
tituido por Sixto Gonzalez e logo
em seguida o "referee" anulou, por
off-side, um goal de Ciocca. Aos 35
minutos, Severino Varela, meia-di-
reita uruguaio, foi substituído por
Chirimino.

Aos 40 minutos, Porta encerrou
a contagem, fazendo o 7.° goal
uruguaio, aproveitando uma reba-
tida falsa de Hungria.

O score não teve outras altera-
ções, e a partida encerrou-se com
a vitória dos uruguaios por sete
goals a zero.

sido substituído por Arancibia, vol-
tando entretanto a campo no se-
gundo tempo, na mesma posição
que havia deixado.

O jogo prosseguiu equilibrado
no segundo tempo, sem alteração
da contagem, nem de seu panora-
ma geral.

Aos 25 minutos, os paraguaios
substituíram Grane por Venegas,

e, dez minutos depois, retiraram
Romero, fazendo entrar Mingo.

Ao mesmo tempo, Contreras dei-
xava mais uma vez o campo, no
quadro chileno, sendo substituído
por Casanova.

Essas alterações sucessivas não
mudaram o teor geral da partida,
que acabou com a vitória dos pa-
raguaios por dois goals a zero.

Contagem esmagadora no
jogo Argentina x Equador

Derrotados os Chilenos
pelos Paraguaios por 2x0

Montevidéu, 22 — A primeira
partida do jogo entre Paraguaios
e Chilenos, foi relativamente fraca
e sem brilho.

Sob as ordens do juiz brasileiro
Ferreira Lemos (Jucá), os dois qua-
dros entraram em campo com a
seguinte organização:

Paraguaios — Rios; Benitez e
Acosta; Granja, Ortega e Escobar;
Barrios, Romero, Franco, Sanchez
e Ibarrola.

Chilenos — Livingstone — Salfa-
te e Roa; Pastene, Cabrera e Me-
dina; Armingol, Barrera, Domin-
guez, Contreras e Irera.

O jogo teve início às 7 horas e
45 minutos da noite, e os para-
guaios alcançaram dois goals, lo-
go no primeiro período, que termi-
nou com a contagem de dois a

zero a favor dos paraguaios. O pri-
meiro ponto foi obtido por Barrios,
de um tiro cruzado sobre o arco
de Livingstone, depois de haver re-
cebido um passe de cabeça de
Sanchez, quando Ortega batera um
"free-kick" no meio de campo. O
segundo goal paraguaio veiu aos
17 minutos, depois de um centro
de Barrios- que Ibarriola emendou
de cabeça contra o arco. Livingsto-
ne defendeu mal, e a pelota foi
ter a Franco que, na carreira em
que vinha, emendou diretamente,
no ar, conquistando brilhantemente
o segundo goal paraguaio.

O segundo tempo teve início às
20 horas e 45 minutos.

E' interessante notar que, aos 35
minutos do primeiro tempo, o meia-
esquerda chileno Contreras havia

Montevidéu, 22 — Vinte minu-
tos após o jogo entre paraguaios
e chilenos, iniciou-se o match entre
as equipes da Argentina e Equa-
dor. Ambas equipes entraram em
campo com a seguinte formação:

Argentina — Gualco; Salomon
e Alberti; Ramos, Videla e Blotto;
Tossoni, Pedernera, Masantonio,
Moreno e Garcia.

Equador —¦ Merino, Hungria e
Ronquillo; Medina, Zambrano e
Mendoza; Alvarez, Gimenez, Alei-
ver, Herrera e Acevedo.

Dada a saída, os argentinos mo-
vem o balão. São 22 horas e 50
minutos. Desde o início nota-se a
profunda superioridade da seleção
argentina. Os equatorianos reali-
zam denodados esforços para de-
ter as contínuas investidas dos ar-
tilheiros platinos, porém não o con-
seguem e tanto assim que Garcia,
aos 5 minutos, marca o 1.° goal
da noite.

Posta a bola em circulação os
argentinos combinam bem, domi-
nam o campo adversário e criam
constante perigo para a cidadela
de Merino.

Aos 12 minutos é Moreno que
consegue um goal para suas cores.
O match torna-se um tanto desin-
teressante devido à enorme supe-
rioridade dos platinos sobre os
equatorianos, que atuam como "ca-
louros" em competições internacio-
nais.

Aos 21 minutos Moreno nova-
mente marca goal, o terceiro de
sua equipe. Os equatorianos con-
íinuam sendo presas fáceis dos
platinos. 3 minutos mais tarde o
meia direita Pedernera marca o
4.° goal dos argentinos. O jogo
prossegue monótono e os argen
Unos dão um "baile" nos adversa-
rios. Aos 32 minutos Masantonio,
considerado o maior goleador da
equipe argentina, assinala o 5.°
goal dos platinos. O match prosse-
gue com absoluto domínio dos ar-
gentinos e finaliza o 1.° tempo com
a seguinte contagem: Argentina, 6;
Equador, 0.

Montevidéu, 22 - O segundo
tempo teve início às 22 horas e 50
minutos, e em seu decorrer os ar-
gentinos, com enorme superiorida-
de, aumentaram a contagem para
doze, terminando o jogo com a vi
iória dos argentinos pela contagem
de 12 goals a zero.
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Esporte
Ilustrado
nos
subúrbios
da Linha
Auxiliar O valoroso conjunto da 1." Companhia do Batalhão Escola — campeão interno do batalhão—cons-

tituido pelos seguintes jogadores: Luir; Santiago e Brito; Lino, Corrêa e Walter; Paço, Vieira, Oli-
veira, Rei e Arnaldo.

O foot-ball e o basket
na cidade de Cruzei-

ro, Sâo Paulo
Uma visão das suas atividades atra-
vês a pena de LAURO MARTINS, es-
pecialmente para "Esporte Ilustradoyí

O triângulo fina! do Batalhão Escola constituído por Luiz, Santiago e Heitor

Seu futebol e basqueteból estão
em franco desenvolvimento. Nesse

primeiro, acha-se filiado a -Liga

''%C, *'' -'W^m^^^^^^^^^^^^^^^y^^^^^^

A valorosa rapaziada que compõe o esquadrão do Castelo Azul F. C. da Estação de S. Mateus. São
os seguintes os jogadores que aparecem na foto: Luiz, Mario, Joviano, Pirigo, Marista, José, Oswaldo,
Chumbinho Sereno, Garoto e Nino. Neste esquadrão todos colaboram com o mesmo entusiasmo pela
vitoria de suas cores,- no entanto destacam-se os seguintes elementos: Luiz, o arqueiro das defesas eletri-
zantes, aliás na defesa está o ponto alto do team. A linha media atua com muito desembaraço e a linha
dianteira atira em goal com maestria. O Castelo Azu! F. C. é muito que.ido no populoso subúrbio da linha
Auxiliar. "Esporte Ilustrado" homenageia na figura do Castelo Azu! F. C. todos os desportistas da

Estação de S. Mateus.

de Futebó! Norte de São Paulo-
onde estão cs clubes mais impor-
tantes da -Zona do Vale do
Paraíba-" como: Taubaté, Hepa-
caré, Cachoeira, etc No campeo-
nato de 1939 conseguiu a cidade
de Cruzeiro após uma luta renhida,
o cétro de campeão, em 1940 o
3." lusar e este ano findo o 2.°
lugar.

O quadro «eleVen» represen-
tativo da cidade é o -Cruzeiro
Futebol Clube», havendo no cn-
tanto mais alguns pequenos clubes
da cidade, como: Brasil, Dorn
Bosco, Frigorífico, Royal, Tamoyo,
Ferroviário, etc. O basquete
também é grandemente praticado,
não se integrando porem em nenhum
campeonato, preliando porem cons-
tantemente com quadros represen-
tativos de Rezende, Queluz, Passa-
Quatro, Guaratinguetí, Taubaté,
Lorena, etc. A maior revelação
do esporte da cesta cruzeirense
é o garoto de 16 anos, Manoel
de Oliveira Leite, vulgo «Mamão».

Eis aí, em sintese, os principais
aspectos do Panorama esportivo
da cidade de Cruzeiro, no interior
de S. Paulo.

Proximamente voltaremos ao as-
sunto com mais decisão e detalhes.

NOTA DA REDAÇÃO

Snr. Lauro Martins — E' de toda
conveniência enviar os seus traba-
lhos com gravuras e fotos referentes
aos assuntos ventilados — Amyn-
thas de Aguiar, redator-chefe de
ESPORTE ILUSTRADO,
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Venceram com autoridade indiscutível as equipes do Uruguai,
==————===— -Argentina e Bíâssi -——-—=-==-—=-=¦

Por Veritas Júnior, enviado especial de "Esporte Ilustrado"

Montevidéu, Janeiro.

O acontecimento tem tanta
amplitude para o nosso contincn-
te, quanta importância apresen-
ta o foot-ball como esporte, o es-
porte das multidões por excelen-
cia. Desta feita apresenta con-
correntes vários, com todos os
matizes da técnica. Desde a aca-
demia ditada pelos catedraticos
de Buenos Aires, até o "associa-
tion" da idade da pedra lascada
do Equador. O escopo do certa-
me é de congregar as nações,
para uma grande obra de ameri-
canismo esportivo. Assim tem
sido até agora. Todos os quadros
teem procedido com escorreita
linha disciplinar. Há o respeito
religioso do adversário. Ninguém
abusa, ninguém se mostra des-
leal, ninguém pratica um ato que
seja desabonador. Há os que jo-
gam com alma, que se excedem
nos seus esforços. Mas sempre
fica em relevo a vontade de acer-
tar, de fazer tudo com superior
tino, sem qualquer intenção de
hostilizar o adversário, para o
espesirhar, para o diminuir. Des-
filam técnicas diversas, cada qual
com sua própria fisionomia. O
espetáculo torna-se imponente.
Cada peleja criará sua historia.
Deixará nas páginas do "asso-
ciation" capítulos de grande va-
lor. Por isso a analise atenta das
lutas, com as conclusões dura-
douras que elas representam, é
um trabalho que se deve proce-
der com cuidado multiplicado.

DE UMA PARTIDA SOBRA-
RAM APENAS CASTRO, VA-
RELUTA E OBDULIO

Queremos nos referir ao en-
contro Uruguai x Chile, com que
se iniciou o certame. Era a
apresentação do onze local. So-
mente até 1930 via-se tanta con-
fiança do publico uruguaio pelos
seus jogadores e pelo seleciona-
tio da Associacion Uruguaia de
Futebol. Daí por diante um pro-
fundo pessimismo foi progressi-
vãmente tomando conta dos "hin-
chás" uruguaios. O futebol de
outras épocas se embotou tecni-
camente, perdendo sua r.iajesta-
de. Por isso era com grande abor-
recimento oue os uruguaios fa-
lavam no franco período de de-
cadência que havia surgido. Mas
a reação foi feita exemplarmente.
Lutou-se com denodo e constan-
cia para se dar á terra dos cam-
peões do mundo um novo rumo.
Mas os resultados tardavam. Afi-
nal, vimos o ano de 1942 pro-
meter muito aos uruguaios. Pelo
menos agora o publico crê no
time local. Espera que. ele bri-
lhe intensamente. Assim foi em
massa ao grandioso Estádio Cen-
tenarlo. Ávido de sensações, olhan-
do enlernecedoramente para as
gloriosas camisas celestes, o "hin-
cha" preparou-se corn otimismo
para aplaudir os seus homens.
E não saiu defraudado do seu
estádio. Viu o quadro ganhar com
méritos indiscutíveis por uma go-
leada. Mas também viu Castro,

viu Varellita, viu Obdulio Va-
rella. Três homens e três satis-
facões como futebolistas. O pon-
ta direita, ainda sem saber en-
trar num salão de barbeiro, para"afeitarse", o meia dinâmico, re-
soluto, todo alma, todo vibra-
ção, que honra o nome de Varei-
Ia, o "pivot" conciente dos seus
deveres, operando como uma ma-
ouina. Gostou de Castro e di-
ngiu para o "pibe" as aclama-
ções mais estrondosas. Realmen-
te Castro mostrou-se um ponta
de grandes recursos. Não é um
ponta comum. Tern predicados.
Joga com o tirocinio dos grau-
de3 pontas. Como compará-lo ?
Os uruguaios tiveram um Urdi-
naran, um Taran, os argentinos
um Orsi, os brasileiros um For-
miga, um Arnaldo. Todos gran-
des pontas. Mas com qual deles
poderá parecer Castro? Não é
possível apontar-se outro que jo-
gue á maneira de Castro. Não
finta em demasia, não prende a
X>elota nos pés abusivamente, não
procura apenas centrar ou abu-
sivamente com jogo pessoal ten-
tar uma entrada pelas redes a
dentro. Faz o que é preciso em
cada circunstancia. Quando o mo-
mento pede um lançamento de
bola para o centro, os pés de
Castro funcionam com exatidão.
A bola sai sob medida, bem ar-
ranjadinha, pronta para ser uti-
lizada para o goal pedido. Cas-
tro é assim o que os uruguaios
chamam de "fenômeno". Bom,
já Varellita, o Severino Varella, '

i

do Penarol, é suficientemente co"
nhecido pelos brasileiros. Joga
dor moto-continuo. Assim como
aquele Neco, que andava via-
jando pelo gramado com alma de
cigano, não parando nunca, não
se fixando nunca. Assim o Va-
rellita: decidido, pronto para tu-
do o que seja devotamento ao
seu quadro. E Obduüo Varella?
Uma comparação feita por um
jornal de Montevidéu basta para
colocar Obdulio Varella no pe-
destal que lhe cabe. Joga tanto
quanto Zibechi. Exagero ou não,
o fato é que realmente Obdulio
confecciona o seu trabalho com as
melhores linhas e com o melhor

lano da técnica futebolística. Sa-
e ser um confeccionador de cou-

sas maravilhosas na cancha. Cons-
troe como um arquiteto jogadas
monumentais. Pmta arabescos
quando o publico quer o espeta-
culo como remate de uma golea-
da impiedosa. Defendendo sabe
ser uma fortaleza volante. Nu-
t rindo a defesa tem algo de vita-
lisante: tonifica a equipe com a
vitamina da distribuição.

Ora, um quadro que tem três
estrelas assim, que ofuscam as
demais, não poderá ser levado
com suas 11 j_eças. E' que os
outros ficam como que sendo sa-
telites desses astros..

Por isso, o publico disse: de
uma partida sobraram apenas
Castro, Varellita e Obdulio. Ante
isso os leitores, curiosos, pergun-
tarão: e os chilenos?

wljifi.
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Domingos, Tim, Oswaldo,. Afonsinho e Paulo, pouco antes de desembarcarem em Montevidéu, parecem que estão com saudades do Rio.



A delegação do Brasil após desembarcar no Uruguai, posam para o fotografo de ESPORTE ILUSTRADO.

TÁTICA EM "\V", DEFESA
CERRADA E JOGO BRUTO

O leitor quer o retrato
técnico do quadro chileno? Aí
está: tática em "W", defesa cer-
rada e jogo bruto. Reuna esses
três "ingredientes". Combine-os
e formará aquilo que se cha-
ma de jogo andino. Realmente,
o quadro rio Chile serviu para

Platko de cobaia. Era preciso
fazer uma experiência de cousa
exótica da Europa. Cousas que
aqui somente podem ter exisíen-
cia numa bem cuidada estufa
Que fez Platko ? Aplicou essa
estratégia de jogo, deu-lhe o ro-
tulo de tática e pronto. . Apa-
receu em Montevidéu como um
revolucionador do "association"

sul-americano. Novas formulas

surgiriam. Marcação de homem
para homem. E o "W" em pleno
desenvolvimento. O jogo bruto
já era natural dos chilenos.

Mas tudo falhou. Nada deu
os resultados exigidos. Não foi
possivel esperar daqueles jogado-
res uma orientação nova, dife-
rente. 0 material não ajudava.
Platko ficou confundido. Tudo
caiu por terra com os escândalo-

Pirilo e Patesko, os dois cracks brasileiros que ja integraram em equipe uruguaia, apreciam do convés
a vistosa cidade, que ora está se rcalisende o campeonato sul-americano.

sos 6 a l que er.rubesceram até
o gramado do Estádio Centenário.
E' que o quadro todo acabou
com uma vasta defesa. 0 zaguei-
ro era da retaguarda, cuidando
do seu homem. Mas também o
centro-avante tinha a obrigação
de vigiar o centro-medio Varella.
Teoricamente tudo foi "maça-
nudo", no dizer da gente monte-
videana. Na pratica, porém, Plat-
ko viu a ruina morar em seu
time. Houve "debacle" e gran-
de...

OS URUGUAIOS NÃO ACRE-
DITAM NA DEFESA ARGEN-

TINA

Rivalidade: uma palavra ino-
tensiva, para quem não esteve
em Montevidéu ou Buenos Ai-
res. Mas urna cousa seria aqui
no Rio da Prata. Futebolística-
mente as águas do Rio da Prata
separam argentinos de uruguaios.
Nada de muita cortesia, ainda
que com um tom hipócrita. Mas
os uruguaios como os argentinos
conhecem o futebol. Realmente
podem discutir sobre o assunto'"bola". E fazem-no sem se im-
portar com as susceptibílidades
feridas ou não. São absolutamen-
te sinceros. Por isso após a rea-
lização do encontro Argentina x
Paraguai, a_ imprensa local disse
sem pestanejar: os argentinos sem-
pre apresentaram bons ataques
e más defesas. Era um juizo
apressado, um pouco temerário.
Mas os mestres poderiam falar.
E os uruguaios, apezar da exis-
tencia dos Tesoriere, dos Bido-
glios, dos Clazars, dos Fortuna-
tos, dos Evaristos, dos Minellas,
dos Montis, em quadros argen-
tinos, não timbraram em fazer
outra observação dos seus vizi-
nhos da "otra orilla". Não que-remos discutir a questão. A nos-
sa grande amizade com argentí-
nos e uruguaios não permite. Po-
demos, contudo, olhar para a

i
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luta que os nortcnhos tiveram
com os guaranis. E oi realmente
podemos tirar essa conclusão que
pelo menos nesse dia a retaguar-
da argentina não foi absoluta-
mente segura. Talvez; uma jor-
nada mal inspirada a que está
sujeita toda a equipe do lute-
boi. ü lato ('• que a linha media
loi uma peça absolutamente se-
gura e eficiente. A zaga teve seus
defeitos, mostrando-sc Snlomon
c Alberti pesadoes, incapazes de
sustentar uma luta favorável
quando os "guaranis" realiza-
vam investidas á base de veloci-
dade. Gualco, sim, fez algumas
defesas cm ótima fatura. Aqueles
4 a 3 falam também altamente
contra a defesa argentina. Por
isso fica-se a dar razão aos nos-
sos bons irmãos do Uruguai. Por
outro lado quando se lembra de
outras defesas argentinas, a gen-
fe fica um pouco incrédula.

PURA VELOCIDADE

Os paraguaios podem não ter
um domínio de Viola perfeito. Di-
ficilmente apresentam uma ala
diabólica como a formada por
Moreno e Garcia. Mas são cin-
co "sprinters". Correm vertigi-
nosamente. Sabem invadir como
um furacão uma defesa. Teem
essa grande vantagem. Sabem
possuir armas de grande alcance
representadas por essa pasmosa
agilidade e ligeireza. O quadro
guarani é de pura velocidade.
Mas se apresenta um ponta cha-
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mudo Barrios, conta um Orte-
ga como um excelente centro me-
dio. ImpSe-sc com esse jogador.
Ortega tem a "pasta" de um
verdadeiro "pivot".

DÍNO, A PRIMEIRA PALA-
VRA SOBRE OS BRASILEI-

ROS

O publico uruguaio desta feita
aprendeu a conhecer os brasilei-
ros como um sinônimo: Dino.
Realmente, Dino ficou sendo tudo
para a "hinchada". Nessa luta
os chilenos prosseguiram com
aquilo que Platlio presumia ser
a arma secreta do quadro. Di-
zem que Pirillo atuou como em
Montevidéu. Houve elogios para

Afonsinho/ Brandão, Tim, Servi-
lio, Caju, Norival e Oswaldo.
Mas os adjetivos de valor au-
reo foram reservados para o Pa-
vão — apelido de Dino. Dino
teve tudo para ser pois a pe-
rira de toque do quadro. E' que
os "liinehas" disseram: talvez
todos possam jogar tanto qunn-
to Dino. E é possível que Dino
jogue mais do que o lez nessa
apresentação.

MAS FALEMOS SOBRE A
DEFESA

E' interessante frizar: a dele-
sa brasileira superou nitidamente
o ataque. Entre um comparlimen-
to c outro foi flagrante a diferen-

AOS ADEPTOS PO HIPISMO I JO TÊNIS
Razões supervenientes de última hora,

obrigam este semanário a tranuferir para o
seu próximo número interessantíssimas re-
portagens ilustradas, ds outono do compe-
tentíssimo cronista F, P, Gusmão, sob os ti-
tulos "No Concurso Hípico d«d Petropolis os
cavaleiros âe Força Pública do istado do
Rio brilharam", "Concursos Hípicos Interna-
cionais do Chile" e "Linde tênis party em
Terezópoüs".

ca. Deixou o sexteto defensivo
uma impressão favorável. Pode-
ri brilhar intensamente no fu-
turo se agir com a mesma orien-
tação, com a mesma firmeza.
Essa a conclusão que tiramos. Na
verdade poucos acreditavam em
Caju. E ele agiu com destaque-
Operou com diligencia. Fez tudo
tom espirito de um jogador que
já tivesse o calo internacional
cm suas mãos de guarda-redes
Firme a zaga, desembaraçada a
linha media, com Dino e Bran-
tlão em primeiro plano, mas sem
que Afonsinho mereça nota má.
Pelo contrario: conseguiu Afon-
sinho um trabalho de excelente
lavra.

O DESENVOLVIMENTO DA
PELEJA

Iniciamos titubeantes, indeci-
sos. Mas antes que o quadro des-
se acordo de si já estava om a
vantagem inicial de um tento.
Ele animou o quadro todo. Pro-
curou-o ardentemente a reação.
Ela apareceu. Os números foram
crescendo Acabamos comodamen-
te instalados no "placard", sem
dores de cabeças, sem aborreci-
mentos ditados pelos nervos em
pandaiecos.

Mas não se pode jogar academi-
camente. O adversário não o per-
mitiu. Com seu jogo brusco, com
sua marcação de "homem para
homem". Mas vencemos a etapa
inicial. Tivemos um bom principio.
Que nos aguardará o futuro?

4C6ENTINA X BCA/IL

'"¦ 
"*-•'¦ 

7''¦'¦••'¦'- * '>'^

SIh^BBsBkÍk •¦*'.'¦' ¦ "^llHflF " TlfrfrSSr itiiÍtii "^P» SsIÍIIÍés - '-' -«H

Uma fase do prelio Brasil x.Argentina, terminado com a vitoria dos portenhos e dirÍ9Ído pelo juiz chileno Soto, que muito prejudicou ao nosso scratch.
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A CLASSIFICAÇÃO
Classificação Condutor Tempo empregado

l.o Juan M. Fangto 13h.33m.56s.
2.o Juan Gálvez 13h.42m.56s.
S.o Esteban Fernandlno .. 13h.49m.4Bs.
4.° Eusebio Marcilla 14h. lm.lls.
5.o Adolfo Perazzo ....... 14h.l8m. 8s.
6.o Manuel Montes ... ... 14h.20m.26s. 4/5
7.° Manuel Blas Novoa ... I4h.25m.40s.
8 o Daniel Musso I4h.26m.48s. 4/fi
9.° — Américo Berta ..... 14h.28m.20s. 4/5

10 o Pedro Iraizos I4h.38m. 6s. 1/5
ll.o Rubén T. Carelli 14h.30m. 3s. 4/5

12.° Vicente E. Garbarino .. 14h.42m. 4s. 4/6
13.° Ernesto H. Blanco 14h.54m.lls. 4/5

14.o Rosendo Hernández .. 15h.12m.58s.
15.° Angel L. Pascuali 15h.17m.24s. 2/5
16.o "Atlântico" 15h.21m.53s. 2/5
17.o Victor Garcia 15h.34m.59s. 4/5
18.° Túlio Caro 15h.58m.16s 3/5
19.o Aurélio Mufliz 16h. 2m. 3s.
20.° Germán López Pifieiro 17h. 6m.50s. 2/5

21.o Angel Monticelli 17h.30m.32s. 2/5

MM——— "¦¦"¦¦ ¦—¦¦'¦¦ ¦'¦¦ '¦'¦¦' 1 ¦—— ' I 'i¦*-¦--¦¦¦¦*¦*¦•¦

3 GERAL
Média horária Marca

3/5 118.632 Chevrolet
2/5 117.335 Ford

118,365 Ford
114.791 Chevrolet

3/5 112,522 Chevrolet
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112,221

111.544

111,396

111,200

111,103

110,980

109,488

107,985

105,765

105.253

104,741

103,273

100,764

100,369

94,036

91,915

Chevrolet
Ford
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Chrysler
Ford
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Em baixo —? Estado em que Meou
o carro "Pássaro Azul", após seu
desastre a 30 kms. de Bahia Blan-
ca. Mais outro carro sofreu aci-

dente, tendo seu condulor que se
hospitalizar.

Juan Fangto e seu acompanhante
Antônio Eli salde, cm Berna!, an«
tes da partida, rumo a Bahia B!an«
cs, cuja distancia cumpriu em 6
hs. 50 m. 12 s., numa média ho-
rária de 117,696, o que lhe per-
mitiu ganhar 13 minutos sobre o
2.° na ida, que foi o corredor

Ernesto Blanco.
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Juan. Galvez, o 2." colocado,

passa por Las Flores a toda velo-

cidade. No peicurso de volta da

prova fez melhor média horária

que o 1.° colocado no percurso
de ida e o melhor de ioda a

corrida — 1 21,352 contra 11 7,696
kms. de Juan Fangio.

Em baixo — Juan Galvez, estre-

ante na prova, fez um belo 2.°

logar, correspondendo aos que o

julgavam capaz de bela figura.

Acompanhou-o Augusto Lopez,

um que tem fibra para tais
cometimentos.

. 

¦' 
*

Não há entre adeptos do auto-

mobilismo quem desconheça a du-

ríssima prova que se corre na Ar-

gentina sob a denominação acima.

A de 1941, corrida em Dezembro,

sob o patrocínio do Avellaneda

Automóvel Club, foi disputada por
47 corredores, e si foi numérica-

mente inferior às anteriores, foi

sem dúvida superior tecnicamente,

já que dela participaram os ex-

poentes máximos do automobilismo

argentino.
O percurso dessa prova tem seu

ponto de partida em Bernal, rumo

j Bahia Blanca, de onde voltam

os corredores ao ponto de partida,
representando isso uma distância

de mil milhas, razão da denomina-

cão da prova.
Juan M. Fangio chegou primeiro

a Bahia Blanca, marcando na ida

a melhor média-horária — 117,696

Kms. O regresso de Bahia Blanca,

entretanto, deu melhor média-horá-

ria, assinalada por outro corredor
¦ - Juan Galvez. Ambos são nossos

conhecidos, pois participaram do

nosso Grande Prêmio "Getulio Var-

aas", no qual se classificaram

em idênticas condições das Mil Mi-
lhas, isto é, em 1.° Juan Fangio,
e em 2.° Juan Galvez.

Os resultados colhidos na gran-
de prova argentina foram conside-
rados ótimos, pois além de forte
vento contra em vários pontos do

percurso, ainda, dado o péssimo
tempo reinante, tiveram de vencer

grandes trechos de franco lama-

çal e verdadeiros charcos.
São dessa importante prova os

detalhes fotográficos destas pági-
nas e pelos quais focaliza ESPOR-
TE ILUSTRADO as duas principais
figuras das "Mil Milhas Argenti-
nas".

NÚMEROS
ATRAZADOS
DESTA RE-
VISTA EM S.

PAULO
Encontram-se na sucursal
LARGO DO PAISSANDU' 124

TELEFONE 3.3885
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As atividades es
12 29 de Janeiro de 1942

m Ilhéus
Forte crise na L. I. D. T., força a paralização do campeonato --- Jo^os
amistosos na cidade e no interior --- Movimento esportivo no clube

social --- Pequenas notas
Pelo nosso correspondente Manoel Carlos d'Almeida

Há meses que não se dispu-
Iam jogos oficiais no majestoso
Estádio Municipal de Ilhéus, em
virtude de forte crise que arre-
bentou no seio da L. I. D. T.,
motivada por uma decisão arbi-
traria do Conselho Superior da
referida entidade, anulando o jo-
go do Campeonato Vitoria e Sa-
telite. Em conseqüência dessa ati-
tude o presidente da nossa entida-
de máxima, o tenente coronel Al-
fredo Coelho de Souza, demitiu-se
do cargo, seguindo-se após, a de-
missão de vários destacados pro-
ceies que compunham a diretoria
da Liga.

O "caso" conta-se da seguinte
forma:

No dia 24 de Agosto p. p., foi
disputado o jogo do campeonato
entre os antigos rivais Vitoria e
Satélite. No primeiro período da
luta, o Vitoria, confirmando a
sua invejável forma fisica e atle-
tica de que era possuidor, domina
amplamente o seu antagonista,
conseguindo marcar com facili-
dade 3 tentos contra zero do seu
adversário. No segundo (empo,
porém, o desenrolar do encontro
muda completamente de aspecto.
Logo nos instantes iniciais o Sa-
telite passa a controlar o jogo,
forçando um recuo da defesa e
do ataque rubro-negros, que lu-
tam desesperadamente para con-
ter as investidas dos tricolores.
Vem o 1.° tento do Satélite. Lo-
go mais surge o 2.°. Descontro-
lam-se os rubro-negros e animam-
se os tricolores que persistente-
mente cavam o empate. Ao (ai-
tarem 8 minutos para o termino
do encontro, surge uma grande
oportunidade para um dianteiro
tricolor m arca r. Este diantei-
ro, que é o centcr-forward La-
vigne, recebe um ótimo passe de
Silvio e investe em direção do
arco do Vitoria, completamente
solto. Mas, justamente na hora
em que desferia o tiro de mise-
rieordia, é fortemente trancado
por um zagueiro do rubro-negro.
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Este é o homogêneo conjunto do Santa-Cruz, lider do campeonato ilheensc, que
mengo por 4 .v 4, cm jogo amistoso.

empatou com o lia-

O juiz imediatamente assinala a
lalla máxima. Nesse momento o
arqueiro do Vitoria, não se con-
formando com a marcação do
arbitro, chuta a pelota para fora
do gramado, indicisplinadamente.
O arbitro, sr. João Alfredo de
Almeida, manda que aquele"player" vá buscar a bola, não
sendo atendido. Como consequen-
cia desse irrefletido gesto do ar-
queiro do Vitoria, vem a sua cx-
pulsão de campo. Os seus compa-
nheiros, incitados pela torcida
rubro-negra, acompanham o ar-
queiro, retirando-se do grama-
do. 0 juiz chama seguidamente
o "leam" do Vitoria, e como este
não se resolve a voltar ao grama-

to, manda que seja balida a fal-
ta máxima, que resulta em len-
tio, empatando se o jogo. Não
havendo adversário para o Sa-
(elite, o juiz dá por encerrado
o prelio.

Vai o "caso" 
para a Liga Ilhe-

ense resolver. Resultado: De açor-
do com os estatutos da entidade
e com o C.odigo de Penalidades
da Federação Bahiana, os joga-
dores do Vitoria sofrem a penade suspensão por um jogo e o
Satélite é dado como o vencedor
do prelio.

Recorre O tradicional Vitoria
para o Conselho Superior da en-
lidade. Resultado: apesar dos ir-
refutaveis argumentos apresenta-
dos pelo presidente, tenente-co-
ronel Alfredo Coelho, provando
a justiça da decisão tomada pela
diretoria da Liga, õ conselheiros
votam pró anulação do jogo c
õ contra. O presidente dá, então,
o tradicional voto de Minerva,
pró Vitoria, anulando-se auloma-
ticamenle o encontro (!).

O tenente-coronel Alfredo Coe-
lho, presidente do Conselho, após
dar o seu voto, declara: "O voto
de Minerva obriga-me a votar
contra a rainha conciencia" —
e pede demissão do cargo de pre-
sidente da L. I. D. T.

Alguns dos "cracks" do Vitoria S- C, que. excursionou a Agua-Preta, empatando com o At/anta,
local, por 4 x 4.

m

0 tenente José Máximo Jau-diroba, secretario tia Liga, emvirtude das demissões em massa
dos diretores da Entidade, assu-
me a presidência, elaborando,
imediatamente, um recurso parao^Conselho de Justiça da Federa-
ção Bahiana, estando o mesmocorrendo pelos tramites legais,
anunciando-se para o mais cedo
passível o seu julgamento. En-
quanto isso ti nosso publico es-
portivo fica em suspenso, aguar-dando com viva ansiedade o tles-fecho do mais empolgante "ca-
so'' ultimamente registrado noseio do nosso futebol.

E assim conta-se a historia dosensacional "caso" 
que começou

entre o Satélite e o Vitoria, eagora é ardorosamente disputa-do entre a Diretoria e o Consc-lho Superior da L. I. D. T
Quem vencerá?
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FLAMENGO X SANTA CRUZ

Enquanto se aguarda o des-
fecho do "caso" Vitoria x Sate-
lile c consequentemente o reini-
cio do campeonato oficial, os nos-
sos clubes vão disputando par-
tidas amistosas, ora na cidade,
ora no interior do município.

Assim é que, no dia 28 do cor-
rente, foi disputado no Estádio
Municipal um interessante jogo
amistoso entre o Flamengo F. C.
c o Santa Cru/. S. C, sendo este,
presentemente, o lider do cam-
peonalo, terminando o encontro
empatado de 4 x 4.

O jogo, conquanto anunciado
na ultima hora, despertou o in-
leresse dos nossos esportistas que
em grande numero se dirigiram
para <> campo, quebrando o jejum
de mais de lõ dias.

Tecnicamente o jogo foi bom.
O Flamengo reapareceu muito
melhorado, podendo ainda fazer
grande figura no campeonato. O
Santa-Cruz nos pareceu menos
positivo, principalmente no tem-
po inicial. No 2.", melhorou bas-
tante, sem chegar a ser, entre-
tanto, o Santa-Cruz que quebrou
a invencibilidade do Satélite.

Os quadros atuaram assim
constituídos:

Flamengo — Messias; J. Dou-
tor c WaJder; Wilson, Fausto e
Pctó; Bizunga, Doutor, Jacaré,
Pu ruça e Janunzio.

Santa-Cruz — Balance; Da
Hora c Deouro; Nestor, Zelinho
(Mario), e Carmerindo; Clodoal-
do, Pipiu, Wilson. Soldado e Eli-
sio.

Fizeram os tentos: Jacaré ^2),
Puruca e Bizunga, para o Ma-
mengo. Soldado (2) e Elizio (2)
para o Santa-Cruz.

VITORIA X ATLANTA (Água Preta)

Neste mesmo dia o Vitoria ex-
cursionou á prospera vila de Água
Preta, jogando amistosamente
com o Atlanta F. C forte con-
junto local, que atuou reforçado
com elementos da vizinha cidade
de Itabuna.

O jogo teve um transcorrer mo-
vimentado e equilibrado. O Vito-
ria chegou a estar vencendo de
4x1, reagindo os locais que con-
seguiram igualar a contagem.

Larangeiras, o nosso Domin-
gos, não atuou, ressentindo-se de
uma forte contusão. Foi, sem du-
vida alguma, uma grande falia
para o rubro-negro.

Os quadros foram os seguiu-
tes:

Vitoria •—¦ Dominguinlios; Rui-
do e Gaiola; Zinho, Mario c Bi-
cudo; Jorge (Chaves), Batista,
Zé-Hugo, Alfredo e Cantor.

Atlanta — Virgílio, Dirçinho
e Cilo; Joel, Antenor e Mininí-
nho; Caboclinho, Milú, Ubaldi-
no, Zequinha e Guiomar.

NO CLUBE SOCIAL

Prosseguem num ambiente de
intensa animação as atividades
sociais c esportivas do Clube So-
ciai de Ilhéus, com a realização
de interessantes reuniões domin-
gueiras que atraem ao lindo re-
canto praiano, aonde está situa-
da a sede do elegante clube, o
que de mais fino existe na socie-
dade ilheensc.

BASKET-BALL

No dia 28 do corrente foi dispu-
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Mrs. Cooke deslisa numa aiitudc tão graciosa quanto a de uma
elegante patinadora devolvendo a bola bem junto a rede, na par-
tida scmi-fiual com Hclen Jacobs in tourist Hills. O jogo de rede
de Sarah é considerado metad^ do seu sucesso porque cila prepara
cuidadosamente cada raquetada e espera até que uma boa jogada
descoloque o seu adversário. Na rede ela possue grande poder
de antecipação e é muito hábil em devolver bolas para os cantos.

tada na quadra do Clube Social
uma interessante* peleja de bas-
kct-ball entre os fortes "fives"
do Ginásio Municipal e do San-
ta Cruz S. C.

Depois de uma disputa iníe-
ressante e repleta de lances sen-
sacionais e emocionantes, que en-
tusiasmou a grande e seleta as-
sistencia presente, os Ginasianos
conseguiram sair vitoriosos pela
mínima diferença de uma cesta
— 12 x 10.

A equipe vencedora e cestinhas
foi a seguinte:

Fernando (\), Zelito (2), Adel
(1), Ze/.ito (Mario Melo) (2).

O arbitro foi o Sr. Juvenal
Alves, que marcou com precisão.

TÊNIS

Será iniciado no próximo do-
mingo o campeonato interno do"fidalgo esporte" do Clube So-
ciai de Ilhéus com os seguintes
jogos: Classe A — Fernando
Viana x Hamilton-Argolo. Classe
B — Schmidt-Hans x Halla-Sto-
rino.

0 Sr. Oswaldo Brandão, com-
petente e dedicado diretor de te-
nis do referido clube, teve a gen-
tileza de nos oferecer uma bem
organizada tabela dos jogos do
campeonato, o que, por estas co-
lunas, agradecemos.

PEQUENAS NOTICIAS

Mais um "crack" Ilhéus dá
ao futebol bahiano. Desta vez
foi Augusto, o melhor "eixo" do
sul do Estado, que seguiu para
a capital a convite do Vitoria.
Augusto já treinou no quadro
principal do"Decano" e, segundo
um cronista da "A Tarde", "ex-
cedeu a espectativa". Esperamos
que Augusto, a exemplo de ou-
tros "cracks" ilheenses que mi-
litam no profissionalismo da ca-
pitai, como Nelsinho, Gildo. Di-
di, Belmiro, Palmer e etc, ven-
ça em toda a linha, para gloria.
do futebol da "Princesa do Sul"

Iôiô, o jovem e arrojado
arqueiro de Feira de Santana,
que nesta cidade defendia as cô-
res tio Fluminense, regressou á
sua terra de onde voltará dentro
em breve, talvez para defender
as cores do Flamengo.

Everaldino, o eficiente pon-
teiro esquerdo do Vitoria, viajou
para a capital, devendo daí se-
guir para o Rio. Fala-se que Ve-
ra não mais voltará a vestir a
tradicional jaqueta rubro-negra.

Andrade, o conhecido "pi-
vot" gaúcho, que ultimamente
integrava o esquadrão profissio-
nal do Ipiranga, da capital, en-
contra-se entre nós exercendo as
funções de técnico, "doublé" de
jogador, do Fluminense "do ou-
tro lado".

LIE II AM

A MELHOR REV ISTA
ClN EM ATOGRAF! CA

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

lhores filmes.
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Vencendo o Praia das Flexas,
tornou=se o Canto do Rio o

provável campeão do
basket niteroiense

Está quase que assegurado ao
Canto do Rio F. C. o título má-
ximo de bas^et-báll da cidade.
Vencendo o Praia das Flexas, após
uma das mais técnicas pelejas até
hoje travada no campeonato nite-
roiense, o Canto do Rio bastará,
agora, passar pelo seu próximo
adversário, o vencedor do prélio
I. P. C. x Flexas, e terá, então, con-
seguido o seu maior sonho na terra
de Arariboia — ser campeão da
cidade. O feito conseguido pelos
cantodorienses foi notável. Apre-
séntando-se com um five homogê-
neo, jogando numa noite de gala,
apresentando, quer em conjunto ou
individual, um preparo exuberan-
te, o clube de Eugênio Borges fez
jús à vitória. O seu antagonista
jogou para vencer. Foi um adver-
sário leal, corajoso e persistente.
Jamais se deixou abater ante a
classe do vencedor. Perdeu pela
diferença de um ponto mas perdeu
esportivamente. Foi digno do ven-
cedor.

O QUE FOI A PELEJA

Flexas e cantodorienses fizeram
uma peleja emocionante. Desde o
início até o seu minuto final foi
ela uma partida que fez vibrar
toda a assistência. Os minutos fi-
nais foram dramáticos. Mota, Mau-
ricio, Hugo, Peneira, Antoninho e
Ouinha se desdobraram. Quando
o cronometrista deu por terminada
a peleja com 31x30 houve delírio
na quadra e todos os jogadores do
Canto do Rio foram carregados em
triunfo. Durante essa manifestação
surgiu, surpreendentemente, um li-
geiro conflito, tomando parte ele-
mentos que vão às praças des-
portivas para fazer exibições de
força. Esses elementos deveriam,
para o bem do basket-ball, terem
vedadas suas entradas em qual-
quer praça desportiva da cidade.
A A. N. B. muito lucraria se pro-
videnciasse tal medida.

MOVIMENTO TÉCNICO
DA PARTIDA

Foi o seguinte o resultado tócni-
co da peleja Flexas x Canto do
Rio: Score no 1.° tempo: Canto
do Rio, 21x15. Final: Canto do Rio,
31x30. Lances livres registrados:
24. Aproveitados pelo Canto do
Rio, G. Aproveitados pelo Flexas, 5.
Perdidos pelo Canto do Rio, 6;
Perdidos pelo Flexas, 7. Cestinha
da noite, Mota, do Canto do Rio
— 16.

OS FIVES

Os dois fives jogaram assim
constituídos:
Canto do Rio — Peneira (1), Vidal
(6), Antoninho (4), Mota (16), Zico
(5) e Pires.

40 minutos de luta eletrisante para
o apertado score de 32x31!

Flexas — Roberto, Maurício (8),
Sinhô (5), Ouinha (6); Hugo (2), He-
leno (2) e Amin (8).

AS GRANDES FIGURAS
DA QUADRA

Do bando vencedor, Vidal foi no-
tavel. Feliz nos "rebates", nos pas-

ses e até nos arremessos. Esse
guarda alvi-anil pode ser conside-
rado o n.° 1 da quadra. Mota, no
1.° tempo foi um gigante. Peneira
merece um registro especial. Novo
e cheio de entusiasmo, amarrou o
jogo de Hugo com grande perfei-
ção. Os demais lutaram pela vi-
tória. No team vencido, Ouinha foi

O team de basket-ball do Canto do Rio, que venceu o Flexas.

NÃO DEIXE SEU ESTÔMAGO CONDUZI-LO A UMA
MESA DE OPERAÇÃO

Entre os órgãos que mais cuidados requerem, está •
estômago. Qualquer perturbação, como, por exemplo,
a azia freqüente, o máu hálito, as eólicas, etc, de-
vem ser imediatamente tratadas com um medicamento
que seja de fato eficaz. Des** fôrma, evitará que o
mal se alastre, e impedirá uma operação. BISMUBELL
£ um medicamento de efeitos seguros e decisivo sobra
qualquer caso de males do estômago. BISMUBELL
é o mais poderoso cicatrizanto da ulcerações do
estômago, sendo, porisso, indicado cm todos os casos
áe úlceras gastro-duodenais, máu hálito, azias, eólicas
e distúrbios gástricos e intestinais. BISMUBELL age
eomo protetor e como cicatrizante da mucosa do
estômago, na qual forma uma verdadeira muralha

s, evitando as operações e acalmando as dores. BISMUBELL
acha-se á venda em pó e em comprimidos. Não encontrando BISMUBELL
nas Farmácias e Drogarias, escreva para o Depositário. C. P. 1874 - S. Paulo.

contra as doença

mmmmmmmmmm.

um terror para o adversário. Amin
como reserva foi espetacular. Mau-
ricio poderia ser taxado como um
dos grandes elementos na quadra
se não tivesse apelado para a
"cera", recurso que não se reco-
menda a um crack de sua estirpe,
no final de uma peleja, quando
suas cores perdiam por diferença
diminuta. Roberto, Sinhô e Heleno,
grandes batalhadores.

A ARBITRAGEM

Luiz Mergulhão e Mario Montei-
ro tiveram um prélio de dificil mar-
cação. Foram felizes. As falhas que
tiveram, salvo um foul (?) marcado
de Vidal em Ouinha por Mergu-
Ihão que não nos pareceu certo,
foram sem importância. O guarda
cantodoriense esteve um tanto vio-
lento e essa foi a única falta, ao
nosso ver, de maior gravidade, re-
gistrada pela dupla que vem sendo
o ponto brilhante dos jogos finais
da A. N. B.

A PRELIMINAR

Na preliminar, o Canto do Rio
venceu o Flexas (juvenil) por
23x19. O 1.° tempo terminou com
o Canto do Rio no cartaz com
15x10.

A MARCHA DO PLACARD E OS
AUTORES DAS CESTAS

Por um esforço do nosso repre-
sentante esportivo damos, também,
linhas abaixo, a marcha do score
e os autores das cestas durante
o jogo.

1.° TEMPO

Canto do Rio — 2x0 (Mota), 2x1
e 2x2 (Quinha), Flexas; 4x2 (Si-
nhô), 4x3 (Mota), 6x3 (Quinha) —
tempo Canto do Rio. Tempo juiz.
6x4 (Antoninho), 8x4 (Maurício),
8x6 (Mota), 10x6 (Sinhô), 10x8 (Mo-
ta) — falta técnica contra Roberto,
do Flexas, perdida por Vidal; lOx
10 (Mota) — Canto do Rio 12x10
(Zico), 14x10 (Mota) — tempo Fie-
xas; 16x10 (Mota), 18x10 (Antoni-
nho), 18x12 (Mota), 18x13 (Sinhô),
19x13 (Mota), 21x13 (Mota) — tem-
po juiz; 21x15 (Maurício).

2.° TEMPO

Canto do Rio — 21x16 e 21x17
(Amin), 23x17 (Vidal), 23x19 (He-
leno), 24x19 (Peneira), 24x21 (Amin),
26x21 (Vidal) tempo Flexas;
27x21 (Antoninho), 27x23 (Hugo),
28x25 (Maurício), 28x27 (Quinha) —

tempo Canto do Rio; 30x27 (Zico),
30x29 (Amin), 32x29 (Vidal) e 32x31
(Maurício) —- final: Canto do Rio,
32x31.
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Eis aí o flagrante da briga entre players brasileiros e argentinos, motivada pela imprevista agressão de Montanhez ao nosso center-halí Brandão,
que muito trabalho lhe vinha dando. Agrediu em desespero de causa, pois é o mesmo player da defesa argentina, zagueiro, que evitou o tento certo

de Pirilo com um tremendo foul-penalty que o juiz Soto não quis marcar...

Brandão e Salomon cumprimentam-se cordialmente perante o juiz chileno Soto. cuja fisionomia não pode ficar esquecida dos brasileiros. O juiz
chileno foi um mero espectador na cancha, permitindo que os argentinos se excedessem em violências e protestassem a cada instante, exigindo mar-
cação de faltas imaginárias para quebrar a violenta pressão dos nossos players. enquanto se fazia cego a faltas graves, tais como a que impediu

um goal irremediável de Pirilo. . .
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A simples observação da foto ao alto, demonstra ter

um player argentino prendido numa tesoura um player do

nosso scratch. Esse foul foi praticado exatamente dentro

da área argentina, e tudo sob as vistas indiferentes do juiz
chileno Soto, que prejudicou sensivelmente a equipe brasi-

leira em todo transcurso do match.
Tem este flagrante, consequentemente, uma significa-

cão especial, pois fixa falta clamorosa e indiscutível. Mon-

tanhez, back argentino, é o autor do "partido", e a vítima

Pirilo. E tudo isso no afan de evitar, a qualquer preço, a

marcação do goal que, lhe parecendo inevitável, viria dar

o empate ao Brasil.
A foto ao lado completa, por certos detalhes, a de cima.

A legenda à mesma referente tudo esclarecerá.

Em conseqüência do visível e escandaloso penalty fi-

xado pela foto ao alto desta, lavrou o pavor entre alguns

reservas argentinos, tão certos estavam que o juiz não dei-

xaria de consignar a escandalosa falta, praticada como único

recurso salvador, dada a situação privilegiada de Pirilo para
efetivar o goal que redundaria no empate da partida.

Observe-se Valussi, com as mãos na cabeça, em situa-

ção de verdadeiro pânico! Laferrara, sentado, punhos cerra-

dos, e Farina, num gesto que evidencia ter deixado em sus-

penso os seus aplausos. . .
Esses players viram o penalty legítimo e intencional,

todo o público presente viu, a imprensa local também . . .

mas o juiz chileno não quis ver e, consequentemente, a

falta não foi marcada e Pirilo, caído e preso por Montanhez,
ficou até que a jogada foi desfeita e a pelota enviada para
logar menos comprometedor. . .

Si dúvidas surgirem quanto à foto colocada ao alto, a

que se lhe segue diz tudo, tudo mesmo. . .
Só a possibilidade de um penalty é capaz de refletir tão

eloqüentes demonstrações de pavor e desespero. . .

Que juiz !
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NESTES DIAS VENDEU NOS CLÁSSICOS

FEDERAL 7858 COM 1.000 CONTOS
FEDERAL 728 COM 1.000 CONTOS

CONTOS — FEDERAL
NOS "CLÁSSICOS" FECHADOS

ORDENS E PEDIDOS Á R. FASANELLO CAIXA 2.(38

EXIJAM SEMPRE O COUPON PARA O SORIEIO DO CHEVROLET G R A T I S |
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Joe Louis continua absoluto no
trono do pugiiismo mundial.

O Estádio de Madison Square
Garden, encontrava-se litcralmcn-
te lotado, quando o pugilista 

"co-
lored" Joe Louis galgou o ring
para defender o titulo de cara-
peão pela vigésima vez, contra o"challanger" Buddv Baer.

Muito tempo antes de ter mi-
cio o embate, todos os aliciona-
dos do nobre esporte encontra-
vam-se em seus lugares; entre os
primeiros a fazerem sua apari-
cão no Madison, achavam-se três
ex-campeões de pcso-pesado do
mundo, o tenente-comandante Ge-
ne Tunney, da reserva naval dos
Estados Unidos, |ack üenipsey
e James Braddock.

JOE LOUIS DE SENTINELA
Talvez poucos reconheçam, nesse
soldado que está de sentinela
em um ponto do litoral de Nova
York, o campeão mundial de box,
Joe Louis, que mui recentemente
posa 

"knock-out", no 1°"round"
mais um pretendente ao seu título
de campeão mundial. Serve Joe
Louis á sua grande Pátria agredi-
da, como qualquer bom cidadão"yankee".

Joe Louis obteve uma de suas mais rápidas vitórias desde que sustenta o título máxima de box, quando
se defrontou com Buddy Baer, quz o desafiara em disputa do "cinturão de ouro". Baer foi lançado

duas vezes á lona, antes de cair definitivamente, em "knock-out", o que se deu ainda no
primeiro round. A gravura é um flagrante da rápida luta.

Joe ouis
e o seu 'knock-out' fulminante!
ÜSUCldy 8â3r, a vitima n. 20. Tempo para o esmagamento: 2'50"6.
A luta mais fácil da carreira de Joe Louis. — Dois " knock -down" e o
"knock-out" em 2'50"6. — Destinados aos fundos de socorro da Marinha 2/3
da renda. — 20.000 pessoas assistiram á fulminante queda de Buddy Baer.
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Uma das expressões fisionômicas de Joe Louis.

SONO TRANQÜILO —Joe Louis
fulminou Buddy Baer ao terceiro
soco desferido contra o seu con-
tendor, no combate travado no dia
9 do corrente em Nova York. O
golpe desferido pelo 

"Demolidor

foi tão forte que Buddy Baer ficou
estendido sobre o ring, dando a
impressão de estar dormindo um
sono tranqüilo, como mostra a gra-
vura acima. Joe Louis, satisfeito,

observa o efeito do seu
terrível punch .

t.\
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Muitos marinheiros britânicos
e_ membros dn Real Forçn Aérea
viam-se no meio do multidão, a
qual incluía ainda o secretario
da Marinha, Sr. Frank Knox c
muitas figuras proeminentes do
mundo social e político.

iodos esses espectadores vic-
rnm presenciar um espetáculo
único do campeão do mundo, nr-
riscar a sua coroa, "por um real
sequer", porém, unicamente cm
beneficio do Fundo «Io Socorro
da Marinha, sociedade que rece-
berá cerca de dois terços ou mais
da renda obtida neste encontro.

O pugilista Joe Louis venceu
BuddyBaerem 2'50"6,10 do pri-
mcíro "rouiul", conservando des-
ta maneira, o titulo de campeão
mundial de todos os pesos.

como se registou o bi.itz
" knqck-out"

Os propi-ios fãs de Joe Louis
sairam decepcionados do Madi-
sou Square Gardcn, ontem, á
noite, por não terem podido vir
o seu pugilista preferido lutar
devidamente por seu titulo, como
o tem feito de outras vezes.

Buddy Baer não foi adversário
digno da condirão de desafiante,
c o "colored" de Deíroit teve tal-
vez a vitoria mais fácil de toda
a sua carreira.

Logo no inicio, Louis crivou
de golpes o seu adversário, quenão teve nenhuma reação á ál-
tura da importância do encontro.

Um golpe de direita do cam-
peão no queixo de Buddy deu
lugar ao primeiro "knock-down"
do desafiante, que a custo con-

seguiu levantar-se á contagem de"nove". Veio um segundo golpe,
agora de esquerda, e mais uma
vez Buddy Baer foi ao tablado
até a contagem de "nove". O
terceiro golpe, também de esquer-
da, foi decisivo. Baer foi ao chão,
tentou erguer-sc com o auxilio
das cordas, mas não poude rc-
cuperar a posição de luta antes da
contagem fatal de "dez".

A FINALIDADE DA LUTA

loc Louis conseguiu manter seu
titulo em mais uma luta, derro-
(ando Buddy Baer por 

"Knoclc-

oul", aos dois minutos c 56 se-
gundos do primeiro "round" tia
luta, travada no Madison Squa-
rc Garden.

Cerca de vinte mil pessoas as-
sistiram ao encontro, tendo o cam-
peão destinado a sua bolsa aos
Fundos de Socorro da Marinha.

JOE LOUIS ALISTOU-SE NO
EXERCITO

Os meios desportivos do Con-
tinente norte c sul-americano rc-
ceberam com satisfação a no-
tida telegrafica de que Joe Louis
já se apresentara ao Exercito,
dias após sua estrondosa vitoria
afim de, como soldado, em qual-
quer arma, seguir com as forças
expedicionárias americanas para
castigar, no Pacifico, os japone-
ses agressores da sua Pátria.

Que seja feliz, são os votos de
ESPORTE ILUSTRADO.

20 29 de Janeiro de 1942

Campeonato Nataleiise de Foot-Ball
ABC x ALECRIM

(Por Pena Potiguar — Especial para ESPORTE ILUSTRADO)

Muitos teams que estão por aí
d espera de «surpresas» terão que
fazer o máximo de dispendio de
energias si não quizerem ser colhi-
dos de «surpresas»...

A escalação do team alvi-negro
era apontada como um hand cap
Para o seu adversário.

Como «castigo» pelo insucesso
frente ao America, Nezinho I,
Nezinho II e Simão não vestiram
o tradicional uniforme alvi-negro.
Caberia ao Alecrim desmentir ou
confirmar se as modificações in-
troduzidas no quadro vice-leader
sortiriam efeito.

Conhecendo as suas responsabi-
lidades os alvi-negros procuraram
explorar o mais possível todos os
setores de onde surgisse qualquer
resultado.

Este Papel caberia ao alvi-verde
na opinião do observador uma vez
que os últimos colocados poriam
o seu team completo, enquanto o
alvi-negro fazia uma «experiência»
que para muitos seria perigosa.

_Ficou confirmado que o Alecrim
não soube e ao mesmo tempo não
poude surpreender o ABC, pri-
meiro havia qualquer possibilidade

e os alecrinenses martelar o arco
alvi-negro por tática diferente,
investindo sempre Pela esquerda
onde Nené feito zagueiro oferecia
alvo excelente; segundo, porque
preferiram passar por Gageiro o
esteio da defesa alvi-preta.

Entretanto, para os alvi-verdes
concluírem com êxito a primeira
observação era preciso ter dianteiros

capazes de criar situações perigosas
ao arco de Edgar.

Em ambas as fases os alvi-negros
foram incontcslavelmente os melho-
res em campo; apenas na primeira
fase os alecrinenses ofereceram
resistência severa e foram 6 frente
maior numero de vezes que na
segunda. Na segunda parte o ABC
impoz-se/ de molde a não haver
duvidas do triunfo expressivo, os
alvi-negros baquearam permitindo
alongar o score; Bibí na zaga
direita falhou durante quasi todo
tempo que esteve em campo. O
back alecrinense ao que parece
não estava em condições físicas
que permitissem melhor desempenho.
Assim os que foram ao campo não
podem culpar Bibí como respon-
savel direto pelo revpz.

O esquadrão alecrinense, apesar
de vencido, deu uma melhor im-
pressão que das outras vezes, po-
dendo ainda no campeonato ser
um adversário difícil para os que
se dizem superiores. A contagem
no 1.° tempo foi 2x2, goals de
Elias, Caraça, Pageú e Daní,- final
6x2; Pageú (2), Tico c Albano.

Quadros: — ABC. — Edçar,
Gageiro e Nené; Cabotonho. Zé
Lins e Joãosinho; Enéas, Albano-
Elias, Pageú e Tico.

Alecrim — Camarão; Bibi e Dro-
nei; Badeno, M. Paulo e Patu; Tuão,
Pani, Caraça, Professor e Paulo.

Como sempre acontece nos
jogos anteriores os teams modificarem
suas linhas atacantes sendo queo Alecrim desorganizou todas assuas linhas com a saída de Bibí.

O "Bento Ribeiro", expressão
subúrbios,

Teve lugar, no penúltimo sábado,
a posse da nova diretoria do Bento
Ribeiro Foot-ball Clube. Constituiu
um acontecimento invulgar na
adiantada estação que lhe empres-

ta o nome, a posse dos novos diri-
gentes do valoroso grêmio verde
e branco. O Bento Ribeiro é o
clube preferido pela elite local, de
forma que, os seus simpatisantes,

acostumados a tomar parte em
suas elegantes festas, não se po-
diam furtar a presenciar a posse
de seus novos dirigentes, embora
fosse reeleito para o supremo car-

iiÉÊl*. \ «>•' - ' / '.¦ ^. • ":'.'' k-
V,'.' -:»-'< v.

Uma pose da nova diretoria do Bento Ribeiro, logo após ser empossada.

dos esportes dos
tem nova diretoria

go Nicolau Moreno. Assim, com-
pareceram à sede do prestigioso
grêmio suburbano, senhoras e se-
nhoritas e um número elevado de
desportistas da localidade, bem co-
mo diversas representações de clu-
bes que foram cumprimentar os
componentes de sua nova adminis-
tração. Às 22 horas, teve início a
sessão solene sob a presidênciado sr. Argemiro Brandão, dirigen-
te máximo do C. C. R. Embaixado-
res de Bento Ribeiro, também da
mesma localidade, que teve como
secretários os representantes daRádio Ipanema e do Estrela. Sobsalvas de palmas, a mesa foi em-
possando, um a um, os diretores
eleitos. Finali2adas as formalida-
des de posse, vários oradores sefizeram ouvir. Findo o prélio ora-torio, teve início um pomposo baileoferecido pelo quadro social aosnovos responsáveis pelos destinosdo referido clube. As dansas se
prolongaram até às 4 horas do do-mingo num ambiente de júbilo E'a seguinte a nova diretoria' doBento Ribeiro F. Clube: presidenteNicolau Moreno; vice-presidenteCarlos Arquetão da Silva- 1 °
secretário — Hilton Gomes; 2.° se-
cretário - Adhemar da Rocha
Wanderley; 1 .o tesoureiro __ Hq._
tor Antônio da Silva; 2° tesoureiro

Manoel Lima Filho; procurador
geral — Hugo Moreira de Carva-
lho, e diretor esportivo — Alberto
Romeiro Pires.
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ESPORTE ILUSTRADO, de quando em quando, apre-
senta sugestivas paginas com expressivas figuras mode-
ladas através da pratica dos esportes. As atitudes de
taes figuras encerram detalhes impressionantes de arte
e de beleza, numa demonstração eloqüente de quanto
pôde a cultura fisica, quando sabiamente conduzida.

Hoje oferecemos mais uma pagina, síntese
maravilhosa da beleza plástica humana.
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Os esporte
22 29 de Janeiro de 1942

interior Paulista
Terminou o Campeonato de Foot-ball da Cidade de São Carlos

Ginásio, heroe de uma jornada—
O Ibaté sagrou-se vicc-campeão—
Zuza, o «artilheiro» do campeo-
nato — Brilhante figura do quadro
de Gilberto di Rocha Leão —

Outras notas.

(Por Delfim Rocha Neto, redator-
correspondente no interior pau-

lista).

O campeonato de futebol da
cidade de São Carlos, patrocinado
e organizado pela Comissão Cen-
trai de Esportes, local, teve o
seu ePilogo% no dia 1.° de No-
vembro pp. cem a realização da
segunda partida, jogada entre o
Ibaté, campeão do 1.° turno e
Ginásio campeão do returno.

O Certame foi disputado em
dois turnos distintos e por desclas-
sificação. Nove agremiações entra-
ram em cotejo no primeiro turno
e no returno apenas 4 classificaram-
se para a disputa final. No turno
inicial jogaram os seguintes gre-
mios: — Ginásio, Ibaté, Dois Mar-
telos, Corintians, Profissional, XV
dè Novembro, União Operário,
Bsca Juniors e Aliança e no returno
apenas os quatro primeiros citados,
que alcançaram mais pontos. Nesse
turno saiu vencedor brilhantemente
o Ibaté cem sete vitorias contra uma
derrota.

Si o primeiro turno foi bonito,
o mesmo não podemos escrever do
returno, pois o Ibaté que levantou
o campeonato do turno anterior
achou que não deveria disputar o
segundo., dormindo ôssim sobre os
louros da vitoria.. -

Dessa forme, Ginásio, Corin-
tians e Dois Martelos iniciaram
o returno com dois pontos cada
um, ganhos do Ibaté sem jogarem.
A primeira rodada acusou Ginásio
x Dois Martelos,- o jogo decorreu
normalmente até perto do final,
quando o arbitro puniu o Ginásio
com um free-keek; os jogadores
«rnartelistas» revoltaróm-se: pois que-
riam um tiro penal e como não
fossem atendidos abandonaiam o
campo, quando o placard favo-
recia o Ginásio por 2 a 1.

Por causa desse gesto a C. C.

O valoroso conjunto do GINÁSIO MUNICIPAL, que abatendo o quadro dos Irmãos Milori, sagra-se bri-Ihantemente campeão de 1941. Em pé: Birinho, Zuza, artilheiro do Campeonato; Dino, Paulo e Petrone Nomeio, S.dnei. Na frente, José, Candó, Quati e Simões. Deitado, o meia esquerda Pelado? que substituí
Gabriel, na meta.

E. puniu o Dois Martelos suspen-
dendo-o do torneio e assim o
Corintians ganhou mais dois pon-
tos, jogando a sefuir com o Gi-
nasio que o esmagou por 5 a 0,
credenciando-se assim o quadro
de Gilberto Leão a disputar com
o grêmio dos Irmãos Milori o
titulo de campeão absoluto. Não
foi necessário mais que duas par-
tidas para apontar o campeão de
1941, pois com méritos os -gina-
sianos» abateram os «ibetéer.ses»
por 6 a 3 e 4 a 2, respetivamente.

A partida final foi assistida por
numerosa e entusiasta torcida,
tendo Zuza feito os quatro tentos
para o grêmio Campeão, fazendo
Antenor e Artur.os pontos para

o quadro derrotado. A partida
foi muito bem dirigida pelo sr.
Antônio De Cara e os clubes
alinharam-se nas seguintes ordens:

Ginásio: — Pelado, Candó e
Quati; Simões, Sidnei e Carvalho,-
Birinho (Mariano), Dino, Zuza,
Petroni e Paulo.

Ibf.té: — ítalo, Perucchi e
Reinaldo; Paulo, Souza e Mario,-
Orlando, Antenor, Otávio, Artur
*> Alvares.

Ibaté SxGinasio 0
jbaté 2xCorintians 6
bati 3xDois Martelos 2
bate 3xProfissional 1
bate 3xUnião Oper. 1
'bate 4xXV Novembro 2
Ibaté 5xBoca Juniors 1
•bote IxAliança 0
Ginásio 2xCorintians 3
Ginásio 3xDois Martelos 3
Ginásio SxProfissional 1
Ginásio 5xUnião 1
Ginásio 3xXV 0
Ginásio 3xBoca 3RESULTADOS DOS JOGOS gB:: X.1

No primeiro turno realizaram-se
3ó partidas que terminaram com
os sesuintes resultados:

Corintians .
Corintians .
Corintians .
Corintians .

OxDois Martelos 0
IxProfissional 1
IxUnião 0
1xXV 2

^

ostenta uma boa forma. Defendeu no campeonato findo as cores do Profissional Ef ?VÍ,„.« 7 • °J J°9ador veterano que ainda

1941. 7 - MAX BAER, cue defendeu o arco » 
profissional " em qua„o )&*, e .^«-i^.."!*.^^^

to de V

.1
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Ibaté F. C, vicc-campeão de São Carlos, r.o primeiro turno fez bela
figura. Entregou cs pontos aos adversários no returno e foi derrotado
duas vezes seguidas no turno derradeiro, pilo Ginásio. Em pé:Reinaldo, Paulo, Perucchl, Zózinho, Souza e Mario. Ajoelhados:
Orlando, Antenor, Otávio, Artur e Alvares. Deitado. ítalo
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A eq
res da

:uipe do profissional E. C. apezer de ser uma dasmelho*
_a cidade não se classificou para o returno. E' que o grc«

mio //proí;ssio!ia!'/ não conseguiu alinhar seu "esquadrão"'
completo nos seus compromissos. Em pé : Biio, Isauro, Alemão.
Zinho, o treinador Cavazini, e Dinho. Ajoelhados : Thomaz,

Caiu, Geraldo, Ramiro e "Max Bacr''.
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O "XI'' do Lápis "Dois Marttlos" E. C.,^quc não chegou a
disputar todo o returno. Na peleja com o Ginásio foi abatido por
2 x 1 e logo após toi suspenso do torneio. Em pé: ítalo, Guido
Soares I, Mingão, Soares II, Ceio e Zaparoll. Ajoelhadc

Armando, Santana, Carmindo, Angelim e Néco.
Sos :

Corintians .. SxBoca 0
Corintians ... 5xAlianÇd 2
Dois Martelos. IxProfissiona! 0
Dois Martelos. Ixlinião 2
Dois Martelos. 1xBoeâ 0
Dois Martelos. 1xXV 1
Dois Martelos. 2xAliança 1
Profissional.. 2xUnião 1
Profissional.. 2xXV 9.
Profissional.. 3xBoca 1
Profissional... 3xAlíança 1
União 3xXV 0
União 2xBoca 2
União 3xA|iança 2
XV 2xBocd 0
XV 3xAliança 1
8:>ca SxAÜança 1

No returno em vez de 6 partidas
realizaram-se apenas duas, pois os
adversários do Ibaté tiveram os
pontos contados a seu favor o
mesmo acontecendo com o Corin-
tians na peleja com o Dois Martelos.
Dessa fôrma, estes foram os resul-
tados dos jogos do 2.° turno:

Ginásio SxCorintians. 0
Ginásio ... 2xDois Mart. 1
Ginásio. xlbaté WO
Corintians xDois Mart. WO
Corintians xlb;té . . . WO
Dois Martelos. xlbaté . . . V/O

Na 'Melhor das Três» entre
Ginásio e Ibaté, apuraram-se os
resultados de 6 a 3 e 4 a 2 favo-
ravtiis ao Ginásio que ficou assim
de posse do titulo de -Campeão
Sancarlense de 1941.»

CLASSIFICAÇÃO DOS CON-
CORRENTES

Pontos
1.°—Ibaté  g 14 2
2.°—Corintians  x 12 4
3.°—Ginásio  5 10 6
4.°—Dois Martelos  ° 9i 7

Desclassificados

5.°—Profissional 8
5.°—XV de Novembro. 8
7.°—União 9
8.°—Boca Juniors 14
9 o—Aliança 16

O RETURNO

No segundo turno assim se classi-
ficaram os concorrentes:

1.°—Ginásio 0
2.°—Corintians 2
3.°—Dois Martelos 4
4.°—Ibaté ó

_ Na apuração dos campeões o
Ginásio fez 4 pontos, contra O
do Ibaté, ao vencer as duas par-
tidas.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1-° 'usar — Ginásio, campeão de
1941.

2.° lugar — Ibaté, vice-campeão
3.° lugar—Corintians
4.° — Dois Marteles
5.° —Profissional e XV
7.° —União
8.° — Boca Juniors
9.° —Aliança.

OS ARTILHEIROS

Sagrou-se -artilheiro» do cam-
peonatò, conforme éra esperado o
consagrado «crack» Zuza, ele-
mento de projeção no cenário
esportivo do interior paulista e
que ja figurou nos quadros do
Palestra Itália e Corintians Paulista,
da Federação Paulista de Futebol.
Eis a lista dos chutadores que fizeram
mais de dois pontos durante o
campeonato: — Zuza (Ginásio) 22,
Boreli (Corintians) 11, Antenor
(Ibaté) 7, Artur (Ibaté) ó, Otávio
(Ibaté) 5, Hermantino (Corintians)

5, Nico (Corintians) 4, Caiu
(União) 4, Petrone (Ginásio) 4.
Marcaram 3 pontos os seguintes:—
Mozart (Ginásio), Geraldo (Ali-
anca), Sebastião (Ibaté), Gatti (Iba-
5d' ^'rino *-XV) e Ar3*r\tir\o
(Boca). Fizeram 2 tentos os seguin-
tes: Tomazeli (Boca), Consuelo
(Boca), Matias, Julío e Nelo (XV)
Isauro, Geraldo, Zinho e Bebe
(Profissional), Dino (Ginásio), Rei-
naldo (Ibaté), Fioravanti, Zildo
e Elito (União), Néco, Rubens,
Santana e Armando (Dois Mar-
telos).

GUARDIÕES VASADOS

Segue a relação dos guardiõesvasados no campeonato de 1941
e o numero de vezss que atuaram.
Nessa relação constam nomes de
três elementos de ataque que subs-
tituiram os titulares, por vários
motivos. Pelacio do Ginásio, jogou
2 partidas completas por ausência
de_ Gabriel, titular do arco cam-
peão: Hermantino substituiu Ale-
mão, que foi expulso do campo
em peleja com o Ginásio no 1.°
turno e Enzo substituiu Max Baer
no 1.° jogo de campeonato, auando
este, Margarido, Pelocha e Zinho,
deixaram o campo antes de findar
o jogo Ginásio x Profissional.
China, ( do Aliança, jogou em
lugar de Tijolo 2 partidas. Outros
aparadores revezaram no arco,
conforme as ocasiões

Pela média de jogos aparecem
Guido, Max Baer e Pelacio como
os menos vasados, com a média
de uma bola por encontro. O
guardião do Dois Martelos está
com média me'hór porque fez mais
Partidas que outros dois, do Pro-
fissional e Ginásio, respectivamente.

Eis a relação dos aparaderes que
tomaram Parte no campeonato findo:

Nom; C!ub? Boi as eres

ítalo, loate 23 10
Gabriel, Ginásio 16 11
Tijolo, Aliança 21 7
Alemão, Corintians.. 13 9
Euclides, União 11 4
Nalini/ Boca ... 10 4
Parafuso, XV 4
Uipio, Profissional 4
Orlando, Boca 2
Guido, Dois Martelos.. 9
China, Aliança 6
Frederico Boca 2
Balota, XV 4
Dedo, União 4
Max Baer Profissional.... 4
Wdlter, Dois Martelos.. 1
Pelacio, Ginásio 2
Negrão, XV 2
Hermantino, Corintians
Enzo, Profisisonal 1

OS «ASES» CAMPEÕES

Vamos dar a relação dos joga-
res que se sagraram campeões
Pelo Ginásio Municipal e numero
de vezes que jogaram: Quati e
Simões, 12; Sidnei, Pelacio, Zuza,
Gabriel, Roleman e Petrone 11;
Candó 10; Dino 9; Polimeno, Bi-
rinho e Mozart 8; Paulo 5; Mariano
4; Decio e Josué 3; Chagas, Nar-
dinho e José dos Santos, 2; Ser-
gio, Alcides e José Carvalho 1
vez cada.

JUIZES QUE APITARAM

Foram estes os árbitros que api-
taram mais vezes: — Antônio De
Cara (XV) 6; Roque Milori (Ibaté),
Sebastião Anunciato (Profissional),
Paschoal Onofre (Corintians), Al-
cides Camargo (União) e Sebastião
Nunes Carvalho (Corintians) 5
vezes c^da-
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Inauguração do Congresso do XIY Campeonato Sul
Americano de Foot-ball, em Montevidéo

Estão reunidos nesta foto os vários delegados dos paises partici-
pantes do XIV Campsonato Sul-Amoricano, ©m Montevidéo. São esses
paredros esportivos representantes do foot-ball argentino, chileno, brasi-
leiro, equatoriano, paraguaio e uruguaio. Rodeam neste instante o os-
portista Effrain Barreiro, titular da Secretaria Permanente da Confedera-

ção Sul-Americana do Foot-ball, que aliás presidiu ao ato inaugural do
Congresso do dito certame continental. Sentado, o primeiro à direita, logo
após o sr. Effrain Earreiro, e vestido ds branco, o delegado do Brasil
— dr. Alberto Borgerth, também chefe da nossa delegação esportiva.

OUTRAS NOTAS

Pelas estatísticas publicadas, no-
tou-se o seguinte: — A partida que
apresentou maior numero de tentos
foi a jogada entre Ginásio 6 e
Ibaté 3.

As contagens mais largas do
certame foram registradas nos jogos:
Corinthians x Boca Juniors, Boca
Juniors x Aliança e Ginásio x
Corintians em que os primeiros
ganharam por 5 a 0.

As contagens mais apertadas veri-
ficadas no campeonato foram nas
partidas Ibaté x Aliança/ Corintians
x União; Dois Martelos x Profis-
sional e Dois Martelos x Boca
Juniors em que os primeiros ven-
ceram pela contagem de 1 a 0.

O menor empate registrado deu-
se entre o Corintians x Profissional
e Lápis Dois Martelos x XV de
Novembro. 1 a 1 foram os resul-
tados.
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na relação dos «cracks, mas que
sem ela o titulo de campeão não
iria residir alem linha. E* Gilberto
Leão essa pessoa. Treinador com-
Petente, esportista esforçado, muito
deve o Ginásio a esse paredro
gentleman. que não poupou esfor-
ços para vèr a coroa de louros na
Iròrite dos azes do esquadrão
«alvi-celeste» da -Cidade Sor-
riso ».

fotografia apanhada por ocasião da realisação do torneio-rclampa-
go, antes do encontro Corintians X Dois Martelos.

SALVE CAMPEÕES!

Antes de finalisar esta noticia,
ESPORTE ILUSTRADO felicita os
bravos campeões de São Carlos,
que conseguiram o cetro após uma

campanha das mais belas e liei-
tas.

Entretanto não foram apenas
os jogadores do Ginásio que se
sagraram campeões. Existe ainda
mais uma pessoa que não consta

|PARA OS CABELOS
Use e náo mude

AL0CANDI amem
;BELEZA]

Dá vida, mocidade c 1*vigor|
ef nus í

VIGOR ÂOS CABELOS ÍCABELoá
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CIPtJNIICA DA I0AIH1A
O Esporte Clube Vitória no último instante, consegue sensacional

empate com o Botafogo Foot-Ball Clube!
QUANDO UM EMPATE VALE POR
UMA VITÓRIA... — UMA FALHA
DA DIREÇÃO TÉCNICA DO CLU-
EE VISITANTE, DETERMINOU A
INESPERADA ALTERAÇÃO DO
MARCADOR — MAGNÍFICO O
PANORAMA TÉCNICO DO EM-

BATE — OUTRAS NOTAS

HENRIQUE BELFORT
VALLADAO, Redator-Cor-
respondente de "ESPORTE
ILUSTRADO"

Após o espetacular e convincen-
te triunfo alcançado pela falange
alvi-negra, quando de sua partida
de estréia, aumentou a espectati-
va dos desportistas locais pela
partida em que os mesmos iriam
se defrontar com a ajustada equi-
pe do E. C. Vitoria, um dos mais
categorizados esquadrões bania-
nos. E se esse interesse não se
refletiu na ronda apurada, deve-
se exclusivamente à época lmpró-
pria que atravessamos, quando se
inicia o veraneio dos habitantes
desta Capital,

E de um modo geral, podemos
afirmar que o embate teve tudo
para agradar em cheio aos assis-
teníes: técnica, movimentação e
cavalheirismo dos preliantes.

Assim é que, desde o sou início,
notamos a melhor compreensão
dos jogadores cariocas que, perfei-
lamente ajustados, encontravam,
contrariando as suas pretensões de
golear, um quadro que lutava
mais com o coração, com o entu-
siasmo, com a sua tradicional fia-
ma, do que mesmo com as shootei-
ras... :\

No primeiro tempo, portanto,
após uns trinta minutos de relati-
vo equilíbrio de lances, firmou-se
o alvi-negro e, com pequeno in-
ter valo, conseguiu vantagem no"relógio".

Aguardava-se, portanto, que na
segunda fase, pudessem os rubro-
negros, senão igualar posições, pe-
Io menos desfazer parte da dife-
rença numérica já alcançada pelos
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seus credenciados adversários, im-
pedindo, se possível, o aumento
da contagem. Todavia, todo o es-
quadrão botafoguense, unisono,
ajustado, harmônico, dava-nos a
impressão de uma máquina com
todas as suas peças perfeitamente
ajustadas; e como conseqüência
natural dessa superioridade, quer
técnica, quer em preparo físico,
puderam cs cariocas jogar à von-
tade, dominando, durante trinta
minutos, inteiramente, o esquadrão
rubro-negro, que apenas procura-
va, com todos os seus elementos,
mesmo do ataque, se defender da
íorte pressão contrária. Faltando,
porém, pouco menos de quinze mi-
nutos para o término da porfia,
três substituições introduzidas no
quadro alvi-negro, vieram quebrar-
lhe o ritmo, a coesão, a perfeita
unidade de seus elementos inte-
grantes, permitindo que o clube ba-
hiano, numa rectção homérica, ele-
trizante e espetacular, igualasse
posições, conquistando, no último

segundo da justa, o tento que lhe
assegurou um empate que valeu
pelo seu nome !

Mas quais as determinantes de
tão profunda alteração sofrida no
panorama numérico da partida?

E' o que procuraremos, com se-
renidade, analisar.

Até os trinta minutos da segun-
da fase, como dissemos, predomi-
nou, absolutamente, o traqueje
mesmo internacional dos elemen-
tos alvi-negros. Senhores de uma
apurada classe, os botaíoguenses
puderam mandar no jogo, como de-
sejaram. Assinalado o seu quarto
tento, com uma esmagadora supe-
rioriclade no marcador e em cam-
po, a par do escasso tempo que
restava para ser encerrado o pré-
lio, julgou a direção técnica dos vi-
sitantes, poder substituir Zarci, Bor-
ges e Paschoal, respectivamente por
Sabino, Araraquara e Geraldino;
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com tais modificações, porém, foi-
gou imediatamente o quadro rubro-
negro que poude ainda se ajustar,
forçar o adversário a recuar e, por
fim, dominar o restante da partida.

E como resultantes mesmo de seu
domínio e de duas falhas imper-
doaveis do goleiro visitante, con-
seguiu c Esporte Clube Vitória es-
crever em suas páginas, mais um
glorioso feito, alcançando um em-
pate honroso, digno de seu nome
e de suas tradições impereciveis !

EQUIPES E ATUAÇÕES NUMÉR1-
CAS DOS PRELIANTES —

OUTRAS NOTAS

Botafogo F. C. — Brandão (4);
Borges (8) e Graham Bell (7); Zézé
Procopio (8), Santamaria (8) e Zarci
(7); Tadique (6), Heleno (9), Pas-
choal (5), Geninho (9) e Piríca (6).

Sabino (6), Araraquara (1) e Ge-
raldino (3), como dissemos, substi-
tuiram, sem proveito, Zarci, Borges
e Paschoal,

E, C. Vitória — Gondim (7) (Ma-
rio Augusto — 8); Celino (7) e Um-
belíno (6); Bengalinha (9) (Galvão
-- 5), Mesquita (6) (Augusto — 61
e Heber (5) (Galvão — 5) (Benga-
linha — 9); Nilo (3), Durval (5), Ciri
(7), Capi (9) e Carmine (4).

Juiz — corno arbitro atuou 5r
Anísio Silva, que soube conduzir,
com energia e competência, a por-
tia até- o seu término (8).

Renda — 9:471S00O — Fraquís-
sima.

Preliminai — Os cronistas locais
venceram cs seus colegas da lm-
prensa Oficial, pela contagem de
2x0. Como sempre, Zézé Catarino
o máximo em campo.

CRONOMETRAGEM
DOS TENTOS

inicio da partida: 11,30 horas.
Três minutos após o inicio do en-

contro, Pirica avança perigosamen-
te sendo interceptado por Umbeli-
no que concede escanteio. Cobra-o,
muito bem o mesmo Pirica: Tadi-
que- shoota íorte, rebate um defen-
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DESPERTE A BILIS
DO SEU FÍGADO

Sem Calomelanos—E Saltará da
Cama Disposto Para Tudo

Seu f íjjado deve derramar, diária-
mente, no c^tôma^o, um litro de bili*.
Se a bilis rrôo corre livremente, o»alimento* mio süo digeridos e apo-
drecem Os gases incham o estômago.
Sobrcvém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido c como que enve-
nenado. Tudo é amargo e a vida c
um martírio.

Uma simples evacuação nSo toca-
rá a causa Nada há como as fama
sas Pílulas CARTERS paru o Ff.
gado, para uma ação certa. Fazem
correr livremente case litro de bilis,e voefi sente-se disposto para tudo.
Nüo causam dano; são suaves e con-tudo são maravilhosas para fazer abilis correr livremente Peça 89 P|-
lulas CARTERS para o Fígado,
íífio aceite imitações. Preço 3$000.

¦ w —s—¦— | i»

ser contrario, voltando o balão, ras-
teiro, aos pés do ponta, que arre-
mata com êxito ao ângulo esquer-
do, abrindo a contagem (21,33 ho-
ras).

Após uma série de ataques revê-
zades, Carmine cruza rasteiro, mui-
to bem, a Ciri, que inteligentemen-
te evita Graham Bell e, dentro da
área, quase no bico que limita a
área perigosa, atira forte ao angu-
io direito, batendo Brandão (21,50
horas).

Treze minutos após, Tadique cru-
za alto, perigosamente. Hesita a
deíesa rubre-negra, permitindo que
Geninho, com grande calma, domi-
ne o baião que, antes de tocar o
solo, é violentamente arremessado,
de pé direito, ao ângulo esquerdo
(22,03 horas).

Um minuto após esse íeito, Pi-
rica adianta a esfera a Geninho
que, inteligentemente, atraza, ras-
teiro, a Paschoal que, na corrida,
shooía rasteiro, vencendo nova-
mente Gondim (22,04 horas).

Término da fase: 22,15 horas.
Reinicio da partida: 22,30 horas.
Apesar do forte domínio botafo-

guense, nada de prático conse-
guem, até que Umbellno concede
escanteio, assinalado pelo juiz de
linha. Bate Tadique muito bem e
Heleno, com oportunidade, cabe-
ceia, para o chão, vencendo irre-
mediavelmeníe Gondim (23,02 ho-
ras).

Cem as modificações a que aci-
ma aludimos, reage fortemente o
rubro-negro. Nilo cruza, Brandão
sai do arco e não consegue defen-
der, do que se aproveita Capí para
centrar, curto, à rneia altura, e Dur-
vai, entrando bem, cabeceia ao
canto esquerdo com o arco vasio
(23,06 horas).

Animam-se, agora, os locais,

passando a pressionar, insistente-
mente. Assim é que registra-3e-pe^
rigosa incursão dos rubro-negros
pela direita. Nilo procura shootar,
é impedido por Sabino e, assim
mesmo, consegue cruzar rasteiro

No esporte menor da paelícéa
Publicamos hoje mais dois quadros ds foot-òal! dos muitos que pclej im nos gramados extra oficiais
de São Paulo. São dois conjuntos de categoria e de notável poderio quê muitas vitoiidS já consegui-

ram através de lutas árduas c memoráveis.
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C. A. PAULISTA ( Bom Retiro ).

v.'í"-

SALÃO CENTRAL F. C ( Lapa ),

MOVIMENTO TÉCNICO DA PARTIDA
BOTAFOGO F C. x E. C VITÓRIA
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Ataques perigosos
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a Carmine que, deslocado para o
centro cia área, embora foitemen-
te assediado, consegue atirar com
êxito às redes (23,10 horas).

Forçam, agora, muito os rubro-
negros. Nos derradeiros instantes
da partida, Carmine escapa peri-
gosamente pela esquerda o aper-tado por Zézé Procopio, cruza altosobre a meta: Brandão fica no ar-co, esperando, do que se aproveita
Ciri para, oportunamente, cabe-cear ao canto direito, conseguindo,
no derradeiro segundo, sob delírioda torcida, o tento de empate 1
UJ,15 horas).

A pelota volta ao centro do cam-
po, apenas para ser reiniciado o
jogo,

!_-,.
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Desfilam os brasileiros, sob aplausos entusiásticos do publico uruguaio. A bandeira do Brasil, desfraldada, mostra como o vento soprava forte no
Estádio Centenário, principalmente durante os primeiros 45 minutos da partida. Observe-se o desalinho das roupas do nossos representantes e 'er-
se-á uma idéia da força do vento reinante. O nosso arbitro Jucá é quem conduz a bandeira e a seguir, os no;sos representantes: Pizarro á esquerda),

Borgerth, chefe da delegação, ao centro, e a seguir o comandantz Martinelli. Logo apó; oi nossos players.

Pelo score mínimo baqueia o team do Brasil frente ao
quadro uruguaio Continuação da pag. 2

judicou a ofensiva. Os meias jogaram por demais recuados, o que fa
ciliteu a marcação imposta pelos uruguaios e argentinos. Si os nossos
"in-siders" levassem ordem de atuar no mesmo plano dos demais ata-
cantes, talvez os resultados colhidos teriam sido mais proveitosos.

PIRILO CERCADO POR TODOS OS LADOS

A tática em questão veio inutilizar Pirilo, um elemento sempre peri-
goso na área. Conhecedores de seu jogo, os uruguaios cercaram o valo-
roso centro avante por todos os lados, impedindo sua infiltração nos
momentos de perigo. Além do mais Pirilo foi vítima, logo no primeiro
minuto de jogo, de um "foul" violento praticado pelo zagueiro Romeio,

que quase obrigou-o a abandonar a cancha. Este "foul" 
provocou, como

é natural, um certo receio da parte dos demais atacantes, que cuidaram
de se defender dos ponta-pés da defesa contrária.

Mesmo assim, si houvesse maior preocupação nos tiros finais, talvez
a cidadela de Paz tivesse caído mais de urna vez.

Quase ao finalizar o prélio, quando faltava apenas um minuto, Pi
rilo conseguiu atirar com firmeza, mas o arqueivo uruguaio defendeu
cem grande perícia.

Todavia, a nossa missão foi cumprida com destaque, desmentindo
de medo decisivo aqueles que acreditavam na irremediável decadência
dos nossos "cracks". Estes em todos os sentidos são dignos da nossa
admiração, pcis souberam se conduzir nos prélios em quo tomaram parte
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do modo disciplinar, provocando dosfarto a admiração das demais do
legaçõos.

OS QUADROS
Foram os seguintes os quadros que so doírontaram:
BRASIL — Caju; Domingo3 o Oswaldo; Afonso, Brandão o Dino

(Argcmiro); Amorim, Sorvilio, Pirilo. Tim e Patosko.
URUGUAI — Paz; Romero e Muniz; Rodriguoz. Obdulio e Gambetta;

Castro, Varela, Ciocca. Porta o Zapirain.

A ARBITRAGEM
Dirigiu a peleja o árbitro paraguaio Rojas. Sua atuação loi geral

monte boa, falhando n nosso ver ao deixar de marcar impedimento de
Varela per ocasião da conquista do único tento dos orientais.

OS ARGENTINOS VENCEM OS PERUANOS COM
DIFICULDADE

Os argentinos em seu compromisso com os peruanos sairam vito-
riesos por 3x1. Com este resultado foram anuladas todas as esperanças
que restavam aos brasileiros em torno da conquista do campeonato.
Este agora só tem dois candidatos reais. São eles os portonhos e os orien-
tais, que se defrontarão no próximo dia 8 de Fevereiro.

VITÓRIA DIFÍCIL
O triunfo conquistado pelc3 argentinos no encontro com os perua-

nos foi dos mais diticeis. Os portenhos viram-se obrigados a modiíicar
sua equipe na fase final, pois até então o "placard" anunciava o empate
de lxl.

O quadro vencedor surgiu no gramado assim constituído:
Gualco; Salomcn e Alberti; Esperon, Perucca e Ramos; Heredia

(Tossoni), Pedernera, Masantonio (La Ferrara), Moreno e Garcia.

28 29 de Janeiro de1942

MARIA LENK,
a maior nada-
dora mundial
peitista, mar-
cou mais um...

aniversário
Maria Lenk completou mais uma

primavera no dia 15 do corrente.
Passa pois esse dia a ser uma data
gloriosa para a história do esporte
brasileiro, pois ela assinala o nas-
cimento da maior glória da nata-
ção brasileira. ESPORTE ILUSTRA-
DO homenagea a campioníssima
aniversariante e aproveita o en-
sejo gue lhe proporciona a data,
para cumprimentá-la pelo seu êxi-
to insofismável nas provas dispu-
tadas em piscinas norte-america-
nas.

A Maria Lenk aniversariante,
desportista e patriota, os sinceros
parabéns de ESPORTE ILUSTRA-
DO.

INFORMAÇÕES SOBRE O NOVO ANO

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

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

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

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

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

CONTOS ILUSTRADOS
No arrozal — Ressurreição — Remédio de amor

O louco — A estátua — Mau olhado — O milagre
da porcelana -— A obsessão do banqueiro — O caça-
dor e o advogado — O Cônego do estilo.

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

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

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

chefes de Estado; de guerreiros; de homens políticos
e de letras.

CENTENÁRIOS DE 1941
Francisco Pizarro — Ordenação de S. Dom João

Bosco — Salvador de Mendonça — Fagundes Varela
Coroaçãò de D. Pedro II — General Teixeira Cam-

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

ALMANAQUE EU SEI TUDO para 1942,
à venda.

Redação: Visconde Maranguape, 15 — Rio
Preço: 5$000 r.o Rio, e 6$000 nos Estados
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U/H ATAQUE DE ALTA CLAJTE
.tapa do certame, contra a linha uruguaia, qual a que ostentará > ambicionado titulo Tecampei contenta

arrazador score de 12x0 sobre o
o? Esta linha deve decidir na ultima
I, pois.tudo indica sejam elas as finalistas.

A "flexa continental" nos Estados Unidos
/

i\

wmwmm^»&xví*«.«m*»*.***: mm- ¦:. *::Ss«íík!íísí3^^&^

Bento cie Assis, o campionissi-
mo atleta brasileiro, verdadeira
gloria do nosso atletismo, está
cie viagem para os Estados Uni-
dos, especialmente convidado j>ela
Amateur Athletic Union.

Bento de Assis, atendendo ao
honroso convite, partiu em avião,
no cüa 24, para N'eu York;
onde competira pela primeira

vez no dia 7 do mês vindouro.
A 14 do mesmo mês enfrentará

em Boston o campeão norte-ame-
ricano Ali Daves, que possue mar
cas excecionais. Para os 100 ms.
Daves marcou o tempo formida-
vej^ de W"ò; para os 200 ms.,
20^.9 e o excecional tempo de
47" para os 400 ms. Alem de
Daves, enfrentará Bento de As-

sis todos os campeões regionais ria
época do campeonato nacional.

Infelizmente o inteligente cam
peãosul-americano terá contra sias distancias muito curtas de 50,60 e 70 jardas, a que não estáacostumado a correr, assim como
as pistas de madeira ou de tijolomoido, desconhecidas do nosso"sprmter".

Apesar desses fatores contra-
rios, acreditamos que Bento irá
lazer boa ligura, dada a sua grau-de libra, que é o apanágio do
grande atleta.

ESPORTE ILUSTRADO de-
seja a Bento de Assis .um gran-
de e.\ito e faz-lhe votos de uma
feliz viagem.
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£w & í» 48 culpa Mea culpa...u
Atitude infeliz da F. P. A., que acarretou na extinção total
da L. P. A.-Ponderando melhor, a entidade de Caetano
Paioli não sucumbiria - Não há regra sem exceção...

DE JOÃO OLEANE (Joiecm)
O progresso que vem acentuando

o atletismo na-ional, nestes últimos
anos, c cv,stjnte vertiginoso; con-
quisiamos e com galhardia, conse-
cutivamente três campeonatos,- aqui
em nosso torrão, em Lima e na
linda capital portenha. Tanto em
nessas pistas como longe da Pa-
tria, lutamos com altivez e demons-
traoos est^r em condições exce-
lentíssimas quanto ao preparo téc-
nico, não vencemos de um modo
recnpcco, por termos encontrado
adversários de Categoria a cem
furos abaixo dã nossa. Não! Nós
nos empenhamos contra equipes
de alto valor, notadamente neste
ultimo Certame em Buenos A.res,
quando então, os chilenas que
muito haviam aprendido no tor-
neío precedente, que se realizou
ra capital peruana — se apresen-
taram como um dos mais credencia-
dos no concernente à posse do Ce-
tro c'e campeão sul-americano. Da:
é que o nosso valer se acentuou
mais ainda e onde colhemos um
triunfo consagrador e de uma forma
insofismável dessa jornada. O Brasil
Soltou para o degrau méis prepon-
derante do esporte base do nosso
continente!

E' patente aue a maior estrutura
da nessa seleção de atletismo, as
suas maiores figuras, foram r.?quisi-
tadas nas duas grandes fontes,
que são São Paulo c Rí<~>; tampem
é sabido que a terra de Diratininga
é o centro que tem ú primez^a
nessa mesma fonte de bons produtos
e assim s:. formos apontar quais os
atletas que envergaram a nosva
camiseta, encontraremos cemo o
maior numere, os elementos requi-
sitados na pauiicéia. Em verdade o
¦"arinho o^?. dispensa o bandeirante
paia a pratica do esporte base,
não é imitado pelos seus irmãos
de outros Fstados, daí a grande
diferença, em produzir valores para
esse esporte tão glorioso quanto
sacrificantp. Si São Paulo procura
com sacrifícios mil esse diamante.-
que chamamos de atleta e depois
com esses mesmos mil sacrifícios
lapida-o, enfeita-o, e o prepara,
até estar em condições de poder
apresenta-lo em publico e com
segurança absoluta no seu êxito,
seria também interessante se pro-
curássemos conhecer quem são
esses garimpos tão afortunados,
que d tudo encontram e com mera
faci lidade- .

? ? ?

Na pauiicéia há duas entidades,
ou melhor havia duas entidades
que patrocinavam a pratica do
atletismo. Uma a F. P. A. (Fed.e-
ração Paulista de Atletismo) e a
outra a L. P. A. (Liga Paulista de
Atletismo). A primeira dedicando-
se corn exclusividade nas crovas

de Pista e carnp^, enquanto que a
e gunda, conouanto reeliZcVa com

r e gularidade os seus torneios de
- i sta, era a patrocinadora das car-

reii^s de ru^s. A F. P. A., não
restam duvidas, Sempre foi a
representação cficial bandeirant?.
nesse esporte, pois que, reconhe
cida diretamente ò O B. D , é a
entidade que cirige c atletismo
em São Paulo e ninguém lhe poderá
dem:nuir esses direitos. A L.
P. A., trabalhando ao lado 6a enti
dade superiora (filiada a esta!.. )
a tudo concorria para a grandeza
da espertividode nacional. E os
frutos de um esforço bastante
eficiente, iam aparecendo, quer
de uma facção ou de outra, para um
acumulo considerável de feitos bri-
Ihantzs. Dessi forma, o atletismo
paulista bem solidificado, ia aore-
sentando os seus valores qu^ surgiam
aos borbotões.. ., assim, tudo pare-
cia correr num mar de rosas...,
pena que não podemos ir mais
alem nessa bonança, pois que
devido a um imprevisto, surgiu

vamos argumentar um pouco, sobre
a tão debatida questão

? ? ?

No ano de 1941, há pouco
findo, o coeficente apresentado
Pelos dirigentes - liguistas», eram
bastante promissores, e tudo levava
a zrpj que no passo rápido que
avançavam logo mais estariam nas
tulmin^-ncias do atletismo paulista.
As suas provas, de pista e campo,
eram realizadas com bastante regu-
laridade, demonstravam os seus
atletas, acentuada me'hcria nos resul-
tjcl^s técnicos," no concernente às
provas de ruas também tudo corn-->
dentro de uma regularidade impar,
o mesmo se dava no setor -federa-
cionista-, progresso vertiginoso na
sua modalidade única, a de pista.
Até que, Para o bem geral do
esporte pátrio, pelos poderes com-

0 artigo ri. 24 d.. Decreto n. 3.I99, de 14 de Abril de 1941,
da Regulamentação Geral dos Esportes, artigo que deu ele-
mentos jmra q colapso da Liga Paulista de Atletismo.

"Art. 24. As Associações desportivas, no Distrito l^cderal
c nas capitais dos Estados e Territórios, liliar-se-ão diretamente
/i respectiva Federação; nos demais municípios, duas ou mais
associações desportivas liliar-se-ão a uma Liga, para o mesmo
desporto.

Paragralo único As Federações não poderão conceder i\un-
tro de um mesmo município, filiação a mais de uma Liga para
o mesmo esporte.

a intempérie. junto com a nova
regulamentação de esportes,- uma
das entidades foi obrigada a sub-
mergir devido a forte pressão da
outra, que bem soube aproveitar
e com astucia a uma ceita deter-
minação do dito regulamento, que
veio ser deveras funesto para a
entidade de Caetano Paioli. Com
o sucedido, o prejudicado, mais
do que a própria entidade que
deixou de existir, foi o esporte
paulista, ou quiçá o atletismo bra-
si leiro, desde que somos propensos
em afirmar que a entidade que há
pouco encerrou as suas atividades,
forneceu elementos de alta Valia,
para a nossa seleção e todos eles
saídos daquelas modestas proves
Pedestres. CoTetores simplórios,
que acanhadíssimos ao extremo
não tinham coragem suficiente
para iniciar a pratica do esporte
helenico, ern nossas pistas, ao que
eram favorecidos pelas carreiras
que se desenvolvem nos meios dos
paralelepipedes ou então em es-
tródjs noeirentas, sob um so! caus-
ticante. Pjra estas provas é que a
1. P. A. dispensava o seu maior
carinho e por isso, nós, batalhado-
res que somos pela causa esportiva,
deixamos aqui os nossos sentimen-
tos. Continuando o nosso trabalho,

sua adversaria. Hoje, a Federa .ao
é só e absoluta Porém, repr^-
sentantes creadenciados para as
criticas esportivas, sempre procu-
ramos estudai os acontecimento? di
melhor forma poss;-'e! e assim,
protesto elaborado pelos mente
da F. P. A., encaramo-lo por estes
dois primas: O fazer cumprir uma
determinação do Regulamento
então procurar a «liquidação-
dà sua filiada, aproveitando ce da
mesma determinação. No primeiro
caso, o gesto da redamadora «oi
deverõS bastente precipitado, po<s
que, si antes de tal atD procurasse
os da federação entendimentos
com os mentores da L. P. A ,
temos absoluta Certeca, tudo estaria
arranjado de comum acordo
v neste momento, as duas entidades,
integrada, a menor na superior,
estariam coopeiando, como sempre
souberam fazei, para as surpreen-
dentes vitorias do nosso esporte
base; des'as conclusões é que nos
transferimos para a segunda su-
gestão, desde que os responsáveis
da primeira, poderiam alegar, não
serem obrigados a uma tal aproxi-
mação c que esta é que deveria
partir da subalterna. S: o pensa-
mento dos «federacionistas - foi
o que terminamos de explicar, aí
então fica patente a segunda suges-
tão, d jndo nos a parecer que a F. P.
A., qual um gato a:tucioso, que
aguarda o menor mo\imento de
descuido da sua vitima, o rate

petentes, foi elaborada a Regula-
mentação Gera! dos Esportes, e na
mesma citação, entre diversos ar-
tigos, surgiu os de ns. 24." e 25.",
os quais estipulam, proibindo a
existência de duas entidades para
uma mesma localidade, dirigindo
um mesmo determinado esporte-
Tudo muito bem compreendido, os
mais entendidos logo perceberam
que dali poderia surgir muito
pano para mangas, onde quer que
houvesse duas entidades, num mes-
mo comprimento atlético. Porem
não esperávamos que isso se daria
entre a F. P. A. e a L P. A., pois
que, sempre labutando uma para-
leia à outra, demonstravam uma
lealdade concreta e sincera, mas
assim não pensaram os dirigentes
da entidade mater, logo dc decre-
tação do referido regulamento,
trataram de fazer valer os seus
direitos o que conseguiram, após
alguns meses de espectativa cru-
ciante- Venceram e feriram de
morte a sua filiada. Hoje, não
mais e>'iste a simpática agregação
de clubes simples, que se denomi-
nava Liga Paulista de Atletismo.
A F. P. A., impera sozinha e ab-
soluta, sem precisar olhar com receio
para os lados, parecendo sempre
perceber a sombra progressiva da

neste caso, a A. par.j
liquidá-lo. A F. P. A. poden-1
ter agido de uma maneira mais
leal, para fazer cumprir um preceito
que a l^i determinou, mas não o
fez, cem a lealdade devida, para
com os seus companheiros de luta
pois que, numa melhor compreenção
das coisas, os dirigentes, ou melhor
os companheiros de Dorivaldo Cor-
rêa, Cederiam e concordariam, em
operar integrados na Federação.

Agora, porém <-lnez é morta»,
não adiantam lamúrias, contudo la-
mento os esforços perdidos, que
dispenderam durante vários anos
os bravos espoitistcS da -liga".
Todavia, não foram em vão, não
ficaram totalmente perdidos, pois
que o que não soube aproveita-lo
os nossos «grandes»- esportistas,
aproveitou o esporte ncCiona!,
pela conquista de vários atletas,
de reconhecidas capacidades téc-
nicas.

? ?•?

Agora, mais do que nunca, lemos
certeza, hstarão argumentando, os
responsáveis pelo tão grande «su-
cesso» da F. P. A., mas, também
temos certeza. , uma pontinha
de remorso, despontara ern Seus
instintos, pelo que fizeram. Porém,
para alivia-los, encontrarão o con
forto moral, batendo no peito «
pronunciando bem baixinho. ., parc.
que ninguém os ouça, as santa'
Pó lavras Mes culpa... Mea culpa

"T
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Atinge sua
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fase mcuimi
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Aquática Ofioi
Reaparecevi em boa forma a equipe do
Flamengo vencendo o Torneio Masculino

Coletivamente, porém, venceu mais uma vez
o Fluminense

A temporada aquática oficial

deste ano atingiu a sua fase cul-

minante com a realização do dé-

cimo concurso oficial, que teve o

patrocínio do Flamengo.

E' que o grêmio rubro-negro

cumprindo o que vinha prometen-
do, fez reaparecer a sua equipe.

A maioria dos elementos, aliás, se

apresentou em boa forma.

Armando Coelho de Freitas con-

seguiu na eliminatória dos 100 me-

tros 1'01"4, ou seja, um tempo in-

ferior ao seu record carioca, ape-

nas seis décimos de segundo. E

é interessante esclarecer que Ar-

mando não teve adversário, pois
Aloisio B. de Mello que o secun-

dou, muito embora tivesse também

reaparecido em forma, não logrou

ameaçar-lhe o triunfo.

Túlio Samarcos de Almeida cum-

priu ótima performance na prova
de cem metros. Vencendo com ex-

trema facilidade, Túlio obteve 1' 11"

e 5 décimos, um de seus melhores

tempos.

Além das vitórias de Armando

e Túlio, o Flamengo obteve segun-

das colocações com Ivan Freysle-

ben, Moacir Machado e Aldo Ba-

rilari, o que lhe garantiu o triunfo

coletivo no Torneio Masculino.

O Fluminense figurou em segun-

do logar, à frente do Tijuco, apesar

de não ter contado com os seus

principais defensores, tais como

Jorge Vasconcelos, Armando Troya,

Aldemiro Valle, Pedro Mibielli de

Carvalho e Hélio Godoy Tavares.

FRACA A PARTE FEMININA

Si a parte masculina melhorou,
o mesmo não se pode dizer da

parte feminina. A maioria das pro-
vas reservadas a moças ofereceu
resultados fracos.

O público que compareceu à pis-
cina do Fluminense nas noites de

quarta e sexta-feiras últimas não
teve, aliás, o prazer de ver nadar

elementos como Cecilia Heilborn,

Sic-glinda Lenk, Isis Nascimento e

Silva, Regina Fonseca e Silva e

Lia Duarte Pereira. Isso para falar

apenas nas que se acham no Rio

e em atividade, pois que, como se

sabe, Piedade Coutinho, Lygia

Cordovil e Scyla Venancio aban-

donaram a natação e Maria Lenk

se acha nos Estados Unidos.
A única nota digna de registro

foi o reaparecimento de Maria Emi-

lia Maia, que sustentou lutas re-

nhidas e interessantes com a de-

fensora do Botafogo, Rosalind Ce-

cil Hawkihs.
Mos duzentos metros verificou-se

um empate, mas nos 100 metros a

nadadora inglesa triunfou.

?
Esses foram, sem dúvida, os

mais sugestivos aspectos do déci-

mo concurso de natação que teve

como vencedor o Fluminense por
uma diferença de mais de cem

pontos sobre o Flamengo.

?
ESPORTE ILUSTRADO realizou

uma ampla reportagem durante as

eliminatórias que indicaram os re-

"ESPORTE ILUSTRADO" SO-
CIAL

JOSÉ' ÉVORA

Completou mais um aniversà-
rio a 23 do corrente o simpático

desportista José Évora. J. Evo
rã foi muito cumprimentado por
seus inumsros amigos, tendo-lhe
sido oferecido um "cock-tail".

ESPORTE ILUSTRADO apre-
senta ao brilhante jovem os seus
mais sinceros votos de felicidade.

presentantes do Distrito Federal
no Campeonato Brasileiro Iníanto-

Juvenil, que será disputado no pró-
ximo dia 8 de Fevereiro em São

Paulo, mas, deixa de publicá-la
hoje em virtude de absoluta falta

de espaço.

No próximo número, entretanto,

cuja data de saida, coincide com

a do embarque dos pequenos na-

dadores cariocas para a capital

bandeirante, daremos amplos deta-

lhes sobre a seleção, e publicare-
mos fotografias de todos os concor-

rentes grupados nas diversas cias-

ses em que se divide a aquática
infanto-juvenil.

E* 3mqBv« *£¦ - lí m í^ IP

Armando Coelho de Freitas.

isbe ' ¦•\S4"~' ijT.

Genevicve de Faure, Jeanne Berrogain, Maria Emilia Maia c
Madeleine Joallié da equipe tricolor.
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