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O destacado center-forward gaúcho,
que durante dois anos esteve na
reserva do Botafogo. Transferindo-
se este ano para o America, vem
brindando a torcida com goals

que satisfazem plenamente.
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Atlanta, que jogou multo bem, defende de soco, com sucesso, escorado por Mineiro.

Posições
inalteráveis
na ante-

I penúltima
rodada

Nada se registrou de anormal na ante-penultima rodada
do campeonato. Os ponteiros mantiveram-se nos seus postos,
logrando três vitorias, das quais apenas a do Fluminense sobre o
Vasco foi custosa. O Flamengo superou o Bangú, na Gávea, por
um score relativamente' modesto, quando se esperava uma
contagem mais expressiva para um lider frente ao penúltimo
colocado. O Botafogo despediu-se do Canto do Rio com uma
desforra em regra, marcando um placard que desfez todas as
provas de resistência impostas pelos niteroienses desde o cer-
tame passado. Sobre o match Fluminense x Vasco já nos refe-
rimos; devemos ressaltar, porem, que o Vasco conseguiu garantir
o primeiro titulo dos campeonatos oficiais de 42, isto é" levantar
o certame da classe dos Aspirantes ao vencer o Fluminense por
4x2 após uma peleja renhidissima.

Nas partidas restantes da l.a divisão: Madureira x Sao Cris.-
tovao, que lutam tenazmente pelo quarto logar, empataram,
mantendo-se assim a equipe do tricolor suburbano um ponto
á frente dos alvos. Finalmente o America descuidou-se na Ave-
nida Teixeira de Castro, lá deixando ficar um pontinho que mui-
to honrou os leopoldinenses.
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Voltará
seu

Os nossos dirigentes da Fe-
deração de Pugilismo inicia-
ram intensivas atividades nos
principais países do Continen-
te, afim de organizar uma se-
rie de lutas de repercussão in-
ternacional, no propósito de
fazer voltar aos grandiosos dias
de outróra, o interesse popular
pela nobre arte. A. tentativa é
digna Ue toda simpatia, pois
tempo houve em que, bem

ilismo aos
randiosos?

dirigido o box, poude o Rio de
Janeiro apresentar noitadas
pugilisticas de acentuado valor,
não só pela seriedade dos em-
bates, como pela fama dos
pugilistas, . como ainda pela
ótima confecção dos programas
e perfeito preparo dos lutado-
res. Combates houve no anti-
go Estádio Brasil que fizeram
época. Infelizmente, porem,
em pouco essa visão agradável

sofria golpes tremendos, até
que totalmente desmolariza-
das, nada mais de eficiente e
respeitável foi possível levar
avante. E aos poucos caiu o
ambiente pugilistico do Rio
na mais triste estagnação até
desaparecer em definitivo. Ho-
mens de coragem e bem in-
tencionados vão tentar agora
rehabilitar o nosso pugilismo

BOXEURS DE EXPRESSÃO INTER-
AMERICANA ESPERAM TRAVAR COM-
BATES IMPRESSIONANTES.— 0 PO-
PULAR GODOY, CHILENO — PRIMO,
BOXEUR ARGENTINO DE CLASSE
E ROSCOE TOLES, 0 NEGRO NORTE-
AMERICANO, DEDICARÃO PARTE
DAS RENDAS A CRUZ VERMELHA
BRASILEIRA.

e não se nos afigura impossível
tão expressivas se revelam as
primeiras providencias. Essa
rehabilitação é bem possível,
desde que venha a interferir
nas lutas homens da classe
dos que agora acabam de ser
contratados em Buenos Aires,
o mais alto mercado pugilis-
tico do Continente.
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f Eduardo Primo, boxeur de
renome na Argentina, com
lm. 91 e 85 kilosj^ Godoy o po-
pular boxeur chileno que já
esteve no Rio, onde fez largo
circulo de amizades, tendo si-
do mesmo o creador da seção
pugilística do Club de Regatas
do Flamengo e seu associado,
dispensando assim maior apre-
sentaçâo e o negro norte-ame-
ricano Roscoe Toles, sao todos
três no momento as princi-
pais figuras capazes de con-
duzir os combates de ring aos
mais retumbantes sucessos.
Certo outros virão e a tem-
porada, ao que se promete,
restaurará em definitivo o in-
teresse que logrou em certa
época usufruir.
É- Ao que se anuncia, salvo
imprevistos de organização, a
abertura da temporada inter-
nacional terá inicio depois de
amanha, 3 do corrente, no Es-
tadio do Fluminense, ás 20,30,
sendo o match principal entre
Godoy e Roscoe Toles.

Nick Olson, Mr. Laurence
sao outras figuras ligadas ao
movimento ora em prepara-
çao.

O lado simpático dessa noi-
tada reside principalmente no
fato de caber uma parte da

renda á Cruz Vermelha Bra-
sileira e Americana, o que
certamente muito concorrerá
para que o amplo estádio
tricolor seja totalmente lota-
do, dado o elevado fim da sua
renda.

As nossas gravuras mostram
os boxeurs Roscoe, Primo, N.
Olson e Laurence, quando che-
gavam ao Registro de Estran-
geiros; outra mostra o negro
Americano quando era inden-
tificado.

Aguardemos pois, o resul-
tado do sincero esforço dos
elementos que agora se acham
á frente da suprema direção
do nosso pugilismo.
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Sobre a Sexta Roda-
da do Turno Final

Por Veritas Júnior

como um resultado injusto para o Botajogo cujo quadro mesmo
sem Caieira jogou melhor do que o Fluminense com Machado
que acima de tudo joi uma das grandes figuras da cancha. Deve-
se contudo ressaltar que ambos os quadros se esjorçaram en-
tusiasticamente no sentido da vitoria que não veiu, dando lugar
a um empate que não satisfaz aos dois ardorosos adversários.

* * *

Haroldo Drolhe da Costa Joi um excelente condutor do c tossi-
co sobre o qual se dizia cobras e lagartos.. . Marcou sempre com
precisão deixando apenas passar em branca nuvem alguns foulsviolentos especialmente de Renganeschi. Entretanto, a sua
atuação merece encomios porque o referido juiz conseguiu agra-
dar plenamente aos contendores registrando-se até um gestoelevado do Botafogo felicitando-o de publico. Haroldo conseguiu
ainda manter a ordem e a disciplina do gramado cercando assim
o espetáculo de um cunha de esportividade que já estava fugindoo football carioca. Surprezos portanto devem ficar aqueles queteceram perpectivas sombrias para o tradicional clássico que ao
contrario de tudo que foi antecipado decorreu num ambiente
de admirável cordialidade. . .

; -y-'_ ¦ '•x~- ' ¦¦ ;'X": ' ~0: ¦'¦¦' ¦¦"->*_ \ * ¦- x ¦ y. "¦¦
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* * *

O Flamengo venceu o Bomsucesso com grande facilidadechegando mesmo a economizar energias vizando os futuros e
difíceis compromissos. Curioso se torna ressaltar que ao con-
trario do que sucedeu ao grêmio rubro-negro em 41 quando o
seu team chegando ao final do certame exgotado e com produ-ção técnica irregular, este ano, o onze de Flávio Costa desfruta
de excelente forma física e o conjunto está apuradissimo. E
nesse preparo completo reside sem duvida o segredo das suas
ultimas performances todas elas cercadas dos maiores elogios
da critica exigente.

* * *

O Madureira voltou a decepcionar perdendo para o Bangú
depois de vencer amplamente o Bomsucesso. O America sen-
sivelmente desfalcado conseguiu superar o Canto do Rio quetambém não apresentou o zagueiro Hernandez. E finalmenteVasco e São Cristóvão empataram após uma luta perfeitamenteequilibrada.

! ,:.

' . .

¦

O empate registrado entre o Fluminense e o Botafogo,
proporcionou indiscutivelmente uma situação privilegiada parao Flamengo que permaneceu lider da tabela com uma vantagemde dois pontos sobre o segundo colocado. Entretanto, essa situa-
ção desfrutada pelos rubros-negros, não representa a conquistado titulo conforme querem dizer os mais otimistas. O footballnao comporta os prognósticos antecipados e muito menos quan-do se sabe que o Flamengo ainda tem a solver três compromissosna tabela, dois dos quais perigosos como sejam, o São Cristóvãoem Figueira de Melo e o Fluminense em Álvaro Chaves. E umdesastre qualquer que venha sofrer o quadro de Flávio Costa,o Botafogo que marcha em segundo pode tirar o proveitoesperado. Necessário se torna porem acentuar que o esquadrãoalvi-negro para desfrutar dos benefícios de uma queda do lider
precisa acima de tudo vencer os seus três adversários restantesdentre eles o America que continua a construir o grandeperigo do turno final. Dos três o Fluminense está em piorsituação pois a distancia que o separa do Flamengo é de três
pontos, entretanto as peripécias podem também favorece-to,pelo menos, terminar na honrosa situação de vice campeão.Em três rodadas muita coisa pode ainda acontecer. Nós, porexemplo, preferimos palpitar no fim. . .

O Botafogo viu-se privado, a ultima hora do seu encontro
com o Fluminense, do concurso do zagueiro Caieira considerado
um dos esteios de sua defeza. E o " handicap" parecia favoreceraos tricolores que em contraste com o seu adversário, apresentou
a zaaa reforçada de Machado o veterano profissional que na hora"H' dos campeonatos aparece sempre com "arma secreta". En-
treéanto, as coisas correram de molde a considerar o empate

HWi WÊÉi 'mw^l' ' ^% SHSfln

¦ ^ã|fi/aii K-'m;fl''yB*' '•¦"'• lml/**ftl
m*3M 'W^> m à^ms m><m\j '^m ¦'; ^x****íéíí£sí9 hsh « i/iw
HBli^^^PflBI i^»ã«^P>^#âi m x * 11 «BpS BhI HPf

¦**^<^íl |flrlr^BHPS*^;: ^Imm^mmm^mWÊBmW^m^Ê^
y&: mmms\mWÊmÊÊmW^m WÈÈÊ&* " y^^^^^,s^M W^0^^^^Êmmm^m^^^m ^^^^^
Kí?**s^;\^>tòí^ ' x :%s*£x^lHpjHg»^^^K': .-¦:¦-¦. ¦ 4 yyy - v V^S^^>g-^i^;^;*^H££^^

HBlÉfB bHmÍ ^;-Í»B,v'v :. ^«HUhi BBBPtlfl l|ite'v';í-,;^P ¦¦¦ • fl ^mÊÈmmWlmWÈPlKl Ivw HhHhb Hl
illPlB PI BípB Bt^x ^SiHiBHflxsJB R^PB miÀm mmÈt - - "¦'¦"¦< y •¦- x.lMMml
MiilíH ni^iffiÉiSfl ¦¦ ^W; v x- •« XâaBBfc,>^Xs^É mwfP^^apSSSfir^^M kShkj

¦9 llllHRi H lv:~x;>ix:jÍK' •' -'Wm^^-^mtfkmfimm "n

!w.3&M BmssKJs^s^ffiSissMI mWm^ms8$;:tMi£Èm mmkrJ%.3mWêy^m mWMsmslmw M»aS

...-.¦¦ iLmyy«, MÃl^^raSB p#fl:3|J IbqbBB I- y.'mm\'i-yb'm *^swBB®B IS^w^wiB I
y, ^ •" i"nriiijiirn n . iMki I X xrf w Xi | iiil' ii1' i iinflBBIT^W^PM^pJM^PM^PMMMMlíílFfâÈsLWmmnWÊmWIÊm^^
:"fl: -^ ^HBpHMi^H iwpwií -Fi^-ü

y"



7

', Xf-yy '."•¦:

1 de Outubro de 1942 7 5. Ano — ESPORTE ILUSTRADO — N.° 234 |

$Sb- €3Êm a-wí

-••'Wfc ~^ j* >< ^9b9bMbb

' HÉÜÉ^PiÉ' ^^^™^i^p^it^^B^^^fc .riBHllTSM yoíâ

*&*QÈÈmmW&.ím^^ ^r^^*W%3i
WÊmyyy  Vs*^#^^ t,„ ..ySmym^^m ">^j

^,, , ',y yy, - lM^7-m^^-7:^mW^^^^^m mÊÉM/Jm,.- «g§s&,'^ - ^1

fA 
"» " T^ptpí

„ ¦¦¦¦¦*¦¦¦*•'-wmmmjè ***** 
H£

:x-,7^:. :'&m£^^alJMlBil^^^^^^^^^^^t -*- i^Jy-%*-. "í;íl|M

A realização da penúltima
regata da temporada serviu
apenas para reafirmar o no-
tavel desempenho do C. R.
Guanabara durante o ano nau-
tico. Vencendo o referido cer-
tame o club azul turqueza es-
tabeleceu um autentico record
de eficiência e regularidade,
pois se tornou o herói de todas
as regatas complemen tares da
temporada de 42. Os campeo-
natos de principiantes, juni-
ors e mais uma serie de provas
clássicas foram brilhantemen-
te levantadas pelo glorioso
club de Irineu Gomes, o que
vale dizer que o mesmo
empregou todos os esforços no
sentido de elevar^ o nivel tec-
nico do remo carioca. As gra-
vuras desta pagina mostram
a guarniçao de dois do Gua-
nabara que venceu mais uma
vez e o oito de seniors do Vasco,
que marcou uma vitoria ex-
pressiva ainda controlado pelo
veteranissimo Provenzano que
vai caminhando para comple-
tar o "centenário" de bom
atleta a serviço do remo.

O GUANABARA
EFICIÊNCIA E DA

CAMPjEAO DA
REGULARIDADE
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A "torcida" do São Paulo F. C. que, como se vê na gravura, são verdadeiros patriotas.

0 Palmeiras campeão de São Paulo i
IP

TEVE UM DESFECHO INESPERADO O CLASSI-
CO DECISIVO DO FOOT-BALL BANDEIRANTE
ippj^fgj^^

O esquadrão do Palmeiraslqus, no sau jo3o decisivo com o São Paulo, venceu por 3x1, conquistando
o camDeonato paulista de 1942,

O otimismo com que o São
Paulo aguardou o seu compro-
misso com o Palmeiras,- ex-Pa-
lestra, foi prejudicial e com-
prometedor ás suas aspirações.
Quando o quadro tricolor ban-
deirante sentiu que a vitoria
lhe fugia, por força de uma
melhor atuação do adversário,
abandonou a luta e negou-se
formalmente a continuar jo-
gando. E assim o desfecho do
clássico decisivo do foot-ball de
São Paulo foi decepcionante
no seu aspecto disciplinar. En-
tretanto, a vantagem de 3x1
refletida pelo placard a favor
do Palestra foi das mais justas
e não deixou margem a que se
duvidasse do resultado do
prélio mesmo com a participa-
ção dos sampaulinos até os
minutos finais. Depois o pri-
meiro tempo equilibrado o
esquadrão do Palmeiras ajus-
tou-se na parte complementar
da luta e conseguiu amplo do-
minio territorial até marcar
mereci damente os 3x1 já acima
citados. O Palmeiras não per-
deu nada com a atitude dese-
legante do São Paulo, pelo"contrario conquistou o cam-
peonato antes do tempo re-
gulamentar para faze-lo.
Quem se sentiu prejudicado
foi o publico bandeirante que
vem estimulando ó progresso
do foot-ball local com a sua
assiduidade aos campos — as-
siduidade que se espelha
nas rendas fabulosas arrecada-
das em cada grande jogo no
Pacaembu. A punição aplicada
pela Federação Paulista ao

w i
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Defesa de Doutor, o arrojado arqueiro do São Paulo, acossado por Villadoniga.
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clube que comprometeu a boa
ordem do espetáculo foi das
mais justas e criteriosas e bem
exprime o espirito elevado e
enérgico que vem orientando
os destinos do esporte na ca-
pitai cie São Paulo. E quantoao brilhante feito do Palmei-
ras só resta registra-lo com
letras de ouro porque o mesmo
encerrou uma campanha feliz
e um quadro orientado peloveterano Del Debbio, o com-
petente técnico que sabe le-
van tar campeonatos.

Paul^qu? foi Irencido Krl 
' 
f"'. W-S^m^yW',m^^ »•' |iai«^ri^^Í; f| ^wj?f^j|^ ^flH»pelo Palmeira, por 3x1, X» i ^,jfcBW JMf&ã&MM§m¥]^^ >Qk\I»
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deu um
lugar de relevo ao Botafogo

Faltou porem disciplina interna no momento da arrancada
decisiva. - Louvável também o esforço do presidente Trindade.

Quando se diz que Pimenta deu um lugar de relevo ao Bo-

tafogo, a referencia atinge apenas ao campeonato de foot-ball

profissional. E isso indiscutivelmente não se pode negar. O co-

nhecido técnico trabalhou com eficiência e dedicação, prepa-
rando um conjunto que empreendeu brilhante campanha du-

rante os dois turnos iniciais, mantendo-se longo tempo na lide-

rança do certame. Entretanto, o técnico alvi-negro nunca en-

controu um campo de ação fácil. Afora o apoio entusiástico do

presidente Trindade, Pimenta deparou com uma serie de

obstáculos, especialmente aqueles oriundos de elementos do

próprio clube. A ação maléfica desses elementos influiu

dentro do próprio team de molde a crear problemas de ordem

disciplinar, alguns insoluveis. Enquanto foi possível o presidente

Trindade contornou tudo esforçando-se para que a marcha do

team continuasse gloriosa como até então. Mas, o empate com

o São Cristóvão surgiu um momento perigoso e novamente os

eternos descontentes encontraram brecha para envolver o tec-

nico em situações difíceis. A semana do jogo com o Fluminense

foi então escolhida para a creação de casos de incompatibili-

dade entre Pimenta e alguns jogadores. Resultado do"trabalho":

o Botafogo perdeu mais um ponto ficando consequentemente

com a situação de candidato ao titulo sensivelmente ameaçada.

Isso porém pode ter abalado o prestigio dePimenta internamente

mas nem de leve serviu para comprometer as suas reconhecidas

qualidades. O Botafogo, desfalcado, soube exibir um bom foot-

bali no gramado de Álvaro Chaves, merecendo até o triunfo,

segundo a opinião unanime da critica esportiva. E tudo se re-

sumiu no trabalho conciente de Pimenta e no esforço do presi-
dente Trindade que nunca deixou de dar ao técnico a assistência

necessária para o cumprimento de sua missão. Mas Pimenta

compreendeu que, se continuasse, ao invés de ser apontado

como o fator da ascensão técnica do Botafogo acabaria sendo

acusado de responsável pela perda do campeonato. Assim, Pi-

menta preferiu sair. Afastou-se do cargo, dando margem a que
outros completassem o trabalho que ele soube começar, conse-

guiu manter um nivel elevado mas não poude concluir. Tor-

na-se muito dificil a um profissional exercer suas funções num
ambiente de prevenções. Pimenta sempre teve inimigos gracio-
sos no Botafogo e o que fez em proveito técnico do glorioso clube
foi produto de sua tenacidade e amor próprio. Algum dia o Bota-
fogo compreenderá a excelência do trabalho de Pimenta pelo me-
nos saberá tirar algum proveito da sua indiscutível utilidade. . .
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Uma fase movimentada do jogo.

uminense venceu a "duras 
penas

//

e o jus ao empate

'31

v

O espetáculo de domingo em Sao Januário dividiu-se em
três partes distintas. A primeira constituiu-se do prólogo, isto é,
da realização da peleja decisiva do campeonato de "Aspirantes
entre os vascainos "leaders" com três pontos de vantagem sobre
os tricolores, seus adversarisos de então. E o Vasco venceu
num final arrebatador e sensacional pela contagem de 4 x# 3,
garantindo assim de fôrma brilhante a conquista do primeiro
titulo dos campeonatos oficiais de football de 1942. Veiu a se-
gunda parte do espetáculo que se resumiu na realização do pri-
meiro tempo da luta principal. O Fluminense jogou melhor
dominando amplamente as ações no gramado, marcou o placard
de 2 x 1 e poderia ter feito mais goals sem que isso fosse uma
injustiça. Nesse periodo inicial de luta, o Vasco foi um onze des-
controlado, cujo ataque se tornou uma peça inútil e algumas
vezes merecedor de exclamações de pezar. O tento vascaino que
surgiu no ultimo instante emudecendo de vez o placard foi
uma oportunidade que existiu às portas da meta guarnedda por
Batatais. Veiu finalmente depois do entre-áto, o epílogo do
espetáculo. _ ___

Uma transformação geral no panorama da pele;a. U *lu-
minense diferente, apático e pouco eficiente — o Vasco —
voluntarioso, agressivo e muito mais operoso tecnicamente^ no
gramado. Entretanto, o placard não se modificou, quando isso
poderia ter acontecido uma serie de vezes. Concorreu também
para que o Vasco não conseguisse a forte recompensa do em-
pate, a atuação fraca do Drolhe da Costa que deixou de assinalar
duas faltas visíveis registradas dentro da área tricolor.

* * *

Observando a atuação^dos dois bandos, o Fluminense se
mostrou melhor organizado, muito embora mostrasse apenas
solidez no triângulo final,_devendo-se porem acentuar que a

zaga atuou com certa violência. No ataque Pedro Amorim mais
pratico e Russo e Pedro Nunes trabalhadores. No Vasco apenas
algo foi realizado produtivamente no periodo final, enquanto
a sua retaguarda firmou-se e o ataque impulsionado por Nino
trabalhou com vivacidade, armando situações que foram salvas
por um milagre pela defesa tricolor.
Florindo, Renganeschi, Figliola, Machado, Argemiro, Spinelli,
Afonso, Pedro Amorim, Russo, Nino e Pedro Nunes foram os
elementos que, individualmente, se destacaram na luta.

* * *

Com referencia ao Sr. Drolhe da Costa já fizemos entender
que foi um máu juiz.

MOVIMENTO TÉCNICO

FLUMINENSE x VASCO
Campo do Vasco.
Público: regular.
Renda: 34:534í$500.
Juiz: Haroldo Drolhe da Costa. Fraco.
Quadros:
Fluminense — Bctatais; Machado e Renganeschi; Bioró, Spinelli e

Afonso; Pedro Amorim, Russo, Maracaí, Pedro Nunes e Carreiro.
Vasco — Walter; Florindo e Haroldo; Nilton, Figliola e Argemiro;

Xavier, Ademir, Zarzur, Nino e Orlando.
l.° Tempo -A Fluminense 2x0, goals de Pedro Nunes e Carreiro.
Final — Fluminense 2x1, goal de Xavier.
Aspirantes: Vasco 4x3.
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AUoptlo na área do Bangú, Pirilo luta contra Rodrigo c Mineiro.

0
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E o Bangú resistiu além da espectativa

E' possível que o tradicional clássico entre Fluminense x Vas-
co, travado em São Januário tenha sido o cartaz mais importatU|jta
da rodada de domingo. Entretanto o jogo Flamengo x BangvT
embora mostrasse certa desproporção de forças, era sem duvida
aquele que reunia as preocupações gerais. Isso porque a situação
que o rubro-negro desfruta na tabela autorisa aos críticos obser-
vadores coloca-lo sempre em perigo frente a qualquer adver-
sario. O football não comporta raciocínios lógicos e portanto o
Bangú poderia surprender o lider e dessa surpresa resultar uma I
reviravolta na ordem das colocações finais. Ademais no apagar
das luzes de um certame disputadíssimo como esse de 42, torna-*
se um dever não perder de vista o ponteiro, seja desigual
equilibrado o seu compromisso. Daí portanto o nosso passeio à
Gávea, numa tarde de ventinho cacete, nada prímaveril. Asslsf
tim os à peleja e chegámos a conclusão de que o Flamengo nãaw
sofre inquietações, pelo menos não conservou o mesmo ritmei)
dos últimos jogos, chegando mesmo a decepcionar os seus adep-
tos exigentes que esperavam a repetição de um placard mons-
truoso como aquele construído oito dias antes em Bomsucesso..
E só essa contra-marcha na produção técnica do onze lider valeu
como um detalhe merecedor de um registro, o qual também
justificou plenamente a nossa caminhada por tais longínquas
paragens. O Flamengo venceu porque tinha que vencer, por
força da classe dos seus defensores, entretanto não o fez com
os méritos da superioridade exigida. O placard de 3 x 0 se tornou
ultimamente modesto em face das oportunidades que se ofere-
ciam durante o prélio para ser elevado e não foi por incapa-
cidade do quinteto lider. Pode ser dura essa nossa afirmativa!
mas ela se torna necessária pois esboça uma verdade. AoFlamengoj;
faltou a agressividade, a rapidez, o poder de ínfiltação, o entu-
siasmo e o movimento envolvente que Peracio soube dar à di-
anteira do Flamengo, desde que conquistou o seu posto por me-
recimento.

O Bangú aproveitou-se bem da ausência desse homem deci-
dído na vanguarda adversaria, armando a sua defesa de moldej
a resistir com entusiasmo às avançadas pouco ordenadas dosj
rubro-negros e ainda reagir nos momentos oportunos, inega-
velmente no período final da luta, quando teve ensejo de in-
cursionar varias vezes no terreno inimigo, sem sucesso —é certo
— mas com animo bastante para proporcionar momentos de
equilíbrio à peleja. Todavia, justiça se faça acentuar, o trabalho
homogêneo e seguro da retaguarda lider onde Jayme foi o me-
lhor e os demais se mantiveram no nivel elevado de sempre.
No Bangú a defesa jogou razoavelmente, impondo-se porem
pela coragem. Entre os atacantes, Baleiro foi o mais trabalhador
e Anito o mais perigoso. Rodrigo como meia esquerda se tornou
mais saliente no gramado, enquanto Antônio de centro médio
produziu melhor do que como atacante. Como o Bangú possue
também uma "arma secreta" que lhe traz excelentes proveitos
pena que se faça aplicar tardiamente quando o adversário )è^
havia fugido no placard.

Jayme, Vevé e Nandinho foram os artilheiros do Flamenga-,
e os tentos marcados durante os primeiros 17 minutos do jogel
sendo que o de Jayme foi o mais belo da tarde.

Durval Caldeira, o arbitro, agiu com toda a correção, permi-
tindo porem, algumas jogadas bruscas sem piores consequen
cias.

lÍA«A W E HaWAmT
NOVAMENTE VENDERA' NOS "CLÁSSICOS //

1.000 CONTO

FEDERAL

3 de
Outubro
E SEMPRE SORTEIO DE CHEVROLET, CASAS OU TERRENOS GRÁTIS
REMETEMOS BILHETES PARA TODO O BRASIL
Ordens e pedidos a R. FASANELLO — Caixa 2438 - Rio
AVENIDA 110 AVENIDA 147

ifesn
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, Ao alto: O primeiro tento da tarde marcado magistralmente por Jayme. Em baixo: Nandinho encerra o placard com o 3." goal do Flamengo.
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Notas do Basket-ball de Belo Horizonte
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Ha dias terminou o Cam-
peonato da cidade do qual se
sagrou Campeão da l.a divisão
o forte quadro do Esporte Clube
Paissandu seguido pela equipe
do Minas Tênis Clube. A vitória
do Clube da feira foi merecida
pois foi produto de um treina-
mento contínuo e regular que
se vem realisando desde longa
data. A turma capitaneada por
Plutão conseguiu, portanto, de
forma brilhante o bi-campeonato
da cidade já que no certame do
ano passado obteve o titulo de
campeã invicta. A segunda colo-
cação ficou de posse do quadro
do Minas Tênis Clube, que pelas
exibições realisadas não podia
deixar de ocupar o posto de vice-
campeão. As outras colocações
foram obtidas iespecti vãmente
pelos quadros do S. E. Palestra
Mineiro, C. Atlético Mineiro e
America- F. C. Quanto a equipe
do S. E. Palestra Mineiro não
tenho sinão palavras de elogio
pela sua campanha que se não
íoi coroada de melhor êxito foi
devido a falta de chance que
perseguiu esiejive tãc bem orien-
tado pelo veterano técnico Ben-
gala. Que grande quadro surgiu
este ano: o do Clube Atlético
Mineiro. Depois de fazer um
turno sem muito aparecer, a
equipe deite Clube volta ao ritmo
disposta a grandes exibições, o
que é conseguido com enorme
êxito. Nos quatro encontros a
equipe carijó só se viu abatida
uma única vez, contra o jive
do M. T. C. que quando em
seu próprio campo, depois de uma
luta titanica, levou de vencida
a equipe de Valadão. 0 quadro
do America F. C. decepcionou
seus adeptos com exibições fra-
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equipe do E. C. Paissandu/ campeão de basket-ball.

Por M. Vieira, Secretario da "Eclética Mineira'
escreveu para Esporte Ilustrado,

quissimas, razão pela qual ocu-
pou um posto que até então não
havia ocupado: — o ultimo.
Para o próximo campeonato os
pupilos de José Vaz farão tudo
para apagar a má impressão que
deixaram neste certame pois o
pavilhão rubro, como o alvi-
negro, é digno de melhor colo-
caçtto.

0 quadro do Campeonato foi
o seguinte:

Clubes Vitorias Derrotas
Paissandu Seis Duas
Minas T. Cinco Três
Palestra Mineiro.. . QuatroQuatro
C. Atlético Mineiro..Três Cinco
America F. Duas Seis

Derrotados pelos quadros do

Palestra e Atlético
Paissandu, Palestra e ^PaissanduMinas, Atlético, America e Pais-

sandú
Minas, Paissandu, America, Pai.

e Minas
Paissandu, Pai., Minas, Paissan-

du, Atl. e Minas.

Os jogadores que defenderam
os clubes no Campeonato foram
os seguintes:

S. C. Paissandá — Plutão
(cap.), Cayiby, Teófilo, Nélio,
Gualberto, Pimpão e Renato.

Minas T. C. — Stropiana
(cap.), Edgard, Duda, Ângelo,
Lycurgo, Fernando, Edmar e
Aiy.

&S. E. Palestra Mineiro —
Ferraz (cap.) Rage, Lima I,
Lima II, Lauro, Isac, Hilton e
Leão.

C. Atlético Mineiro — Valadão
(cap.) Komel, Cleveland, Elisson,
Manoel, Isaias, Jayme e Charlo.

America F. C.. — Silvinho
(cap.) Julinho, Murilo Nilder,
Flexa, Helvécio, Fábio e Cotta.

Na 2.8 Divisão, novamente
saiu vencedora a equipe repre-
sentativa do C. C. Paissandu
composta dos seguinte jogadores
Mario (cap.), Tales, Levy, Wla-
dimir, Girardi, Dalmo e William.
Os outros clubes ocuparam as
seguintes colocações: 2.° lugar:
America F. C, 3.° lugar: Minas
Tênis Clube, 4.° lugar: S. E.
Palestra Mineiro e 5.° lugar o
Clube Atlético Mineiro.

A turma do Minas Tênis Clube

§ue 
disputou o Campeonato da

.a divisão, depois de uma brava
luta contra a representação do
E. C. Paissandu, levantou o
1.° lugar com uma única derrota.
A representação alvi-anil que o
competente técnico Gerson Sa-
bino conduziu a vitória final
estava assim constituída: Rubio
(cap.), Artur Pena, Reinaldo
Marcelo, Ervilha, Fausto, An-
tenor Fco., Fiúza, Álvaro e J.
Carlos. Os outros postos foram
ocupados respectivamehte pelo
E. C. Paissandu, America F.
F., Cicle Moto Clube e S. E.
Palestra Mineiro. Nesta divisão

não concorreu a representação
do Clube Atlético Maneiro.

Na divisão para juvenis, 4.a
divisão, a vitória coube a equipe
do Clube Atlético Mineiro que
contou durante o certame com
os seguintes jogadores: Isaias
(cap.), Marcos, Anastasia, Adalvo,
Tião, J, Gomes, João Gomes,
Amadeu e Gliceni. A turma do
América F. C. alcançou o 2.°
posto e a representação do E.
C. Paissandu ficou no 3.° lugar.

O resultado final da 5;a divisão,
para infantis, foi favorável ao
E. C. Paissandu depois da dis-
puta de uma melhor de três com
a representação do Cicle Moto
Clube. Os defensores do , Clube
da feira eram os seguintes: Zeiner
(cap.), Décio, Dolabcla, Danilo,
Bicalho, Nib, J. Luiz, Maurício,
Paulo e Antônio. Os postos sub-
sequentes tiveram por ocupantes,
respectivamente, as representa-
ções do Cicle Moto Clube, do
Clube Atlético Mineiro e S. E.
Palestra Mineiro, empatadas e
do America F. C.

Antes de encerrar este ligeiro
comentário sobre o ultimo Cam-
peonato da cidade, é justo sali-
entar o modo pelo qual a Diretoria
da Federação Mineira de Bola
ao Cesto o conduziu para que
alcançasse o maior êxito. Tendo
a frente verdadeiros esportistas
como os Drs. Ademar Martins
Vieira, Cristino T. dos Santos,
Ciro M. de Paula Mota, Fernando
Alkimir, cap. Eduardo D'Avila
e tantos outros, não foi surpresa
que o transcurso de tão movi-
montado certame fosse realizado
de maneira brilhante e num am-
biente de calma e absoluta espor-

(Continua na pag\ 17)
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PaulistaOs Esportes no Interior
O Paulista E. Ca representará São Carlos no Campeonato da 22.a Região

O quadro do "Lápis Dois Martelos" E. C. que disputou o torneio
inicio. Em pé: Cidó/ arbitro; Dirceu Sobreira, tesoureiro; Zulo, Júlio,
Leonardo, Carmindo e Picareta. Ajoelhados: Quati, Mingão, Euclides,

Armando: Gati e Priminho.

0 alvi-celrste" venceu o
torneio inicio e o campeonato"relâmpago" — Clube Comer-
cial, o vice-campeão  não

se realizou o campeonato
cidadino — Outras notas.

(Por Deljim Ferreira da Rocha
Nelto, redator-correspondente de
Esporte Ilustrado, no interior

paulista)

Em obediência a uma resolução
da Diretoria de Espoites do Es-
tado de São Paulo, em combina-
ção com a Federação Paulista
de Futeboi, a Comissão Central
de Esportes, de São Carlos, fez
realisar naquela cidade um "cam-
peonato relâmpago", entre os
cinco grêmios locais, para apurar
o campeão da cidade, afim de
disputar com os demais filiados
á 22." Região o certame,- preli-

minar do campeonato do inteiior.
Devido a escassez de tempo,

a CCE. fez os litigantes dispu-
putarem um "campeonato relam-
pago-eliminatorio' campeonato
esse que foi disputado em quatro
domingos, com uma peleja por
dia, não se realisando assim, o
esperado campeonato citadino.

O TORNEIO INICIO

Assim sendo, em 31 de Maio,
realisou-se no campo do Clube
Comercial (Ex-Rui Barbosa), o"torneio inicio", preliminar do"campeonato relâmpago", tendo
naquela data se defrontado os
seguintes quadros: — 1.° jogo —
Paulista X Corintians cujo resul-
tado final favoreceu o Paulista
pela contagem de 2 a 1, embora
no primeiro tempo o resultado

^Ee* À i? í á á" ÍmjH^^HH^HH ^^Bç^^B^viáííá?*>xí^BBBBÍ 'r SMa mÊM*$Sãb£sifó&£S^^&tim^m\ X J3c£i j*?JB^^^^^^B^MHBS^'^m^m^mmtiJtíSSlWj^Km^m^m^iy^V9Tmb.ff^^B^xIlIlMJBaEjK^Siftx1*^?

O Club Comercial, que foi abatido por 5 a 0, pelo Paulista: Em pé:
Pedrinho, Thomaz, Argentino, Boreli e Dadinho. Ajoelhados: — Ma-

dalena, Nanâo, Carabina, Isauro, Scuracchio e Calú II.
Vice-campeão do torneio.

O "Onze" do Corintians Comercial, que apezar do seu valor, não
conseguiu uma colocação a altura do seu renome. Em pé : — Del-
fim Rocha Netto, secretario do "alvi-negro" e redator correspon-
dente de ESPORTE ILUSTRADO; Paulo Preto, Marcelo, Ruthen-
bergh, Vinivius, Parolo e Cando, treinador. Ajoelhados: — Ulpio,
Otávio, Luizinho, depois de Zuza, o mais eficiente chutador

citadino, Nicão, Vinicius e Hermantino.

DESPERTE A BILIS
DO SEU FÍGADO

E Saltará da Cama
Disposto para Tude

Seu fígado deve produzir diariamente ura
litro de bilis. Se a bilis não corre livre-
mente, os alimentos não são digeridos e
apodrecem. Os gases incham o estômago.
Sobrevém a prisão de ventre. Você sente-
se «batido e como que envenenado. Tudo
é amargo e a vida é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará a
causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazem correr
esse litro de bilis e vocc sente-se disposto
para tudo. São suaves e, contudo, especial-
mente indicadas para fazer a bilis correi
livremente. Teça as Pílulas Carter. Não
aceite outro produto. Preço: 3$00Q.

fosse de 1 a 0, favorável ao "alvi-
negro".

Na segunda peleja, o Clube
Comercial, depois de fácil con-
fronto abateu o XV de Novembro
por 3 a 9. Voltou, depois, o
Paulista a fazer frente ao novo
adversário: Dois Martelos E. C.
exibindo-se bem e colhendo final-
mente o triunfo, pela contagem
de 3 a 0. A seguir, lutou contra
o Comercial e sem ter forçado a
luta, venceu por 3 a 1, ganhando
assim o cétro de campeão do
torneio inicio.

O CAMPEONATO RELÂMPAGO

A primeira partida do "cam-
peonato relâmpago", foi reali-
sada no campo do Rui Barbosa,
entre a equipe do XV de Novembro
c Clube Comercial. Debaixo das
ordens do arbitro, Cidó, as tur-
mas alinharam-se nas seguintes
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XV de Novembro, abatido por 4 a 1, pelo Comercial. Em pé:—
Salvador, Luiz, Oswaldo. Antônio, Machadinho, e Eduardo.

Ajoelhados: — Waidemlr, Nelson, Elito, Quinha e o
guardião Decio.
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HISTORIA ANTIGA
DA QUINTA .COLUNA]

A MODA MASCULINA NOS^ESTA-
DOS UNIDOS.
0 FORTE DE EL-áGHEILA NA
LYBIA.

OS ANTIGOS "POSTOS" DE CAS»
TIG0D0RI0.

A PLATINA EXISTENTE NO MUN-
DO.

A- EVOLUÇÃO DO OLHO HU-
MANO.

OS GRANDES ENIGMAS DA PIN-
TURA.

DESTROYER DE BOLSO DE CO-
LETE.
JARDINS DOS TEMPOS DE GUER-
RA.
CONHEÇA E COMBATA OS INI-
MIGOS DA AGRICULTURA.
QUEM INVENTOU 0 LEQUE ?
DE ONDE VEM O NOME JAZZ-
BAND ?
0 PRIMEIRO REVÉS DE MASSENA.
NA DALTON SCHOOL, EM CON-
NECTICUT.
0 TERRITÓRIO DE SARAWAK.

- 0 MUNDO HA 60 DIAS.
ROMANCES DE AMOR E POLI-
CIAIS, CONTOS ILUSTRADOS.
INFORMAÇÕES, CARTOMANCIA,
CARICATURA.

Lêr em "EU SEI TUDO" á Venda
em toda^parte
REDAÇÃO: Visconde de Ma-
raguape, 15 — Rio

ordens: — Comercial: — Mada-
lena, Jucá e Tubinha, Isauro,
Carabina e Nanão, Dadinho,
Argentino, Calú, Borelli e Pe-
drinho. XV de Novembro: — De-
cio, Pa rolo e Rispoli, Pedro,
Tatu e Lopes, Hélio, Sciacio,
Santana, Reche e Elito.

Cs tentos foram conquistados
por: Calú 2, Dadinho e Boreiii,
para os vencedores e Heuo para
o XV.

Derrotado o dois martelos

No domingo seguinte jogaram
Paulista e Dois Martelos, no
campo do primeiro. Foi a luta
mais empolgante do campeonato,
tendo o Dois Martelos feito bc-
nita exibição, assinalando de inicio
dois tentos, para baquear no final
por 4 a 2. Nessa peleja, o Pau-
lista apresentou-se em campo com
Nênê, Alegretti, Bibiano, e Ni-
náo, todos inscritos pelo Guarani
de Campinas, ao passo que o
Dois Martelos apresentou Pe-
lotão e Eduardinho de Bebedouro.

Os tentos do Paulista foram
feitos por: Nináo, Ricardinho,
Zuza e Mingão (contra) e para
os derrotados, Rubens e Pri-
minho.

Os quadros formaram nas se-
guiníes ordens:

Paulista: — Guido, Rcinaldo,
e Nênê, Zinho, Roleman e Ale-
greti, Ricardinho, Bibiano, Nináo,
Zuza e Petrone.

Dois Martelos: — Euclides,
Capra, e Mingão, Picareta, Pe-
lotão e Leonardo, Priminho, Ju-
Unho, Rubens, Eduaruinho e Zulo.

A GRANDE SURPRESA

A maior surpresa do "campeo-
nato relâmpago", deu-se na tarde
do dia 21 de Junho, quando o
Corintians enfrentou o Clube
Comercial. O "alvi-negro" era o
franco favorito e foi derrotado
pela contagem de 3 a 2, depois do"placard" estar marcando 3 a 0,
até os seis minutos finais.

Os tentos foram conquistados
por Pé drinho 2 e Carabina ao
bater um tiro livre, ao passo que
os dos derrotados foram conquis-
tados por Tonin e Luizinho. O
grêmio de Manoel Martins entrou
em campo com 4 jogadores de
Ribeirão Bonito e um de Piraci-
caba. Os quadros alinharam-se
nas seguintes ordens:

Comercial: — Madalena, Tu-
binha, Jaú Belusci, Carabina
e Isauro; Pedrinho, Calú, Argen-
tino, Boreli e Dadinho.

Corintians: — Ulpio, Emidio
e Candó, Marcelo, Paulo, Otávio,
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O valoroso "Onze" do Paulista E. C, que levantou brilhantemente
o campeonato municipal de São Carlos, abatendo o Lápis Dois Mar-
telos por 4 a 2 e Clube Comercial, por 5 x 0. Em pe: — Alegreti,
Ricardo, Bibiano, Zuza, o mais completo jogador de São Carlos e famoso
em todo o interior; Milori, Pelacio e Zinho. Ajoelhados: — Gervasio,

Guido, Roleman e Petrone

Luizinho II, Vinicius, Luizinho I,
Tonin e Hermantino.

O JOGO DECISIVO

No dia 28 de Junho, realisou-se
na "cancha" do Paulista o espe-
rado "match" entre o quadro
local e o Comercial. Este ultimo,
depois de sua vitoria sobre o
Corintians, passou a ser olhado
com maior respeito. Todavia,
contra o Paulista não conseguiu
fazer nada, pcis foi derrotado,
com facilidade, pela esmagadora
contagem de 5 a 0, na luta arbi-
trada por Hugo Platzer.

Não podendo contar com o
concurso de Zuza, que emprestou
seu concurso ao Guarani de Cam-
pinas, o Paulista apresentou Bi-
fudo, daquele mesmo quadro
campineiro e que marcou 4 ten-
tos, enquanto Biro marcou o
ultimo da tarde.

Os quadros formaram-se nas
seguintes ordens:

Paulista: — Guido, Reinaldc
e Zinho; Gervasio, Roleman e
Alegreti; Ricardinho, Bifudo, Ar-
tur, Alfeu e Biro.

Comercial: — Madalena, Jucá
e Jaú, Belusci, Carabina e Isauro;
Pedrinho, Nicão, Calú, Argen-
tino e Dadinho.

Com essa vitoria, o Paulista
E. C, veterana e tradicional
agremiação sancarlense, conquis-
tou o campeonato, classificando-se
para disputar com outros grêmios
da 22.a Região o cétro de campeão,
preliminar do campeonato inte-
ricrano.

Bifudo o "artilheiro"

Sagrou-se "artilheiro" do /cam-
peonato relâmpago", o jogador
Bifudo, inscrito pelo Paulista,
ao conquistar 4 tentos. Seguem-
se após: — Pedrinho 2 e Calú
2, Dadinho, Boreli 1 cada (todos
do Comercial) Biro, Ninão e
Ricardinho 1 cada (todos do
Paulista) Rubens e Priminho
(ambos do Dois Martelos) Hélio
(XV), Tonin e Luizinho (do Co-
ríntians) todos com um. tento,
alem de Mingão, do Dois Mar-
telos que marcou um tento con-
tra seu quadro, no jogo com o
Paulista.

Madalena o mais "vasado"

Dos cinco guardiões que se
exibiram, Madalena foi vasado
8 vezes em três joges, Décio (XV)
e Euclides (2 Martelos) 4 vezes,
em uma partida Ulpio, 3 vezes
em uma partida e Guido 2 vezes
em duas partidas.
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Notas do basket-
bali de Bello
Horizonte

(Conclusão da pag. 15)

tividade. Portanto, todos os diri-
gentes da entidade mineira são
merecedores das mais efusivas
felicitações, e ao fazer esta jus-
tiça, queremos também fazer
votos pelo prosseguimento de
tão trabalhosa campanha que
iniciaram.

Campeonato brasileiro de
basket-ball

A F. M. B. C. convocou
15 jogadores para os treinos ini-
ciais do selecionado mineiro que
comparecerá ao certame Brasileiro
a se realizar no próximo mês em
S. Paulo:
Da A. A. Uberlândia— Montana-

rim c Hei ic

Do E. C. Paissandá: — Cayuby,
Plutão e Teófilo.

Do Minas T. Cl: — Edgard,
Stropiana e Ângelo.

Da iS\ E. Palestra Mineiro: —
Ferraz e Rage.

Do C. AlUlico Mineiro: — Vala-
dão e Elisson.

Do America F. Ç.: -7- Julinho,
Silvinho e Fábio.

Para técnico do selecionado
mineiro foi convidado o Snr.
José Vaz que ja iniciou seus
trabalhos.

Notas da Aquática

Realizou-se em fins de Julho
a Assembléia Geral da Federação
Aquática Mineira, na qual foram
eleitos o Presidente c Vice-Presi-
dente para a temporada 24-45.

For unanimidade os represen-
tantes dos clubes filiados recon-
duziram aos seus cargos os D rs-
J, Mendes Tor. e Francisco Meim-

berg, numa demonstração de sim-
patia e admiração pela maneira
correta e justa que sempre cara-
ctefizam seus atos. Desta forma
o Dr. J. Mendes Jor. é pela 5.a
vez consecutiva eleito presidente
da F. A. M. enquanto que pela
4.a vez, também consecutiva, é
elevado ao posto de vice-presi-
dente o Dr. Francisco Meimberg.

O atual dirigente da entidade
mineira convidou para seus auxi-
liares os seguintes esportistas que
constituem a atual Diretoria:

1.° Secretáiio
2.° Secretario
].° Tesoureiro

de Castro.
2.° Tesoureiro

vacca
Diretor de Saltos — Prof. Mar-

tinho de C. Maia
Diretor de Natação — Dr. Ma-

Ary Violti.
Svnval Siqueira.

Dr. Mario L.

Vitorio Mgna-

noel Luiz B. Martins Vieira
Comissão Técnica — Carlos de

Campos Sobrinho, Alfredo Fei-
tosa Filho e Ciro M.. de Paula
Mota.

1.° CONCURSO DE NATAÇÃO

Dando inicio ao calendário da
temporada 42-43 a F. A. M.
fará realizar no próximo dia 20
o 1.° concurso de natação para
juvenis. Neste concurso compe-
tirão 4 equipes dos seguintes
clubes: America F. C, C. Atlé-
tico Mineiro, Turma Azul e Turma
Branca, as duas ultimas do Minas
Tênis Clube que para isto obteve
autorização da Assembléia Geral.
Ficou a equipe do Minas Tênis
Clube dividida cm duas turmas
perfeitamente iguais em força,
isto é, 50% da força da equipe
alvi-anil estará com a turma azul
e a outra metade com a turma
branca
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Rio Preto não é uma (idade, é um paraíso!
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Barri Io te.

0 que foi a excursão dos vete-
ranos Paulistas aquela cidade

do interior bandeirante.

Reportagem de Ferraz Netto, nosso
representante junto á delegação)

Se alguém disser que a 700
quilômetros da capital bandeirante
existe um lugar que mais parece
um céo do que uma cidade do
interior de São Paulo ninguém
acreditará. Mas agora, ao conhe-
cermos Rio Prelo, somos for-
çados a confessar que de todas
as cidades que conhecemos, é
essa, sem duvida, das mais encan-
tadoras. Rio Preto para nós ficou
sendo como um céo, um lugar
verdadeiramente notável.

O prazer de conhecer Rio Preto
nos foi proporcionado por uma
excursão dos Veteranos Paulistas
aquela cidade. O clube presidido
por Carlos de Andrade Lopes
recebeu do Rio Preto E. C. um
convite para excursionar até lá.
Aceito o convite, na tarde de 5
Setembro rumava para lá a dele-
gação dos "velhos" 

paulistas assim
constituída: Chefe, Canos A. Lo-
pes; Jornalistas: Ari Silva, Au-
relio Belotti, Aríur Dias e Ferraz
Netto. Jogadores: Rede, Perth,
Grane, Tupinambá, Nascimento,
Duilio, Armandinho, Fritoli; Amil-
car, Ramon, Sandro, Rolando,
Feitiço, Barrilote, Matias, Calú,
Auxiliar, Cid Lopes. Ótima via-
gem imperando sempre harmonia
e satisfação entre cs componente
da turma.

Fomos recebidos pelos mentores
do Rio Preto E. C com a maior

fidalguia e após ligeiro passeio
pela cidade, fomos hospedes do
Hotel d'Oeste.

A convite dos mentores do Rio
Preto fomos á Radio Rio Preto,
P. R. E. 8, onde o locutor
Paulo de Oliveira e Silva nos fez
ouvir seu excelente . programa
esportivo, dedicado á delegação
visitante. A .seguir rumámos para
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Carlos Andrade Lopes, presidentedos veteranos paulistas.

a praça de esporte local afim
de conhece o lugar da luta.

Os quadres pisaram o gramado
com as censlituíções seguintes:

Rio Preto E. C. — Pedrinho,
Bàzani e Navarro; Cafelandia,
Laerte e Paulo; Alcides, Del
Porto, Bonge, Tigre e Bi ri-
guiy.

Veteranos Paulistas: — Rede,
Nascimento e Tupinambá, Dui-
lio, Fritoli e Ramon Armandi-

Rolando.

nho, Sandro, Feitiço, Rolando
e Matias.

Dada a saída, se mostra a par-
tida bastante movimentada. Tan-
ío os Veteranos como o quadro
local davam demonstração de
bom futebol, bem disputado e
agradando plenamente ao publico
presente. O time local marcou
primeiro por intermédio de Bcnge.
Os Veteranos reacíonaram e con-
seguiram empatar por intermédio
de Sandro com um penal. Bonge
porém voltou a marcar, mas
Matias igualou novamente e
com essa contagem terminou o
primeiro tempo — 2 a 2. Reini-
ciado o ;ogo Alcides atira de boa
distancia e marca 3 a 2 pró Rio
Preto, porém logo a seguir San-
dro conquista mais um belo
tento de cabeça igualando nova-
mente o escore para 3 a 3 que
não mais foi alterado até o final
do match.

O médio direito Cafelandia
agrediu o zagueiro, Tupinambá,
dos veteranos e este reagiu, sendo
ambos expulsos do gramado. O
juiz teve durante o jogo um tra-
balho mais ou menos bom.

Após o jogo e o jantar houve
passeio pela bela cidade arara-
quaiense, tendo alguns, inclusive
os representantes da imprensa,
ido à vesperal dansante do clube
Comercial local, uma sociedade
fina e elegante onde se destacavam
lindas representantes do sexo

feminino. No dia seguinte, come-
morando a data de 7 de Setembro,
dia da nossa Independência, rea-
lizou-se uma parada militar e
escolar e a seguir os noss°s con-
frades de A Noticia fizeram dis-
putar a prova pedestre 

"Alta

Araraquarense", competição bem
organizada que teve como ven-
cedor o corredor: — Dermando
Silva Lima, (colocando-se em 2.°
Joaquim Gonçalves Silva, e em
3.° Aristides Lickes, respetiva-
mente representantes de Marília,
Bauru e Santos. Houve ainda
provas de ciclismo, colocando-se
em 1.° lugar Antônio Pinheiro
pela segunda vez, na piova de*
nominada "7 de Setembro".

A tarde foi disputada o novo
jogo de futebol, dele saindo ven-
cedor c time local pelo escore de
5 a 3, numa partida movimentada
e disputada num ambiente calmo.

Para esse encontro os times
pisaram o gramados assim for-
mados: — Rio Preto E. C. —
Pedrinho, Navarro e Herminio;
Paulo, Laerte, e Paraguaio, Darci,
Alcides, Bonge, Del Porto e
Biríguiy.

Veteranos Paulistas: — Pert,
Nascimento e Tupinambá, Duilic,
Fritoli e Ramon, Sandro, Rolan-
do, Barrilote, Feitiço e Matias.

Os pontos foram marcados por
Del Porto (3) e Alcides (2) para
o Rio Preto, enquanto que Ro-
lando, Feitiço e Sandro marcaram
para os Veteranos.

Nos dois jogos tomaram parte
os seguintes jogadores: — Ar-
mandinho, Amilcar, dos Veteranos,
e no time local Maquina que no
primeiro jogo substituiu Tigre.

B
A' noite, a delegação legressou

após grandes manifestações de
despedida.

é
O jornal A Noticia ofereceu

à delegação um cock-lail, tendo
nessa ocasião usado da palavra
o Diretor do jornal e em nome
da delegação e da imprensa Au-
relio Beiotti. Usou também da
palavra um dos diretores do
Rio Preto E. C.

Agradecemos aos nossos amigos
srs. Garcia, Blota e Nicodemus
bem como a família Pefcroni as
atenções com que nos distinguiram
durante a nossa estadia em Rio
Preto.
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-— Você não acha que é tempo do Vasco levantar um campeonato ?
E' tempo sim, mas o Botafogo e o America também estão esperando a vez. . .
Realmente. Essa historia do Fluminense e do Flamengo, monopolizarem os

titulos do football profissional já está ficando cacete. Um ano um, dois anos outro
e a dupla Fla-JFlu sempre na ponta.<— Esta supremacia é uma conseqüência de um trabalho interno mais perfeito,
mais homogêneo. Nao se trata propriamente de possuir melhores jogadores, porque,
levando em conta tal detalhe, o Vasco já deveria possuir muitos campeonatos, x.

Lá isso é uma verdade. Então* qual e o segredo que proporciona esta_ regulari-
dade de produção da du-
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pia Fla-Flu?
Não se trata de um

segredo e nem ha miste-
rio envolvendo as campa-
nhas vitoriosas do Fia-
mengo e do Fluminense.

Então do que se trata?
Muito simples. Au-

tonomia técnica. Nada
mais, nada menos. .

Só isso ?
Só...

Quer dizer que no
Fluminense e^ no Flamen-
go, Ondino Viera e Flávio
Costa fazem e desfazem 1

Exatamente. Todos
os problemas da equipe
sao resolvidos pelos tecni-
cos, os quais assumem
inteira responsabilidade
sobre o que fazem. ..' — Você tem certeza
disso ?

Absoluta certeza. Os
dois técnicos só vêem aci-
ma deles uma autoridade
para impedir a escalação
deste ou daquele elementos

Já sei, o presidente.
Qual presidente, qual

nada. A autoridade res-
peitada pelos técnicos é
exclusivamente o Depar-
tamento Medico.

E' isso mesmo. Quer
dizer então que o^ Marcos
e o Gustavinho nao piam.
nessa encrenca de escalar
teams.

—• Quando piam levam
sempre o contra.

Como assim ?
Ora, você já está

querendo saber muita
coisa... entretanto eu vou
citar um exemplo recente

Sara 
esclarecer. O presi-

ente do Flamengo, acpn-
selhado por alguns dire-
tores, tentou junto a Fia-
vio Costa a escalação de
Nandinho na peleja com
o Botafogo. A conferência
com o técnico durqumui-
tas horas. No fim jogou
Peracio e fez dois goals e
foi a grande figura do
gramado. Chega ?

Quer dizer que Flávio nao aceitou a sugestão /
Aceitou sim...
Mas não jogou Peracio . . jJogou, porque si jogasse Nandinho que dirigiria o quadro na-

quela tarde seria o presidente do Flamengo. ..
Essa é muito boa...
Eis portanto bem exclarecido a razão misteriosa da supremacia

Fla-Flu
Está. Mas você nao explicou o que existe no Botafogo e no Vasco.
Isso eu não sei. E' meu habito saber os segredo das vitorias e

não os motivos das derrotas. Não sou curioso nem alcoviteiro. Sou
apenas um critico do football.

Mas um critico deve saber tudo...
Sim, saber tudo mas não dizer tudo, compreendeu ?
Compreendi. Você quer dizer que no Botafogo e no Vasco existe

uma "quinta-coluna" atrapalhando os técnicos...
Eu não quiz dizer nada disso. Não costumo intrometer-me na

vida interna dos clubes e nem admito insinuações... .
Bem, nao precisa você se zangar. Eu falei em "qumta-coluna por-

que me lembrei do afastamento de Pimenta do Botafogo, na hora H ,..
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O desenvolvimento do basket-
ball no Estado e principal-
mente na Capital — O apoio
que esse esporte tem tido das
autoridades. — Opiniões aba-
lisadas de Gerson Sabino e

Edgard de Castro

Synval Siqueira, diretor da Ecle- ¦
tica Mineira, escreveu para

Esporte Ilustrado

O basket-ball atinge no ano
de 1942 sem duvida alguma a sua
melhor fase já conhecida no Es-
tado de Minas Geraes. Após
anos de árduo trabalho, onde
pelos municípios afora pontilham
os verdadeiros abnegados do es-
porte de Naismith, os mineiros
constatam com verdadeira satis-
facão que o lento e desinteressado
trabalho não foi em vão.

Tecnicamente não se pode apon-
tar que este ou aquele municipio
está levando a palma, mas sem
medo de errar pode-se dizer que
entre os três melhores Uber-
landia, Juiz de Fora e Paraíso-
polis ou Lafaiete aí estarão.
Uberlândia ha longa data vem
trabalhando com uma persis-
tencia empolga ntc, enfrentando
quadros os mais categorisados do
Brasil e visitando mesmo mais de
uma vez a Capital do Estado.
Um neme é uma bandeira no
"basket-bair de Uberlândia, Bou-
langer Fonseca. Juiz de Fora
sempre foi um reduto de bons
quadros e magníficos jogadores.
Com sua proximidade e inter-
cambio da Capital Federal, muito
tem lucrado e se no ultimo Cam-
peonato Estadual não chegou a
final, fei por estas cousas que
acontecem cm esporte. Paraíso-
polis com o dinâmico e entusias-
tico Dr. Eufrasio Toledo à frente
foi a grande revelação do "basket-
bali" mineiro, se bem que a in-

' fluencia de um. jogador como Ivan
tivesse a maior preponderância.
Não ha duvida, entretanto, que
quem lucrou com isto foi o"basket-bair' mineiro. Lafaiette,
pelo mesmo mérito de Paraíso-
polis tem estado na ponta e
muito promete com o contato que
tem tido cem bons quadros.

Ha certos esportes que difi-
cilmente poderão obter lucros
financeiros para viver. "Basket-
bali", ainda que a multidão comece
a compaiecer aos campos, pode
figurar entre eles. Torna-se pois
necessário o apoio das autoridades
do Governo. E em Minas Geraes
é uma cousa que de uns anos
para cá não tem faltado. Os
homens do Governo do Estado
de Minas, entre os quais destaca-
se a figura do major Ernesto
Dorneles, tem prestigiado intran-
sigentemente todas as iniciativas
sãs do esporte e o "basket-bair'
tem tido a ventura de contar com
o apoio constante das autoridades-
Sem este apoio dificilmente con-
seguiria romper.

Palestrando com o técnico Ger-
son Sabino, do Minas Tênis Clube,
tive oportunidade de colher desse
esportista a seguinte impressão
sobre as possibilidades de Minas
no próximo Campeonato Brasileiro:

— "Como sempre, ou melhor;
como vem sucedendo de 1937 para
cá, quando Minas Geraes ' foi
vice-campã do Brasil, os mineiros
se apresentaram com grandes
possibilidades ao titulo. Mas para
responder : melhor á pergunta,
poae-se afirmar que aos mineiros

Edgard de Castro, entre amigos, fala ao diretor da "Eclética.Mineira".

cabe uma missão muito grande,
pois o prestigio que conseguimos
ter fora do Estado foi obtido
a custo de muito sacrifício e temos
deixado escapulir o título todas
as vezes. A luta pela hegemonia

está longe de ser uma luta fácil,
mas não ha duvida que podemos
vence-la. Cariocas e paulistas
serão os maiores adversários, como
sempre, não se esquecendo tam-
bem dos fluminenses que teem
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Edgsrd abraçando cordialmentz Silvinho, defensor do "five"
do America.

grandes méritos. A classe sempre
se impõe, a experiência no esporte
é um fator importante. Levamos
grande vantagem sobre nossos
adversários pelo tamanho cie nos-
sos jogadores e ura bom jogador
pode ser pequeno, mas um bom
jogader grande é outra cousa.

Espera-se melhores equipes
ou as atuais já atingiram o máximo ?

O inesquecível Mr. Brown
costumava dizer que o dia que
cariocas ou paulistas perdessem
a hegemonia do basket-ball no
Brasil, este seria um dia de festa
para o esporte da cesta. Muitos
Estados têm avançado magnifi-
camente. O trabalho da Confe-
deração Brasileira de Basket-ball
tem sido magnífico. Reunidos
temos estado, os do norte, sul e
centro. Mas os blocos em mérito
ainda são bastante. As equipes
—¦ mesmo cariocas ou paulistas
ainda não atingiram o máximo.
Estamos longe disto. Todos teem
caminhado para isto e se ha uma
exceção, esta é constituída pela
do Espirito Santo que chegou
a um ponto magnífico e nos ulti-
mos anos não tem correspondido".

Rejerencias ao certame atual da
F.M.B.C. e colocação dos clubes
concorrentes nas duas divisões.

Fala-nos Edgard de Castro.,
consagrado jogador do Minas
T. C, sobre o certame citadino:

Em Belo Horizonte tivemos
em 1942 o melhor de quantos
Campeonatos já foram realisades.
Clubes como o America que está
em ultimo lugar poderia sem
favor algum ser o detentor do
titulo deste ano, pois equipe e
jogo apresentou para tanto, es-
tando remotamente longe de ser
uma equipe fraca se se fôr julgar
pela sua colocação. Dito isto está
dito tudo. Quando se lembra que o
Atlético não teve uma só vitoria
no Turno e quaii não tem uma
única derrota do returno, nada
mais se precisa acrescentar. Qual-
quer um dos concorrentes ao
Campeonato de 1942 poderia
deter com justiça o titulo de Cam-
peão e, sendo assim, para quem
ele sair, estará muito beml.
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A diretoria do Telefônica A. C. inaugurou a sede e os retratos do presidenteGetulio Vargas, dos presidentes de honra srs. H. L. Banfill e W. Hirsch e do
presidente do clube, sr. J. L. P. Fernandes - Diversas noticias da L. E. A. L. C. A.

Seção sob a orientação de Octacilio Borges Monteiro
¦¦-*¦

Com excepcional brilhantismo,
realizou-se no dia 19 do mês p.p.
a inauguração oficial da nova
e ampla sede social do grêmio
representativo da Companhia Te-
fonica Brasileira — Telejonica
Atlético Clube, que tem como
presidente dinâmico o Sr. J.
L. P. Fernandes e vice-presi-
dente o conceituado "sportman-

cetebense", Sr. Fernando La-
vrador, figura simpática nos meios
esportivos e sociais desta capital.

O atraente programa da festi-
vidade da novel e já vitoriosa
agremiação, transcorreu dentro
da m.aior alegria e camaradagem

bella.
$ Mantenha a sua
| cabellelra

1^ «©dosa e abundante

m

)

azando o

I TÔNICO ORIENTAI
fè

Combate a
$ caapa e evita a

$ calvlcle.I «sa>

entre os funcionários da C. T.
B. e das Cias. Associadas, com
a pr-esença do Sr. P. R. Casta-
ribeira, representante do Sr. H.
L. Banlill, Superintendente Geral
da Cia. Telefônica Brasileira.

A diretoria do clube "ceie-

bense" obedecendo ao" programa
traçado, deu inicio á inauguração
do retrato do Presidente da Re-
publica, dr. Getulio Vargas, inau-
gurando também em seguida os
retratos dos presidentes de honra:
Srs. H. L. Banfill e W. Hirsch
e do grande benemérito Sr. T.
L. P. Fernandes., presidente atual
do clube.

Na 2.a parte, foram hasteadas
ras,
a 'Bandeira Brasileira pelo Sr.
P. fl R. Castanheira, conforme
mostra a gravura, 

' da Liga de
Espertes Atléticos da Light e
Companhias Associadas (Lealca)
pelo estimadissimo esportista Es-
trela e a bandeira do clube, por
gentil senhorita. _4. % LLsr^Uc*

Na 3.a parte, constou a entrega
das medalhas aos entusiastas cam-
peões de foot-ball e basket-ball
dos anos anteriores.

Na 4.a parte, vim. animadíssimo
baile sob ótima "jazz", que ter-
minou ás 3 horas da madrugada,
deixando saudades. . .

Leonel Azevedo é o novo
diretor social

O Telefônica A. C. escolheu
o seu Sub-diretor Social.

Para dirigir todos os festejos
e organizações de caráter social,
foi escolhido o nome de Leonel
Azevedo para Sub-Diretor Social
do Telefônica A. Clube.

Lealca — Diversas noticias
•

O Tribunal de Registros da
entidade lighteana, em sua ultima
reunião, efetivou as seguintes ins-
crições de foot-ball: José da Silva

REVISTA DA SEMANA
NOVA YORK — CIDADE BRASILEIRA — Aspectos de sua vida e de sua

historia. Reportagem completa sobre a visita do
Gen. Justo ao Brasil.

Reportagens da semana do Brasil e do estrangeiro. Assuntos para
a mulher: Modas, figurinos, culinária, problemas do lar, etc.

"Revista da Semana" — á venda.
Preço — 1$500 em todo o Brasil

Redação: Maranguape, 15. Rio
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CAMPEONATOS
NACÍONAES

X as pelotas

peonatosBras.^
Terceiro Sul-Arr^ ^áaS

contecao

CAMPEONATOS
REGIONAES

1 disputados
I cem as

¦ a
• lotas

SÜPERBALL

PARA
FOOTBAU

VOUfVBAU
BASKETBAU

WATFRPOlO
PUNCHINGBAU

RUGBY

5UPERBALL
FABRICAÇÃO DE SANTOS & MOREIRA LEITE • RIO

Loureiro e José Henrique dos
Santos pelo Fabrica do Gaz,
Alex Simão e Waldemar Matos,
pelo Telefônica A. Clube.

C. T. de Foot-ball

Elogiou a conduta com que
se houveram os amadores dos
quadros Light Garage F. Clube
e do Light Trafego F. C, du-
rante o prélio realizado em 2S-8-
42, em continuação do campeonato

'j^^^^^^^^^^^^^^^^^^BffrT -''-*' immmwf^mm^mmmlIl^mmmmm^B^mm , "^MÊmtw^mwiu^ ;'':?''TflK^KfíffiinffiT>n3crnj ""í-xâS' ' <%j*ií^X' ^SáTi ' iffivSww^&iilSiuffiSiBfe .^'Rt^

J. L. P. Fernandes/ presidente do Telefônica Atlético Clube, ladeado
pelo vice-presidente F. Lavrador e diretor-gerentz J. Ávila, faz a

entrega das medalhas aos campeões de foot-ball e basket-ball.

Aspecto dvi inauguração do retrato de S. Excia. Sr. Presidente da Repu-
blica, quando falava o sr. E. P. Seara, presidente do Conselho Delibe-

rativo do Telefônica Atlético Clube.
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O sr. P. R. Castanheira. representando o sr. H. L. Banfill, supennten-
dente geral da Companhia Telefônica Brasileira e presidente de honra
do Telefônica Atlético Clube, quando procedia o hasteamento solene

do Pavilhão Nacional.

Ifsporre
J^ llus/rã

COMFAMHIA HMTO&A
AMEMICAKA •. A.

QRATUUANO BRITO
Diretor

Rua Visconde de Maranguape, ia
BIO DB JANEIRO — BRASIL

TELEFONES:

Direção  22-2623
Redaçfto  22-4447
Administração  22-2550

Endereço telegráfico: "REVISTA"

Número avulso  1?000
Número atrazado  1$200

ASSINATURAS
Brasil e as 3 América*

PORTE SIMPLES

Ano  42f000
Semestre  221000

SOB REGISTRO
Ano  03?000

*-m Semestre  33S0O0

ESTRANGEIRO

Ano  1S3$000
Semestre  87fooo

SUCURSAL EM SAO PAULO:

Largo áo Psissandú n.° 124 — Te-
Jefone: 4-6070.

End. Telegráfico: REVISTA

Tem agentes em todas as capitais
e principais cidades do Brasil.

REPRESENTANTES:

Nos Estados Unidos da América
do Norte — S. S.. Koppe de Cia.

Times Bldg. New York City.
Na África Oriental Portuguesa —
O. Spanos — Caixa Postal 434.

Lourenço Marques.

No Urngoal — Moratoüo de Cia.
Constttuyente 1746, Montevldéo.

Este numero consta de 24 paginas.

de fcot-ball da serie "A", assim,
como também, agradeceu a co-
operação dos piesidentes das duos
agremiações.

iOGOS APROVADOS

Serie b

Aux. Admin. X J. Botânico,
de 24-8-42, marcando 2 pontos
ao primeiro por ter vencido por
5X2.

Almoxarifado X L. Empregos,
de 27-8-42, marcando 2 pontos
ao primeiro por ter vencido por
8X2.

Eng. Pedra X Aux. Admin.
de 2-9-942, marcando 2 pontos
ao segundo por ter vencido por
4X2.

Telefônica X J. Botânico, de
3-9-942, marcando 2 pontos ao
segundo por ter vencido poi 4X3.

C. Trafego X L.. Empregos,
de 9-9-942, marcando 2 pontos
ao primeiro por ter vencido por
3X0.

Serie A

L, Trafego X L. Garage, de
28-8-42, marcando 1 ponto a
cada clube por terem empatado
por 3X3.

ALMANAQUE
EU SEI TUDO

PARA 1943

Está em fase de conclusão o"Almanaque Eü Sei Tudo"
para 1943

EDIÇÃO AMPLIADA E MELHORADA
MAIOR.NUMERQ DE PAGINAS

Enviem pedidos n
REDAÇÃO DO "ALMANAQUE EU
SEI TUDO" — RUA VISCONDE
DE MARANGUAPE, 15 — RIO

G. Excelsior X Telefônica, de
4-9-942, marcando 2 pontos ao
segundo por ter vencido W. O.

L. Trafego X Light A. C,
de 8-9-942, marcando 2 pontos
ao primeiro per ter vencido W. O.

Tracção X L. Garage, de 11-
9-42, marcando 1 ponto a cada
clube por terem empatado por
1X1.

Jogos para o mês de Outubro

Durante o mês de Outubro,
serão realizados os seguintes jogos
em continuação ao returno dos
campeonatos das series "B" e"A" da Lealca:

Serie B"

1—E/i Empregos X Eng Pedra
5—C. Trafego X Almoxarifado
7—Telefônica X Aux. Admin.
8—L. Empregos X Light A. C.

12—T. Botânico X Almoxarifado
14—Eng. Pedra X C. Trafego
15—Telefônica X Light A. C.
19—L. Empregos X ). Botânico
21—Aux. Admin. X Almoxari-

fado
22—Telefônica X C. Tiafego
26—Light A. C. X Eng. Pedra
28—Aux. Admin. X L. Em-

pregos

aulor 
X4êt*fJdo MANUAL IlUSTRADO^gj^W^

das regras de Foolball \S0//
ASSIM \/ ¦

se refere \ (wj >í>

W ^e V()lv 
0'.eoatí.^SCabe' 

i

l^tt toilin • * 
'C'enfís's° 

È
W c°n> 3cle ri e*c M

¦r Us° ZaeSJ^ZisAz Ê

..<&

CABROS BRANCOS...
Envelhecem

nWHÜM
ALEXANDRE

•ot|F<jz desaparecer e
NITA-OS SEM TINGIR

Serie \A" r

2—L. Garage X Telefônica
6—Tracção X Light A. C,
9—G. Excelsior X L. Trafe

13—Fabr. do Gaz X L. G
16—Tracção X Telefônica
20—G. Excelsior X Light A. C.
23'—Fab. do Gaz X Telefônica
27—Tracção X L. Trafego
30—G. Excelsior X L. Garage

Novembro:
3—Fab.do_Gaz X Light>. C»

:gO

arage

Consolidação
das Leis do Trabalho e da

Previdência Social
Obra de extraordinário valor, de

grande oportunidade, a "Consolidação"

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

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

Notas e observações de M. Cavai-
canti de Carvalho, autor de "Direito, Jus-
tiça e Processo do Trabalho", "Direito
Sindical e Corporativo", "Evolução do Es-
tado Brasileiro" etc.

Preço dos dois volumes, 70$000.

À venda em todas as livrarias do Brasil.
*

Pedidos à Cio. Editora Americano S/A.
Rua Maranguape, 15 — Rio, pelo reem-
bolso postal ou mediante vale do correio.
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