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ZIZINHO um campeão de tenacidadef
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Mantem-se intangível
a dignidade esportiva

do Fla-Flu
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Os choques entre as representações fooíballisticas do Flamengo
e do Fluminense, desde longa data, têm uma expressão esportiva in-
comum.

Adversários tradicionais, caldeados nos sãos princípios de lutar
com denodo e fé, adquiriram porisso mesmo um conceito altamente
dignificante. Firmou-se, consequentemente, a convicção de que um
Fla-Flu, dentro ou fora de um Campeonato da Cidade, seria sempre
um jogo diferente. Um jogo — emoção; um jogo — entusiasmo; um
jogo -J— tradição.

O que não deveria ser, pois, esse Fla-Flu de domingo ultimo, era
que Rubro-Negros e Tricolores batiam-se com. uma responsabilidade
singularmente delicada, decorrente de modo integral de imperativos
creados pela própria tabela de pontos do Campeonato da Cidade,
ainda que um deles, o Fluminense, virtualmente desligado da possi-
biíidade de conquistar o titulo máximo?

Essa circunstancia excepcional, dando vulto maior à fama tra-
dicional do importante choque entre esses dois gigantes do nosso soe-
cer, despertava no ambiente esportivo as mais emotivas impressões.

Havia porém os maldizentes, aqueles que ainda não aprenderam
a sentir a austeridade esportiva de um Fla-Flu e que, preconcebida-
mente espalhavam boatos menos lisongciros da integridade desse
tradicional embate.

"Marmelada..." a traduzir desejos incontidos!
Veiu o jogo e o Fluminense, embora deslocado de qualquer pos»

sibilidade quanto ao titulo, agigantou-se na cancha, jogando como um

verdadeiro campeão, defendendo o titulo que conquistará justamente
em 1941, com exaltação e esportividade altamente dignificadora das
suas tradições, da tradição de seu leal adversário e da intangível ex-
pressão de um Fla-Flu.

Jogou muito, o Fluminense, o máximo que poude, atacou e de-
fendeu-se e até logrou domínio positivo no transcurso do 2.° tempo.

E o Flamengo que começara a atacar quando completo, marcando
seu único ponto, ao se vêr desfalcado praticamente pela contusão de
um dos seus players, passou á defesa, afim de manter o empate logrado
pelo rival, já que esse resultado, por si só, lhe assegurava o titulo de
campeão da cidade, o que logrou conseguir, a despeito do litanico
esforço adverso para alterar o score em seu favor.

E com o score de lX-1, marcou o segundo empate na serie inin-
terrupta de vitorias do 2.° e 3.° turnos, num total de 18 jogos e o que
é importante para o Rubro-Ncgro, sagrou-se campeão oficial da tem-

porada de 1942, alem. de em conjunto com o Tricolor, manterem, am-
boç, de forma definitiva, a intangibilidade do elevado conceito que
o Fla-Flu soube conquistar em todo o Brasil.

-0-0-
Parabéns aos dois gigantes do nosso foot-ball — Fia e Flu.
Parabéns ao campeão oficial de 1942 e, num preito de justiça,

parabéns aos três que foram partes mais que destacadas na campanha
do Rubro-Ncgro — Flávio Costa, José Moreira Bastos e Antônio
Moreira Leite
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No Certame Atlético

Feminino
Glorificaram-se as graciosas
Esportistas Tricolores
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A secção feminina do fidalgo
Fluminense F. C. está de para-bens. Suas lindas sportwomen,
cheias de entusiasmo e perfeita-
mente preparadas, souberam glo-
rificar o pavilhão tricolor, levan-
tando em grande estilo, o recente
Campeonato Feminino de atle-
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lismo, através de performances
destacadas.

Alem disso, venceu também
o tricolor a prova do Pentatlon.

No Campeonato Feminino da
Cidade a vitoria das esportistas
do estádio da rua Guanabara
se fez marcar por uma larga maf-

Sem 
de pontos sobre os totais

o Tijuca e do Vasco da Gama,
os dois únicos que desse certame
participaram, alem do vencedor,
é claro.

No certame de Jovens, o
Tijuca se firmou vencedor; COm
170 pontos, enquanto c Fluro.i-
nense brlhava com 133,5 pontos,
contra 59 do clube cajutf c 35,5
do Vasco, no Campeonato

dito
da
deCidade, propriamente

Moças.
Simultaneamente com. essas

duas importantes competições
atléticas, fez a Federação Metro-

olitana fosse disputada a prova
Pentatlon, na qual coube tam-£!

bem ao Fluminense o melhor
feito, através das três primeirascolocações e cujos resultados ge-rajs foram : 1.° Luiz Maciel Ju-mor, tricoiór, 2.295 pts.; 2.°
José Ferraz, tricoior, 2.108; 5.°Lourenço Viana, tricolor, 2.041;
4.° Nelson Santos, Vasco da
Gama, 2.024; 5.° Raymundo Ho-nono, Vasco, 1.902 e 6.° Os-waldo Ferreira, Vasco, coro. 1.845
pontos.

Esse brilhante feito tricolor,
especialmente da sua encantadora
equipe feminina, encontra nes-
tas paginas, a mais sincera home-
nagem de Esporte Ilustrado,
justa sob todos os aspectos, tanto
mais que as performances efe-
tuadas foram todas de molde a
demonstrai" que o elemento fero.i-
nmo soube preparar-se á força
de treinos constantes e bem
orientados.

Nada menos de quatro records
íoraro. superados e das suas
participantes eméritas foram as
detentoras dos novos records as
graciosas creaturinhàs Celma Mar-
condes, Selenia Spencer Coelho,
Ly de Castro e Lidia Costa, res-
pectivamente, nas provas de arre-
messo do peso, 100 metros rasos
e saltos em distancia

CABELOS MANCOS
fà Um quem quer

JUVENTUDE
ALEXANDRE

Wí USA E NÃO MUDA
quem et nio quer
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A conduta do São Cristóvão contra oFlamengo foi de tão grande significação
para a historia do foot-ball carioca quenão se justificava registra-la num simples
tópico da reportagem sobre o referido
encontro. Necessário se tornava destaca-la
e fixa-la com traços de mérito. Como sesabe muita coisa foi dita com o objetivo
de ferir e comprometer as tradições do
glorioso clube alvo. Um grande numero deelementos maldosos e nocivos ao esporte
tentou espalhar que o São Cristóvão não
se interessava na vitoria sobre o lider e paramelhor provar esse desinteresse havia pro-
posto a transferencia de local para a rea-
lização do citado compromisso. Discutiram
esses elementos pelas esquinas, cafés eaté nos corredores da Federação a cifra
que o São Cristóvão cobrara do Flamengo
para ser derrotado. E a efetivação-do jogo na campo do Vasco chegou a peri-
gar nao fora a atitude correta e integra
do presidente Cyro Aranha, o qual com-
preendendo a situação fez diluir os pro-positos^ do seu representante na entidade,
garantindo a cessão do seu estádio assim
como também fornecendo provas publi-cas. de ^ sua simpatia e apreço aos clubesco-irmãos que pretendiam jogar nos do-minios vascainos. A questão cfo juiz tam-bem provocou nova situação de mal-estar
em face dos comentários dos citados ma-ledicentes. Finalmente o espetáculo foirealizado em São Januário e assinalou umdos acontecimentos de maior expressão
tecnico-esportiva do ano de 42. O SaoCristóvão conseguindo cumprir excelente
performance forneceu um exemplo de
grande moral que os seus detratores pre-cisavam aprender ; como lição. E aindaarrecadando um liquido de 35 contos o
grêmio alvo mostrou como se faz o pro-fissionalismo no football. Sim, porque o
profissionalismo comporta despesas eessas despesas só se equilibram com asreceitas mediante as arrecadações de
porta. Nem todos os clubes têm fundo dereserva para cobrir gastos. Vivem da portae do esforço dos seus dirigentes. O SãoCristóvão não podia realizar o encontrocom o lider nos seus dominios e mesmo
que pudesse tinha que aproveitar aoportunidade para conseguir uma boa re-ceita. Levar o Flamengo para jogar em
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0 São Cristóvão brilhou e Papetti foi
uma das grandes figuras do gramado

•
São Januário foi o caminho certo, umavez que Sâío Januário comportaria um
publico numeroso, capaz de correspondera expressão real da partida. E o São Cris-t?«la°jtoiUOU esse caminho embora a suaatitude fosse encarada por um outro pris-ma. No gramado, entretanto, o grêmioalvo soube aparar as arestas da maledi-cencia. Agigantou-se ante o lider de moldea lazer perigar o seu triunfo apontado comocapcioso. Tombou o São Cristóvão porum placard que não representa o que foirealmente a luta, equilibrada durante amaior parte do seu transcurso. Durantea primeira> etapa o esquadrão dos cadetesfoi ate mais positivo e ameaçador do queo do Flamengo. Aos seus dianteiros faltouchance nos arremates. Conseguisse o SãoCristóvão um goal talvez o Flamengo tives-se perdido naquela noite memorável todasas esperanças no campeonato de 42. Entre-tanto a sorte foi madrasta dos alvos e aca-bou fazendo um placard que se tornou fa-voravel ao lider de forma exagerda. Todo o

quadro alvo portou-se admiravelmente no
gramado principalmente sua retaguarda
que atuou sem falhas. Joel, Mundinho, Au-
gusto, DodÔ, Papetti e Castanheira cum-
prirarn uma performance de gala devendo-se amda acentuar o trabalho precioso decolaboração de Nestor e João Pinto doismeias ativíssimos e perigosos. Cabe porfim enaltecer a missão do eixo Papettino gramado. Sereno, mostrando ótimacolocação foi ele sem duvida o controladorda equipe. Deve-se ainda apresenta-lo nes-ta . reportagem como um crack autentico,cujo cartaz foi, finalmente construído nu-ma Peleja em que se antecipava fácil parao Flamengo que acabou sendo uma dasmais duras da temporada que domingoultimo marcou a sua derradeira etapa.Papetti, o excelente player argentino,

que teve boa conduta durante a temporadade 42, entretanto veiu somente reafirmaras suas qualidades de autentico crack da
pelota na sensacional peleja entre alvos orubro-negros.
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O esquadrão rubro-negro, que, habilm&nte conduzido por FSavio Costa, conseguiu
passar de forma merecida pelo São Cristóvão, penúltimo obstáculo do campeonato.
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S. Januário

O quadro alvo, que, embora perdendo de 4x1, cumpriu notável performance
sobre o Flamengo.

0 Flamengo deu o
seu passo de gigante em
busca do campeonato, ao
derrotar um São Cristóvão
bravo, técnico e resistente
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O goal espetacular de Pirilo, o
terceiro da noite, que reafirmou o
brilhante triunfo dos rubro-negros
frente ao brioso Sio Cristóvão.

Muito se falou em torno da
realização do jogo Flamengo x
São Cristóvão, considerado a"chave" do campeonato em
face da situação que o Fia-
mengo desfruta na tabela. A
mudança de local, pleiteada
pelo grêmio alvo foi motivo
para desencontrados comen-
tários. Depois de resolvido o
local, surgiu a questão do ár-
bitro, cuja indicação provo-
cou também controvérsias. E
por fim foram previstos acon-
tecimentos desabonadores pa-
ra São Januário. Entretanto,
as previsões não se confirma-
ram. O espetáculo fez desa-
parecer as impressões que ain-
da restavam das ocorrências
registradas em Campos Sales.
O público numeroso e entu-
siasfa que compareceu a São
Januário de lá saiu satisfeito,
pois o encontro entre rubro-
negros e sancristovenses foi
disputado com toda a lisura
dentro das regras da esportivi-
dade, que deveria imperar sem-
pre nos campos de foot-ball. E'
possível que as providências
rigorosas tomadas pelas au-
toridades policiais tenham
concorrido, de um certo modo,
para que tudo transcorresse
em ordem; todavia deve-se re-
saltar o respeito com que os
jogadores souberam acatar as
decisões do árbitro — como
sendo um dos fatores princi-
pais para que o público fosse
brindado com um espetáculo
bonito e renhido.

:<f *

O Flamengo venceu mereci-
damente, confirmando o seu
favoritismo; mas, para conse-
guir tão significativa vitória
precisou recorrer a todos os
seus recursos e fazer impor a
melhor classe de seu conjunto
nos momentos oportunos.
Isso porque o São Cristóvão
foi um adversário valoroso,
que lutou com bravura e cora-
gem. Enquanto restou aos ai-
vos energias para lutar, o ma-
fcçh apresentou características
de permanente equilíbrio.

E somente depois que mar-
cou o seu segundo goal, aos
quinze minutos do período
final, pôde o Flamengo respi-
rar e jogar mais á vontade.
Esboçaram os sancristovenses
ainda uma derradeira reação,
mas não seria mais possível
uma vez que alguns dos seus
defensores deram mostras de
cansaço, enquanto os rubro-
negros mostravam-se firmes
e confiantes. E pôde assim o
Flamengo ampliar o marca-
dor nos derradeiros instantes
da refrega. A partida teve um

ótimo piimeiro tempo, entre-
cortado de ações equilibradas.
O São Cristóvão não soube
aproveitar várias oportunida-
des para atingir as redes de
Jurandir e em outras ocasiões
os seus atacantes encontraram
séria resistência nos defenso-
res rubro-negros. Na parte fi-
nal, conforme acima dissemos,
o panorama do prélio trans-
formou-se assumindo o Fia-
mengo o controle técnico do
prélio até dominar o adversa-
rio de forma positiva. Os gran-
des elementos do gramado fo-
ram os homens da retaguarda
do quadro vencedor, sem exce-
ções. A zaga do São Cristóvão
também distinguiu-se, prin-
cipalmèrite Augusto que cum-
priu atuação espetacular. Zi-
zinho, Valido, Pirilo, Dodô
Vevé, Santo Cristo, Castanhei-
ra, João Pinto Nestor e Papetti
tiveram também boa conduta
e os demais esforçadissimos.

* * *

Merece um registro especial
a excelente conduta do Sr.
José Pereira Peixoto, o qual
encontrou também no cava-
lheirismo dos jogadores um
fator para o êxito de sua mis-
são.

Assistiu ao match o general
Cordeiro de Farias que ao che-
gar á tribuna de honra do es-
tádio foi entusiasticamente
aplaudido pelo quadro social
do Vasco.

Apesar das dificuldades de
condução, a renda armrada foi
de rs. 80:240$000, acentuando-
se que a torcida rubro-negra
atendeu á convocação, com-
parecendo em peso a São Ja-
nuario para estimular os seus
cracks á vitória. Coube ao São
Cristóvão uma parte aprecia-
vel na receita, o que não acon-
teceria caso fosse o jogo reali-
zado no seu campo. Deve tudo
o grêmio alvo á fidalguia do
Vasco da Gama, que não colo-
cou obstáculos a realização do
jogo no seu mojiumental es-
tadio.

As equipes jogaram com a
seguinte constituição: — Fia-
mengo: — Jurandir, Domingos
e Nilton; Biguá, Volante e Jay-
me; Valido, Zizinho, Pirilo,
Nandinho e Vevé.

São Cristóvão: - Joel, Muii-
dinho e Augusto; Dodô, Pa-
petti e Castanheira; Santo
Cristo, João Pinto, Caxambú,
Nestor e Magalhães.
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Fase movimentadissima cie peleja Flamengo x São Cristóvão, vendo-se- Jurandir
saltando para .defender, enquanto Biguá detém a arrancada de Nestor. ¦

•-•*y-y.,.-.¦ . .
"¦x^;*"



i; y

'•7".<-', ' '•.

¦lli
As ocorrências do campo do America, por ocasião do seu jogo com

o Botalogo, foram tão tristes e lamentáveis que o observador preferirianão recorda-las. Entretanto, os deveres de profissão exigem, o registro
dos bons e dos maus exemplos como prova de advertências futuras.
Não se colhem boas e uleis lições apenas nos fatos agradáveis.' Ao con-
trario, ás vezes os erros e as faltas representam, um meio de regenera-
çao completa. E' possível que as cenas registradas no estadinho
de Campos Sales não sejam, o fim e sim o principio de uma fase reno-
vadora de principio de ordem moral para o profissionalismo, no foot-
bali. Não elevemos ser pessimistas eternamente. Cumpre agora, depois
de passada a borrasca, atender com mais seriedade aos problemas do
profissionalismo, colocando o interesse do público acima dos interesses
pessoais e clubisticos. E como se sabe o interesse do publico é simples ecusta muito pouco, pois o mesmo se prende à realização de bons es-
petaculos, disputados com lisura e lealdade! Por mais apaixonado queseja o torcedor, ele se conforma com o placard desde aue a derrota
do seu clube apareça como conseqüência de uma luta honesta onde ovencedor foi superior ao vencido. Já o espírito do dirigente é mais
exigente. .. pois coloca a vitoria acima de tudo e para consegui-la
lança mão de meios desabonadores. São portanto os dirigentes os cul-
pados diretos do que vem acontecendo no foot-ball carioca — aconte-
cimentos que culminaram com. o triste desfecho da partida America &Botafogo. Para remediar o mal, necessário se faz um movimento deunião entre os clubes de profissionais, afim de evitar o golpe de morteno foot-ball, esporte popular e atraente que o povo prestigia e estimula
prestigia e estimulo que teem um limite — que os dirigentes precisamcompreender até onde vai — se não compreenderam auanto antes élicito apelar-se para a intervenção do órgão máximo afim. de que possapassar uma vassourada em regra nos compartimentos administrativo*
de clubes e entidades responsáveis por esta sucessão de fatos deplo-ra\eis. Mas, corno dissem.es acima, não queremos formar entre os
pessimistas, daí a. nossa esperança que as cenas do campo do Americanão se repetirão jamais...

A federação dc Foot-bali resolveu não punir o America, aplicando
apenas penalidades aos ;ogadcres que praticaram indisciplina Sãoos jogadores, Cezar, Oscar e Grita pertencentes ao clube americano. Cabe-
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re a penúltima
dada d

Por VERTAS J UNIOR
nos respeitar as decisões da entidade, principalmente sabendo que a«mesmas part,ram de um ato do presidente Vargas Netto Todavknecessário se torna perguntar porque foram punidos unicamente aqSelítrês jogadores? Teriam sido eles os provocadores das tristes ocorreicias e consequentemente responsáveis sosinhos por tudo o que aconteceu ?O publico nao viu apenas as agressões de Cezar, Grita e Oscar Viumuita coisa mais, inclusive a ação desastrosa do arbitro FioravantiD angelo, que pareceu predisposto aos erros desde os primeiros minutosde jogo, cuando assistiu - cara a cara — ao zagueiro DaniloMMlviolento foul no jogador Cezar. O publico viu também o comporía-mento do jogador Heleno no gramado, que foi desatencioso até paracom as autoridades de serviço. E a troca de ponta-pés entre Genfnhoe Osny I O publico também viu, como viu também o arbitro afa tàr-sdos acontecimentos para falar no microfone de uma emissora e poresse mesmo microfone proferir barbaridades... O publico tambémobservou que a oonqu.sta do quarto goal botafoguense íão WMuconstar da súmula, uma vez que a pelota saiu dos pés de Carola pamos de Heleno sem tocar em. outro qualquer atacante ameícanoO publicc nada deixou passar despercebido e considerou o arbitro*.oravant, o responsave pelas ocorrências. Portanto, esse jufz precisaresponder perante os tribunais esportivos pelos seus erros como de-sagravo ao Botafogo aue deixou de completar a sua vitoria To America aue se vm na iminência de desistir de jogar o tempo regulamentare finalmente ao pubhco que pagou para assistir a um espetáculoTe footbali e teve que se contentar com. 45 minutos de cenas policiais

Ha males que vêem para bem . . . diz o velho rifão. E isso é umagrande verdade. Depois da tempestade de Campos Sales tivemos umbrilhante espetáculo em São Januário. Espetáculo proporcionado péSFlamengo e Sao Cristóvão, o qual satisfez plenamente ao publico quese deixou evar pelo interesse da grande partida qDisciplina, ordem, ca.valheirismo. entusiasmo, respeito bom footbali, momentos de emoção excelente arbitragem, luta renSsimaeoud.bno de forças e, finalmente, um. resultado aue, se nlo fo uTt'pelo exagero dos algarismos, foi pelo menos compensador para i clubeque se mostrou mais capactado para a vitoria. E no final, ? ^nfratermzaçao dos jogadores no meio do gramado saudando o pubKccusoube aplaudi-los febrilmente em todo o transcorrer da grande batalhaMuita gente não esoerava isso da luta São Cristnvln £ VuJ,
tado Todavia para destruir esses espíritos maus, o espetáculo foigrandioso em todos os sentidos. Estão, portanto? de pSen.alvos"e rubro-negros que subiram no conceito dos seus .admirador*! * n
cuando qs dmgenf.es querem, tudo se consegue, inclusive bon? iuiJLt'José Pereira Peixoto, que tem errado tantas vezes mS^t iS?7 > ~d^uerer acertar, teve ooasiâo de demotó^&S?*feco|teÇc°
mentos cumprindo uma excelente arbitragem aue cheeou! ,5própria torcida neutra. .. ' cnegou a agradar a

O Fluminense vencendo o Madureira a Canfo A , x>- \re o BanÊú o Bomsucesso completarão"à peml 11, li 
° °, Vasci>'

peonato de 42. Foram resultados justós^^Ha^u?^ ^ 
°&m'

contestação. O Bomsucesso conservo., c^ A r 
"/¦¦ • Il2° deisaram

posto da tabela, ò Vàs^escevSpoi^huÉ^^^V° .l,Uimo
embora vencedor, perdeu totalmenK « eníluanto o Fluminense,
virtude da vitoria' dlg^^ £„ ggggjgj 

*> ^ulo, cm

*

0
7

7.77x-iHl &&&

.A s

yy i

•-. I

"¦ §3 nfltt
A-Ji-kt



^¦>*.-..;,.w-..-.-..&*...í*i±l^^ ..yyyryy.y yyr.y-y;y

'"'¦flfl'°.Z.'-Xjl*

15 de Outubro de 1942 15 5.° Ano — ESPORTE ILUSTRADO — N ° 236 y.y
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Depois do combate, /rico-
/ores e rubro-negros recebem

os aplausos do grande
publico.
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Lagrimas e sorrisos — emo-

ção — campeões: — Jayme
está chorando e Jurandyr

sorrindo.
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Spinelli, Piritlo e AJonso
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uma vez o Fla-Flu foi um espetáculo digno das suas gloriosas tradições. Para coroar
o esforço dos combatentes, para premiar a lealdade e o cavalheinsmo com que os mesmos
se empenharam na luta, para testemunhar o valor técnico das equipes e finalmente para
consagrar o legitimo campeão de 42 — o Fla-Flu, mais uma vez, não teve vencedor. O
Fluminense sem maiores aspirações no certame ora findo empregou-se com extraordinária

bravura fornecendo uma lição de esportividade aqueles que duvidaram, dos seus propósitos no campo
da luta. Interessou-se o Fluminense pela vitoria como se dela dependesse a conquista do titulo. Jíoi
um obstáculo temível as aspirações rubro-negras. Chegaram, os tricolores a se agigantar no gra-
mado, dominando o rival e fazendo perigar o titulo que o Flamengo defendia com. extreme estorço.
E se vencessem teriam feito jús ao triunfo. Entretanto, o Flamengo não se entregou a bravura dos
tricolores. Interiorizados na cancha, lidando apenas com dez homens os rubro-negros defenderam o
empate com a fibra que só os verdadeiros campeões possuem nestes transes imprevizíveis. b, no tinal
da contenda — tricolores e rubro-negros se confraternizaram numa prova eloqüente de que o resultado
havia contentado a todos. O Flamengo deixou o campo da luta campeão de 42 e o Fluminense despediu-
se do campeonato com uma performance cá altura de um ex-campeão. Serviu assim o rla-Ijlu para
encerrar com "chave de ouro" a agitada temporada de 42, onde a campanha brilhante do flamengo
valeu para salvar o Índice técnico e disciplinar da mesma. E ao chegar ao fim, melhor será esquecer o

passado e realizar obra seria para o futuro.

—()—()-

Grande publico afluiu ao estádio da rua Álvaro Chaves para assistir ao Fla-Flu, A partida iniciou-
se com vantagem dos tricolores aue marcaram um tento bem. anulado pelo arbitro. O Flamengo res-

pondeu perigosamente as investidas tricolores e por tiês vezes a cidadela de Batatais passou por serias
ameaças. Observou-se assim equilíbrio técnico até a conquista do tento do Flamengo — um belo tento

An ^,,f™n Aa Plrill^ NpcIp ',noinnip nnrpm Nandinho rontunde-se e nermanece na cancha ate o
final do jogo apenas como mero assistente. Desorganizaram-se assim, os rubro-negros que perderam, agres-
sividade no trabalho ofensivo. O Fluminense aproveitou-sc dos Imprevistos para exercer pressão ate
à conquista do seu tento de feitura duvidosa — pois não pareceu que Carreiro empurrou com. as mãos
o arqueiro Jurandir. Veiu o segundo tempo e o Flamengo na impossibilidade de atacar com coordenação
preferiu atender à retaguarda do aue se aproveitou o Fluminense para exercer domínio territorialmente
durante os 45 minutos finais. Mas o placard não se alterou apezar da excelente conduta de Russo.
Carreiro e Pedro Amorim. na ofensiva tricolor. E' que para conter as subsequentes^ cargas dos locais
o Flamengo contava com o excepcional Domingos, Nilton numa grande tarde, Bigua, Volante, Jayme
e Jurandir esforçadissimos. Também Zizinho e Pirillo, jogando recuados.se desdobraram em energia

para evitar o desastre. Deve-se por firo. citar a retaguarda tricolor pelo trabalho perfeito que desem-

penhou durante todo o jogo muito embora a contusão de Nandinho tenha contribuído para que esse
trabalho não fosse comprometido. Naturalmente que si o Flamengo lidasse com cinco homens na oten-
siva outro panorama a partida poderia apresentar, pelo menos Renganeschi e Machado não se pre-
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O esquadrai) rubro-negro, que vetn de levantar bHllianlemeiú
esquerda para a direita, Votante, Jayme, Biguá, Nilton,

Pirillo, Nandil fio
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flfl acard da peleia

neiú o campeonato carioca
iton,{.Jurandir e Domingos
ndiÚo e T'ei'é.

de 42. I c-.c na
. .1' ioeihadi-,.'y

'gravura
Falido,

ocupariam apenas com as rebatidas, teriam que sustentar combate com um trio leve, malevel, onde
Pirilo e Zizinho haviam demonstrado disposição e eficiência para conseguir mais de que conseguiram
quando lhes faltou o auxilio do meia esquerda.

-0-0-
MOVIMENTO TE'CNICO DO FLA-FLU'

Campo do Fluminense.
Assistência numerosa.
Renda: — 91:921$200.
Juiz:—José Pereira Peixoto, fraco.

QUADROS:
Flamengo — Jurandir, Domingos e Nilton, Biguá, Volante e Jayme, Valido, Zizinho, Pirilo, Na ri-

dinho e Vevé.
Fluminense: — Baíataes, Machado e Renganeschi, Bioró, Spinelli e Afonso, Adilson, Pedro Amo-

rim, Helmar, Russo e Carreiro.
l.° — tempo:— 1X1, goals de Pirilo e Carreiro.
Final: — Empate de 1X1.
Aspirantes, Flam.engo 4X3 — com este resultado a representação do Flamengo sagrou-se vice-

campeã da 4.a Divisão de Profissionais.
—Não gostam.os da atuação do Snr. Pereira Peixoto. Depois de cumprir excelente tarefa no jogo

Flam.engo X São Cristóvão voltou a atuar sem. mostrar condição para um.a partida das proporções
de um Fla-Flu. Cometeu muitas falhas, paralisando o jogo por detalhes de sorr.enos importância tais
como a repetição das faltas laterais. Andou acertadamente anulando quatro tentos marcados em. con-
dições duvidosas, confirmando o goal do Fluminense que para nós foi precedido de um. foul de Carreiro
em Jurandir. -0-0-

Está o Flamengo de posse merecida do titulo de campeão de 42, merecida porque o quadro que
melhor performances cumpriu no campeonato, conseguindo na sua fase de reação, manter-se invicto

de pé da duranf;e 18 partidas, sofrendo apenas dois empates para o Botafogo e Fluminense.
Zizinho,
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WJm^mfmY ™ K Ha lAflr
NOVAMENTE VENDERA' NOS "CLÁSSICOS"

No^ebro 1 bilhão de cruzeiros
E SEMPRE SORTEIO DE CHEVROLET, CASAS OU TERRENOS GRÁTIS
REMETEMOS BILHETES PARA TODO O BRASIL
Ordens e pedidos n R. FASANELLO — Caixa 2458 - Rio
A VBNIDA 1 10 AVENIDA 147
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EDUARDO MílLEN, UMA VSVA AMOSTRA
DO VALOR DO FUTEBOL PSRACICABANO
EM ONZE ANOS DE ATIVIDADES, EM QUADROS
PRINCIPAIS, SAGROU-SE CAMPEÃO 10 VEZES E
VICE-CAMPEÃO 1 VEZ — O CENTRO MÉDIO DO
"A" ENCARNADO INICIOU-SE NO INFANTIL XV
DE NOVEMBRO — CAMPEÃO PIRACICABANO

PAULISTA E CAMPINEIRO — MILLEN,
EM NOVA FASE.

(Por Deiíim Ferreira da ROCHA NETTO, redator-correspondente
de "ESPORTE ILUSTRADO", no interior paulista).

ESPORTE ILUSTRADO tem o
prazer de biografar nestas linhas
a figura simpática do dr. Eduardo
Millen, lente da Escola Superior
de Agricultura "Luiz de Queiroz",de Piracicaba, uma das mais vivas
amostras do valor futebolístico da"Noiva da Colina".

ONDE SE INICIOU
O "crack" várias vezes cam-

peão iniciou-se em 1929 na prática
do violento esporte bretão. Naque-
le tempo, Agenor Righi Ferraz, o"modelador de "cracks", treinava
então os infantis do famoso Espor-
te Clube XV de Novembro, e Mil-
len era, então, o centro-médio do
quadro secundário, quando no
quadro principal do infantil joga-

vam entre outros: Manoelito, Abra-
mides, Bononi, Alceu, Berna, Bi-
soca e "Max Baer" (o autor desta
crônica).

NO QUADRO PRINCIPAL
No ano seguinte, Millen subiu

de categoria, passando para o qua-dro principal do infantil, para umano mais tarde, devidamente pre-parado, formar-se na equipe prin-cipal do "alvi-negro", sagrando-se
assim, nesse mesmo ano e nos se-
guintes, 32 e 33, campeão pelo va-loroso XV.

Em 34 matriculou-se na Escola
Agrícola "Luiz de Queiroz" e tor-nou-se um dos mais ardorosos de-fensores da bandeira do "A" en-carnado. Nesse ano, disputando o
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Eduardo MÜk-n, eflcienta ccntro-medio piracicsbsno, detentor de
vários títulos de campeão, posa, ao lado de Rocha Netto, para

ESPORTE ILUSTRADO.
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Três bons valores da A. A. Luiz de Queirós: Nicóla, Hélioe Waldemar, ao lado do nosso redator-correspondente, sr.Kocha Netto, antes da peleja contra a Seleção " B" de
Araraquara.

campeonato da cidade a turmaacadêmica tornou-se vice-campeãe disputando o campeonato da Fe-deração Universitária Paulista deEsportes (FUPE), sagrou-se cam-
peã, depois de abater adversáriosdo quilate da Faculdade de Medi-cina e Direito, etc. Tais conquis-tas do Centro Acadêmico deram aobiografado os títulos de vice-cam-
peão piracicabano e campeão in-victo bandeirante.

CAMPEÃO CAMPINEIRO
Em 1935 a Escola, por motivos

que não vêem ao caso, afastou-sedo campeonato citadino, e Millen,em companhia de Abramides, Sal-
gado, Hernani e Chiarini, ingres-sou no XV de Novembro, que le-vantou o campeonato deses ano.Já naquele tempo a fama de bomcentro-médio atravessou frontei-ras, e a veterana A. A. Ponte Pre-ta, conseguiu sua inscrição parao torneio municipal. Vitoriando oPonte Preta, tornou-se Millen, pelasegunda vez, campeão fora das es-feras piracicabanas, ganhando o ti-tulo de "leader" campineiro.

Interessado pelo futebol da "Noi-
va da Colina", que lhe deu fama,ingressou no quadro do União
Monte Alegre, para quem jogouapenas um turno, passando depois,
de armas e bagagens, para o lado
quinzista; Nesse ano ganhou ocampeonato local e Millen ganhoumais um título.

AGORA: DR. MILLEN
Em 1938 desapareceu Millen, pa-ra surgir então no futebol piraci-cabano o "Dr." Millen. E' que oesforçado "crack" concluiu nesseano seus estudos, diplomando-se

pela tradicional escola de agrono-mia do país. Nem por isso deixoude jogar e viu então sorrir-lhe ntítulo de campeão, mais uma vez.Em 1939 afastou-se das can-chás, mas em 1940 surgiu em ma-
gnífica forma, jogando algumas
partidas amistosas pelo XV e pela"Luiz de Queiroz". Provando sero melhor em sua posição, foi re-
quisitado para formar na SeleçãoPiracicabana, ganhando o título decampeão de 1940 no campeonato
da Região.

No ano de 1941 apareceu o sim-
pátloò 

"center-half" envergando atradicional camisata do "A" en-carnado e viu com grande satisfa-
çao o seu quadro favox-ito, o fa-

JEr Ilustra

COM?£R£!A BDITORil
AMERICANA S. A.

GR.ATULIANO BRITO
Dlr«tor

Rua Visconde de Maranguape, 15
RIO DE JANEIRO — BRASIL

TELEFONES:
Dlreçfio  22-2823
RedaçSo  22-4447
Administração  22-2550

Endereço telegráfico: "REVISTA"
Número avulso  Jf000
Número atrazsdo  l$200

ASSINATURAS
Brasil e as 3 Américas

PORTE SIMPLES
AQt. 42SÜ0Ü
Semestre 22$000

SOB REGISTRO
A"0 63f000
Semestre . . 332O00

ESTRANGEIRO
Ano 133*000
Semestre 67$000

SUCURSAL EM SAO PAULO:
Largo do Paissandú n.° 124 — Te-

;efone: 4-6070.
End. Telegráfico: REVISTA

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

REPRESENTANTES:
Nos Estados Unidos da Améxlcj»
do Norte — S. S. Koppe & Cia.Times Bldg. New York City
Na África Oriental Portuguesa —
D; Spános — Caixa Postal 434.

Lourenço Marques.
No Uruguai — Moraiorio St. Cia.

Conatltuyente 1748, Montevidéo.

Este numero consta de 24 paginas.

5 x

¦¦¦"V I

XV V
; - yyy"yy '"

. í
•¦ 

,.i .:
• y S \

i

%

i-y
•:•¦' 

-•¦

.,xflXfl
7'-;7X'!:

' 
fl 

•'¦

.^^^r,^^^^%,^l,r..,.^.i.1 .. —...



yyy.Ttr' 3 -*#-.

5.° Ano — ESPORTE ILUSTRADO — N.° 236 -.***

¦y.:-':

|'

S? . .

O Campeão Piracicabano de 1941, "A. A. Luiz de Queiroz", vencido em Araraquara, por 2 a 1,
pela Seleção "B". Aparecem nQ fotografia os seguintes elementos: — Waldcmar, Caruncho, Braga, Milen,

Chiarini, Carreiro, Nicanor, Hélio, Dinival, Nicola, Pirombá, Casale, Totó e Dante.

moso Agrícola, conquistar o cam-
peonato citadino, deslocando o XV
de Novembro para o terceiro lugar
na tabela.

COMO TÉCNICO
Como treinador Millen saiu-se

muito bem. Em 1933 e 34 teve oca-

sião de preparar os infantis XV de
Novembro, ajudando assim a for-
mação dos "cracks": Luizinho, re-
centemente contratado pelo Espa-

nha Santista; Strauss, que já mili-
tou no São Paulo F. C, da Capital;
Jobim, centro avante da Portugue-
sa de Esportes, além de Pedrinho,
do C. A. Piracicabano, Oscarzinho
e Zé Maria, ambos do XV de No-
vembro.

Em 1938 preparou também a
equipe da A. A. "Luiz de Queiroz",
saindo-se airosamente.

AINDA EM 1942

Milien é bastante jovem. Não é
o título de "dr." que o deixa mais
sisudo, mais importante. Nada dis-
so. Millen sempre foi importante,
porque Piracicaba sempre o admi-
rou como cavalheiro e como bom
esportista que é.

Também não é pelo motivo de
ser lente da importante escola que
Millen iria abandonar, de uma
hora para outra, o esporte que
o tornou popular. Sabendo que o
seu concurso é necessário, se es-
força no sentido de ver tremulan-
do no mastro da vitória a invicta
bandeira do "A" encarnado.

Aqui está uma prova. Estamos
em pleno 1942. Millen está em
plena forma. Amigo do repórter,
queria ver sua fotografia em ES-
PORTE ILUSTRADO, ao lado do
velho corhpanheiro de lutas. Aqui
está, caros leitores, a vida espor-
tiva de Eduardo Millen, o "Crack
do Hinterland", escrita em linhas
rápidas.

UMA NOVA FASE

Há poucas semanas Millen con-
tratou núpeias em Campinas, com
distinta senhorita da sociedade lo-
cal. Dessa forma, ingressou Millen
no Aliançados F. C. Na nova vida,
conseguirá Millen algum tempo de
folga para o futebol, ou perderá o
interior paulista um autêntico"crack"?

:.<S:

m 9 NCTICSACIC EJPCRTIV© DE BAURU*

>

ATLETISMO — BOLA AO CESTO
— TÊNIS E FUTEBOL

NELSON MIRANDA, Redator-Cor-
respondente de "ESPORTE ILUS-
TRADO" em Bauru.

Dos clubes que Bauru possue, o
veterano E. C. Noroeste é um dos
melhores organizados e dirigidos.

Quantas e quantas vezes a im-
prensa tem mostrado através de
noticiários, o seu desenvolvimento

em diversos setores, quer nas suas
secções esportivas em normais ati-
vidades, quer na parte social, onde
toma iniciativas patrióticas. Isto
não é de hoje e sim desde a sua
fundação, que é necessário enu-
merar por ser bastante conhecido,
e o motivo desta nota é sobre o
seu Departamento de Atletismo,
que dia a dia vem se desenvol-
vendo e sendo ampliado, graças
aos esforços dos srs. Oswaldo Ra-
si e Oswaldo Caputo.

Das últimas vitórias conseguidas
pelos atletas do E. C. Noroeste, de-
vemos destacar a que obteve re-
centemente sobre a representação
do Sorocaba A. C, nos festejos da

I "Semana Noroestina", em come-
moração ao 32.° aniversário de
fundação do clube, pela contagem
de 163 a 100, conquistando um ar-
tístico bronze oferecido pelo sr. Er-
nesto Monte, prefeito municipal.

?
Bauru em geral e os adepios

do cestobol, receberam com indis-
farçavel alegria, a notícia de que
o sr. Ernesto Monte, prefeito muni-
cipal, havia determinado o asfal-
tamento da quadra iluminada da
Avenida Rodrigues Alves, onde são
realizados todos os jogos do saiu-
tar esporte de cesta, sob o controle
e fiscalização. do Departamento de
Bola ao.Cesto da,Comissão Central
de Esportes da 3.a Região da
D. E. E. S. P., dirigido pelo sr.
José Regino.
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Atletas do E. C. Noroeste, bi-còmpeões d* cidade, tendo ao centro o sr. Oswaldo Caputo> técnico-treinador.

rrgsss^^^.?^ar-r-r^^rr«ag«jürf.w



15 de Outubro de 1942

^^jíáfiíà4iii.«....jiiaafetv ... .

17

;X y __^v.. fl .. ;:;

5.° Ano — ESPORTE ILUSTRADO - N.« 22Ó

;'. :"- 
'¦-- ; 

''fl

"* **" 
¦'¦' '"'¦ ''y-yY^y^.

¦-y

W
yy

t

m

m

yyyyyyyyyyyy::y::ry:yyyr:y:yyyy- ryyr; yyyyyyyyy-yy.-yyyyy.:;--: ,'-yryyyyyyyyyy'y
. ¦¦¦;¦ ¦¦¦•¦:¦:¦:-:¦:¦¦:¦¦¦ .xv-x-x.-x-x •¦¦.-¦.¦¦¦.;¦ ¦ ¦ : ¦:¦:: ¦ ¦ .¦¦•:¦::¦:¦.:¦¦¦¦¦ ¦•¦•.¦¦ .'¦¦¦;¦:¦¦¦:¦::•.-. ¦¦¦ :•:¦:•¦¦. ¦-••:-y.-y.-yy. .¦¦•¦¦.¦¦¦ :.yy.-y- :¦¦¦

y:¦¦:-¦¦ -yyy:¦'-¦¦-- yyy..-. -.:¦: ¦:¦::¦-¦¦ ¦'•¦"¦¦.v.. y-y-y.:¦-.-¦¦y-y:y ¦¦¦¦¦'¦-yyy ¦':¦: '¦:¦ :-:-:¦:¦¦¦¦¦: ¦::¦¦-: ¦ -yyy—:---: :-:.-: •¦.
y-y-r ¦ ¦.:.-...•¦:¦¦ yyy..: ¦-yyyy-yyy ¦ ¦¦ .-¦-.--:---: -y-r,yy.y, ::::-¦:-,.-::—,¦'-¦¦ ¦

yyy.y.-y-y-.yyy-y.y-yy.y. ¦¦¦¦'¦-¦:::¦:•:.¦¦.:: ¦. ¦-.¦¦ ¦:-..:.¦ ¦:.-•--.¦. . . - .¦...;.;.....¦ ¦ .: .. ¦,:.-.¦:.•yyyytyryy.y.y.yyyyy. ¦¦¦¦¦¦:¦-¦.¦.. y;.,y : ¦.¦:: yyyyy.-y.:- :.¦.¦:¦.¦:¦: :.X;-x..-..:,. .;¦.-; ;-:-.o;.;.:;.-.¦¦...¦:.¦¦XXiv/XoX-x-Xv-x.x- ¦..¦¦ ' . .•. . •.;.-'.:•: /XX-XvX; :¦:-:.¦¦;. xx .¦'¦•'.,¦¦¦¦'-¦'¦ XXx-x ¦'•".'¦'¦:•'¦:':¦:¦.. '•':'.'. ¦..'".: ¦¦ fl.:í ¦;¦:¦.¦:¦¦ ¦',¦ ¦.¦'-¦¦'¦¦ '

w®&È£yy " - s * > -> - ^x.flx^x* -
>* ¦= ' K\£ " - ',-xv-X >" x/„ •
yy < s% -i ^ ;«

Quadro da A. A. São Bento; vice campeão regional.

E mais satisfeitos ficaram os es-
portistas bauruenses ao verem ini-
ciadas as obras do asfaltam ento,
como um justo auxílio do' governa-
dor da cidade na difusão da práti-
ca do bola ao cesto, que este ano
teve grande desenvolvimento com
a realização do campeonato da ei-
dade, que teve como vencedor em
ambos os quadros os quintetos do
Luzitana, que obedecem à orienta-
ção dos srs. Ari Joaquim, orof.
Hugo de Aquino e Nelson Ferreira
dos Santos, diretor-treinador e as-
sistente do Departamento de Bola
ao Cesto do clube azul e branco.

O' serviço de asíaltamento foi en-
tregue à firma Vega & Cia., de São
Paulo e deverá estar terminado na
primeira quinzena do próximo mês
de Outubro, devendo sua inaugu-
ração ser festivamente comemo-
rada.

Pelo histórico do Campeonato
de Tênis do Interior do Estado de
São Paulo, criado em 1936, pela
Federação Paulista de Tênis, a vi-
toriosa entidade dirigida pelo dr.
Adalberto Bueno Neto, verifica-se
que o Bauru Tênis Clube, durante
os sete anos de disputa obteve
sempre ótimas colocações.

Vamos dar a seguir o "cadastro"

(do importante certame que é o se-
guinte: 1.° campeonato (1936) —
Clube Araraquarense e Bauru Te-
nis Clube. 2.° campeonato (1937)

Bourú Tênis Clube e Clube Ara-
raquarense. 3.° campeonato (1938)

Sociedade Recreativa de Ribei-
rão Preto e Bauru Tênis Clube. 4.°
campeonato (1939) — Bauru Tênis
Clube e Grêmio Recreativo de Rio
Claro. 5.° campeonato (1940) —
Bauru Tênis Clube e Grêmio Re-
creativo de Rio Claro. 6.° campeo-
nato (1941) — Bauru Tênis Clube

¦XíÜX

e Sociedade Recreativa de Ribeirão
Prelo e 7.° campeonato (1942) —
Bauru Tênis Clube e Sociedade Re-
creativa de Ribeirão Preto.

Ve-se claramente que a turma de
Baur.i conta com ótima performan-
ce no tênis interiorano do Estado
de São Paulo, pois durante sete
torneios obteve cinco primeiros e
dois segundos lugares.

Como feliz coroamento de seus
esforços, no III Campeonato Re-
gional de Futebol promovido pela
Comissão Central de Esportes, sob
orientação da D. E. E. S. P. e pa-
trocíniò da Federação Paulista de
Futebol, o Luzitana F. C. conse-
guiu o título de campeão, feito bri-
lhante que vem enriquecer os anais
cheios de glórias do popular grê-
mio alvi-celeste.

Essa nova e legítima vitória do
Luzitana F. C. é fruto da absoluta
dedicação dos denodados esportis-
tas que se encontram à frente do
clube e que amando ardorosamen-
te o pavilhão azul e branco e de-
sejosos de manter intacto um acer-
vo que data de quasi um quarto
de século, tudo fazem pelo grêmio
que o benemérito luzitanista, que
é Antônio Garcia, fundou em 1.°
de Maio de 1919.

No referido certame, sagrou-se
vice-campeã a A. A. São Bento,
da cidade de Marilia, conhecida
pelos seus feitos notáveis frente
aos mais possantes esquadrões do
Rio de Janeiro e de São Paulo.

Como vencedor do certame em
apreço, o conjunto do Luzitana F.
C. deverá proximamente jogar con-
tra o vencedor da 22.a Região, com
sede em São Carlos, o primeiro
jogo do torneio inter-regional em
disputa do título de campeão do
interior.
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O PAULISTA, DE SÃO CARLOS, CAPITULOU
ANTE A PUJANÇA DA A. A. PONTE PRETA,

DE CAMPINAS, POR 3x2.
CILAS, J. THOMAZ E NARDINHO MARCARAM OS
PONTOS PARA OS VENCEDORES — ARTHUR E
ZUZA, OS AUTORES DOS TENTOS DO PAULISTA
— SERAFIM, A MAIOR FIGURA DO GRAMADO —

OUTRAS NOTAS.
(Por Delfim Ferreira da ROCHA NETTO, redator-correspondente
de "ESPORTE ILUSTRADO", no interior paulista).

Considerável assistência compa-
receu, na tarde do dia 6 de Setem-
bro, ao estádio da rua 28 de Se-
tembro, em São Carlos, afim de
presenciar o desenrolar do jogo en-
ire a A. A. Ponte Preta, veterana
e forte agremiação de Campinas,
e o Paulista E. C, local.

LUTA ESPERADA

Uma propaganda à altura do ad-
versário do Paulista vinha sendo
feita com grande antecedência e
dessa forma o embate entre os dois
conjuntos, classificados pelas Co-

missões Centrais de Esportes para
a disputa do campeonato regional
como representantes de Campinas
e São Carlos, vinha sendo aguar-
dado com desusado interesse nas
rodas esportivas da "Cidade Sor-
riso".

E os que esperavam a realiza-

ção do grande embate, assim como
os que compareceram ao local da
pugna, não perderam tempo, pois
tiveram ocasião de presenciar o
mais empolgante jogo desta tem

porada, depois da exibição que fez
o XV de Novembro de Piracicaba
contra o Corintians local.

xx'
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Em pé: Paulo Preto, Moacyr Nengo e Roleman. Ajoelhados: Lorico,
Ulpio, Guido e Milori, todos elementos da defesa do Paulista.
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Quadro do Luiitana F. C. 1.° campeio da 3." Região da D.E.E.S.P

O quadro do Paulista, derrotado, por 3x2, pelo Ponte Preta, de Cam-
pinas. Em pé: Petrone, Ulpio, Roleman, Paulo, Milori. Lorico, Nengo
e Moacyr. Ajoelhados: Luiz, Ricardo, Pelacio, Zuza, Arthur e Rubens.
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A' esquerda: O ataque da veterana Ponte Preta: Cilas, Gambá, Belém,
Nardinho e J. Thomaz, antes do encontro que se findou com o resul-
tado de 3X2, pró campineiros. A' direita: Serafim, Rodrigues e Emilio,
o seguro triângulo final campineiro, que teve saliente papel na vitoria do
Ponte Preta. Serafim, foi o guardião que assombrou a assistência, com
suas tiradas de mestre. No clichê aparece ainda o sr. Pedro Martone,

da Liga Campineira, que dirigiu o embate.

VENCEU 0 MELHOR

Sem dúvida alguma, a vitória
alcançada pelo simpático Ponte
Preta foi bastante expressiva e me-
recida, porquanto o bravo grêmio
da terra de Carlos Gomes foi su-

perior ao seu adversário durante

grande parte do jogo, exclusive os
vinte minutos finais, em que o
Paulista, desejando fugir ao revés

que parecia acachapante, tomou
as rédeas da partida, reagindo à
altura do seu prestígio, baqueando
finalmente pela diferença de um
ponto, quando o placard já na pri-
meira fase lhe era adverso pela
contagem de 3x0.

Venceu o melhor, essa é a opi-
nião dos que assistiram ao jogo,
olhando por um prisma honesto e
justiceiro. Infelizmente, o esporte
sancarlense não está hoje em um
plano elevado, o que nos faz afir-
mar que o Paulista "deu tudo que
tinha" para baquear honrosamen-
te frente ao aguerrido adversário.

OS QUADROS E O ÁRBITRO

As equipes formaram nas se-
guintes ordens, debaixo das ordens
do juiz sr. Pedro Mar tone, da Liga
Campineira, que teve uma boa
atuação:

Ponte Prota — Serafim; Rodri-
gues e Emilio; Pagode, Túlio e
Nascimento; Tomaz, Nardinho, Be-
lém, Gambá e Cillas.

Paulista — Ulpio; Lorico e Mi-
lori (depois Nengo); Moacir, Role-
man (depois Paulo) e Paulo (depois
Milori); Rubens (depois Ricardinho),
Pelacio, Zuza, Luizinho e Arthur.

O quadro visitante substituiu em
sua equipe Nardinho por Pintinho.

OS TENTOS

O primeiro tento da tarde foi
conquistado às 16,40 hs. por Cillas;
a seguir, às 16,40, Belém apossou-
se da bola e atirou à meta; Ulpio

já tinha sido vencido quando Mi-
lori com uma "puxada" salvou a

queda da cidadela, entretanto To-
maz entrou resolutamente e essi-
nalou 2x0.

Quando faltavam dois minutos

para o final do primeiro tempo, Nar-
dinho aproveitou-se de uma falha
de Ulpio e marcou o terceiro tento

para os seus.
Na segunda fase, ainda o Ponte

Preta comandou a peleja durante
boa parte, até o momento em que
o Paulista reagiu brilhantemente
e consignou dois bonitos tentos,

por intermédio de Zuza, às 17,38 e

Arthur, às 17,47, perdendo ainda
seus avantes outras oportunidades

para empatar a pugna.

OS MELHORES

1
O Ponte Preta embora houvesse

se apresentado com o quadro algo
desfalcado, mesmo assim conse-

guiu fazer-se admirar, arrancando
brilhante triunfo dos sancarlenses.
Dos trabalhes apresentados pelos
seus defensores, digno de elogios
o papel saliente do triângulo final
e centro médio. Na linha avança-
da, Belém e Nardinho os mais po-
sitivos. Todavia as honras da tarde
couberam ao guardião Serafim, que
foi um espetáculo, fazendo interven-

ções de vulto, arrancando palmas
da assistência.

Do quadro local, todos falharam
na fase inicial, mais acentuada-
mente o guardião. Na fase decisi-
va Ulpio, Lorico, Paulo, Zuza e
Luizinho foram inegavelmente os
melhores.

OUTRAS NOTAS

A renda atingiu mais de 2 con-
tos, importância apreciável, levan-
do-se em conta que o futebol em
São Carlos está em seu período
de organização.

18 15 de Outubro de 1942
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A linha atacante do Paulista, formada por Rubens, Pelacio, Zuza,
Luizinho, e Àrthur. Esse ataque jogou apenas 15 minutos de ver-
dadeiro futebol, contra o Ponte Preta, quando da espantosa reação
do "Veterano" de S. Carlos. O centro avante Zuza é um elemento
precioso, famossimo no "hinterlani" 

paulista e já jogou no Corin-
tians e no Palestra de São Paulo. Luizinho é outro "crack" que

está ainda no inicio de brilhante carreira.

Junto à caravana campineira
esteve em S. Carlos o sr. Albano
Bernardes Gouvêa, diretor do E.
C. Mogiana e membro da Liga
Campineira de Futebol, na quali-
dade de representante da Comissão
Central de Esportes, de Campinas.

Reinou bela camaradagem em
campo entre os litigantes e também
a assistência soube se comportar
bem, aplaudindo as jogadas dos

litigantes com entusiasmo.
Apenas destoou dessa discipli-

na o gesto anti-esportivo da mole-r

cada e de vários "marmanjos" que,
desconhecendo completamente a
significação da palavra 

"esporte",

dirigiram vários insultos ao árbitro,

quando da saída deste do campo.
Gesto lamentável, levando-se em
conta que a sua atuação foi das
mais acertadas.

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, 70Ç000.

À venda em todas as livrarias do Brasil.

Pedidos à Cia. Editora Americana S/A.
Rua Maranguape, 15 — Rio, pelo reem-
bolso postal ou mediante vale do correio.
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MESMO EM
PLENA GUERRA,
NÃO PERDE 0
" YANKEE" SEÜ
ALTO ESPIRITO
ESPORTIVO
Num dos raros
instantes de foi-
g|a aqui no Rio,
encontrou o sr.
Frank Knox, se-
cretario da Mari-
nha dos EE. UU.,
oportunidade
para a prática do"golf".
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O golf brasileiro viveu ha pou-
cas semanas, horas de grande
evidencia, em virtude da pre-
sença em seus links de uma das
mais prestigiosas figuras do mo:
mento internacional. E' que o
Snr. Frank Knox, ilustre secre-
tario da Marinha da grande de-
nxocracia do çtorte do continente
americano, presentemente entre
nós em serviços diretamente liga-
dos ao comum eçforço de guerra
dos paizes aliados contra a bar-
baria e piratagem dos paizes do
Eixo, num dos poucos c raros

momentos de repouso, como bom
yankee que é e, consequentemente,
esportista entusiasta, desse re-
pouso usou para, no "Gávea
Golf Club", participar de uma
partida de golf com elementos
nacionais, norte-americanos e in-
gleses que dessa modalidade íize-
ram. seu esporte favorito.

E horas se passaram até que
o nosso distinto visitante encer-
rasse suas atividades de golfei*
convicto, fazendo um.a vez mais
firmar-se o conceito de serem os
americanos do norte, muito jus-

tamente, havidos como dos mais
esportivos povos do mundo. Não
fosse esse realmente o espirito
do yankee e a rápida folga do
Snr. Frank Knox, ao envez de
goza-la em. um. campo espor-
tivo, a teria usado por af em
qualquer cinema ou casa elegante
de chá.

Mas para o Snr. secretario da
Marinha Americana, o esporte
do golf, soube-o demonstrar á
evidencia, tem e teve, efetiva-
mente, muito m.ais encanto que
qualquer outro divertimento.

E com isso se orgulharam, nossos
golfistas, que sentiram, assim a
companhia fidalga e de alta pro-
jeção, que sem favor é a do ilus-
tre secretario da Marinha do
governo de Frank!in Rooseveít,
o leader n. 1 das democracias,
presentemente em. luta tremenda
contra as hordas hiflerianàs, mus-
solinescas c dos demais compar-
sas do saque, da traição e do
assassinio de povos amantes da
paz, do direito e da liberdade.
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Campeão!
Brilhante vitoria do Corintians
sobre o Palmeiras no majestoso

Pacaembu

, *•

O movimentado campeona-
to paulista de 42 teve o seu
desfecho pratico com a rea-
lizaçao do tradicional clássico
Palmeiras e Corintians. Já
de posse do ambicionado ti-
tulo o esquadrão palmeirense
iria defende-lo frente ao seu
mais terrível rival o ex-cam-
peão de São Paulo. O Corin-
tians por sua vez tentaria uma
vitoria afim de se sustentar
no segundo posto da tabela,
do qual o São Paulo F. C. fu-
giu em virtude da pena de
suspensão que lhe foi apli-
cada pela Federação Paulista.
E em face desses atrativos a
luta serviu para encher nova-
mente o pomposo estádio do
Pacaembu. Não havia favori-
tos. Apenas o Palmeiras corno
campeão surgiu com maiores
credenciais para a vitoria. To-
davia os prognósticos falha-

ram mais uma vez. A tarde foi
de gala para o tradicional Co-
ríntians Paulista cujo qua-
dro cumprindo excelente per-
formance conseguiu espeta-
cular vitoria sobre o adversa-
rio. O placard de oxl reflete
bem a melhor conduta dos
corintianos, cuja ofensiva es-
teve em plano superior á do
Palmeiras que desta feita não
contou com Viladoniga numa
tarde feliz. Também a reta-
guarda corintiana sob a ba-
tuta do mestre Brandão por-
tou-se com grande segurança
colaborando de forma efici-
ente para a confirmação de
um triunfo que foi dos mais
justos e merecidos. Assim, o
Corintians afastado do titulo
em 42 conseguiu entretanto a
maior façanha do ano ou seja
derrotar os campeões ban-
deirantes da temporada de 42.

infeliz de Begllomine, que resultou no 3.° tento do Corintians. Veja-se o esforço de Oberdan ao procurar defender a bola atirada
seu próprio companheiro de clube.
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O 2.° tempo do Corintians, obtido por Milani ao cobrar uma pena máxima no prélio disputado com o Palmeiras. Por pouco não conseguiu!? Oberdan
conseguiu Oberdan neutralizar o tiro do eentro-avante corintiano.

H3B

l|l conseguiu Oberdan neutralizar o tiro do eentro-avante corintiano.

IUm flagrante do jogo Corintians-Palmeiras, no qual este perdeu o titulo de invicto. Dedao aparece fazendo um rechasso, estando Ratto preparado
para entrar em ação.
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sportes na Li
a

Os tenistas do Leme Tênis Clube e Lighteanos preliaram em partidas amistosas.

LIGHT TRAFEGO F. C. FESTE-
JARÁ 0 "li.» ANIVERSÁRIO DO
CLUBE" DOMINGO PRÓXIMO, DIA
18 - ISMAEL R. MACHADO LEVAN-
TOU O TITULO MÁXIMO DA QUARTA
CLASSE DO TORNEIO DO "LIGHT
TÊNIS" — TORNEIO INITIUM DE
BASKET NO TELEFÔNICA — OS
TENISTAS DO LEME TÊNIS CLUBE
X LIGHTEANOS EM COMPETIÇÕES
AMISTOSAS — LIGHT TÊNIS NO
TORNEIO ABERTO DO TIJUCA TÊNIS
CLUBE.

Secção sob a orientação de
Octacilio Borges Monteiro.

A incansável diretoria do"Light Trafego F. C", inde-
pendente do programa recrea-
tivo já anunciado para o cor-
rente ano vai comemorar con-
dignamente o 11.° aniversa-
rio do Clube, com uma gran-diosa "Festa Ao Ar Livre", a
realizar-se no Campo Inde-
pendência, sito á rua Barão de
Bom Retiro, proporcionando
aos srs. associados e Exmas.
famílias um dia cheio de di-
vertimentos.

Alem de outras distrações
no campo, serão efetuados dois
interessantes encontros foot-
ballisticos, entre os seguintes
quadros, formados de asso-
ciados e Diretores: Casados x
Solteiros c Diretoria x Conse-
lheiros.

O "Jazz do Light Trafego
F. C." reforçado com novos
elementos, comparecerá paraabrilhantar a festividade e im-
pulsionar as dansas ao ar li-
vre.

Esta festividade é reservada
aos srs. associados e exmas.
famílias e por esse motivo não
haverá expedição de convites.

O ingresso será feito exclu-
sivamente com a apresenta-
ção da Carteira-Social e recibo
tio corrente mes, podendo cada
associado se fazer acompanhar
de duas damas.

ISMAEL R. MACHADO — CAMPEÃO

Tão brilhante quanto as
partidas finais das outras cias-
ses, teve um desenrolar mag-
nifico o jogo decisivo entre
Ismael R. Machado e Arthur
Magalhães, vencedor W. O. de
Dano Sarmento. Essa partida
interessou vivamente os apre-
ciadores das disputas leais e

renhidas. Coube muito justa-
mente a Ismael R. Machado
os laureis do triunfo, premian-
do, assim, a dedicação e tena-
cidade que empregou em seu

BrfiraH^tó' 26
CAMPEONATOS

NACIONAES

< as pelotas

SUPERBAÜ-toram^
da3 em todo5.o en0

Terceiro sui * 
^ lodaS

essas oportümdadesr 
as

conleçao*

CAMPEONATOS
REGIONAES
disputados

com as
p o lotas

SÜPERBALL

PARA
fOOTBAÜ

VOUEYBAi'1
BASkfIBAll

WAirRPOlO
PUNCHINGBAU

RUGBT

SÜPERBALL
FABRICAÇÃO Dt SANTOS & MOREIRA LEITE • RIO

treinamento, entretanto, Ar-
thur Magalhães classificado
como vice-campeão da classe
6 merecedor, igualmente, dos
louvores mais expressivos, pois
portou-se como verdadeiro es-
portista no terreno das com-
petições. A vitória de Ismael
R. Machado foi pela conta-
gem de 6 x 2 e 6 x 4.

G. COURT x BERNARDINO CAMPOS

O tenista George Court ven-
cendo Bernardino Campos por
6 x 2 e 6 x 0, no dia 3 do corren-
te, classificou-se invicto na
classe "A" da primeira classe
do torneio promovido pelo"Light Tênis Clube". Aguar-
da, agora, o vencedor dos 2"perdedores" Hugo Vilas Boas
x Bernardino Campos, para
disputar o titulo máximo da
classe em apreço.

LIGHT GARAGE F. C. FESTIVIDADE

A diretoria do Light Garage
F. C. vem desde já ultimando
os necessários preparativos pa-
ra a realização de uma gran-
diosa festividade que será de-
dicada aos seus associados e
ás e suas famílias no dia 31
do corrente, no amplo e con-
fortavel salão da Lealca, sito
á rua Barão de Bom Retiro.

Aguardem

Está em dias de conclusão
a edição do "Almanaque Eu
Sei Tudo" para 1943. Maior
numero de paginas, maior va-
riedade de assuntos.

PEDIDOS A' REDAÇÃO: MARANGUAPE, 15 •• RIO
J

15 de Outubro de 1942

LIGHT GARAGE — TREINO
Os associados do grêmio

Light Garage F. C. farão um
rigoroso treino de conjunto,
no dia 25 do corrente, no gra-
mado da Lealca, sito á rua José
do Patrocínio. Desde já a dire-
ção técnica de foot-ball do clu-
be pede o pontual compareci-
mento de todos os associados.
TELEFÔNICA — T. INITIUM DE

BASKET
Conforme tínhamos noticia-

do, realizou-se no dia 3 do
corrente, o Torneio Initium de
Basket-ball do campeonato in-
terno da festejada agremiação
Telefônica A. Clube. As par-
tidas terminaram com os se-
guintes resultados técnicos:

Tração F. C. 13 x Light A. C.
8; Light Garage F. C. 29 x Light
Empregos 6 e na final: Tração
F. C. 12 x Light Garage 11, sa-
grando-se desse modo campeão
o quadro do Tração F. C. e vice
campeão o Light Garage F.C. O
quadro campeão estava assim
formado: João Guersola, Palha-
res, Armando e José Sampaio.
LEME T. CLUBE x LIGHTEANOS

Foi transferido para o dia
18 do corrente, domingo pro-ximo, o interessante "Torneio
Americano de Duplas com
Handicap" do Leme Tênis
Club, que estava marcado parao dia 4 do corrente, que não foi
realizado devido ao máu tempo.

Em virtude da transferencia
do referido torneio, os tenistas
lighteanos, que tinham sido
convidados pela diretoria do
Leme Tênis Clube, fizeram
ótimas partidas amistosas
com os do Leme Tênis Clube.
LIGHT TÊNIS CLUBE — NO T0R-

NEIO ABERTO DO TIJUCA.

Os tenistas do "Light Tênis
Clube"foram gentilmente con-
yidados pela Diretoria do Ti-
jucá Tênis Clube para toma
parte no tradicional e grandecampeonato aberto de tênis,
que o fidalgo grêmio cajutí
promove todos os anos. O tor-
neio deste ano, que contará
com a participação das mais
destacadas "raquetes" brasi-
leiras, visa a cooperação do
tênis aos esforços de guerra em
que estão se empenhando to-
dos os setores da vida nacional
e o fim patriótico será a entrega
da renda do certame á "Legião
Brasileira de Assistencia". A
maior atração dessa competição
tenista residirá na disputa, na
prova de simples para ca vai hei-
ros, da taça "Darcy Vargas".

DESPERTE A BILIS
DO SEU FÍGADO

E Saltará da (ama
Disposto para Tudo

Seu fígado deve produzir duramente um
litro de bilis. Se a bilis não corre livre-
mente, os alimentos não são digeridos e
apodrecem. Os gases incham o estômago.
Sobrcvém a prisão de ventre. Vocô sente-
se abatido e como que envenenado. Tudo
k amargo c a vida è um martírio.

Uma simples evacuação não tocará a
causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazem correr
fsse litro de bilis e você sente-se disposto
para tudo. São suaves c, contudo, especial,
mente indicadas para fazer a bilis correi
livremente. Peça as Pílulas Carter. Não
iceite outro produto. Preço; 3$000.
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DEFENDE O ARQUEIRO INVICTO : — Jurandir deixa o arco e salva o perigo.

COMPLE
VASCO X BOTAFOGO

Renda: — 12|050$500.
Aspirantes — Empate — 2X2.
Juiz — Haroldo Drolhe cia

Costa — bom:,
Quadros

Botajogo — Ary; Caieira e
Danilo; Zarcy, Hélio e Santama-
ria; Patesko, Gonzalez, Heleno,
Geninho e Pirica.

Vasco da Gama — Walter; Y\o-
rindo e Haroldo; Tião, Figliola

MENT
e Argemiro; Cordeiro, Ademir,
Massinha, Nino e Orlando.

l.° tempo — Botafogo 1X0.
Goal de Geninho.
Final — Botafogo — 4X2.
Goals de Geninho, Patesko,

Orlando, Gonzalez e Orlando.

AMERICA X BANGU'

Renda — 5:580$300.
Aspirantes — America 2X0.
Juiz — Luiz Bittencourt, bom.

DA
QUAD ROS

RODADA

Historia antiga da quinta-coluna
A MODA MASCULINA NOS ESTADOS UNIDOS.
O FORTE DE EL-AGHEILA NA LIBYA.
OS ANTIGOS "POSTOS" DE CASTIGO DO RIO.
A PLATINA EXISTENTE NO MUNDO.
A EVOLUÇÃO DO OLHO HUMANO.
OS GRANDES ENIGMAS DA PINTURA.
DESTROYER DE BOLSO DE COLETIx
JARDTNS DOS TEMPOS DE GUERRA.
CONHEÇA E COMBATA OS INIMIGOS DA AGRICULTURA.
QUEM INVENTOU O LEQUE?
DE ONDE VEM O NOME "JAZZ-BAND" ?

O PRIMEIRO REVE'S DE MASSENA.
NA DALTON SCHOOL. EM CONNECTICUT.
O TERRITÓRIO DE SARAWAK.
O MUNDO HA 60 DIAS.
ROMANCES DE AMOR E POLICIAIS, CONTOS ILUSTRADOS
INFORMAÇÕES, CARTOMANCIA, CARICATURA.

"Eu Sei Tudo", de Outubro
A' VENDA EM TODA PARTE

'¦...¦ 
¦. ¦

Redação; Visconde de Maranguape, 15 - Rio

America — Osny II; Osny 1
e Linton; Danilo, Joffre e La-
xixa; Nelsinho, Carola, Plácido,
Maneco e Esquerdinha.

Banaá — Atlanta; Enéas e Mi-
neiro; Nadinho, Antônio e Aclauto;
Madureira, Balei ro, Anito, Ro-
drigo e Joaquim..

l.° tempo 
"— 

America — 2X0.
Goals de Nelsinho e Maneco.
Final — America — 4X2.
Goals de — Maneco (penalty)

Madureira, (penalty), Anito, (pe-
nalty) e Plácido.

Quadros

Madureira — Herrera; Ja.hu e
Rubens; Ocíacilio, Spina e Este-
yes; Alegrete, Waldemar, Godo-
fredo, Jair e Murillo.

Canto do Rio — Evaldo; Graham
Bell e Gerson; Mario Machado,
Portella e Alcebiades; Miledy,
Micálji Geraldino, Juan Carlos
e Orlandinho.

l.° tempo — Empate IXl.
Goals de Godofredo e Geral-

dino.
Final — Empate \Y.\ .

SAO CRISTÓVÃO X
CESSO

BONSU-

Renda — 2:580$400.
Aspirantes — Bonsucesso 3X1.
Juiz — Guilherme Gomes —

má o.
Qua u k os

São Cristóvão — Joel; Mundi-
nho e Augusto; Dodô, Papetti e
Castanheira; Santo Cristo, João
Pinto, Caxambú, Nestor e Ma-
galhães.

Bonsucesso —Madalena; Arai-
ton e Toninho; Pichim, Éiluca e
Vergara.; Lindo, Careca, Arnaldo
Irineu e Odyr.

l.° tempo — São Cristóvão 3 X 1
Goals de Arnaldo, João Pinto,

Mundinho e Nestor.
Final ~ São Cristóvão 4Xl.
Goal de Nestor.

MADUREIRA X CANTO DO
RIO

Renda 1:884$300.
Aspirantes — Madureira 2X0.
Juiz -— Durval Caldeira

bom .

#/?&> iSÜfe

do/V\ANUAL ILUSTRADO^
das regras de Foofhall

ASSIM
se refere %
as pelofac ^^

SUPERBAir

Xi

4.

' -:

^ 
'/ XÍ

VXfl yH^

mf 
*****SALÍN**^r^

W Çrlc*«y ^/L°Wa 4 j
W if0 oas-hn i

W q"'Vid 'C'0ru'ss,0 È

I ^^^^^ m\



Este lance revive o momento em que o Flamengo se sen-
tíu de fato e de direito o campeão de 42. Foi quando Pera-
cio, a grãndv figura da dianteira rubro-negra,^ recebia ps
abraços dos seus companheiros ao marcar o 3.° goal no
jogo em que o Flamengo derrotou o Botafogo por 4x0.
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