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O scratch representativo aa
cidade que, apesar de vitima
de uma triste campanha, veiu
provar a honestidade de sua
Jormação batendo-se com São
Paulo, galhardamente, para a
conquista do titulo máximo

Nacional.
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£/.?? jlagrante do baii.Miio do "Almirante Vasco da Gama".

O batismo do "Almirante Vasco da Gama"
foi um ato de exaltação patriótica

Imponente a festa realizada em São
Januário -- Centenas de atiradores
cruzmaltinos receberam os certificados

O entusiasmo, a espontânea dedicação, a generosidade dos vas-

cainos na sua grande campanha aviatoria ei íminaram, esplendida-
mente, naquela magnífica reunião em São Januário. A amizade que
não é uma exteriorização formal, a conciencia de que um perigo comum
ronda sinistramente as conquistas da civilização luso-brasileira, a

união na hora da ameaça exponenciaram o destino eterno dessa aliança

de idéias, de vontades, de raças.
O "Almirante Vasco da Gama" foi uma contribuição dos vas-

cainos sob a orientação eficiente e prestigiosa desse grande líder que e

Ciro Aranha, e o ministro Salgado Filho quis ligá-la á gloriosa terra

baiana que primeiro sentiu o contacto do espírito civilizador dos des-

cobridores. A solenidade de incorporação não podia ter sido mais ex-

pressiva. Colocado em pleno centro do grande campo, observado por
milhares de pessoas, entusiastas e cheias de vibração, o avião que é

um primor de desenho, de máquina, de eficiência técnica, foi solene-
mente batizado com esse tradicional e famoso vinho do Porto, datando
das recuadas épocas de 1875.

As sugestivas palavras do padrinho do avião, essa venerando e

respeitável figura que é o sr. Joaquim Fagundes Leal, a oração ím-

pressionante do professor Castro Filho, tão gratos aos dois povos, o

brilhante discurso de Pedro Calmon, exaltando o gênio lusitano, pro^
feridas que foram depois do discurso do orador da Campanha Nacio-

nal de Aviação, sr. Assis Chateaubriand, deixaram no espírito, da

imensa assistência a mais grata impressão, provocando aplausos que
se repetiam a cada instante,

c E dando àquele ato, vinculado que foi ao nosso esforço bélico,

um caráter mais em consonância com as realidades dos nossos dias,

ali estavam centenas de atiradores do tradicional Tiro de Guerra do

Vasco da Gama, recebendo o certificado que indica a sua preparação
militar indispensável á defesa da Pátria, como bem se evidenciou nas

expressões calorosas do orador oficial da solenidade, sr. João Lira

Filho.
Sem dúvida, enquadra-se entre" os fatos mais notáveis Ma Cam-

panha Nacional de Aviação o grande meeling que teve a presidi-lo o

ilustre titular da Aeronáutica, sr. Salgado Filho.
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A realidade sobre o desastre do Pacaembú
Detalhes pr
ciosos colecio-
nados depois
da borrasca -
0 sr. Pausanias
e o procedi-
mento dos joga-
dores cariocas

*!¦:* .: >'¦,¦ 
¦¦ 

...-- 

\ '-'>¦•¦¦¥.,:>" '4 
:¦¦:¦¦ ¦' >i':'¥v-*v(¥-^-.-

»* **: * . *i ' ,
f.-H:íi, * *C ,.,:"' * Cy-P^^yYYy^yr'-'''' .:-:.¥¥ :Yy¥¥'¥¥: #:. :*Y:,! > 

' ¦" / Y* :¥,i,.:¥: ..;,-.. .

v v W, <'* , ..'yyy 
':¥:¥.:,¥¥.:¥¦¥¥¥:•.. 

,...
¦ *£*&< W' "° . - -'- - ¦ yyyyy-y

t¦•'¥¦% !< '**¦ ' •>-

&£hSI!£

A representação de S. Paulo, que venceu a do Rio na 1.» da í'meihor de três", no Pacaembú.

Houve detalhes de grande im-
portancia no dramático prélio
de São Paulo. Tudo o que se diz
depois de uma derrota parece"choro". Entretanto ao obser-
vador não devem escapar esses
detalhes de vez que eles influem,
decisivamente não só no pano-
rama técnico dos combates como
principalmente no animo dos
próprios jogadores.? A questão
do juiz deixou os nossos repre-
sentantes, de inicio, descrentes.
Vencer em São Paulo já é coisa
do arco da velha; vencer em São
Paulo com juiz paulista, proeza
acima das possibilidades humanas.
Principalmente um juiz como o
sr. Pausanias, que, na partida
Fluminense x São Paulo, aqui
no campo tricolor, já deixara

péssima impressão. Todo mundo
que foi ao segundo jogo cariocas x
gaúchos, deve ter visto a atitude
de extrema energia e intolerância
do sr. Mario Vianna para com
os cariocas. Repehu um, gesto
amistoso de Zizinho, fez com que
Zarzur parasse no terreno para
falar com eie, observou Leíc
pelos seus transportes de natural
alegria ao conquistar o quinto
goal' eníirn parecia até zangado
com os representantes da F. M.
F. Ontem, Brandão levantava o
braço, o juiz consignava uma falta
que não vira, a ponto de não
saber em que direção deveria ser
dado o tiro. Milani agarrou Do-
mingos pela barriga, três > vezes
e não foi observado. Begliomini
atiçava Zizinho para uma forra

absolutamente injustificável sem
que o sr. Pausanias'lhe chamasse
a atenção. Marcou o primeiro
penalty com excessivo rigor e
íez vista grossa a muitas embru-
Jhadas que se passavam na área
bandeirante, quando a pressão
carioca do segundo tempo era
intensa. Foi um 

"juiz calamitoso.
Outro'detalhe: que efeito poderia
ter causado no animo dos cario-
cas aqueles alto-falantes do esta-
dio que de instante a instante
pediam silencio á multidão para
solicitar a presença de um me-
dico, com \irgencia no vestiário
dos paulistas, para^ dizer que o
acidente com Agostinho foi gra-
vissimo, para informar que Agos-
tinho já fora transportado a um
hospital, para revelar uma fratura

na perna de Agostinho!. . . -lsSo
tudo no calor da disputa, posi-
tivamente é de endoidecer. En,-
tretanto quando. Del Debbio,
inutilizou Oswaldinho, partindo-
lhe o joelho; quando Spina que-
brou a perna de Tim — acidentes
lamentadissimos — não houve
o revestimento preconcebido do
fato com as cores da tragédia
ou da calamidade. Zizinho da-
quele instante infeüiz, transformoxi-
se para a torcida, no homem cri-
minoso que merecia um castigo
tremendo. E, quando_ pegava a
bola, centenas de milhares^ de
bocas o vaiavam, gritando: 

"Foi
esse! Foi esse! Pode-se jogar
futebol num ambiente assim?
Mesmo que os cariocas estivessem
numa tarde extraordinária de efi-
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Oberdan, keeper da seleção bandeirante, defende de munhecaço,
acossado por Jair.

Agostinho, o back da seicção paulista; que teve a perna fratu-
rada, após um choque com Zizinho, do quadro carioca. Nesta
foto se traduz sua retirada de campo, íogo após o triste acidente.
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Hasteamento do Pavidião Nacional, antes da luta Paulistas x Cariocas, no Pacaembú-
i

k?y.

ciência — coisa que nao aconte-
ceu — teriam forçosamente de
se descontrolar. Flavio Costa
regressou chocado com tudo o
que se passou em Pacaembú,
Não perdeu entretanto, a sere-
nidade e a confiança. Serenidade
para encarar com altivez a situa-
çao e confiança em/jue a torcida
carioca saberá corresponder aos
ingentes esforços dos jogadoress

estimuSando-os em São Januário
como os paulistas foram estimu-
lados em Pacaembú. 0 apoio das
arquibancadas nesses momentos
é de um valor inestimável. Vamps
acabar com uma dolorosa his~
toria de vaias e assobios que não
resolve, —

Os jogadores cariocas, apon-

tados como provocadores de dis-
turbios e violências, no Pacaembú,
não foram punidos. Aqui bem
o presidente Vargas Netto, con-
siderando necessário qualquer re-
gistro oficial na súmula do juiz,
sobre os acidentes e incidentes,
para se julgar da procedência dos
jogadores cariocas. Como o juiz
não registrou cousa alguma e
não poderia mesmo registrar.

por força de sua incapacidade
técnica e prestigio moral, os
jogadores não sofreram penali-
dades e não foram afastados do
scratch.

Agiu muito bem a Federação,
em contraste com a atitude assu-
mida pelo sr. Joaquim Guima-
rães que cerrou fileiras ao lado"dos 

paulistas, no momento em
que se procurou atirar sobre os
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Miiani salta, acossando Jurandir que, a despeito da difícil situa-
çSo,..logra sair-se bem, afastando o perigo do aroo carioca. Fese do jogo; com Jurandir alerta.
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jogadores cariocas toda a respon- p
sabiíidade do que sucedeu no
Pacaembú, numa tarde triste
para o íoot-balí brasileiro.

JPl? *

0 movimento geral do Cam-
peonato Brasileiro de i—
Foot-Ball de 1942

l.° jogo, em Manaus
Amazonas  -

Rcmia,::v.'.".::.v. %$ 19.502,00
o* BEM2° jogo, cm òao ¦.•.*&**&>,.

Maranhão  6

Re^da.¦.'.'.'.'.'.'.'.':' ÒR$ 8.027,00

3.°Jogo, em João
Pessoa

Paraíba • 6
Rio G. do Norte 0
Renda.  CR$ 8.7o3,00

"1

......... .... ..,...,¦
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17 de Dezembro de 194S

O "celebre" juiz do jo9o Paulistas x Cariocas entre os capitães^ das
respectivamente Brandão e Domingos.:M JBr''- ?

*.: ¦r^í^-íS* Ü

n baclfoaulista vitima de um choque violento embora involuntário com Zizinho, já acamado e impôs-
O back Paul,sta'sjvi;|jmaado em conseqüência, de prosejuir na defesa das cores paulistas.

4.° jogo, em
Maceió

Alagoas  J
Sergipe  ,,,-,, flf,Renda  CR$ 11.644,00

5.c jogo, em
Rccijc

Paraíba  4
Alagoas  1
Renda  CR$ 13./6O.20

6.° jogo, em
Rccijc

Pernambuco... 4
Paraíba  1 h _ ,., nn
Renda  CR$ 2o.421,00

7.° jogo, em
Fortaleza

Ceará  6
Maranhão  3
Renda  CR$ 17.920,00

|||

?>«<,:> ¦:jBBB^. TJ^BL.'¦ 'JgasF'''<•'¦ •SBflilfiíW" ¦ '* ¦¦ MS

Johnson, massagista, tenta melhorar a les8o.de Pedro Amorlm.

equipes de S. Paulo e do Rio,

Ceará  W.O
Amazonas  —

9.° jogo, em
Niterói

Minas Gerais. . 3
E. do Rio  1
Renda  CR$ 22.464,20

10.° jogo, em
Florianópolis

Santa Catarina. 4
Paraná  3
Renda  CR$ 16.950,00

11.° jogo,

Espirito-Santo.. W.O
Baía  —

12.° jogo, em
São Paulo

Matto Grosso.. 6
Goiás  3
Renda  CR$ 11.691,50

1 J.° jogo, em
Belo Horizonte

Minas Gerais. . 4
Espirito-Santo.. 2
Renda  CR$ 21.202,00

14.° jogo, em
Porto Alegre

Rio G. do Sul... 7
Santa-Catarina. 5
Renda  CR$ 36.243,00

U.° jogo, em
Fortaleza

Ceará  1
Pernambuco  1
Renda  CR$ 30.700,60

16.° jogo, em.
São Paulo

Rio G. do Sul... 4
Matto-Grosso... 1
Renda  CR$ 10.597,50
17.* jogo, em

Recife

Pernambuco.... 3
Ceará  • •• ¦ •
Renda  CR$ 30,811,90
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A linha paulista atacou, mas o keeper carioca afasta o perigo.

21? jogo, em
São Paulo

18.° jogo, no
Dlstriio Federal
Cariocas  São Paulo  8
Gaúchos  Minas  1
Renda  CR$ 52.890,20 Renda  CR$ 41.497,00

19.,° jogo, no
DisifitO Federa

Cariocas  6
Gaúchos  1
Renda  CR$ 46.488.20

20.? jogo, em |
São Paulo

São Paulo  3
Mineiros  1
Renda  CR$ 104.832,00

CABELOS BRANCOS...
Envelhecem

UVENTUDE
ALEXANDRE
Faz desaparecer e
EVITA-OS SEM TINGIR

A seieção carioca, vencida por 3x1 pelos paulistas, em. 1.- partida
do certame nacional.

y.mi0wm'm:%í'- í-m^A '¦•::> .,,^v^m^-^i^mk
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22.° jogo, em
São Pa u Io

Paulistas  3
Cariocas  1
Renda  CR$ 240.000,00
Maior renda até o

presente mo-
mento  CR$ 240.000,00

Menor renda apu-
rada no certame CR$ 8.027,00

Maior contagem
Paulistas 8 Mi-

neiros 1.
Renda apurada

até o 22.» jogo... cr$ 771.398,50

AOS SRS. DISTRIBUIDORES E
ASSINANTES DESTA REVISTA
Rogamos indiquem sempre, com as suas
remessas de dinheiro, nome, endereço
e fins a que as mesmas se destinam.

•se. íi í§*~ ,lk •'•*

<r ,:\>:;v:;:-:;:-. hmí*** ¦¦ SS»
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Fase do jogo com o ataque dos cariocas. O hasteamento do Pavilhão Nacional no estádio do Pacaembú.
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Jpk C n s a g c a o dos

mpeões Vascainos
No domingo 22 passado, a diretoria do "Vasco" reuniu os

seus atletas campeões cariocas de 42 para uma festa de confra-
ternizaçao afim de comemorar em família o feito notável dos
mesmos. Seria apenas era família, não fora o desejo do presi-
dente Qyro Aranha em chamar para o convívio cruzmaltino ai-
guns cronistas esportivos, que vêm acompanhando com entu-
siasmo os empreendimentos e a6 conquistas da atual adminis-
tração de São Januário. E a simples presença de cronistas valeu
para que se registrasse com o relevo merecido o êxito da referida

reunião, da qual participaram além. de toda a diretoria, atle-
tas campeões, delegados do clube Libertad do Paraguai e ainda
mais velhos vascainos de todas as épocas, dentre eles os srs. Raul
Campos, benemérito servidor do pavilhão cruzmaltino. Ea pre-
sença dessas figuras do passado, irmanadas com os dirigentes
atuais, serviu para se acentuar o lado< politico> da administração
Cyro Aranha, que visa acabar com as divergências e os blocos den-
tro do clube para apenas ressaltar a comunhão do espirito vas-
caino. E alem desse lado expressivo da reunião a sadia câmara*^

r
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I Uma festa simples e expressiva que serviu para testemunhar

o agradecimento do Vasco ao esforço dos seus atletas
'•'«

«
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dagem reinante entre atletas campeões de atletismo, tênis e na-
tação, bastou para que o observador deixasse a praça esportiva
de São Januário, confortado e satisfeito com o renascimento da
força vascaina, projetado na carinhosa recepção aos jovens de-
fensoies do querido clube. A referida reunião se resumiu na en-
trega de medalhas aos atletas laureados era varias competições
oficiais, discursando o veterano atleta João Corroa da Costa, Ur.
Castro Filho, o presidente Cyro Aranha, dirigentes de entidades,

representantes da imprensa esportiva, dentre eles o nosso co-
lega Antônio Cordeiro, que falou com felicidade e correção em
nome do Departamento da Imprensa Esportiva da A.H.l.

A gravura acima mostra o bloco de atletas gigantes que le-
vantou o campeonato carioca de 42. Ao centre> se ve o ilustre
presidente C.yro Aranha ladeado pelo Dr. João Corrêa da Costa
e o técnico Eugênio Rappaport.

*

I riaBl



x.-.rtVí:^ ¦ .' ; y- '.¦•-¦¦••¦•¦'•.¦¦ '¦"¦ p-pí *—:- --.iir i ~

RS ,.

.'?*

*
¦

&

'

f ¦'.

-í.*:.' r'-...

campanha do
Esporte Clube

Ribeiro Junqueira

m

EM 27 JOGOS. 5 DERROTAS, 1 EM-
PATE E 21 VITORIAS, COM 99
"GOALS" A FAVOR E 45 CONTRA.

Por José Naegele, .secretário
do Ginásio Leopoldinensè e
diretor de esportes do "E.C.

Ribeiro Junqueira".

Dificilmente um clube do
interior consegue realizar
uma. campanha tão bonita
como a que cumpriu, este
ano, 9 glorioso E. C. Ribei-
ro Junqueira, de Leopoldina,
tido merecida mente como o
campeão absoluto da Zona
da Mata mineira. Iniciando
a temporada a 11 de janeiro,
contra o campeão de Bicas,
levou-o de vencida pelo con-
tundente escore de 8x1. No
dia 20 do mesmo mês foi a
Argirita e ali enfrentou e ven-
céu o "Comercial F.C.", lo-
cal, pelo escore esmagador
de 8 x 0. Dai para diante re-
aiizou os seguintes jogos:
Paulistano, em Muriaé, 4x2.
"Tupi", de Juiz de Fora, na
Mancliester mineira, 1 x 0;
Veteranos Cariocas, em Leo-
poldina, 6 x 1; "Fluminense'',
de Nova Friburgo, 5x2; "Vi-
Ia do Carmo", de Barbacena,
5x1; "Mangueira", de São
João Nepomuceno, também
em Leopoldina, 3 x 1; "Co-
mercial", de Porto Novo, no
campo do mesmo, 3x2; "Es-

porte", de Juiz de Fora, em
Leopoldina, 1x2; "Entreri-
ensc", de Entre Rios. na sua
própria cancha, 5x2; "Atlé-

tico", de S. Sebastião da Es-
trêla, no campo do mesmo,
3x1; "União", de Itabirito,
em Leopoldina, duas partidas:
6x4 e 7x1: Tupi de Juiz
de Fora em Leopoldina, 1x0;
"Atlético", de Viçosa, em sua
própria cancha, 3x2; Atlético,
de Mirai, em seu campo na-
quela cidade, 4x1; "Ame-

rica no", de Campos, em Mi-
racema, 3 x 1; "Esporte", de
Juiz de Fora, em Juiz de Fó-
ra, 4x2; "União", de Itabi-
rito, em Itabirito, duas par-
tidas: 2 x 3 e 1 x 1, respectiva-
mente; "Atlético Mineiro",
campeão invicto de Belo Ho-
rizonte, no estádio Antônio
Carlos, jogo noturno, 1 x 4,

sendo que o "R.J." esteve
vencendo até o 30° minuto
de luta por 1 x 0, lutando, ain-
da, com terrível falta de sor-
te; "Atlético e Minas", de S.
João dei Rei, nos seus domi-
nios naquela formosa cida-
de do oeste mineiro, por 3 x
lei \ 0, respectivamente;
perdeu para o Ypiranga",de
"Carangola, no campo do
mesmo, por 2 x 1 e venceu-o,
aqui, por 7 x 4. Finalmente
perdeu para o "Comercial",

de Porto Novo, em. Porto No-
vo, com o quadro desfalcado
de Maninho, Quadrado e Ca-
turé, por 3 x 2. Como se vê,
realizou 27 jogos, obteve 21
vitórias, 1. empate e foi der-
rotado 5 vezes, sendo que ape-
nas uma vez em seu próprio
campo, contra o campeão in-
victo de Juiz de Fora, o "Es-

porte Clube"; no jogo revan-
che, levado a efeito em Juiz
de Fora, porém, o "R.J." des-
forrou-se amplamente do re-
vez que lhe inflingira o cam-
peão da Mancliester minei-
ra, abatendo-o, nos seus pró-
prios domínios e com a auré-
ola de campeão absoluto, pe-
Ia contagem expressiva de 4

x 2. O quadro que encerrou
a temporada estava assim
organizado: Manganga (Pe-
rez), Maninho (Ernani) e Ba-
tista; Itim (Leão), Domicio
e Quadrado (Dandão); J. Ber-
to, Geraldinho, Daer (Má-
rio) Caturé e Elair. Domicio
foi o jogador que conseguiu
o cartaz no corrente ano, de
ser o mais completo centro
médio mineiro. Daer foi o ar-
tilheiro e Geraldinho o joga-
dor mais regular. Manganga
foi um grande arqueiro, ten-
do atuações espetaculares;
Maninho e Batista formaram
uma parelha notável, e Er-
nani quando atuou esteve
sempre firme, técnico e con-
trolado; Itim, Leão, Domi-
cio e Quadrado e Dandão,
atuaram, sempre com firme-
sa, nofadamente o trio Itim,
Domicio e Quadrado, que foi
o que mais vezes atuou. Bcrto
e Leão revesaram-sc na ponta
direita, dando conta do re-
cado satisfatoriamente; Ge-
raldinho é o jogador cerebral,

Ecos da visita do E. C. Ribeiro Junqueira a Belo Horizonte,
quando jogou com o Atlético Mineiro, no Estádio Antônio
Carlos, a noite, pela primeira vez, perdendo, com incrível
jalta de sorte, por 4x1. Na foto vemos: Manganga, o grande
goleiro, José Naegele, diretor de esportes e chefe da embai-
xada, ítim, magnífico médio que está inscrito pelo America
F. C, do Rio, e Domicio, o mais completo centro-médio

mineiro no momento.

um cronômetro- funcionan-
do sempre bem. E' ágil, in-
filtrador, verdadeiro mala-
barista da pelota e atira com
inteligência, de qualquer mo-
do, á "goal", cabeceando,
também, com muita habi-
lidade nos momentos opor-
tunos; Daer é o centro avan-
te a Nono, o antigo centro
avante do selecionado carioca;
atira bem de dois pés, infil-
tra-se perigosamente entre
os zagueiros, é alto e forte
levando vantagem nas car-
regadas; Mário Venancio,seu
substituto, é um verdadeiro
"crack", faltando-lhe, porém,
nos últimos * tempos, preparo
físico. Caturé é o dono* do cou-
ro. Construtor, inteligente,
infiltrador. Elaír é vim pon-
teiro esquerdo de grandes re-
cursos e estréia em grande fór-

ma. Os seus arremates, em
sem pulo, são fulminantes.
Foi com tais elementos que
o "E.C. Ribeiro Junqueira"
realizou uma esplendida cam-
panha em 1942, fazendo jus
plenamente, ao título pom-
poso que hoje ostenta, que
é o de Campeão Absoluto da
Zona da Mata. O ano de 1942
foi dos rubro-negros, não rés-
ta duvida. Haja vista o espe-
tacular feito do Clube mais
querido do Brasil, Campeão
dos Campeões, como disseram
os paulistas, tri-campeão do
Remo, e Campeão de Terra
e Mar de 1942! Estão de pa-
rabens os diretores do "E. C.
Ribeiro Junqueira", os seus
jogadores e o seu técnico,
Prof. Manoel Botelho, pelo
brilhantismo do feito reali-
zado no corrente ano!
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SALVE ELES!. Zizinhò, o eficiente meia di~
reita do Flamengo, i que vem
defendendo o selecionado ca-
rioca, e Pirilo, mais um joga-
dor rubro-negro no "scratch".
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As ocorrências lamentáveis do primeiro choque entre

e cariocas, levado a efeito em São Paulo, .veiu aumentar o

em torno do segundo jogo. A vitoria dos bandeirantes decanta

uma proeza não chegou a atemorizar aòs crentes. Issp,i^rqui

gente do prelio foi o sr. Pausanias. Ora, o s,r. Pausc*-Aias lc

o campo a missão de ajudar ao seu scratch e usou de taríto es

cumprimento dos seus lamentáveis propósitos que, ofpicou

da vitoria paulista para deixar patente que a sua ailbitrag<

causa das tristes ocorrências e o motivo da derrota carioca. ]

pensaram assim estavam cheios de razão. No Rio, em; São J
com um juiz integro e enérgico, os cariocas marcaram'lim trn

sacional fruto de uma notável exibição do scratch de Flavi<

A vantagem de 1x0 não representa em absoluto o que foi o jog<
reflete na sua singularidade toda a beleza do espetáculo. Os

poderiam ter assinalado uma.alta vantagem sem què »bó coi

nenhuma surpreza para os que foram a São Januário.IE iss

o seu "onze" teve a supremacia técnica da ação, envolveu í
adversário, foi mais positivo nas suas arremetidas e mais si

sua função de defensor. Cinco bolas inapelaveis para Oberdai
caram na trave e outras tantas obrigaram o jovem guardiãc
rante a praticar uma série de defesas milagrosas. 0 1x0 regis
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>que intre paulistas
iumen\ar o interesse
ntes decuntada como

Issoiièrque, o diri-
?aúsu.-Aias levou para
l de tatito esmero no
íe, oíuicou o brilho
ua arl-itragem foi a
:a carioca. E os que
o, em; São Januário,
ramiim triunfo sen-
:h de Flavio Costa.
iue foi o jogo, apenas
staculo. Os cariocas

què p constituísse
íario.lE isso porque
, envolveu sempre o
is e mais seguro na
ara Oberdan se cho-
em guardião bandei-
0 1x0 registrado foi

o prêmio justo dos que jogaram mais. E o publico tão inamistoso nos

compromissos do seu scratch, portou-se á altura graças ao estimulo e

aos aplausos da torcida vascaina, os quais tiveram éco em meio da massa

popular que soube aplaudir e estimular a sua camiseta. Deve-se ressal-

tar mais ainda a significativa vitoria, levando-se em conta que a mesma

Nesta pagina aparecem Vários Jlagrantes do serisa-
cional choque em São Januário. As gravuras mos-
tram & esforço supremo de Oberdan, para evitar a

queda de seu arco.
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Ordens e pedido» a R. FASANELLO - Caixa 2458 - Rio
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23 de dezembro | o$ cariocas provando supe-

rioridade técnica e entusias-

mo tránsbordante venceram

os paulistas em São Januário
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A jormidavel dianteira paulista que nãi conseguiu vencer a de/esa carioca.

foi alcançada sobre um adversário que apresentou boa formação, fez
distinguir o excelente preparador fisico perfeito e mostrou grande
disposição para luta.

Todavia, o pulso de Flavio Costa ficou em relevo para desespero
dos seus inimigos anônimos mas para a satisfação daqueles que con-
sideram o técnico rubro-negro, um profissional competente e cioso de
suas responsabilidades. Antes de entrarmos numa apreciação geral
sobre o prelio cumpre-nos o dever de felicitar Mario Vianna cuja ótima
e segura arbitragem veiu provar que os dirigentes da F. M. F. prefe-
rem a lealdade acima dos mesquinhos propósitos de ganhar de qual-
quer maneira. Mario Vianna chegou a exceder se para testemunhar
no campo as idéas nobres do presidente Vargas Netto — idéias que
se prendiam a vencer no gramado da luta. Ao Vasco da Gama, ao
presidente Cyro Aranha e seus auxiliares cabe também uma parcela
considerável do êxito do espetáculo, onde tudo se ajustou para enal-
tecer o valor moral e técnico da seleção organizada e dirigida por Flavio
Costa.

Os primores da cordialidade reinante no encontro da noite do
jogo tiveram na harmonia do conjunto carioca e na frenética comba-
tívidade dos paulistas elementos que deram maior realce ao cotejo.
De um lado a técnica mais apurada, o jogo macio e calculado dum qua-
dro mais ajustado, enquanto do outro, uma defesa coesa, marcando
os dianteiros antagonistas com acerto, barrava o arco que era mais
visado. O primeiro tempo decorreu com marcante supremacia dos
cariocas que, bem orientados se infiltravam com certa facilidade até as
proximidades do arco de Oberdan, mas ali um verdadeiro forte os en-
frentava o trio Junqueira-Oberdan-Bigliomine. As incursões se repe-
liam dando ensejo a um notável avanço do "onze" da cidade, mas o

goleiro paulista resistia bravamente aos arremessos finais, quando estes
não se perdiam por fora da mota. A impressão que se tinha era de que

a resistência cederia mais tarde ou mais cedo, mas esceados os 45 mi-
nutos da etapa inicial verificou-se que o placard se conservava mudo,
teimando em não registrar preponderância de qualquer das equipes
com algarismos que é o que valem come resultado real. Na fase final
os bandeirantes entraram produzindo melhor e equilibraram mais a
partida, obrigando a defesa carioca que até então jogara com os backs
na linha divisionaria do meio do campo a recuar, afim de conter os
avanços que Leonidas organizava com passes rápidos para os pontas.
Houve intermitencias nos ataques, observando-se incursões de lado
a lado. 0 entusiasmo cresceu entre os assistentes, oferecendo o prelio
perspectivas de decidir-se a favor de qualquer dos litigantes. Cria-se
que seria uma injustiça caber a abertura do escore e, sem dúvida, àquela
altura da pugna, consequentemente, a vitoria aos paulistas como injus-
tiça e fruto de maus fados do selecionado metropolitano. Mas, podia,
também, vir o fruto do maior merecimento ao esquadrão local. A expe-
ctativa era enervante para os que torciam pelas cores citadinas. O
tempo escoava-se e, então, verificou se maior pressão dos capitaneados
de Domingos. Este certa vez, chegou a ir na linha de frente com o im-
peto de resolver a situação angustiosa. Doutra foi Jayme que levou
o balão até a área contraria e depois de passar ao ponta ainda aguardou
a devolução para dar o tiro de honra. E o cerco ao arco de Oberdan
tornou-se forte, mas "Verdun" resistia. E, quando se fazia o desconto,
de um minuto das interrupções sofridas por Biguá e Amorim foi que o
baluarte caiu. Ruiu todo esforço dos paulistas! Rendera-se todo esforço
pela manutenção dum empate que serviria melhor aos bandeirantes
do que aos guanabarinos. Fora titanico o esforço de ambos os quadros
e dramáticos os minutos finais da justa. O goal de honra, sensaciona-
lissimo, foi bem a coroação condigna do encontro de gigantes que se
assistiu em S. Januário. Estavam premiados os cariocas com um tri-
unfo que os Igualou na contagem de pontos com o antagonista.
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O Tijuca Tênis Club tem asse-

gurado o titulo máximo do 1.°
Campeonato Carioca de Lai ce-
Livre. E' este o segundo certame

que o grêmio cajuli levanta na

presente temporada no setor do
basket-ball oficial,> pois ha pou-
cos dias, sngrou-se campeão in-
victo na categoria juvenil. Apesar
do campeonato de tiros livres,

promovido pela F. M. B.,
não ter finalisado, de vez que
quatro clubes ainHa terão que
arremessar os cem lances do
returno, o Tijuca pode ser con-
siderado vencedor do certame,
tanto por equipes como indívi-
duaffitiente, pelo feito de Jim
Meireles. Isto porque, a soma
de pontos conquistados pela du-

pia Odim Sarmento — Jim Mei-
reles assinalou um total de 175

pontos, e mesmo que a repre-
sentação do Grajahu T. C., 2."
colocado no turno, com 72 pon-
tos, marque os cem pontos da
série íinal, o que é deveras im-

possível, o Tijuca ainda sairá
trianfante, com. uma1 vantagem
de 3 pontos. O basket-baller
Jim registou na serie do returno,
sexta-leir;> ultima, no ginásio do
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A dupla Jim Meireles — Odim Sarmento, do Tijuca, campeã carioca de lance livre.

0 Tijuca a é Campeão
Fluminense, uma perjortnance ja-
mais assinalada até hoje, pois

em. 50 arremessos errou apenas
um, o 10.° dos 25 primeiros lan-
ces. Este resultado superou o
recorde continental em poder
do chi.eno, Renato Castro, com
48 tiros acertados, alcançado no

ultimo campeonato sul-americano,

que foi considerado uma autentica

proeza. A marca nacional per-
tencente ao bandeirante Cerello
foi também quebrada, por cinco

pontos. Odim, a outra figura

Carioca de lance livre
do binômio campeão, assinalou

um numero de pontos apreciável
na serie do returno^.iipenas supe-

rados no Sul-Americano deste

ano e no Campeonato Brasileiro

de 1939. O resultado coletivo

da equipe tijucana no returno,

de 92 pontos, ainda não "íoi atin-

gido em nenhum certame nacio-

nal ou continental. Os conipo-

nentes da turma campeã mar-

caram o seguinte numero do

pontos no turno e returno: Jim
—46 e 49. Total: 95; Odim —

37 e 43. Total: 80. O Tijuca

com esta vitoria está de posse
transitória da Taça "Plutão Ma-

cedo". ti
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JOGOS ABERTOS DO INTERIOR
17 de Dezembro de 1942

PAULISTA
Grande êxito assinalou a 7.a disputa dos "jogos abertos do interior paulista" —
Santos sagrou-se tri-campeã, vencendo quatro dos sete torneios e obtendo ainda
três vice-campeonatos — Completa reportagem demonstrando os resultados —
Comentários sobre o desenrolar do torneio novamente efetuado em Ribeirão Preto

Escreveu ARY FORTES, para 
"ESPORTE ILUSTRADO'

1
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Cont. do numero anterior

Esse certame, que sem-
pre mereceu de "Esporte Ilus-
tradó" a mais acentuada sim-
patia e total publicidade, te-
ve este ano o mesmo amparo
dos anos anteriores.

Os números passados ser-
viram para oferecer, em seus
mínimos detalhes técnicos,
de reportagem e de ilustra-
ção, tudo quanto ocorreu no
certame deste ano, em que
mais uma vez soube a garbo-
sa mocidade de Santos, pelos
seus esportistas de ambos os
sexos, conquistar a maioria
dos principais títulos.

Tudo relatado, publicamos
agora a ultima parte, pela
quul se conhecerá a síntese:i a organização geral e do de-
senvoivímento do importan-
te certame do interior do
Brasil. E5-lo:
QUADRO DE HONRA NOS JOGOS
ABERTOS

1936 — EM MONTE ALTO —
Campeão, UBERLÂNDIA; 2",
Piracicaba; 5o, Franca; 4o, O-
limpia; 5o, Mirasól; 6o, Mon-
te Alto.
1937 — EM UBERLÂNDIA —
campeão, UBERLÂNDIA; 2°,
Amparo,3o, Franca; 4o, Soro-
caba; 5o, Olímpia; 6°,Phajuí.
1938 — EM SOROCABA —
Campeão, UBERLÂNDIA; 2°,
Campinas; 3°, Sorocaba; 4o,
Franca; 5o, Tatui; 6o, Itú.
1939 — EM CAMPINAS —

Campeão, CAMPINAS; 2o,
Santos; 3o, Jundiaí; 4o, Soro-
caba; 5o (empatados) Uber-
landia, f São Vivcente e Ara-
raquara. &* m
1940 — EM SÃO CARLOS —
Campeão, SANTOS ;$ 2o, Cam-
pinas; 3°, Piracicaba; 4o, São

Carlos, 5o Guaratinguetá;6°,
Ribeirão Preto.
1941 — EM RIBEIRÃO PRETO
Campeão, SANTOS; 2o, Ri-
beirão Preto; 3o, Guáratin-
guetá; 4o, Campinas; 5o, Tau-
bate; 6o, São Simão.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

A classificação final dos Jo-
gos Abertos do Interior, em
sua sétima realisação, foi a
seguinte:

LOGAR pontos

Io—SANTOS 58
2o-RIBEIRÃO PRETO... 31
3°—CAMPINAS 26
4o—PIRACICABA 21
5°-RIO CLARO 14
6o—SÃO SIMÃO 6
7°-MARILIA 5
8o—JUNDIAI 4
9°-TAUBATE' 4
10"—ARARAQUARA 3
11o—BAURU' 2
12°—SOROCABA e LINS. 1

PRÊMIOS INSTITUÍDOS PARA OS
JOGOS ABERTOS DO INTERIOR EM
RIBEIRÃO PRETO — 1942

CONQUISTADOS PELA CIDADE DE
SANTOS — POSSE TRANSITÓRIA

Troféu "Dr. Ademar de Bar-
ros" — Riquíssimo bronze,
em pedestal de mármore de
Carrara, instituído em 1939,
para a cidade Campeã dos Jo-
gos — Coube a Campinas con-
quistá-lo, pela primeira vez,
em 1939. Santos é a sua atu-

ai detentora, tendo-o con-
quistado em 1940, 1941 e 1942.

Taça "Bandeira" — insti-
tuida em 1937, pela extinta
organisação denominada
Bandeira", para a cidade cam-
pea dos Jogos. Uberlândia
conquistou-a duas vezes (1939)
(1937-1938), Campinas uma
(1939) e Santos três vezes(1940,
41 e 42).

Taça "Construtora Univer-
sal"# — Instituída em 1942,
equipe campeã do Tênis —
SANTOS.

POSSE DEFINITIVA

Taça "Lojas Brasileiras"
— Campeonato de Voleibol
Masculino.

DESPERTE A BBLIS
DO SEU FÍGADO

E Saltará da Cama
Disposto para Tudo

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

Uma simples evacuação náo tocará a
causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazem correr
esse litro de bilis e você sente-se disposto
para tudo. São suaves e, contudo, especial-
mente indicadas para fazer a bilis correi
livremente. Peça as Pílulas Carter. Não
^£eite outro produto. Preço: 3$000.

Setti"Taça "D. R. A.
Campeonato de Voleibol
minino.

Fe- S ii
Cam-

Cam-
Saltos

Campeo-

Taça "Dr. Armindo"
peonato de Tênis
Taça "Casa Clark"

peonato de Natação
Mascü.lino

Taça "Fulgor" —
nato de Natação e Saltos Fe-
minino.

Taça "Chapelaria Central"
Vice-campeonato de Bola

ao Cesto Feminino.
Taça "Assoc. Comercial"

Vice-campeonato de Bola
ao Cesto Masculino.

Taça "Dunlop"
Vice-campeonato de Atletismo.

Taça ''Empresa Águas" -—
Campeonato Atletismo Fe-
minino,

Taça "Cidade RJb.Preto"
a campeã absoluta dos Jo-

gos em 1942.
Troféu " Homenagem ao

Conselbo Regional de Despor-
tos" — Instituído pela Fede-
ração Paulista de Natação ao
melhor resultado técnico da
competição de Natação e Sal-
tos Ornamentais —. Santos
conquistou-o com o resulta-
do do seu amador Fernando
Coelho.

CONQUISTADOS PELA CIDADE DE
RIBEIRÃO PRETO — POSSE DE-

FINITIVA

Taça " Usinas Junquira "
a Vice-Campeã dos Jogos

Abertos em 1942
Taça " Galeria Paulista"

Vice-campeonato de Vole-
boi Feminino

Taça "VII CAMPEONATO"
Vice-campeonato de Tênis.

TÊNIS ~ Os componentes da delegação de tênis, vencedora em Ribeirão Preto, ao serem recebidos pelo prefeito de Santos, comos trojeus conquistados na grande olimpíada. Da esquerda para a direita: Rodoljo E. Mourão, Américo Liparachi (diretor res-
ponsavel), Paulo AI. Pinheiro, dr. Amdcar Mendes Gonçalves {capitão da equipe) dr. Antônio Gomide Ribeiro dos Santos.

prefeito munipal, Valdemar R. de Souza e Gim Góia.
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REGRESSO DOS TRI-CAMPEÕES DO INTERIOR — Flagrante da manifestação promovida na gare da S. P. R. aos atletas de

Santos que participaram da 7a. disputa dos Jogos Abertos do Interior. •

CONQUISTADOS PELA CIDADE DE
CAMPINAS — POSSE TRANSITÓRIA

Taça "Cidade de Ribeirão
Preto" — Instituída em 1941
pela Empreza Construtora"Universal", Ltda. á cidade
vencedora do campeonato de
Atletismo. Posse definitiva
após 3 anos consecutivos oa
4 alternados. Santos conquis-
tou-a em 1941 e Campinas em
1942.

Troféu "Eduardo de Gre-
gorias" — Homenagem ao
fundador do atletismo na ei-
dade de Ribeirão Preto e ins-
titüidò pelos atletas vetera-
nos, em 1942, á cidade cam-
peã de Atletismo — Posse
transitória — Campinas ob-
teve-o em 1942.

POSSE DEFINITIVA

ma Reickmann & Cia., ao
vencedor do campeonato de
Bola ao Cesto. Posse defini-
tiva após três vitórias conse-
cutivas ou quatro alternadas.
Uberlândia conquistou-a em
1938, Campinas em 1939, Gua-

ratinguetá em 1940, Santos
em 1941 e Piracicaba em 1942.
POSSE DEFINITIVA

Taça "Elgo" — a Campeo-
nato de Bola ao Cesto Mas-
culino.

MTaça "Ao Bom Petisco
Campeonato de Atletismo.

CONQUISTADOS PELA CIDADE DE
PIRACICABA — POSSE TRANSITO-
RIA

Taça '/Sal Diamante" —
Instituída em 1938, pela fir-
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Taça "Deloiagono" — Vi-
ce-campeonato de .Voleibol
Masculino ^;^*^

Taça "Hotel Aurora" — Ao
quadro que maior numero
de " cestas " alcançasse no
torneio de "baskét-ball" mas-
culino.

CONQUISTADOS PELA CIDADE DE
FIO CLARO — POSSE DEFINITIVA

Taça "A.B.C." — Campeo-
nato de Bola ao Cesto Fenii-
nino.

PRÊMIOS INDIVIDUAIS

Foram ainda conferidos ar-
tisticos prêmios e medalhas
aos elementos que mais ^se
destacaram nas competições
de atletismo de natação. Der-
manio Silva, de^ Marilia, an-
tonio Carlos Padilha, de Cam-
pinas, Carmen Bastos, de Ri-
beirão Preto e Norma Ramos
Corchs, de Santos e também
os nadadores Fernando Coe-
lho e lisa Cardirn, de Santos,
receberam custosas meda-
lhas pelas perfomances cum-
pridas nas provas em que par-
ticiparam.

ENCERRAMENTO DO CERTAME

Após a competição de na-
tação e saltos, realizou-se a
sessão de encerramento do
Congresso dos ^ Jogos Abèr-
tos, sob a presidência do dr,
Fábio de Sá Barreto, com a
presença de altas autoridades
da cidade e delegados de to-
das as representações concor-
rentes...

«¦¦M

Cerimonia do hasteamento das bandeiras Nacional e da
C. B. D., procedida pelo prejeito Dr. Fábio de Sa Barreto.

Números atrasados desta
Revista no Ceará

Pedir a

& ALAOR ALBUQUERQUE

Praça do Ferreira, 621 — Fortaleza.
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Congresso de encerramento a chefia da delegação Santista e os prêmios conquistado.

Nesse cònclavè, levado a
efeito, domingo 18, á tarde
nas dependências do "g^mna-

sium" do Estádio Municipal,
foi feita a entrega dos premi-
os aos vencedores, sob inten-
sos aplausos da assistência.

Ainda domingo, promovi-
do pela municipalidade ri-
bero-pretana, realisou-se o
Baile da Vitória, a que com-

pareceram as mais expressi-
vas figuras esportivas e soei-
ais, autoridades e componen-
tes das delegações partici-
pantes.

TANABI E RIBEIRÃO PRETO
HOMENAGEADAS PELA
DELEGAÇÃO DE SANTOS NO
CONGRESSO DE ENCERRAMENTO

Por ocasião do Congresso
de Encerra nento, pediu a pa-
lavi*a o prof. Oscar da Silva
Musa, da representação san-
tista para oferecer ás repre-
sentações de Ribeirão Preto
e Tanábi artísticos cartões
de príita. Justificando esta
manifestação, o representa n-
te de Santos declarou cor-
responder a oferta a Ribei-
rão Prelo pela admiração dos

praianos ao trabalho de de-
senvolvimento que se proces-
sa em todas as modalidades

praticadas naquele setor do
Estado.

Números atrasados desta
Revista em Pernambuco

Pedir a A. MADALENA

Rua 7 de Setembro, 128 - Recife

Quanto a Tanabí, disse o
orador merecer a homenagem
como estreante ao grande cer-
tame, movida apenas pelo
ideal de colaborar para o su-
cesso da olimpíada que tan-
ta projeção alcançou no Bra-
sil. Efetivamente, é digno de
nota o esforço dos represen-
tantes tanabienses nesse sen-
tido, de vez que a sua locali-
dade está situada em trecho
não servido por estradas de
ferro, razão porque tem gran-
de significação a participa-
ção no certame.

A iniciativa de Santos, re-
conhecendo os esforços de Ri-
beirão Preto e Tanabí; foi mui-
to bem recebida pelas demais
delegações que também ma-
infestaram a sua solídaric-
dade ao ato.

CALOROSA RECEPÇÃO PR0M0-
VIDA EM SANTOS AOS CAMPEÕES

Em Santos, onde chegou
2a. feira, dia 19, de regresso
da viagem a Ribeirão Preto,
recebeu a representação cam-

peã uma festiva recepção por
parte dos aficionados locais que
desfarte, manifestaram o
regosijo pelo triunfo obtido
na 7a. disputa da olimpi-
ada interíoriana.

Um grande desfile foi or-

ganisado na gare da Inglesa,
sendo os componentes da em-
baixada conduzidos até o Pa-

ço Municipal e apresentados
ao chefe do executivo muni-
cipal, Dr. Antônio Gomide
Ribeiro dos Santos. Usaram
da palavra nessa ocasião, o
dr. Constancio Vaz B. Guima-

17 de Dezembro de 1942

Números atrasados desta
Revista na Bahia

Pedir a ALFREDO J. SOUZA
Rua do Colégio, 8 — Salvador

rães, presidente 
"da delega-

ção, e dr. Amilcar Mendes
Gonçalves, capitão da equí-

pe santista de tênis ..
Por ultimo, falou o prefei-

to de Santos, manifestando
a satisfação e a admiração
da população da cidade pe-
los triunfos alcançados em Ri-
beirão Preto, e concítando os
atletas a proseguirem na bri-
lhante campanha que vem
ostentando nas competições
de suas especialidades.

SOROCABA, ELEITA SEDE PARA
A DISPUTA EM 1943

Durante as sessões do Con-

gresso, em Ribeirão Preto,
foi feita a escolha da cidade-
sede para a 8a. disputa dos

Jogos Abertos do Interior,
cabendo a Sorocaba que já o
fora em 1938, o honroso en-
cargo. Uberlândia que tam-
bem se candidatara, teve a
sua indicação recusada, por
estar localisada fora da ju-
risdição da Diretoria de Es-

portes do Estado de S. Paulo.

Números atrazados desta
revista em Alagoas

Pedir a AGENOR S. MARQUES

Rua do Comercio, 532 - Maceió
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Assistência presente ao Campeonato de Natação e Saltos.
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Aguardem a magnífica edição do ALMANAQUE
EU SEI TUDO para 1943. Calendários, informações
úteis, curiosidades, contos ilustrados, muitas [paginas
coloridas, historia e literatura, etc. etc. Será exposto
á venda em todas as livrarias e bancas de jornaes

do Brasil.

Redação Maranguape, 15 — RIO DE JANEIRO
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No clichê supra aparecem; — -Em 
cima, a) O sr. Sabino de Abreu Camargo, prefeito municipal de São Carlos, quando dava o ponta-pé inicia!/b) Rute, o melhor elemento da defesa alvi-negra ; c) Parte da assistência que assistiu ao embate. Em baixo: a) O quadro do Corintians. vencedordo prelio/ o) A equipe do C. A. Piracicabano/ c) "Casados" e "Solteiros", em franca camaradagem, antes do inicio da bela tarde esportiva.No centro desta ultima fotografia, o capitão Rocha faz entrega a Rolemberg, dos Solteiros, da coroa que substituiu a corbellle de flores.

OS ESPORTES NO INTERIOR PAULISTA
O Corintians de São Carlos venceu com autoridade o

C. A. Piracicabano por 5x0
NÔLE, A GRANDE FIGURA DO ATAQUE C0RINTIAN0 — RICARDINHO 2, NOLE 2 E RUBENS, OS CONSTRUTORES DO"PLACARD" — ENCONTRANDO PELA FRENTE UM QUADRO COESO E COMBATIVO, 0 "ONZE" VISITANTE BAQUEOU
SEM APELO — DESTACADAS FIGURAS DA SOCIEDADE SANCARLENSE PRESENCIARAM 0 GRANDE EMBATE

(Escreveu ROCHA NETO, redator-correspondente de ESPORTE ILUSTRADO para todo o interior paulista)

Realisou-se em Sâo Carlos
a mais empolgante partidada temporada entre cs aguer-
ridos quadros do C. A. Pira-
cicabano e Corintians-Co-
mercial F.C., um dos expo-
entes máximos da força fu-
tebolistica de São Carlos.

TOGO ATRAENTE

Por vários motivos, a pele-
ja jogada entre piracicaba-nos e sancarlenses vinha sen-
do aguardada com vivo en-
tusiasmo pelos amantes do
futebol da terra de Jesuinode Arruda. Primeiramente,
porque a finalidade do encon-
tro era de sentido patriótico,
pois a sua renda liquida re-
verteu em beneficio dos co-
fres sociais do Aéro Clube lo-
cal, entidade presidida pelodr. Teodoro Fehr. Em segun-
do lugar, devido à pujançados grêmios litigantes e por-
que _ também o quadro de
Mário Teles, semanas antes,
havia conseguido três vitó-
rias espetaculares sobre equi-
pes de Piracicaba e Campinas.
Grande foi a assistência quecompareceu ao "Estádio Rui

Barbosa", pois, para presen-
ciar o choque entre corinti-
anos e atléticanos e, daque-
Ia praça esportiva, saiu a mas-
sa admirada com o jogoapresentado pelo simpático"alvi-negro" que aniquilou
seu antagonista assinalan-
do 5 a 0 no marcador. Embo-
ra a contagem fosse áspera
para o antigo Sucrérie, a pe-
leja conseguiu agradar em
cheio, pois o quadro derro-
fado. mesmo vencido, lutou

ULPIO, que dia a dia vem se PAULO PRETO/o segurofirmando na^méta "alvi-negra". médio .que São Carlos admira.

com galhardia somente se
entregando perto do encer-
ramento do grande jogo» O
CA. Piracicabano fez o pos^
sivel para baquear honrosa-
mente, mas o quadro de "Max
Baer", em tarde de grande
gala, não lhe permitiu uma
reação á altura e o "placará"
então falou alto.

A PRELIMINAR

Preliminarmente jogaram
Casados e Solteiros. Foi uma
partida bastante interessan-
te e finalisou com o resulta-
do de 2 a 1, em favor destes
últimos. Antes do inicio do
jogo, o capitão dos "aliança-
dos" fez entrega ao capitão'
dos Solteiros de uma "coroa",
em substituição da corbeille
de flores.

vil

ã

Anlm de Inlclar-se a pugna, elementos do Corintians e C. A. Piracicabano posam ao lado do sr. Sabinod« Abreu Camargo, prafelt© munlclps! * dr, Theodor© Fehr, par* « objetiva.
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DETALHES SOBRE 0 MÁGESTOSO
EMPREENDIMENTO LANÇADO NA
ATUAL GESTÃO DO PREFEITO DR.
ANTÔNIO GOMIDE RIBEIRO DOS
SANTOS — GENTILEZAS A' IM-
PRENSA E RADIO

. Pela ação. enérgica e deci-
siva de seu Prefeito Muni-
cipal^ — Dr. Antônio Gomi-
de Ribeiro dos Santos — plan-tara a cidade de Santos den-
tro em breve outro marco
grandioso na senda do seu
progresso esportivo: a cons-
trução do Estádio Municipal.

Antiga aspiração da mo-
cidade esportiva da terra de
Braz Cubas, que vê, assim,
estender-se o campo de suas
atividades em prol da edu-
cação física em nosso Pais,
representa o novo empreen-
dimento outra valiosa con-
tribuição da municipalida-
de de Santos ás grandes ini-
ciativas que se lançam no es-
tado bandeirante, em seus
diversos setores de admistra-
ção.

DETALHES DO FUTURO
ESTÁDIO MUNICIPAL

De acordo com as informa-
çoes prestadas "pelo Dr.Zenon
Lotufo, Engenheiro da Pre-
feitura, na entrevista conce-
dida aos cronistas esporti-
vos, o Estádio Municipal
apresentará as mais moder-
nas instalações, tais como
bares, salas de serviço, cabi-
nas telefônicas, "placardes"
luminosos, etc, contando
com campo de futebol, pis-
tas para atletismo, ciclismo
e motociclismo, piscina, qua-dras cobertas e descobertas
para a prática de tênis, bola
ao cesto e voleibol.

Como vemos, tudo que se
fizer em matéria de esporte
campo ou piscina, terá em
Santos, no seu Estádio, o
ponto máximo para a apre-
sentação dos expoentes des-
sas modalidades da cultura
fisica.

O campo de futebol terá
duas arquibancadas cober-
tas, com capacidade para 5500
pessoas sentadas. A parte des-
coberta poderá receber 22000

^É^fej^V ^ ^^^Éj^jf mvi^|

Visão do que será o Estádio Municipal de Santos, apresentando no primeiro plano ginásio e piscina e, ao
fundo campo para futebol/ pistas para atletismo/ ciclismo e motociclismo e confortáveis instalações para o

publico. A magestosa obra está orçada em mais de 10.000 cruzeiros.

assistentes, também senta-'
dos, e com a lotação comple-'
ta o estádio acomodará cer-
ca de 30000 espectadores. ,Circundando o gramado
para futebol, ficarão locali-j
zadas as pistas para atletis-J
mo, ciclismo e # motociclis-j
mo, estas em conjunto,o que'
permitirá seja desenvolvida1
a velocidade de 160 quilome-j
tros horários, dotando assim
a cidade da única pista ^parajas^ competições desse gênero(
existente no País, o que, como
é de vêr-se, provocará o seoj
incremento e conseqüente as-!

cendencia no nivel técnico
dos praticantes locais desses
esportes.

A piscina, com as dimen-
soes olímpicas, de 25 x 50, será
provida de torre para saltos,
sendo adotados os últimos
melhoramentos conseguidos
pela técnica especializada,
no tocante ao trato da água
a ser utilizada. Possuirá tam-
bem entradas e saidas reser-
vadas aos competidores, não
tendo estes contato com o pu-
blico.

Segundo nos adiantou o
nosso informante, a pisei-

na será também coberta, fi-
cando dessa forma sanados
todos os inconvenientes quedecorrerem do máu tempo,
já dificultando já impedin-
do a realização de provas de
natação e* saltos bem como
partidas de "water-polo".

Lidimo anseio dos prati-cantes do bola ao cesto e vo-
leibol # santistas, que nessas
modalidades perfazem um
total de cerca de cincoenta
turmas de diversas catego-
rias, era a obtenção de um
Ginásio, permitindo a prá-

.,._i
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Dr. Antônio Gòriiide Ribeiro dos Santos, atual prefeito da terra dos
AndradaS/ e credor do reconhecimento de seus esportistas pelo deci-

do apoio emprestado ao desenvolvimento da educação fisica

¦:%

Reunião na prefeitura de Santos — O dr. Zenon Lotufo, engenl
da municipalidade, em companhia do sr. Prefeito apresenta aos
nistas e locutores esportivos de Santos e São Paulo os planos

grandioso Estádio,
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OS ESPORTES NO INTERIOR PAULISTA »Kf

O PONTA PE' INICIAL

Terminada a preliminar,
entraram em campo as cqui-
pes principais que se forma-
ram nas seguintes ordens,:
CORINTIANS: — Ulpio, Ru~
te e Tiziani; Isauro, Jabási-nho e Paulo; Minguinho
(Ricardinho), Moreno, No-
le, Gentil (depois Petrone,
depois Gentil) e Rubens.
PIRACICABANO:—Baiano, Pe-
drinho e Rensi; Coringa, Mo-
acir e Zé dos Santos (Babi-
co); Nino, Grifo (depois Zé
dos Santos), Tito, Darci e Ra-
beca.

Quando Fumaça trilou o
apito, o sr. Sabino de Abreu
Camargo, M.D. Prefeito Mu-
nicipal, deu o ponta-pé ini-
ciai debaixo de palmas da
considerável assistência.

Iniciou-se a refrega e á me-
dida que ela ia-se desenro-
lando, lances sensacionais
Iam aparecendo de ambos
os lados. Apezar dos esforços
os ataques, somente pertodo final da primeira fase ê
que foi aberta a contagem.
Cole, o bravo comandante

num qpra «portar
essas dores reumá-
tlcaa que tornam
a vida aborrecida.

quando existe

ÓLEO ELECTRICO
«•• lá

rápido o
completo
alivio ?

tica .desses esportes, mesmo
nos dias em que o [tempo se
mostre menos benevolente,
pois muitas vezes partidas
entre clubes locais e turmas
visitantes teem sido prejudi-
cadas por aquela razão, o quenão se dará, logo que seja exe-
cutado o programa da Pre-
feitura santista.

Conforme reportagens di-
vulgadas por esta mesma re-
vista, a posição ocupada por
Santos nesses dois esportes
é bastante destacada, dentro
do cenário esportivo paulis-
ta, o que plenamente se com-
prova com. os feitos assinala-
dos no ultimo Campeonato
Aberto do Interior e em ou-
trás competições realizadas.

O aristocrático esporte da
raquete também não foi es-
quecido pelos # idealizadores
do Estádio, pois será cons-
truida uma esplendida qua-dra coberta, com lotação pa-
ra 3.000 pessoas.

Estão, assim, de parabénsos tenistas praianos com a

(Continuação da pag. 20)

da ofensiva corintiana esqui-
vou-se de um adversário e
de 30 jardas, aproximada-
mente, expediu um tiro
rápido que deixou Baiano
sem ação, fazendo a pelota
aninhar-se em seu arco.

A FASE DECISIVA

Desejavam os litigantes en-
trarem firmes na luta no se-
gundo tempo, mas a chuva
que caiu impediu isso e o "ai-
vi-negro", com a vantagem
de 1 a 0, assediou firme o pos-
to de Baiano que se entregou
assim como seus com.panhei-
ros, quando faltavam 20 mi-
nutos para o final do "ma-
tch". O ataque corintiano,
funcionando com. brilho in-
vulgar conseguiu burlar mais
quatro vezes o arco visitan-
te, por intermédio de Nole,
Ricardinho 2 vezes e Rubens,
ao^ passo que Ulpio conseguiu
deixar inviolável suas redes.
Essa vitória, alcançada pe-Io "alvi-negro", represen-
ta a mais bela e expressiva
colhida por uma equipe de
São Carlos, sobre quadrosde Piracicaba, "eracks" de
nomeada nos vários desportos.

OS MELHORES

Dos derrotados, nem todos
jogaram dentro de suas pos-
sibilidades. Baiano, apezar
de vencido 5 vezes, conseguiu
entusiasmar a assistência em
vários momentos. Moacir,
que militou no Santos F. C.
e depois no América do Rio
e Belo Horizonte, mostrou
possuir ainda alguma cias-
se, embora sua fôrma não
seja das melhores. Tito, o
chutador perigoso de Piraci-
caba,, mostrou-se inofensivo
nessa peleja. Os restantes
com altos e baixos.

creação desse # melhoramen-
to, que permitirá a realiza-
ção de partidas entre os ma-
iores azes dessa modalidade,
com todas as vantagens e sem
os prejuízos•¦• que possam ad-
vir de quaisquer inclemen-
cias atmosféricas quando de
jogos em quadras ao ar livre.

Dessa maneira, contando
com as já existentes praçasesportivas e mais o Estádio
Municipal, que espera-se seja
dentro em breve uma magm-
fica realidade, estará a terra
dos Andradas marchando ao
par dos mais adeantados cen-
tros esportivos do país, numa
pujante demonstração de
quanto pôde o espirito empre-
endedor de seus filhos, que
preparando-se nas lides es-
portivas, ti abai bani com en-
tusiasmo no sentido de levan-
tar cada vez mais alto o seu
valor atlético, dentro da fra-
ternidade desportiva da Pa-
tria.

Nôle o bravo comandante da ofensiva sanearlense, que teve um
saliente papel na vitoria espetacular do Coriníians, sobre o CA. Pira-
cicabano. Esse elemento, de Dourado, vem sendo cobiçado por um
grande clube de São Paulo, que deseja obter seu concurso, para a
próxima temporada. 2 — Minguinho e Moreno, que formaram, no

primeiro tempo, a ala direita perigosa da equipe sancarlense.

Uma reminiscencia oportuna — O quadro do Corintians F. C. que aba-
teu em 1941, pela contagem de 2 a 1, o Paulista, de Piracicaba.
Depois dessa peleja, o "alvi-negro" venceu mais quinze partidas se-
guidas. Em pé: Roberto, Roleman, Horacio, Margarido, Tubinha, Biro,
Paulo e Osses, trenador. Ajoelhados: Tomaz, Nico, Otávio, Tieres e

Calú. Deitado, o guardião Max Baer.

GENTILEZAS DA MUNICI-
PALIDADE SANTISTA E DO
SANTOS F.C,

A Prefeitura de Santos,por
um gesto que caracterisa a
obsequiosidade de seu ilustre
titular, fez hospedar ás suas
expensas, num dos grandeshotéis da Praia, a delegação
de jornalistas de São Paulo
e o Santos F.C. rematando
as homenagens aos colabo-
radores da imprensa e rá-
dio, santistas e paulistanos,ofereceu-lhes fino "cocktail"
no Parque Balneário, segui-
do de um jantar no Casino
da Ilha Porchat.

Todas estes gestos foram
devidamente apreciados pe-los^ homenageados, tendo-sc
verificado durante aquelas
reuniões ambiente da mais
ampla cordialidade.

Estiveram presentes os se-
guintes cronistas: Paulo Fe-
lipeti e Vinicio Orlandi, do"0 Estado de São Paulo";

Salatiel de Campos,do "Cor-
reio Pa u 1 i s t a n o ", Araken
Patuska, da Rádio Cultura;
Pimenta Neto, do "O Espor-
te"; Erlindo Gusmão, Miguel
Munhoz e Plínio Ciasca, da"A Gazeta"; Dimas Rolim,
do '/Diário da Noite'; Edu-
ardo Jardim, da "A Noite"
e "O Dia"; Ari Silva, do "Di-
ario de São Paulo"; Artur
Dias, da Rádio Bandeirante;
Bruno Sobrinho, da Rádio
Cosmos; Cândido Hernandez,
da "Folha da Noite"; Jaime
Pinto, de "O Diátio"; Fran-
cisco Sá Júnior, pela "A Tri-
buna" e Associação dos Cro-
nistas Desportivos de Santos
e Pedro Rosa e Ari Fortes, do"Esporte Ilustrado".

Desejamos aqui manifes-
tar^ o reconhecimento desta
revista especial isada inume-
ras atenções dispensadas aos
seus representantes pelos ai-
tos funcionários da Prefeitu-
ra de Santos, membros da
Comissão Central de Espor-
tes da 21a. Região e dirigen-
tes do Santos F. C.

m
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CONTINUA BRILHANDO A ESTRELA DO "CAMPEÃO" — A GLORIOSA JORNADA
DO ATLÉTICO ESPORTE CLUBE, DE CURVELO — UM POUCO DE HISTORIA

JOGREFI escreveu para "Esporte Ilustrado".

Ha dias "Esporte Ilustra-
do" publicou uma crônica de
Souza Filho a respeito da or-
ganização esportiva da "As-
sociação Liceu Mineiro de
Atletismo".'

O cronista em ligeiro comen-
tário disse da existência, na
cidade, de vários outros clu-
bes, entre os quais o "Atlé-
tico Esporte Clube".

Hoje queremos o apoio da
brilhante revista "Esporte
Ilustrado" para podermosfocalizar a trajetória do "cam-
peão sertanejo", através do
cenário esportivo de Curvelo.

Fundado em 1927 o "Atlé-
tico" vem desde aquela épo-
ca desenvolvendo uma ativi-
dáde ininterrupta e, apesar
das dificuldades financeiras,
vai assim mesmo vencendo
tudo e todos, graças ao entu-
siasmo moço de seus dirigen-
tes e defensores.

Quando Chiquito Soares to-
mou a iniciativa de fundar
aqui, um clube esportivo en-
controu^ de um lado o apoio
necessário, e de outro fora vis-
to como um visionário. Ele,
entretanto, não se deixou do-
minar pela opinião dos indi-
ferentes.

Começou a luta tendo em
vista colocar Curvelo em lugar
de destaque na vida esportiva
de Minas Gerais.

Estavas lançadam as bases do
clube, era preciso operários
para levar avante o plano de-
lineado. Chiquito iniciou a lu-
ta convocando p elemento mo-
ço para os treinos, e todas as
tardes lá no "estádio saudo-
so" da rua Juvenal Gonzaga,
estava o Presidente-técnico
adestrando aqueles moços,
em cujo entusiasmo estava a
grandeza do Atlético.
JDaquela época ainda hoje

são lembradas as pelejas con-
tra os mais categorizados qua-dros, notadamente os jogoscontra o Revolver Clube.

Depois, como acontece com
os clubes do interior, o Atlé-
tico experimentou um períodode duras e negras provações.

A este tempo Chiquito jáhavia deixado a direção do
clube, mas a semente plantadacom tanto carinho e ardor
haveria de ser um dia uma
grande arvore.

Diante das dificuldades a-
presentadas para o "alvi-ne-
gro" previa-se a extinção do
clube o que só não acontece
devido ao amor pela causa do
Atlético demonstrada por Luiz .
Crispim, antigo goleiro do"alvinegro", que resolveu
continuar o trabalho iniciado
por Chiquito Soares, e poste-riormente seguido por F.
Zarzur e Amim Tanure.

E como é sabido que "seiva
nova só se encontra na moci-
dade", Luiz foi buscar no qua-dro Juvenil os elementos de
que precisava para constru-
ção de um bom conjunto.

Assim, hoje o Atlético conta
com "cracks", saídos quasitodos do Juvenil, como Caito,
Junqueira, Edison, Adilson,
Amador e muitos outros. Da
velha guarda apenas Jacy,Elias, Itagiba continuam, em-
prestando o seu concurso ao
clube.

Farol é um elemento novo
e que nos veiu do Ipiranga Es-
porte Clube, o mesmo acon-
tecendo a Carvalho vindo de
São João del-Rei diretamen-
te para o Atlético, sendo um
elemento moço muito podemoscontar com o seu concurso.

JOGOS

O ano de 1941 foi cheio devitórias sensacionais da tur-
ma atleticana que enfrentou
e venceu os mais consagrados
esquadrões.

De Belo ^Horizonte vieram
muitos conjuntos a Curvelo,
todos com o desejo de derru-
bar o "glorioso", mas tinham
que voltar levando o amargor
da derrota.

Muitos conjuntos de Dia-
mantina, Cormto, Pirapora e
Montes Claros, que nos visi-
taram tinham que se con-
formar com as pancadasdesapiedadas dos pupilos de
Luiz Crispim, o técnico "sem
dei rotas".

Este ano, 1942, o Atlético
resolveu dar uma lição em to-
dos os adversários. Começou
em Sete Lagoas tendo, na gi-ria esportiva, "arrazado" to-
dos os conjuntos que lhe pu-nham pela frente.

Enfrentando o Curvelano
de Belo Hoiizonte, na Capi-
tal do Estado, o Atlético con-
seguiu dois empates pelo mes-
mo "placard" de 2 x 2.

O atual conjunto Atlética-
no, que ostenta excelente for-
ma, é constituído pelos seguin-
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Aqui estão Adilson. Caito e Car-
valho em companhia de Edison
que voltou a integrar, para ale-

ffría dos Jans, o conjunto
Atleticano.

Adilson, Junqueira, Carvalho e Caito azes de projeção do" Glorioso ".

\

tes elementos: Amador, Elias
eBeiçola; Farol, Caito e Ita-
giba; Junqueira, Edison, Adil-
son, Mundinho e Jacy.Para os futuros jogos, em
virtude de Beiçola ter deixa-
do o clube, será feita a seguin-
e modificação: Itagiba irá
para a zaga, entrando Car-
valho em seu lugar.

Conta o Atlético com mui-

tos elementos que a qualquermomento podem ocupar o lu-
gar dos efetivos, como sejam
Toaquinzinho, Serginho, Ba-
lano, Orlando I, Orlando II.

E a par de todos estes be-
los feitos o Atlético continua
a ser o terror dos campos ser-
tanejos e com muita razão
denominado "Campeão do
Sertão".
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. i,.-*'. OH susto nu GUANABflRINGS Leonidas não perdeu aquela malícia dos seus
bons tempos. Aqui vemos Jurandir caído e
socorrido após sojrer uma "cama de gato*'
inspirada «r bem?sucedida pelo "Diamante".
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