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Cr$ 1,00 em todo Brasi
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As corridas no Hipódroirto da
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BERLENGA, vencedora do 4.° páreo. VONTADE, vencedora do Clássico das Potrancas.

O tempo irio e chuvoso cons-

pirou contra o êxito que vem
alcançando as sabbatinas no prado
da Gávea.

Em conseqüência diminuiu con"
si.leravelmente a assistência nas
corridas de sabbado, onde, ape-
nas, se encontravam os habitues
inveterados que desafiam as in-
temperies para cumprir a obri-
gação de assinar o ponto nas
reuniões sempre elegantes do
Hipo Iromo.

Com sete pareôs, organisa-dos
com acerto o programa íoi obser-
vado à rigor, não se notando irre-
gularidades dignas de nota.

O estado da pista completa-
mente enlameado deu margem
a não poucas surprezas, tendo
fracassado a maioria dos favo-
ritos.

O primeiro pareô da reunião
foi ganho por Filigrana, seguida
de dncora, não logrando colo-
cação a grande favorita Aiara-
ctjí de quem se dizia mara-
vi.has.

A segunda carreira venceu,
como se esperava, o cavalo dnajá,
comeguindo a segunda colocação
o grande lameiro Palhaço.

O terceiro pareô foi ganho,
com grande surpreza por Calicut
secundado por /irará.

Lembramos á Comissão de
Corridas tomar uma atitude mo»
ralizadora. afim de pôr termo,
em definitivo, aos processos usa*
dos pelos responsáveis do cavalo
Calicut, o qual. sem nenhum
motivo de ordem técnica muda
de perjormance, cm cada pareô
que disputa, atendendo apenas
aos interesses inconfessáveis dos
seus proprietários, corn grave
desrespeito ao publico apostador
e ao decoro do próprio turfe.

No quarto parco venceu Ba-
cará, por cabeça escassa, do
cavalo Pancho, tendo feito figura
apagada o favorito ddulou.

O quinto pareô foi ganho
por Gurjáu tendo conseguido a
segunda colocação num final aper-
tado o cavalo Aqui lies.

No sexto pareô saiu vencedor
o cavalo Tamoio, bem dirigido
por Inácio de Souza, colocando-se
em segundo lugar lia mino.

No sétimo e ultimo pareô, ven-
ceu o compacto lote ae compe-
tidores, a égua Cuéra, muito bem
acionada por Reduzino, colo-
cando-.se em 2.° lugar Integro.

Ainda com uma tarde enco-
berta e molhada por um chuvisco

irritante, realizou o Jocke.y Club
Brazüeiro o seu meetng no do-
mingo cujo maior atrativo foi a
realização da prova clássica F.
V. de Paula dlachado,, na milha
com a dotação de 50 mil cruzeiros,
reservada aos animr.es nacionais
de 3 anos.

Os nove pareôs do programa
foram corridas no horário regu-
lamentar, tendo sido disputados
com empenho alguns pareôs.

Iniciou a serie de ganhadores
o cavalo Espalha-Bra:as do sr.
Oswaldo Aranha, secundado por
livro que, num final fulminante;
lez perigar a vitoria do pupilo
de I.evy Ferreira.

0 2." pareô foi ganho por Caj/rú,
cavalo também de perjormances
bem suspeitas, seguido de Fibtt/o.

0 terceiro pareô loi ganho de
ponta a ponta por slssoljo secun-
dado por Viole'ro.

O quarto pareô, também do
larga ao disco, loi ganho por Ala-
rola, colocando-se em 2." lugar
Dilá, mil dirigida por Zuniga,
sempre um mau piloto nas pis-
tas molhadas,

A 5.a carreira foi vencida por
Berlenga que, sem dificuldade
dominou os seus adversários.

Colocou-se ern 2.° lug.r, num
final apertado. ;J égua Darlie.

A chegada de VONTADE, vencedora do Clássico F. V. d > Paula Machado.

O b." parco foi ganho, de ponta
a ponta, pelo cavalo Estrondo,
seguido de olt/morê, colo
em 3.° lugar Al iam i

O sétimo pareô, num final em-
polgante, foi ganho por fijje-
clica, firmando-se em lugar
Luz.

O Grande Prêmio F. V. de
Paula dlachado o Cri/erium de
Potrancas foi ganho brilhante-
mente pela excelente potranca
Vontade bem dirigida por A.
Barboza, tendo se colocado em
2.° lugar Estella.

O nono e ultimo paro íoi

ganho pela estreante Aíatlomalica
secundado por Cau ferio.

Nova advertência á Comissão
de Corridas afim de que os
agentes de corridas de cavalos
não se confundam com o? ;ogos
ilícitos, nus quaes tudo vale,
menos a lisura e a honestidade.

Os rateios dos placés de Assalfo
e Violeiro, respectivnrncníe Crl>

44,00 e Cr$ 200,00, num parco
de cinco animaes ajjenas, uenun-
cia «pie houve deshonestidade na

disputa do pareô, afim de vin-

garem os dois animais vencedores

jogados á granel, aqui e em s.

Paulo nos placés. E para pie as

poules fossem polpudas eviden*

temente jogaram vários mil cru-

zeiros nos 3 animaes que nao

se colocaram .

Houve claramente esse jogo

de trapaceiro soez e nesse .-ocie-

dade de baixa malandragem li"

alguém de certa posição compro-

metida em confabulaçõer, e nc-

gocios com os jockeys rapaces.

Vamos aguardar a palavra da

Comissão de Corridas
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LE()NIDAS ABANDONARA' A PRATICA DO "ASSOCIATIOiN" EM
1940 ! - REFORMARA' O COMPROMISSO QUE O PRENDE AO SÃO

PAIXO F. C. ATE' MARÇO DE 1944 - ORÇADA EM MAIS DE 200.000
CRUZEIROS A MONTAGEM DO "BAR" TIPO AMERICANO, QUE LHE

SERÁ' OFERECIDO POR SEUS AMIGOS E AFEIÇOADOS DO TRICÔ-

L0R « O POPULAR "DIAMANTE NEGRO" FICARA' DEFINITIVAMENTE
EM S. PAULO, SEM ESQUECER POREM A CIDADE MARAVILHOSA.

de C. JÚNIOR,
cipecui'

ç paule Setembio.

Repc; igem
ara KSPORTE ILUSTRADO

, i d a s da S i 1 v a. o
agrado craque do fu
sileiro, celebrizado e

pelos mais reputados
spoitivos nacionais e

anos, pela suas grar»
as dentro c fora do gra-

tor ov.e tem sido de uma
;rmina\el de et isódios
sensacionais, é presen-
um dos mais destac2-

issiona;s co futebol ban-
Dono de incrível pc-

Lcc
mais '
tebol
endeOsn
crítico
sul-ara'1
des fac;
made. ;
série
os mai
temer
dos
ccira me.
pulai i.a Je nos círculos despor-
ti-.cs 

'esta Capita!, justiça se-
ia feit o "Diamante Negro
outra L0;sa não tem feito do que
confirmar todas *s grandes qua-
lidaces de futebolista emérito
que (i haviam precedido ao in
grcss-ir nas fileiras do S. Pau-
Io Futebol Clube. Disciplinar-
mente tem sido i:m modelo de
p-ofishicnal correio^ e conscio
dos seus deveres. sendo o pri-
mio a dar o exemplo aos se; s
companheiros de clube. Nas lon-
gas concentrações do itaim. ou
nos rijo osos treinos c'o Can>n-
dé, a conduta irrepreensível co'"rei das bicicletas" é alvo das
atençGes gerais. Inegavelmente
a atual "coqueluche" dos cam-
pos bandeirantes, ao ser icce-
bico nesta capua! sob uma das
mais cxraordirái ias manifesta-
rões populaies que já foi pres
tada .. um iogaclor de futebol na-
ciona! ou extranqeiro, não tra-
zia consigo referências lá mui-
to amáveis, no que concerne á
disciplina, por parte de certos
circules ligados ao futebol gua-
nabarino. Mas Leonidas, con-
ciente do que valia, vendo-se num
ambiente no qual podia ter con-
fiança pois só via braços e mãos
amigas que desejavam a todo
custo proporcionar-lhe a reha-
bilitação com que sonhava, en-
tregou-se de corpo e alma á de
fesa do "clube mais querido da
cidade". Rapidamente se fez que-
rido e estimado pelas legiões de
secies e afeiçoados do tricolor,
recebendo a todo instante, nas
ruas e nos cafés, as mais cari-
^hpsai provas de estima dos seus"fãs".

"Artilheiro" 
do atual certa-
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me paulista de 43. até bem pou-
co tempo, só foi superado por
Hercules, o ex-ponteiro esquer-
do do tricolor das Laranjeiras
devido ao seu afastamento tem-
porário do conjunto cuias cc
res defende, por ter-se contun
dido num dos :ogos de campeo-
nato.

PALESTRANDO COM LKONIDA:

Há dias a nossa reportagem
esteve ra sede do S. Pado, ali
bem no canto cia Av. S. Joào com
a rua D. José de Barros. 0 in-
cansavel Fco!a providenciava o
vasto expeaiente ca secretar a
com a decicação e operosidade
q-.-.e iodos lhe reconhecem. Nes-
se momento deparamos com Le
onidas que chegava, sorricen-
te. \endo seus passos embarga-
dos no corredor, por vários ad-
miradores. Aproveitamos o en-
seio para um "bate-papo^ com
o. "magia", que é sempre de uma
gentileza cativante para cem os
da imprensa Abraçamos o co-
mandante da ofensiva tricolor
e solicitamos-lhe nos dissesse ai-
guma coisa em torno da sua fu-
tura renovação de contrato e ou-
iras novidades que a cidade vi-
nha comentando.

DEFENDERÁ 0 S. PAULO VOU MAIS

2 ANOS

— "Eu e a diretoria do tn-
color estamos cm entendimen-
tos para a renovação de contra-
to por mais 2 anos — iniciou
o nosso entrevistado. Espero.

(Continua na pág. 6)

O '•Diamante'1 em pose caraleristica.

Leonidas em palestra cora o iorna-
lista fala sobre seus planos futuros.
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Das mais expressivas a vitoria do TRICOLOR contra o SANTOS*
2 - Sastre, 2 e Gabardo, os "artilheiros" - IPIRANGA i x'
PORTUGUESA DE DESPORTOS 2 -- Os outros resultados

(Especial para esporte u.fs-
THAtX), por C Júnior)

Foi cumprida nesta capital
e na vizinha cidade de Brás Cubas,
mais uma etapa do re turno do
te: tame Daulista de futebol dc
10*13. com a realização dc mais

4 partidas. O encontro de ma-
ior importância, sem duvida foi
o travado no estádio "Urbano
Caldeira" em Vil.» Beímiro. pre-liando perante um publico dos
mais numerosos e entusiásticos, ns"equipes" representativas do San-
tos e do S. Paulo F. C. Muitos
dias ames desse espetacular en-
contro. tanto nesta caphal co-
mo na cidade das p**ai-?s. a e>:
pectativa em torno dessa "ba-
talha" era indesciitivel. de vês
que estariam cm confronto um
dos conjuntos üderes do atua!
certame e o sempre pc,riço*-o"esquadrão" 

do "alvi-negro".prin-
cipalrnente quando se exibe no
famigerado "alçapão" 

que tem
sido o "wateríoo" 

dos mnis po-derosos "onze' 
nacionais e in-

ternacionais. Marchando até en-
tão em companhia do Coiinti-
ans no primeiro cesto da tabe-
Ia. com 6 pontos no passivo, ine-
ga vel mente o quadro do "Di
amante Negro", integrado por

^*5Ss^*'

' ^F

Outra intervenção de RoberUnho, do quadro dos 'grenás", no momento em que Sordi interceptava um ,/.di centro avante ipiranguisla, Plácido, no prelio Juventus x Ipiranga.

;.¦£•

'*¦:¦¦>•*' 
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Aníbal alivia c apertado por Leonidas, no prelio Santos a S. Pau to.

verdadeiros craques, surgi
mo o mais provável
desse empolgante choquo.
to embora houvesse muit:
te dispesta a prenunci uma
possivel surpresa por p-.
companheiros de Cyro. A
de santista recebeu, no i
memorável ogo. um'«
deira romaria de afeiçoa

¦ dc
c'da-

v do
ercla-
pau-

listanos, que desde cedo.
do de assalto com verc ideira
fúria, todos os meios de idu-
ção, desceram a serra do uba-
tão, em demanda da vizn ha ei*
dade. A renda do encon su-
perou todos os recordes até en-
tão registrados em gramadí !o
cais, atingindo a importância
de 60 .339 cruze;ros. bastante ex-
pressiva. sem duvida, trntan-
do-se de um campo de uzj'
das dimensões como é o . Vi-
Ia Belmiro. O S. Paulo esteve
concentrado até a manha i o cho-
que, em sua chácara do Itaim,
tendo-se preparado convenien-
temente sob a direção do com-
petente Joréca. O conjunto tri-
color nunca se sentiu mais con-

I ^P-if\ f\ f\ <f^ f*k rf^ tf\ ^*± *\ a ¦ -k ^* ¦». ^v ^^^^~_J_j^ÊmmWm^ÊÊÊÊmWÈmWÊÊÊmWmmmWÊmm^*WÊÊÊÊ^ " " "
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O S. Paulo manteve-se na lide-
rança na ll.a rodada do Campeo-
nato Paulista de Futebol de 1943

nela contagem de 4 a 1, no "alçapão" de Vila Belmiro— Luizinho,
jUVKNTUS 1 ¦- COMERCIAL 3 * JABAQUARA 1 e S. P. R. 2 *

fianic cn
ra. P°r
nhunia ai
o "camp

cisciplin-
o triunfo
E assim
álcgtia
fraterni.'.
choque.
tes c
çòes de
passagen
a qualqs
vitória <
da ci da
próprios
(crença
gro" pi?
to conr..
tantes
dro c
lenicnv
marca ¦
ais", vii
meiros -'
o-"p!ac.
destaca-.:
atuações
ente a:
enquam
va torr
dadela"
quinteto
abrindo
para o
de e :
foiam a
conjunto
maneira
direção
zc" loca
nada de

A lur,
nal com
zida pe!<
con junte
ar melh
todavia.

ua força do que ago*
encarava sem ne-

ensão o encontro com
xo da técnica c da

certo mesmo de que
iam 

"favas contadas",
verificou para geral

familiar tricolor, con-
antes c dcpo:s do

;re as mais vibran-
vásticas demonstia-

ilo. Aliás, se diga de
n"io deixou margem

duvida a magnífica
» clube 

"mais 
querido

abatendo em seus
nínios. por uma di-

tentos, o "alvi-nc-

Soficndo um ten
xvo aos primeiros ins-
pvleia, soube o qua-

cores reagir va-
do que resultou a

sucessiva de três "go-

> a terminar os pri-
minutos de hita. com' de 3 a I. Merecem
relevo as magníficas

da defesa c do efici-
ue "sampaulino". pois
aquele setor procura-

inexpugnável a 'ci-

King. o infiltradoi
avançado tricolor ia

brechas necessárias
caminho de uma gran
«recida vitór-a. Muitas

0
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olor ic

falhas observadas no
santista, provando de

niludivel que sem uma
knica eficiente, o "on

não poderá conseguir
prático no gramado.

a chegou ao período fi-
mia alterarão introdu-
quadro praiano no seu
passando este a atu-

o que não impediu.
que a vitória que o tri-

gistrou, findos os 9 mi-

Jfâffi&f >:-¦-.- '* . r ¦'¦¦•• y ¦¦ ':>***& ¦¦¦;sb-'.:-i-'¦:'*-- ¦•>*¦•"< '¦'¦• " •¦ '¦;/..'•¦ -¦-.'¦' -*" ¦¦¦ *

Vo ortí/Zo rf/Vpatoáo «w/« •"' ítttfrfmr <£> 7iíWf«ííW c ^' Zpi/w/W«, «P«#vf« Roberlinho defendendo a sua

meta, num salto espetacular.

nutos regulamentares. deixasse
de ser um fato consumado.

OS OUTROS JOGOS

Nenhuma surpresa de mon
ia se registrou nas partidas re-
alizadas em Pacaembú e nos gra-
mados da rua dos Sorocabanos.
e da Moóca.

Na disputa considerada co-

mo a mais importante das que
seriam travadas nesta capita'
e que pôs frente a frente os con-
luntos do Ipiranga e do Juven-
tus. não houve vencidos nem ven-
cedores.

Embora atuando melhor do
que o adversário, ante a defe-
sa decidida e sempre vigilante
dos 

"grenás". não foi possivel
ao quadro da "Colina Históri-

Alagiwnes arremessa e LCinq encaixa, Virailio Zarzur t Cláudio acompanham a jogada, na luta

Santos ,v S. P^ulo.

ca conseguir uma vitoria que
seria bem merecida. Empatan-
do por I ponto, depois de ter do-
minado grande parte da luta,
ainda assim o "Veterano" esteve
na iminência de ser vencido. E
que contra o Ipiranga foi con-
signado uma pena máxima, bem
cobrada por Ferrari e melhor de-
fendida por Barbosa. Diga-se
cm verdade que essa ação se pas-
sou aos 12 minutos do periodo
final, o que possibilitaria uma
reação dos contrários, desde que
o tiro de rigor redundasse em gol.
O Juventus apresentou um pa-
drão de jogo bem inferior ac do
adversário, não obstante os des-
falques que sofreu pois. Cava-
co e Zali foram vítimas de con-
fusões c Celeste. seu centro-
médio, foi expulso do campo per
praticar jogadas violentas:
Por outro lado, a falta do fes-
teiado meia esquerda Caio. ti-
tuiar efetivo dos "grenás", não
deixou de constituir poderoso"handicap" aos "ipiranguistas .
dado que Cavaco, que substi
tutu aquele jogador, ainda não
tem as qualidades recomenda-
das para o posto. De qualquer
forma, pesando-se todos esses
fatores ruinosos, chega-se ia-
cilmente à conclusão de que o
empate nà.o deixou de set um
verdadeiro presente para os pu-
pilos de Chiavoni. O Comerei-
ai derrotou, no Estádio 

"Rodol-

fo Ciespi". na Moóca, pela_ con-
tagem de 3 a I. o quadro do ex-
Espanha, de Santos. Sua víto-
ria era mais ou menos espera-
da pelos afeiçoados, dadas as bo-
as atuações que ultimamente
vem cumprindo. 0 encontro, en-
tretanto, fo; fraco de lances te-
cnicos e de combatividade. Em-
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bora favoiecido pelo vento, o clu-
be da rua S. Jorge, na primei-
ra fase da pclcía, o "alvi-rubro"

foi totalmente envolvido pela
vanguarda "rubro-amarela". No
periodo derradeiro, atuando com
um pouquinho mais de rcsolu-
ção. fácil foi ao Comercial esta-
beleccr a contagem de 3 a I, com
que veio a findar a partida, dado
que já haviam marcado o ten-
to inicial, ao terminarem os pri
meiros 45 minutos de luta. Fi-
nalmente, no Estádio Munici-
pai de Pacaembú, realizou-se a
mais desinteressante e fraca
partida da tarde, que terminou
também com o empate de 2 pon-
tos. Tanto a Fort. de Despor-
tos como o S. P. R.. sem duvi-
da alguma, atuaram muito mal,
principalmente os "lusos", 

que
vão de ma! a pior. Estes só não
foram vencidos, por mera quês-
tão de "chance", em virtude do

DESPERTE fi BILIS
00 SEU FÍGADO

E Saltará da Cama Disposto para Tudo
Seu fígado deve produzir diária-

mente um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não
tão digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago. Sobrevcm a pri-
»ão de ventre. Você sente-se abatido
e como que envenenado. Tudo é
amargo e a vida é um martírio.

Uma simples evacuação não toca-
rá a causa.Ncste caso,.is Pílulas Carter
são extraordinariamente eficazes.Fa-
zem correr esse litro de bilis e você
sente-se disposto pai a tudo. São sua-
ves e, contudo, especialmente indi-
cadas para fazer a bih» correr livre-
mente. Peça as Pílula» Carter. Não
aceite Outro produto. Preço: Cr. S 3,00

bando 'ferroviário" ter-se mos-
trado sempre superior, estabe-
lecendo vantagem territorial c
numérica, que apenas desapa-
receu quando faltavam 17 mi-
nutos para o árbirro dar poi fin-
do o encontro.

S. PAULO (4) VS. SANTOS (I)

Disputado no campo de Vi-
Ia Belmiro (Santos).

Quadros: — santos — Cyro;
Anibal e Ary Silva (depois Gra-
din); Nenê, Gradin (depois Ary
Silva) e Antero Cláudio, Ga-
bardo, Magnones, Antoninho e
Ruy. Marcadores: — Luizinho
(2). Sastre (2) e Cabardo.

Juiz — Carlos de Oliveira Mon-
teiro (Tijolo) — bom. Aspirantes

S. Paulo (2) vs. Santos(l).

CA PEÕES DE 1943 OS ASPIRAN-
TES DO S. PAULO

Vencendo o encontro da pre-
liminar, entre os quadros de as-
pirantes, o S. Paulo sagrou-se
campeão paulista de 1943

IPIRANGA (1) VS. JUVENTUS (1)

Campo da i ua dos Sorocaba-
nos — Quadros: — IPIRANGA

Barbosa; Lulu e Sapólio; Ca-
bo Verde, Ortega e Del Nero:
Duzentos, Canhoto, Plácido, Ma-
gri e Rodrigues, juventus —
Robertinho; Ditão e Sordi; Mo-
acyi. Celeste e Nico; Ferrari, Ju-
an Carlos, Paulo, Cavaco e Záli.
Tentos de Ferrari e Rodrigues,
respectivamente, aos 18 minu-
tos da 2." fase do encontro e aos
27 do primeiro periodo. Juiz: —
Arthur Cidrin, regular. Aspi-
rantes — Ipiranga (3) vs. Ju-
ventus(O). Renda: — 12.862 cru-
zeiros.

COMERCIAL (3) VS. JADAQUARA (I)
»•
Campo da rua Javarí. Qua-

dros - COMERCIAL — Vela;
Carnera c Machado; Munt, Cor-
rêa e Alcixo; Mendes, Farid, Re
meuzinho. Paulo e Mantovani.
JADAQUARA — Taladas; Botelho
e lssame; Gambá, Mario^ c Sou-
za; Ferreira, Moreno, Baía. Leo-
nardo c Tom Mix. Tentos de Men-
des, Mantovani (2) e Ferreira,
aos 26 minutos do primeiro tem-
po, e aos 5.40 e 44' do periodo
final, respectivamente.

PORT. DE DESPORTOS (2) VS. S.
P. R. (2)

Campo do Estádio Munici-
pa! de Pacaembú. Quadros: —
S. P. R. — Leopoldo; Arioval-
do e Dcdão II; Tampinha, Pe-
drinho c Ulisses; Agostinho, Al-
do. Dedão I. Passarinho e Tim.
PORTUGUESA - Barqueta
Jaú e Pancho; Luizinho, Ame*
rico e Alberto; Vidal, Charuto,
Capclozi, Arturzinho c Cam-
bola. Tentos de Dedão I, Pas-
sarinho, Arturzinho e Cap lo-
zi, aos 10,15 c 37 minutos do pri-
meiro tempo e aos 28 do 2.° pe-
riodo. respectivamente. Juiz —
Dino Janeiro (regular). Asoi-
rantes: — Port. de Desportos (4)
vs. S. P. R. (2). Renda- — 3.714
cruzeiros.

"Nao quero ser vovô no
futebol"...

(Continuação da pág. 5)

aliás, que este seja o ultimo com-
promisso que assinarei como jo-
gador. Estou satisfeitíssimo no
seio da família "sanpaulina",

que udo tem feito para propor-
cionar-me o máximo conforto
moral e matei ial.

LEONIDAS FAZ "BLAGUe"

Depois de ligeira pausa, sen-
tenciou o popular centro-avan-
te: — "Não 

quero ser vovô no
futebol, pois, já ingressei na casa
dos 30, e nao desejo ser apupa-
do no gramado por aqueles que
hoje são meus fervorosos admi-
radores."

DE FUTEBOL'STA A "BARMAN"

Interpelado sobre a monta-
gem de um bar que lhe será ofe-
recido por seus amigos e afeiço-
ados, respondeu: — "Sim. re--
almente um grupo de amigos de-
sinteressados cogita de ofere-
cer-me um bar, tipo america-' no, com restaurante liceiro, pos-
sivelmente até f;ns deste ano.
O custo das instalações comple-
tas, está orçado em 200.000 cru-
reiros, mais ou menos

FICARÁ DEFINITIVAMENTE EM S.
PAULO

Concluindo as suas interes-
santes declarações, pois tinha
um encontro marcado para aque-
Ia hora, dissemos: — "Pode afir-
mar que jamais deixarei esta gran-
de capital. Ficarei definitiva-
mente entre todos vocês, ver-
dadeiros amigos e companhei-
ros. Sem duvida que não abdi-
carei do direito de, carioca nas-
cido e vacinado que sou, visi-
tar uma vez por outra a minha
querida terra. Ademais, possuo
um lote de terreno, no Leblon, que
adquiri ha tempo por 35 mil cru-
zeiros, e que hoie está orçado em
cerca de 150 mil. Ficarei vincula-
do ao tricolor bandeirante, de-
pois de terminar o meu futuro
contrato, em 1946, embora se-
parado do futebol".

Do interior paulista
Esportivas de Bauru
(Correspondência de NELSON

MIRANDA)

Os campeonatos da cidade de
Bauru, tiveram inicio cm 1931.
quando foi fundada a Federa-
ção Bauruensc de Futebol, hoic
extinta, numa feliz iniciativa do
Lus;tana F. C, por intermédio
de sua diretor-a de então, sendo
patrocinador o "Corieio da No-
roes<e".

O primeiro certame foi dispu-
tado na gestão do presidente Ma-
nocl Domingues Sobrinho, sen-
do galhardamente vencido pe-
lo Lusitana F. C. Vie am os dois
anos seguintes 32 c 3 5 e. n)»a-
mente o alvi-celcste coiheu os
louros da vitoria, tendo os seus
esforços vencido com a mais am-
pia das realizações, pois que, o
grêmio que possue sua praça de
esportes na Vila America, tor-
nava-se tri-campeão bauruense
de futebol, o que veiu dar mais
impulso á vida do clube. Em 34,
o inesquecível Smart F. C sim
inesquecível porque era uma or-
ganização perfeita, integrada por
esportistas de valor, levantou

Ia Federação Paulista de Fute.boi, conseguindo para Bauru pcIa primeira vez o titulo de
peão regional c vice-campeão*
do interior, titulo muito
so para o futebol bauruense Ffinalmente, êste ano. o F. C, No.roeste, com sua equipe
da venceu novamente o
peonato da^ cidade sem conhe'
cer uma só derrota. Ven
certame regional e esiá reme-
sentando Bauru e a 3.' Região
da DE ESP no certame Ser-regional e todos os bauruenses
esperam que o grêmio
bro agora com a respon abilí-
dade de manter o bom nome c
prestigio do esporte emo
ça brilhante figura no torneio
cm que está tomando par:

— Anexo ao seu Depa ir.men-
to do Bola ao Cesto c Voleibol.
acaba o Lusitana F. C., am-
peão bauruense des?as
lidades de esporte, de crear uma
seção feminina sob a direção da
Prof." Lourdes de Oliveir
Essa nova iniciativa clube
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O quadro do Guedes de Azevedo F. C, vencedor do torneio "Dia da
Pátria" realizado a 7 do Setembro.

com denodo o cétro de campeão.
Nos anos de 35 e 36, o E. C No-
roeste começava a brilhar no ce-
nário esportivo da cidade, tiran-
do em dous anos anos consecuti-
vos, o almejado titulo. No pc-
riodo 37-38 não foi realizado o
certame bauruense devido a uma
desinteligência entre os clubes
filiados á F. B. F. Mesmo assim
o Lusitana disputou o campeo-
nato promovido P2la"Liga 7 de Se-
tembro" com sede em São Ma-
noel, tendo se sagrado campeão.
Somente em 39 foi reiniciado o
certame citadino e o Guedes de
Azevedo E. C, composto de alu-
nos dos Estabelecimentos da So-
ciedade Civil de Educação "Gue-
des de Azevedo", tomando par-te pela primeira vez na disputa
do titulo máximo do futebol bau-
ruense, conseguiu-se sair es-
petacularmente, conquistando o
titulo daquele ano, transpon-
do todas as barreiras. Foi, não
resta duvida, uma excelente atu-
ação da equipe ginasial. Em 40
e 41 voltou o E. C. Noroeste a
tirar o cétro com destaque pa-ra em 42 o Lusitana F. C. alcan-
çar invicto o campeonato o quelhe deu ensejo de participar do
certame promovido pela DEESP
por intermédio da Comissão Cen-
trai de Esportes da 3.» Região
e do campeonato promovido pe-

alvi-celesíe foi recebida com sim-
patia pela familia lusitanista,
pois o novo departamento visa
fundir cada vez mais e unir mu-
tuamente os associados do clu-
be. A turma lusitanista vai fa-
zer sua apresentação na data co-
memorativa ao "Dia do Bas-
queteból Sul Americano' en-
frentando o quinteto do Gue-
des de Azevedo E. C.

Ano passado foi realizado o
Campeonato Aberto "Correio da
Noroeste" entre quadros não
filiados á Liga Bauruensc de Es-
portes. O resultado foi ótimo e
nada menos de quatro centenas
de futebolistas se enfrentaram
pela conquista do titulo de cam-
peão do esporte menor. Termi-
nando o certame com a vitoria
do quadro 

"Auto Shell", não
mais se tratou do assunto pa
ra a 7 de Setembro ultimo a Co-
missão Central de Esportes, por
intermédio do seu Departamen-
to de Futebol, dirigido pelo Prof.
Durval Guedes de Azevedo, pro*
mover o torneio "Dia da Pa1 ria ,
realizado no campo de espor'
tis da Vila America e que con-
tou com o concurso de II l^j1'
dros do esporte menor, sendo
vencido pelo 

"Guedes de Aze-
vedo" que conquistou a taça I
li-Poli", ficando em segundo lu-
gar o "Leão Bichusky".
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sensacional
Brilhante a temporada do quadro paulista

do São Martinho Polo Club
\ hirtorio do São Martinho

P6I,, Clube que vem tlc visitar

„ nossa capital., onde ez uma

Icmporada de jogos, 6 curta,

porem Win expressiva.

Taluí. cidade pitoresca e labo-
•os.j interior do Estado de

São aülo, atraiu, certa# vez, o

veterano e valoroso Dano Mci-
re|lc, então praticante do polo
na Sociedade Hípica Paulista

FJxa! > residência nessa cidade,

para melhor atender aos seus
interesses industriais, Dano fim-
dou um club com a denominação
acima

A Hípica perdera um dos seus
mcllv^s jogadores, mas o polo
ganhara mais um núcleo sob a
direção e animação deste incan-
savel sporlman, que no seu apu-
railo espirito de organisação atesta
bem ser filho do Estado de São
Paulo.

Em Tatuí, Dario instalou seu
campo comercial, mas faltava-lhe
o campo para a pratica do seu
esporte predileto. Então, o espí-
rito creador desse paulista fez
o milagre de tornar uma lagoa
resecada o campo de polo mais
técnico e mais bonito de que eu

já <>uvi falar.

FX nesse ground, onde os Joga-
dores locais praticaram, tornando-
se mais hábeis no arrojado esporte,
que o povo de Tatuí, aos do min-
gus, admira, emocionado, a co-
ragem dos seus conterrâneos e
sente um justo orgulho por
aquele que se chama Dario Mei-
rclles

Polo

bem ter ganho a partida, pois os
seus componentes nvantajaram-
se nos tentos até o inicio do 5."
tempo, quando os paulistas con-
seguiram reagir. Estes, com a
modificação introduzida no qua-
dro a partir do terceiro tempo.

Na fundação tio São Martinho
Io Club e na construção do

seu campo sei também que teve
Dario, em sua esposa, a senhora
Marietta de Alves Lima Meirelles.
uma incansável auxiliar. A ati-
vidade desta senhora, que é,
com" seu es|>oso, da alta ansto-
cracia paulistana, rlão se resume
a animadora e optima dona de
casa, é também juiz de polo.

m

Findou a temporada realizada
nesta Capital, pela brilhante re-
presentação do São Martinho
Pólo Clube, promovida pelo Ita-
nhangá Golfe Clube. Dos três
jogos disputados, conseguiram os
paulistas duas expressivas vito-
rias que a meu ver demonstram
a ciasse dos jogadores visitantes:
uma contra o Gávea Golf Clube
e outra, a mais significativa, sobre
o lorte conjunto do Itanhangá,
num jogo cheio de lances árdua-
mente disputados, onde a assis-
tência poude observar a maneira
cavalheiresca dos jogadores a par
da impetuosidade c arrojo oue
exige a pratica do nobre e fidalgo
esporte. No ultimo instante da
partida o marcador assinalou a
vitória para o Jour mais ofen-
sivo. O Itanhangá que repre-
sentou a força máxima do polo
civil metropolitano, poderia tam-

W® W^tf:J
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Encerrando a temporada os
paulistas enfrentaram com o mes-
mo quadro das partidas anteriores,
um combinado militar consti-
t uido de elementos da Escola
Militar, dos Dragões da Indc-

pendência e do Regimento An-
drade Neves. Este foi o melhor
jogo a meu ver. Os militares
todos ótimos cavaleiros, conse-

guiram suprir com esta quali-
dade, a deficiência de suas mon
tadas, jogaram com muito entu-
siasmo e seus dianteiros, bem
apoiados, por uma defesa segura,
visou sempre o gol adversário,
conseguindo avantajar-se no mar-
cador. Na equipe militar, sa-
lientou-se o trabalho de conjunto
de Mauro Porto e Joaquim Por-
tinho; entenderam-se bem durante
os cinco primeiros tempos. No
ultimo, entretanto, em vista da
reação dos contrários, Portinho

que vinha fazendo uma partida
calma c segura, pareceu algo
afobado. Mauro consolidou a
opinião geral de melhor N. 3

da Capital. Eloi Menezes pro-
duziu um jogo regular, trabalhou
muito, é oportunista, sendo o

seu ponto fraco a tacada. Castro

Pinto foi um bom N. 1, procu-
rou com acerto marcar o N .

4, sem perder a visão do gôl.

O quadro militar marcou bem;

no tou-se várias jogadas pessoais,
faltando mesmo coesão. Isto

justifica-se em se tratando de

um combinado que só teve opor-

umidade de fazer dois treinos

em conjunto.

O quadro da cidade paulista
de Tatuí por sua vez, em con

junto produziu bastante. Jfo-
-aram todos os seus homens

com pouca sorte nos arremates

finais, perdendo tiros que passa-
vara bem próximos aos postes.

Conseguiram ótima reação no

final da peleja, produzindo inu-

meros momentos dificeis para
a defesa contrária. O time falhou

na marcação.

N 2 e 6 o melhor da defesa,
sempre vigilante em dissociar o
ataque contrário para as láboas.
Trabalhou bastante e bem. De-
lhome, sem comprometer seu

quadro, não produziu o mesmo

que no jogo com o Itanhangá.
Várias vezes deixou-se marcar

pelo adversário, ficando anulado
nos ataques a seu gôl. Seus
saques, a maioria das vezes,

foram fracos. Tôto trabalhou
dentro de seu rendimento máximo,
teve para marcar o melhor joga-
dor do quadro contrário, Mauro
Porto, jogador de muitos recur-

sos, que ficou relativamente
solto.

Cap. Eloi Meneses, do combinado
militar.

i o,.,m e os cariocas prefe-
r ira"tftf « ™"".f» ?""

rSmo tempo , vitória tf
bandeirantes.

A tarefa do Juiz, Sr. Paulo
Figueira de Mello, foi fácil. As

suas falhas não chegaram a com-

prometer nem prejudicar os qua-
dros.

Muito proveitosa foi também

para os cariocas, a temporada

pois vários jogadores adquiriram
aos paulistas alguns de seus ca-

valos, fato esse que veio dar maior

pujança aos quadros civis, acen-

tuando mais ainda a sua supe-

rioridade sobre a cavalhada dos

militares.

Individualmente, seu melhor

elemento foi ainda Geraklinho:

ligeiro, ofensivo e com boa visão

do gôl, apesar de deslocado de

N. 1 para N. 4. Dario Meireles

confirmou a nossa opinião dos

jogos anteriores: é o elemento

de ligação que se esforça para
apoiar a ofensiva, suprindo em

várias ocasiões as falhas de seu

Aproveito a oportunidade para
lembrar a quem de direito a or-

ganização da Tabela de handicap.
Si isso já estivesse organisado, a

temporada interestadual que vem

de findar poderia ter sido dispu-

tada por maior numero de jogos
e oferecido oportunidade aos jo-

gado res novos.

Certa vez já foi feita uma

tentativa nesse sentido. E' o

caso de voltar a tentar. Tudo-

que se fazia como medida preh-
minar deve ser muito bem rece-

bido. Creio que a Confederação

Brasileira de Hispismo concorrerá

para desenvolverão polo, dando

a esses torneios de iniciativa

particular a importância de Cam-

peonatos oficiais.

Organisando a tabela de tian-

dlcap os campeonatos devem ser

mais interessantes, porquanto os

times são colocados num mesmo

nivel de forças, evitando os es-

cores elevados, tão desastrosos

ao desenvolvimento do esporte.

Elli¦I
II
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Brant — o festejado centro-medio
dos passes assucarados. Como pou -
cos, o eficiente c nter half do Flu-
minense, sabia contio'ar a esfera

de couro.

onze "players de pequeno
físico; mas gigantes na pra-
tica do futebol — tamanho
não é documento.w — "es-
porte ilustrado" e os reno-
vadores do episódio bíblico

davi d x golias:

Crônica de isaac amar, espe-
:ial para "esporte ilustrado"

Tamanho não é documento.
E' uma afirmativa que não cons-
titui novidade para os leitores.
Vem desde que o mundo é mun-
do. Quem desconhece o bíbli-
co episódio do gigante Golias
com o pequeno David ?

No futebol, esse esporte que
leva aos estádios multidões in--
caleu laveis, há fatos que pela
sua grandesa, em muito se as-
semelham ao exemplo supra-ci-
tado.

Os craques de "meio 
quilo",

pela força da técnica, chegaram
ao estrelato desportivo.

C"fCR/UTCH"i* 0f\

Afirmaram assim, esses 
"meia

porção" — como dizem os ' 
gar-

çons" — que, dentro do gra-
mado. o que vale é a classe c naõ
o montão dc músculos.

Para que os que lem estas li-
nhas possam verificar o quan-
to de verdade há nessa sábia fra-
se — "Nos 

pequenos frascos as
grandes essências" — vamos a-

.presentar um selecionado, obe-
decendo apenas á escalação, sem
que a cronologia vigore quan-
to ao período dc esplendor dos"players" de físico "homeopá

tico" Comecemos então.

TRINÂGULO DE RESPEITO

Não se pode deixar dc reco-
nhecer que Batalha, Penafotte
e Osvaldo, formaram o mais só-
lido trio final dos "meia tijela".

O arqueiro Batalha, com gran-
dc brilho, militou na dupla Flá-
Flú, tendo se sagrado campeão da
cidade em 1925. vestindo a ca*
misa rubro-negra. Nessa mes-
ma ocasião, o rolíço guarda-me-
ta integrou o selecionado pa-
tricio vice-campeão do Conti-
nente.

Penaforte foi o pequeno-gi-
gante dos gramados.

Este magnífico jogador, des-
de o infantil do Vila Isabel, de-
monstrou a "pinta" de craque.
Ao lado de Hélcio, no Flamen-
go e de Hildegardo, no Améri-
ca, formou as mais sólidas za-
gas destes últimos três lustros.
Nos anos de 1925, 1928 e 1931.
tornou-se campeão metropoli—-
tano.

Osvaldo — o "pequeno 
je—

rico", como é tratado na inti-
midade — sempre se revelou "ás"

consumado. Vestindo as cami-
sas do São Cristóvão, Flamen-
go e Vasco, cumpriu "performan-
ces" dignas de elogio. Nos se-
lecionados da cidade e do país,
também se portou admirável-
mente.

Hoje, esse baluarte da peque-
na área reedita nos "grounds"
da Paulicéia as exibições que aqui
o fizeram famoso.

Em 1939. ao lado do "mes-
tre" Da Guia, alcançava o ti-
tulo de campeão carioca de fu-
teból,

TRIO MEU O DE AC, O

A "espinha dorsal", em ti-
mes de futebol, tem relevan-
te papel. Disso ninguém du-
vida.

O "scratch" dos pequenos
poderá se orgulhar de contar com
três homens de indiscutíveis me-
recimentos técnicos.

A Biguá — o perigoso ín-
dio da equipe rubro-negra, ca-
beria o mesmo posto 

"em 
que mi-

lita no grêmio mais querido do
Brasil. O médio campeão de 1942,
dentro das características de"half carrapato", é um dos me-
lhores "players" das "canchas"
citadinas.

Brant foi "pivot" dos mais
técnicos, pois sabia, como* nin-
guêm, fazer adormecer sob as
suas chuteiras a mais indócil bo-
Ia. O antigo "scratchman" 

mi-
neiro, na capital do país, só ves-
tiu camisa de um clube: a do Flu-
minense. No grêmio tricolor, o
velho "Charreu" sagrou-se cam-
peão da cidade em 1936, 1937,
1938, 1 40 e 1941.

Abandonando o "soecer" 
quan-

do começava a azular a sua "ca-

belcira dc verão", deixou um
exemplo — o de nunca ter si-
do punido durante um decênio
dc atividades.

Valtcr foi outro jogador que
teve esplendor no ccráno cs-
portivo do Distrito Federal.
Começou no "falecido" Sírio
Libanês, passando-se para os
"diabos-rubros", onde se tor-
nou campeão carioca dc 1928.
Mais tarde, o mano de Afon-
sinho atuou no Andaraí, nô pro-
fissionalismo bahiano. c, finalmcn-
teno São Cristóvão... Prcsentemcn
te» faz parte do quadro dc árbitros
da entidade do Edifício Cincac.

O MNO.MlO DA DIREITA

Merecidamente, a ponta di-
reita cabe a Adilson.

O herói da Copa Roca de 1939.
é um dos bons valores do Flu-
minense F. C, tendo obtido o
título d ecampeão carioca de 1940
e 1941. O ex-madureirense te-
ria como comoanheir " , Carola.

nas
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O 'garoto" do América,
por muitos anos foi ídolo da *
cida rubra, ingressou na<p
grêmio cm 1931. Levou-o o ;
doso Bcn-tc-ví.

Vestindo a camisa cô- de
guc, o Carolinha dos gramai
cariocas chegou a ser campeão
temporadas de 1931 c 1935.
pre que se faz mister a sua •
sença. lá está êlc firme cc
uma rocha, na defesa das
do clube dc Antônio Avelar

CHIQUINHO O HOMEM IMS

GAS COMPRIDAS

Em 1922, o América, brií'•..»;*
temente, alcançou o título de
campeão do Centenário
cetro é citado com orgulho cor
parte de todos aqueles que
cem pelo grêmio de Campo
Ies. Há razoes para isso, po
no ano de 2.022 poderá s ;gir
outro campeão do Centenário..
Como comandante da ofensiva
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Carola — d destacado ;meia-direita do Amirica — que por muitos
anos com real eficiência militou nas hostes rubras. Hoje é um do

mais fervorosos adeptos do grêmio de Antônio Avelar.
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..j.nho. Sempre de man-
nridas, trazendo os mem-

iperiores escondidos. Era
secreta com que o anti-
cào juvenil de 1916, pe-
nense. passava para traz

-sas adversárias. Agora.
ualqucr mortal, religio-

acompanha o Ame-
uas exibições dominicais.
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nòmio canhestro. por uma
circunstancias interessar-

:tcnce a dois "forwards'"

foi o "primus inter pa
atacantes cerebrais.

3 do tapete verde da lu-
fazendo uso apenas da

fazia muito "talhe de pai
curvar-se ante o arro-

ó. nica. do homem que ves-
L>!usas do Esporte Clube
Fluminense e Botafogo.

A sua figura nos "scratchs"
guanabarino e biasilciro, foi pri-
morosa.

Quando abandonou o despor-
to, seu arquivo de glórias era gran-
de.

Em 1924. 1930 e 1932, fazen-
do parte das equipes do tricô-
lor c do "Glorioso", alcançava
o título que neste ano ainda não
foi definido.

Vévé — o "cabeleira" do Fia-
mengo, seria o companheiro "de
senhado" para Nilo.

E' que. o atual colega de Pe
rácio. como poucos, conhece a
posição onde Moderato —o "Pes-
tana Branca" — alcançou rui-
doso e inegualávcl sucesso.

O craque paraense, que aqui
chegou por via bahiana, no ano
passado integrou a falange cam-
peã metropolitana.

Em todas as refregas, a pr<»-
sença de Vevé constituo sério
temor para os adversários do Fia-
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Penaforte em seu tempo fina| de primeira grandeza Dentro
do gramado monopolisava a torcida. No clichê aparece ao lado

de Walter, em 1932, quando ambos apa.eciam como
astros de primiera fila no quadro do America.

ülo foi um dos mais destacados "forwards ijac.ona 
^ 

Dent'0
do tapete verde da luta parecia autentico eao emi luta_ us

adversários respeitaram-no sempre pois "c0"J"'a^0
pequeno paraense legitimo orgulho do desporto pátrio.
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mengo, e um índice de confian-
ça para os seus companheiros.

Vimos assim, como no hori-
zcnte esportivo do Distiito Fe-
deral houve "players" 

que. apesar
do pouco desenvolvi mento físico,
atingiram o grau máximo da cias-
sificação técnica. ,

Positiva-se. desta maneira,que
para se chegar ao cstrclato, em
matéria de futebol, o fator cor-
po é secundário.

Se assim não fosse, esses io-
gadores por nós citados c mui-
tos outros que andam por aí. co-
mo: Jorginho, Maneco. Lima,
Esquerdinha, Jací, Sono, etc.
nada poderiam fazer frente aos
famosos "galaláus".
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O quadro do Sampaio Correia SC. o mais velho de quantos preliam nos gramados daquele Estado
do Norte onde possue a maior "Torcida", entre lod\(. Vemos a partir da esquerda, de pé: Tarrindo,
Cinco, Moisés, Jaime, Manduca. Domingão, e Crépe. Ajoelhados, o técnico Elesbão, Fatiguésinho, Gali-

nho, Alascofe, rlderson e Ferreira.

O futebol no Estado do Rio
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O Forte Esquadrão de Aspirantes do S. C. Igitassú, que vim Jazendo uma brilhante campanha, ocupar
do absoluto a ponta da tabela do campeonato de 1945 promovido pela Liga Iguassuana. — São eles em
pé; Jorge, Irani, Dádâ, Geraldo, Atagde, Adriano, ajoelhados: Aroldo, Bolivard, LálAu, Osvald.o e Wilson.

Numero atrazado desta revista, em São Paulo

Procurar á Rua D. José de Barros, 323 -• Tel. 47-866

Números atrasados deria
Revista na Bahia

Pedir a ALFREDO J. SOU2A
Rua do Colégio, 8 — Salvai
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EMPOLGANTE t ESPETACULAR DEFE.A DE AB,, DE ,M T.RO UVBE, BAT.DO MAB.HRALMENTE POR WW, QUE O PODADO «,«.*«>

ESPETACULAR OEFE.A BOTAF0GUENSE 
|N;pfD1U 1(WDISSE SUA BALISA.

VITORIA n

Abatido o «.Cristóvão por 5x1, « 
^—^"fo* fiLET consto

com o Canto do Rio. - O Vasco manteve o seu k, onJ ida .

tendo-o em Wenceslau Braz. - Bangu e Madura empata 
i_ No Norte,

librada. - Domingo vindouro um grande dia paia o tuteecionados 
do Pará x Ama-

micia-se o tampi
omingo vindouro um grande ma pai* « *- do 

papá x Ama.
«npeonato Brasileiro, , enfrentando-se oyeton 

^ ^ Norte x Paraíba,
zonas, em Belém; Maranhão x Piauí, emJ>:±£ 

n<j pacaembü, o titulo máximo dom: Maranhão x Piam, em S>. f,mz e 
bd 0 titulo máximo do

STÍíS^Í Paulox Pa Imeiras decidir ao no 
£^^ glüminense íambem

uíebol paulista. - No Rio, Vasco 
^mengo 

e 
^ ^ de ^ ,

decidirão praticamente qual o clube cai „,,„__ 
n.wlN

A tarde futebolística de domingo ultimo sen 
^0d^P^mpeonato,

rateristicas que a destacassem como das ™mo ^ nsyj^
pelo menos ofereceu uma surpreza que;veio ™Vdorà derrota so-
lado do certamen. Queremos nos referir amassa Ievando,se em
frida pelo S. Cristóvão F. R. frente ao America r. performatv
contao favoritismo que cercava o primeiro dada a.sua 01 ^
ce cumprida na quarta-feira anterior, .frente ao Flamengo,
não abateu por indiscutível falta de çnanc; .. Jq máximo,

O America, que não mais possue ^ete^°fnte realizar o com-
poderia parecer a alguns que iria a campo a|cuns, dizemos, por-
promisso que a tabela ordenava e mais n.aaa. n^5 

^^ poSSUidor,
que somos daqueles que sabem o clube, f,rt.lra 0Hque é e o que vale,
mais do que outros, deste condao: so W^a m 

^ respejt0 sSo
quando o adversário é categonsado. us exemp ^.^
muitos. E domingo ultimo mais um veio se: ju. verificad0i dando a

Os dias de inclementes chuvas que temj» 
^^ ddade mara,

impressão que o inverno não quer aba"a°" 
eramados dos estádios

vilhosa este ano, prejudicaram bastante °£ * 
jSSQ n0 entanto nao

e por sua vez o transcurso técnico das P«1"'* * ' 
os mipCcilhos ad-

é fator que possa valer aos derrotados &j. ft um
vindos o são para ambos os contendores e nao a,

Escreveu HUMBERTO DANIN

0 America, I «J*^ 
& Xrif foi £» SSS

encharcado de S. J^R^^^-^r^ditr^SSte dono do jogo, conse-

ui«XXg^^n«s 
vitorias » «g^

,an?a ^^«^r. *£ 
^Seira^:

'V^™^" notasse daninha media adversa-
^o^"^ ,m verdadei 

^e™ 
campo Uma e Ma-

ciador de obuzes... A defeza rubra se resen ara segur ntissimo

ta á frente mostrando o alto valor de sua c.asse.

c Laxixa demonstrando possibilidades que o capacitan

das maiores figuras do grêmio de Ca™>;°stu^'Cdava 
a entender. pa-

Enquanto isso, o S. Cristóvão, ao que tudo.dava a em w

recia se ressentir do ultimo compro^ frene ao l .m ng

^^n^^sen^™ t-£ ta, se verifica-, 
"pa-
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tou' o esquadrão alvo. Bíanchi, também, não agüentava as arran-
cadas de Lima-Jorginho.

No triângulo final apenas Augusto se sobresaía, Mundinho sem
il -jC • •' c'Vcrcnc-0 desfazer a "guigne" 

que o perseguia, com pa-maçadas iniustif.cavcis, no que aliás e emérito... Na linha diantei-
ra apenas Nestor se desdobrava João Pinto completamente anula-
do pela férrea marcação de Grita. Alfredo valendo-se do jogo bruto
e os extremas sem qualquer valia.

O América abr u o esco-e aos cinco minutos de jogo. Lim\. tra-
balhandc» bem o co ro atirou forte e Joél largou. César rápico man-
dou. emao. a pelota para as redes. Aos vinte e cinco minutos nova-
mente César marcou, com petardo rasteiro, num ataque cerrado dos
rubros. João Pinto aos trinta e cinco minutos tirou o zero do "pia-
Ct" ,Mcntra,?do magnificamente num passe de Nestor, entre os "ba-
cks .No ultimo minuto China cobrou um "corner" na esquerda. A
bola, atravessou a área e foi a Itim, que com um centro largo devo!-
veu-a a ponta da meta, onde Joreinho emendou firme para fazer o
terceiro "goal" des rubros. Com 3 x I para o América, no "placard"
termtnou a primeira fase.

Na segunda o América elevou a contagem para 4 x I aos 38 mi-nutos. Joel largou um chute de Maneco e Jorginho entrando ícz otento. Aos 43 minutos, foi enrerrado o "placard" com o 5.° "goal"
Jorginho cobrou uma penalidade de longe. Papcti cabe-ceou para trás e Manéco, o "pião de azeviche", de cabeça, emendoua pelota para o "goal".

Funcionou na arbitragem o juiz Arisrides Sigueira que teve bomdesempenho. A renda atingiu a Cr. 5 24.463.40. Na preliminar os ai-vos venceram surpreendentemente por 7x0.
Oi times.
america — Osni 11, Osni e Grita, Itim, Domicio e Laxixa, Chi-na, Maneco (Lima) Cezar. Lima (Manéco) e Jorginho.
s. Cristóvão — Joel, Mundinho e Augusto; Bianchi. Papetie Uístanheira; Santo Cristo. Alfredo. João Pinto, Nestor e Mapa-lhaes.

os outros jogos

jW! "•

f*
vasco X BOTAFOGO 1

Embora não tenha sido uma luta aguerrida, fértil de lances te-cnicos, agradou a pugna travada, entre vascainos e alvi-negros, emWçnceslau Braz. O clube da Cruz de Malta soube manter seu favo-ntismo e se impor ao adversário que por sua^vez não se deixou aba-ter sem por cm pratica uma reação segura.
abriu a contagem aos 4 minutos com um possante tiro detora da área que An não conseguiu deter: Aos 26. ls?ias aumentoua contagem para os seus, terminando com esse resultado a primeira

Na iegunda. ainda Isaias fez o ultimo gol dos visitantes, rece-bendo ot.mo passe de Alfredo II a quem pertenceu a jogada. Lulatez o tento de honra do Eotalogo, aproveitando um centro de Pirica,aos Ij minutos.
A arbitragem esteve a cargo de José Pereira Peixoto, a rendaalcançou Cr.S 19.882.70 e na preliminar o Vasco venceu por 0Us quadros:

pem1VoSCAir""",0nCAÍ!Jha- Rffanelli , Rubens; Figliola, Nilton e Ar-gemiro; Alfredo, Ademir, Isaías, Lélé e Djalma
lin. 

B\°JuFOí° ' ' Ari' Hernfndez e Borges; Ivan. Santamaria e He-11.0, Lula, toazzoni, Diaz, Limoeirinho e Pirica.
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F L A M E X C O

Cs rubro-neeros
5 X DO N SUCESSO /

-enceram os leopoldinenses em Álvaro Cha-
dbtr ní°/a.° 

CSC?rC di,atad° veri/icado no final da luta, não se póde
cida locíl ™ 

S,d° VT Vu°T- faciL E' que' i^entivados pela tor!
o nrin° , 

raPaZCS d° suburblc se portaram bravamente, duranteo primeiro tempo e os quinze minutos iniciais do segundo, dando mos"

0 FCiSANTE ECQUADlTO DO C. R. VASCO DA GAMA QUE VE& CUnPRIND,
tr>FRENTARA' 0 C. R. FLAMENGO, NUMA PARTIDA

tras""de não ser tão fácil abate-.los. Naquele periodo, Pirilo marcouo primeiro tento da tarde, aos 20 minutos, com uma cabeçada espe-tacular. Itaio, no entanto empatou a pugna que assim se mantevesempre com os leopoldinenses lutando. Peracio no entanto desem-
patou a pugna ao mesmo tempo que iniciava a derrocada do adver-sano. E esta fo. construída por Zizinho e Pirilo, este por duas vezes,Jazendo Madalena capitular e garantindo a vitoria para o clube daOavea.

Solon Ribeiro foi o juiz e a renda de Cr. $ 11.095,40 Na preli-minar venceu o Flamengo por 2x0.

2acÍ.SE.V0LV-e de CABEÇA 0 COUBO PARA OS SEUS. ALFREDO TENTARA SF- INFMtPAR padaPASSAPA JOÃO PINTO, ENQUANTO TIM OCUPAVA OLUgK ^ 0 ULTIrVO GÔL DO VASCO, FEITO 1*1
PODER
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vel para o "association" e deram ao Fluminense um trabalho enorme
para não se ver despojdo cm Caio Martins da liderança do campeonato
carioca.

Aliás, no primeiro tempo, os locais dominaram melhor a con-
tenda e se não se avantaiaram no marcador devem a uni aiuste me-
Ihor de seus dianteiros, que nada produziram, 0x0 terminou essa
fase. tendo na secundaria o "piacard" se movimentado primeira-
mente a favor do Canto do Rio que aos 9 minutos, por intermédio de
Bolinha, recebendo um passe de Eli, improvisado pessimamente em
extrema direita, fez Güo capitular. O empate veio aos 24. quando
Maracaí arrematou bem um passe de Carreiro. Verificou-se então,
um fato surpreendente: Alcebiadcs, "half-csquerdo" cantoriense,
quando tenta/.a interceptar a bola que se encaminhara para a linha
de fundo, fjílo com a mão. sem tomar conhecimento que estava den-
tro da arca perigosa de seu clube!...

O arbitro assinalou o "penalty" e Russo batendo-o. fez o segun-
do rol do Fluminense, assegurando dessa maneira a vitoria para os
seus, aos 33 minutos da ultima fase.

João Aguiar foi o arbitro, sem comprometer, e a renda de Cr.
$ 26.315.00.

As equipes: , .
fluminense - Giío; Nouiival e Rengàncschy; Vicentini. Rui

e Afonsinho; Amorim. Russo. Maracaí. Tim e Carreiro.
CANTO DO RIO —

M A D C 11 E I H A D A N G ú 2

Fm Conselheiro Galvão, esses dois grêmios suburbanos se em
penharam numa árdua peleja que teve um resultado justo alem de
lógico. A principio poderia parecer que a vitoria sorriria ao Bangu
mas ta! não se verificou ao final. ti

Sono, aos 13 minutos, batendo um "penalty' cometido por Ara-
ti, abriu o escore, terminando assim a fase inicial. Na comp.cmen-
tar. também aos 13 minutos Jorginho empatou, tendo Baleiro. aos
17, aumentado para os seus. Murilinho. porem, voltou a igualar o
"piacard" que assim permaneceu até o fim. Como tem feito por dt-
versas vezes neste campeonato. João Aiberto defendeu um penalty .

O juiz foi Antônio Rocha Dias. a renda Cr. $ 2.535.10 e na pre-
liminar o Madureira venceu ror 4 x 0.

As esquadras:
MADUREIRA —

l'?f

IUNG Ú

A COLOCAÇÃO DOS CLUBES NA TABELA

ITIMA "PERFORMANCE" NO R7.TURV0 DO CAMPEONATO. DOMINGO VINDOURO
JO RESULTADO SERÁ', DECISIVO PAUA 0 CERTAMEN CARIOCA.

Assim formaram as equipes: ,
flamengo — Jurandir, Domingos ^ e^ Newton; Bigua, tSna c

Jaime; Jaci, Zizinho, Pirilo, Peracio e Vévé.
bonsucesso — Madalena, Toninho e Araraquara; Braz, le-

lesca e Russo; Sá, Irineu, Eunapio, Salim e ítalo.

FLUMINENSE 2 X CANTO DO RIO I

Os rapazes de Niterói souberam aproveitar o conhecimento do
terreno de seu campo, aliás, devido á chuva, quasi que impratica-

Com os resultados de domingo ultimo assim ficaram colocados!
os clubes na tabela do campeonato, por pontes perdidos:

I.° Flamengo e Fluminense. 8
2.° Vasco, lO
3.° S. Cristóvão. 1 I
4.° America, 14
5.° Bangu'. 17
6.° Botafogo, 20
7.° Canto do Rio e Madureira, 21
8.° Bonsucesso, 30.

A PRÓXIMA RODADA

F L A M E N G O X VASCO
S. CRISTÓVÃO X FLUMINENSE
BANGÚ X BOTAFOGO
MADUREIRA X C. DO RIO

BONSUCESSO X AMERICA.'

ISAIAS, DE MANEIRA A ARI NÂO
FENDER.

0 P.ME.R0 06L 00 V«W. K^üj^D^^VA» POR TEPRA E 0 C0U»
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Parrlco na defesa do Flamengo ! 0 flagrante diz bem uma das inves-
tidas da linha avançada sancristovense vendo-se JcSj P nto, Alfredo e
Santo Cristo fazendo pressão erquanto Jurandir, Domingos, Biguá e

Jaime desafogam o terreno.

Ji-ã ¦> Pinto foi um verdadeiro fantasma para a defesa
rubro negra. Aqui o vemos, «acossado por Jaime desfc-
rindo forte pelotnço que Jurandir defende com elegância

e segurança.

SÃO CeiSTOÈ x FLAMENGO UMA LUTfl SEM VENCEDORES
INICIADA NO PENÚLTIMO DOMIN-
GO EM FIGUEIRA DE MEIO E TER-
-MINADA 72 HORAS DEPOIS EM S.
JANUÁRIO  I X I O ESCORE —
MELHOR ATUAÇÃO A DOS "CA-
DETES", FALHO O JUIZ E UMA AS*
SISTENCIA VULTOSA — JURANDIR E

UGUSTO; AS MAIORES FIGURAS
E.M CAMPO.

crônica de

ter a mobilidade da linha "ca-
dete".

No S. Cristóvão, Augusto,
Bianchi, João Pinto e Nestot
fizeram ótima atuação, desta-
cando-se o béque esquerdo que
esteve em plano destacadissi-
mo. Nos últimos segundos da
luta foi ele quem evitou magni-
Ocamente caísse a cidadela de

Joel. quando este por terra não
mais poderia defender um Ai-
ro" de Peracio. E ele o fez com
os pés juntos, de maneira em-
polgante

O juiz Durval CaldeAa este-
ve falho na arbitragem, preju-
dicando em grande pai te a atu-
ação do S. Cristóvão. A renda
foi de Cr. t 61A86, e as eoui-

ALCEO PIRKS

¦

0 iogo do campeonato cari-
oca entre S. Cristóvão x Flamen-
go que só tivera curso 18 minu-
tos. em virtude dos lamentáveis
acontecimentos verificados no pe-
nu timo domingo em Figueira
de Melo, realizou-se na quarta-
feira seguinte, ás 4 horas da tar-
de, no estádio de S. Januário.
conforme determinação das au-
toridades desportivas. As pri-
meiras noticias de que o citado
prelio seria disputado de por-
toes abertos, para que assim o
publico que pagara para o as-
sistir e não o assistira tivesse uma
compensação, não se verificou.
Apesar dos vivos protestos ve-

i:rificados, a F. M. F. resolveu co-
j brar entradas e como "equida-

j de" ( ?), taxou em 3 cruzeiros o
preço único para as mesmas. A
renda será destinada para a Cruz
Vermelha Brasileira. Apesar de

¦ dia útil e da pugna set á tarde,
iO povo mais uma vez deu pie-

na demonstração do interesse
que dedica ao futebol e assim,

imais de 20.000 pessoas acorre-
ram a palmear os lances do co-
tejo. O Flamengo estava em van-
tagem de um ponto no marca-
dor, gôl obtido por Vévé, quan-
do do jogo realizado em Figuei-•a de Melo. E durante os 72 mi-
nutos^disputados na "colina im-
aerial", nada mais conseguiu o
esquadrão rubro- negro. O S.Cris-

ovão jogou melhor, empatan-
| lo^ a pugna por intermédio de
jJoão Pinto, aos 33 minutos e só
lão o venceu por absoluta fal-
a de "chance". Assim é que San-

;o Cristo, cobrando um penal-
i i marcado a favor de suas co-

es, ¦ fê-lo mal. dando oportuni-
lade a Jurandir de praticar empol-
ante defesa. Outras ótimas opor-

II Unidades tiveram os "alvos"

| ias-não as souberam aprovei-
lar. Jurandir foi a grande figu-
jii^em campo, fazendo uma exi-
jíção digna de encomios. Jai-

íe também reafirmou as suas
ais^qualidades, jogando na sua
Dsição e na de Bria, o jovem
araguaio que não poude con-

pes foram as mesmas do penul
timo domingo ou seja'"

s: Cristóvão— Joel, Mundinho
e Aueusto; Bian-hi. Papeti e Cas-
tanheira; Santo Cristo, Alfredo.
João Pinto, Nestor e Magalhães.

fi.amenco — Jurandir, Do
mingos e Newton; Biguá. BrA
e Jaime; Jacir. Zizinho, Pirilo,
Peracio e Vévé.
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Augusto, a barreira maior da defeza dos ''cadetes'",1»»fn
perigosa de
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#o Fa-rco, grande jigura
no presente e no porvir!
" Queixada 

" era em Pernambuco,
l a.- A "seu" Ademir..-mas entre nos... e seu

0. K.
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A juventude dos subúrbios de pé pelo Brás I
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Bandeiras do Brasil. Bandeiras das Nações Unidas. Todas levadas com orou-
lho e civismo por essa juventude exaltante de patriotismo c de fé nos destino»
do Brasil. No porte desta jovem colegial suburbana que empunha o pavilhão .-
sua Pátria es/á o próprio stmbotlsmo da beleza altiva dos sentimentos de nossa

mocidade, pronta para lutar pelo Brasi! contra a tirania nazista.

Exuberante demonstração de civismo
dos escolares de Madureira, numa

parada de fé e patriotismo
Assistindo ao desenrolar da fesla cívica promovida pela Associação

dos Colégios Primários, Centro da Lavoura, Comércio e Indústria, Matriz
de Madureira e Madureira A. C, sob o patrocínio dos nossos colegas de"O Radical" nas ruas de Madureira e no campo do clube que tem esse
mesmo nome, os suburbanos viveram no dia 12 do corrente horas de
intensa vibração patriótica.

Cincoenta e sete dos mais destacados estabelecimentos de instru-
ção dos subúrbios da Central do Brasil e da Leopoldina compareceram
incorporados, apresentando um total aproximado de 15.000 alunos que
desfilaram garbosamente pelas ruas locais. Bandas de música, tambores,
clarins, pelotões de ciclistas, secções de esgrima, basquete, vôlei, nata-
ção, Bandeiras do Brasil e das Nações Unidas conduzidas pelos desfi-
lantes contribuíram para o brilhantismo do soberbo espetáculo que o
público presenciou aplaudindo entusiasticamente.

Com as dependências do estádio do Madureira completamente lota-
das, efetuou-se a segunda parte do programa. Colegiais, autoridades e
público assistiram à missa campal oficiada pelo padre Antônio da Silva
Bastos. Terminado esse ato de fé cristã foi entregue ao general Firmo
Freire, chefe da Casa Militar da Presidência da República, importante
mensagem de apoio à política de guerra do Governo Brasileiro, gravada
em pergaminho e assinada pelos organizadores do desfile, dirigentes e
representantes dos estabelecimentos de ensino, estudantes, comerciantes,
operários e lavradores.

A seguir, encerrando a festividade, sob a direção do maestro Do-
mingos Raimundo, do Instituto Nacional de Música, os coros orfeônicos
dos Colégios Arte e Instrução, Piedade e Souza Marques, Ginásios Repu-
blicano e Manuel Machado, Instituto Profissional Quinze de Novembro e
Escola Bezerra de Menezes deliciaram a assistência com a execução de
canções patrióticas em homenagens às nossas Forças Armadas.

imMtf^i^mMm ~imf* mt%mi -m m?:

Escoteiros suburbanos desfilaram com \os seus colégios na qrande parada em
âladureira, assistida por centenas de milhares de espectadores.

A
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Botafogo venceu o Flamengo —
Aliados, Carioca e Sampaio os

demais vencedores

tüi "'••.v/íí-í" I Süw
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por Franco

China (I). Goulart (3), Afonso
Évora (8), Guilherme (18), Os-
car (4). Hermes (7), De Vincen-
zi (4) e Paulo César.

FLAMENGO - Adamo O), A-

mendola (3). Flavio (7), Lenk (7),
Ernani (3), Bernardo (2) e Paulo.

Arbitragem correta de Ha-
rold Deste (juiz) e João Lopes Co-
elho 'fiscal).

Também na preliminar o Bo
tafogo foi vencedor por 39 a 22

ALIADOS X ÜRAJAÚ

I." tempo — Grajau. 18 a I'
final — Aliados. 35 a 34

iuíz —¦ Aladino Astuto
fiscal — Fenelon Vasconcelor-

; :

f/ia? duas sugestivas roda-

das apresentou o campeonato

da civ^.de na semana que se foi.

0 melhor iogo da etapa de ter-

ça-feira reuniu no Leme as re-

prese ,ões do Botafogo e do

Flamengo
Corr.pietando a noitada ces-

tobo íica. em Campo Gran-

de. o Aliados venceu o Grajaú

através de um prelio equilibra,

dissimo. Na quadra da rua Jar-

dim Botânico o Carioca impôs

ao Olímpico e no "rink de Se-
nador Soares o Sampaio abateu
a At'etica Carioca.

BOTAFOGO 45 X FLAMENGO 25

Confirmando a sua invejável

posição de lider. os botafoguen-
ses obtiveram convincente vi-
toria sobre os rubro-negros. En-
tre os vencedores reapareceu o

guarda China que estava afãs-
tado por algum tempo e estreiou

o atacante Afonso Évora que es-
tava fazendo estágio. Na tur
ma da Gávea se deu a estreia
do guarda Adamo. que é o ori-
entador técnico do conjunto. Des-
tacaram-se Guilherme. De Vin-
cenzi e Afonso Évora entre os
representantes do "Glorioso" e
Adamo, Lenk e Flavio na
turma vencida. O primeiro tem-

po terminou com a vantagem
do Botafogo por 21 a 9. Joga-
ram e marcaram: dotaFOGo: —

CARIOCA X OLÍMPICO

l.° tempo — Carioca, 20 a 17
final — Carioca, 41 a 35

juiz — Afonso Lefever
fiscal — Rubens Céa.

SAMPAIO X ATLÉTICA

l.° tempo — Sampaio, 17 a 15
final — Sampaio. 31 a 27
iuíz — Luiz Mergulhão
fiscal — Nelson Carvalho.
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,m i- a ir \j-r\ i -.(..enrizados juizes de basquete, que vem a
Aladino Astuto e Harold Oeste categonzaaus. >

tuando auspiciosamente no atual campeonato carioca,
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Praça de Esportes da Força Policial do Estado
Piscina, quadra de
Basquete, Voleibol,

e Tênis, na
Mangabeira

por
Synval Siqueira

Focalizamos hoic mais uma
louvável iniciativa dos respon-
saveis pelo adestramento físi-
co do soldado mineiro. Mas uma,
porque nos lembramos de ou'
trás como o curso de especia-
lização do Departamento de Ins-
trução, do curso de monitores

no Minas Tênis Clube, do Es-
tádio "Governador Valadares",
recentemente inaugurado no 5."
B. C. M.. e dos campos de es-
portes nas demais unidades da
Força Policial do Estado.

Agora se efetuam, já em adi-
antado grau, as obras de cons-
trução da grande praça de es-
portes daquela Corporação, em
aprazível local, na Manga bei-
ra. Quando pronta, contará com
todos os requisitos indispensá-
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As quadra* de voleibol e basquete, em coslrução.

veis ao- militares para o seu pie-
no aprimoramento, através da
prática das várias modalidades
esportivas.

Das muitas instalações do re-
ferido estád;o, está concluída
uma piscina de 25x12,5; metros,
com dispositivo para renova-
çao de água clorada e moderno

vestiário; e quase conduidos os
Serviços de construção de qua
dras de tênis. bo!a-ao-cesto e vo-
leibol, vestiário, bar e outros pon-
tos de exercício c recreio. Todas
essas dependências como as de-
mais. obedecem aos ditames da
mais moderna técnica e da ra-
ciona! orientação que hoje se im-

prime à prática esportiva no Es-
tado. Muito valioso, pois. esse cm-
preendimento encaminhado pe-
o cel. Alvino Alvim de Mcne-

zes. comandante da Força Po-
licial, incansável incentivador das
atividades atléticas dos nossos
soldados. (Distribuição da "Edc-

tica Mineira Ltda.").

A pesei na de 21X 12,50 metros, já concluída.
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ertos do interior
os pela oitava

; S. Paulo
Colaboração de Francisco Coutinho

O0,os abertos do interior
lealizados pelo espor-

Babi Banonc
primeira vez

Os
foram
tista bandeirante

Jos pela

1036
Io) -
dia: 2."
4.|,0üm

•,1S Mome Ailo S.P.U

CCno ino de 1936. Dc.de aí ío-
°'' 

sputados sucessivamcn-
2 em Uberlândia (Minas). So-

rocab- Campinas, S. Carlos c

Ribcir Preto, duas vezes. Este
IL sensacional competição&"í 

j, iciada para a cidade de
<wnr-; - no periodo de 25 de

Setembro a 3de Outubro. Da-

moS seguir uma estatística
complet, sobre os grandiosos
jogos.

MONTE ALTO (S. Pau-
basquete: l.°: Uberlan-

Piracicaba: 3." Franca:
,.nia: 5.° MirasscI e 6." Mon

te Alt . Não houve outros con-
corren es. Participaram 73 atle-
tas de ó cidades.

1937 - UBERLÂNDIA (Minas)
-basquete: l.° Uberlândia: 2."

Sorocaba: 3.° Olimpia: 4/\Fran-
ca: 5.° Itú e 6.° Ipamen (Goiaz).

natação feminina: 1." Am-

paro e 2.° Uberlândia.

ção masculina: 1.° Uber-
lanei-. 2." Franca e- 3.° Ampa-
ro,. Participaram 168 atletas de
12 cidades.

- SOROCABA (S.Paulo)
-basquete: l.° Uberlândia: 2."

Sorocaba: 3." Franca: 4.° Para-
guassú: 5.° Lins e 6.° Itú.

N Al AÇÃO F EMIN1NA: I.
landia e 2." Sorocaba.

natação masculina: 1.°
pinas: 2.° Uberlândia: 3.°
rú e 4.° Sorocaba.
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Representantes do basquete de Piracicaba que se sagraram campeões

Uber-

Cam-
Bau-

Campi-
4.° Fran-
Uberlan-

dia. Participaram 227 atletas de
16 cidades.

1939 — campinas

pedestrianismo: 1.°
nas: 1." Tatuí: 3.° Itú:
ca: 5;-' Sorocaba e 6.°

Paulo)

— basquete: l.° Campinas: 2."
Uberlândia: 3.° Sorocaba: 4.° Bo-
tucatú: 5." Itú e 6." Ipamerí (Coi-

natação feminina: l.° San-
tos: 2.° Jnndiaí: 3.° Campinas
e 4.° S. Carlos.

natação masculina: I.° San-
tos: 2a S. Vicente: 3." Campi-
nas: 4.° Ribeirão Preto: 5.u Jun-
diaí e 6." S. Carlos.

pedestrianismo: I." Campinas:
2." Santos: 3.-' Tatuí: 4.° itú: 5;°
Ribeirão Preto e 6." Paraguassu.

TENis: l.° Campinas: 2." Ara-
raquara: 3." Piracicaba: 4.° So-

rocaba e 5.° Piraiuí. Participa-
ram 415 atletas de 31 cidades.

1940 — s; carlos (S Pau-
10) __ basquete: l.° Guaratin-
ouetá: 2.° Santos: 3.° Piracica-
ba: 4o Uberlândia: 5." Soroca-
ba e 6.° S. Carlos.

natação feminina: l.° San-
tos 2 o S. Carlos: 3.° Piracica-
ba: 4." Uberlândia: 5.° S. Vicen-
te e 6.° Campinas.

natação masculina: 1.° San-
tos: 2.° S. Vicente: 3.° Ribeirão
Preto: 4.° Campinas: 5.° Pira-
cicaba e 6." S. Carlos.

nos jogos abertos, ano passado.

ATLETISMO: 1.° San'os: 2.° Pi-
racicaba: 3.° Campinas: 4.° Rio
Claro: 5.° Sorocaba e 6.° Ribei-
rão Preto. ..

tenis: l.° Campinas: 2.°
beirão Preto: 3.° Santos:
Piracicaba: 5.° S. Carlos

Ri-
4.°

e
6.° Rio Claro.

tiro ao alvo:
Santos: 3.° Rio

(S.

de Santos. A primeira foi a
1942.Em pé a equipe feminina de^ basquete de Rio Claro e. ajoelhada ¦

ícampeS do certamen e a '

l.o S. Carlos: 2.°
Claro: 4.° Cam-

pinas e 5.° Piracicaba. Partici-
param 45 atletas de 22 cidades.

1941 — RIBEIRÃO PRETO (S.
Paulo)  BASQUETE MASCULINO
l.o Santos: 2.° Campinas: 3.° Gua-
rating'-etá: 4.° Ribeirão Preto:
5.° Piracicaba e 6.° Uberlândia.

BASQUETE FEMININO: I.° Gua-
ratinguetá: 2." Santos: 3.° Ri-
beirão Preto: 4.° Araraquara:
5.° Franca e 6.° Taubaté.

nata.yão — 1.° Santos: 2.° S.
Vicente: 3.° Ribeirão Preto: 4.°
Uberlândia: 5.° Campinas e 6.°
S. Carlos.

atletismo: 1.° Santos: 2.° Bau-
rú: 4." Campinas: 5.° Ribeirão
Preto e 6." Guaratinguetá.

voleibol masculino: 1.° San-
tos: 2." Taubaté: 3.° Jundiaí: 4.°
S. Vicente: 5.° Franca e 6.° Itú.

voleibol feminino: l.° San-
tos: 2.° Uberlândia: 3.° Tauba-' 
té: 4.° Ribeirão Preto: 5.° S. Vi-
cente e 6.° Jardinopolís.

tenis: 1.° Ribeirão Preto: 2.°
Santos: 3.° Araraquara: 4.° Cam-
pinsd: 5.° Rio Claro e 6.° Pira-
cicaba.

Participaram 838 atletas de
26 cidades.

1942 — ribe RÃo preto (S.
Paulo) — basquete masculino:
1 o Piracicaba: 2.° Santos: 3.°
Rio Claro: 4.° Campinas: 5.° Ri-
beirão Preto e 6.° Uberlândia.

basquete feminino: 1.° Rio
Claro: 2.° Santos: 3.° Ribeirão

segunda vice-campea em



i 30 de Setembro de 1943 21

¦*^i 
_--»v

6. ANO - K8PORTE ILUSTRADO •-/N. 28o1

i

•ÍÍÀ

Preto: 4." S, Símào: 5." Arara-
quara c 6.° Lins.

natação: l." Santos: 2." Ri-
beirão Preto: 3." Piracicaba e
4.° Campinas.

atletismo: Io Campinas: 2."
Santos: 3.° Ribeirão Preto e 4."
Marilia: 5." Bauru c 6." Arara-
quara.

voleibol masculino: 1." San-
tos: 2." Piracicaba: 3." Jundi-
ai: 4.° Ribeirão Preto: 5." Cam-
pinas e 6.° Taubaté.

voleibol feminino: I." San-
tos: 2." Ribeirão Preto: 3." Cam-
pinas e 4." S. Simão.

TÊNIS: l.° Santos: 2." Ribei-
râo Preto: 3.° Campinas: 4." Tau'
bate: 5.° Marilia e 6.' Piracica
ba. Participaram 572 atletas de
21 cidades.

VENCEDORES ABSOLUTOS

(JJg*

• i

;i-:-l

!

y.\í

Bll.-lí

Uí
I f.

Dl.

1936 — MONTE ALTO — I."
Uberlândia: 2.° Piracicaba: 3.°
Franca: 4.° Olimpia: 5." Miras-
sol e 6.° Monte Alto.

1937 — UBERLÂNDIA — I .u
Uberlândia: 2." Amparo: 3." Fran-
ca: 4.° Sorocaba: 5." OI mpia e
6.° Piraiuí.

A turma de vôlei de Santos, bi-campeã dos jogos abertos.

1938 fOROCABA - - 1.° Uber

landia: 2." Campinas So- 1939 — camp-nas — I." Ca m-
rocaba: 4.° Franca: 5.° Taiuí pinas: 2." Santos: 3." Jundiaí:
e 6." Itú. 4." Sorocaba e em 5." todos em-

patados Uberlândia. S. Vicen-
1939 — campinas — I." Cam- 'e e Araraquara.

pinas: 2.° Santos: 3." Jundiaí:

3.° Sorocaba: 4." Franca: 5." Ta-
tuí e 6." Itú.

HEP/XX
PACI Fl C AD Ók DO FÍ GA D O

PRODUTO DO lABOR ATOR IO DA OUARAMIDINA

Talves Você fJÁb Saiba...
...que a seleção carioca campeã brasileira de 1931 tinha a seguir.-

te constituição: Veloso. Domingos e Hildegardo; Hermogenes, Mar-
tim e Ivan; Walter, Leonidas. Carvalho Leite. Russinho c Teofilo.

...que Mario Viana já apitou 3 finalíssimas do campeonato bra-
sileiro de futebol- 38, 40 e 41.

...que Plutão de Macedo, alem de ser um grande jogador de bas
quete foi também bi campeão mineiro de voleibol, pelo Paysandú,

...que no mês de julho de 1918, Jac Dempsey obteve 4 vitó
rias por K. 0. no l.° "round", batendo Mac C?r!t'ry. Bob Devore.
Pory Flinn c Fred Fulton.

...que os vencedores do "trampolim 
do diabo" foram: Manuel

de Teffé (33 e 39), Cario Pintacuda (37 e 38), Irineu Corrêa (34),
Ricardo Carú (35), Vitoiio Copolli (36). Rubens Abrunhosa (40) e
Francisco Landi (41).

...que a Confederação Brasileira de Desportos foi fundada a
18 de Junho de 1906.

...que a 11 de Novembro de 1915 é que foi introduzido o fufe-
bo! no Clube de Regatas Vasco da Gama.

...que os cariocas foram campeões brasileiros de basquete em
1934 após derrotarem os paranaenses por 48 a 21, os capichabas
por 45 a 13 e os capichabas novamente por 38 a 16.

..jque o Náutico União foi campeão gaúcho de "watcr-polo"
em 30, 31, 32, 33. 35, 37., 38. 39, 40, 41 c 42.

1940 - - s. carlos: I." San-
tos: 2." Campinas: 3.° Piraci-
caba: 4.°. S. Carlos: 5." Guará-
tinguetá e 6.° Rio Claro.

1941 ribeirão preto: I '

Santos: 2." Ribeirão Pren
Guaratinguetá: 4." Campí
Taubaté e 6." S. Vicente.

19)2 — RIBEIRÃO !'1í;
Santos. 2." Ribeirão Pre»
Campinas: 4." Piracic-
Rio Claro e 6" S. Sim;-,

Números atrasados desta
Revista no Amazonas
Pedir a ALBANO H. MARTINS

Agencia Martins — Manaus.

JC7
BELEZA] I
•VIGOR

' DOS {
[cabelos]

EM CASPÀ
Cdem os Cabelos ?

*""**M

ELIMINA A CASP.à
Evita a Quédâ

• que Préguinho foi o principal artilheiro brasileiro na
meira "Copa 

do Mundo".-efetuada cm 1930 em Montevicéo
go marcou 3 tentos sendo Fcontra a Yugoslavia e 2 contra a Bo!

. que i3 habito no futebol inglês ser ofertada ao capitão do
dro vencedor de um jogo internacional, a bola do encontro

...que o Corinthians já foi quatro vc^cs campeão paulistatebol. invicto- 1914. 16. 29 e 38.

.. que o Internacional já foi 5 vezes campeão gaúcho de (ü

...que o Vasco da Gama apesar de ter sempre boa equipe de I
quetebo! nunca comeguiu levantar um campeonato.

• ¦•que o primeiro torneio interestadual de futebol foi levadt
efeito em 1920 com a participação do Paulistano de S. Paulo, Flumi-
nense daqui e o Brasil, do' R. G. do Sul. O Paulistano íoi o camp<
e Fried o artilheiro com 5 tentos.

...que o "cestinha" do campeonato brasleiro de basquete de
íoi Jayme Chacon, do Distrito Federal com 48 pontos.

I Cl '.!

...que o Tiiuca Tênis Clube c o grêmio brasileiro que maior nu-
mero de quadras de tênis possue: 17!

...que Petronilho de Brito, irmão de Waldemar. foi campeão ar-
gentino de 1933 defendendo o San Lorenzo.

..que antes da "Copa Roca" de 1939 a seleção brasileira nunca
fora derrotada no Brasil.

...que só as irmãs Maria e Sieglinda Lenk fizeram 100 pontosno oul Americano de natação em 1939. dando ao Brasil o vice-carn-
peonato.
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Antes das disputas, veranistas c associados do Teresópoli Week End Clube

'. 'v/.opolis, mesmo fora da temporada de veraneio, continua a manter intensi-
ívimento esportivo. Possuidora ,1c uma curiosa organisação campestre, denomi-
Terezopolis Wcclc End Clube que possue dois ótimos "courts" de tennis, uma

ére" para a pratica de equilação; campos de "baclminton X croquet e ^volei-
sina excelente piscina com água natural e ótimos salões com mesas para ping-

e "brid.-re", a "Cidade Sorriso'' marcou neste inverno que passou, um ' record

icurrencia apurada. I'' prossegue, agora que ja estamos na primavera, o.ereccn-

i índice de que o verão próximo será concorridissimo. Indiscutivelmente isto se

ra porque, sorrindo, Terezopolis recebe os seus fãs oferecendo-lhes na simpiici-

e sua beleza natural, festas helenicas de ar e de sol, nacpieics recantos tantas ve-
¦atados, nunca porém imaginados com a riqueza tio tintas que a eles a naturez

Ainda'ha dias, quando a alma dos nossos patricíos vibrava comemorando <>_'D>a
ia na tuas, quainit» a anua nwo iwoo<o ¦—-*  - --¦ _ , ^
tf o Terezopolis Week End. que hospedava uma luzida delegação do Lanlo

X. C. da Capital fluminense, chefiada pelo 
"sportman Mano Ribeiro, real.-

interessantes lestas, dentre as quais destacamos um grande torneio de tenis com

cap", sob a direção técnica do Professor lac/.yn, ao qual concorreram onze clu-

encido pela equipe "vermelha", da qual era madrinha a Senhora Ahce Kanj-t..

Ia, por 94 "games" x SI e ganha pela dupla St.» Luctna ]urczynska-AdnIbeito
. que fez 23 pontos. E um outro torneio de mixtas, ao qual concorreram as qua-

melhores duplas ganho pelo 
"par" Snr." Nieta Rangel-Persio Aguiar, que na .mal

o "par" Siir." Mercedes Earedo-cMario Ribeiro, por 2'x - ''' "j ' , - _
m. "Dia da Pátria", após o jantar, falou o Sr. Sylviq da Fontoura Rangel fazem

i u irar

entrega de lindos prêmios aos classihcados abaixo:

TORNEIO DE DUPLAS COM "llANDICAP

Senhorinha Lucina furczynska-Adaiberto Aguiar,
lugar - - Snr.» - Mercedes Earedo-Mario Ribeiro

par composto pelos meninos Antoninho Bastos ,- Gabriel Botafogo duas ai.

promessas do nosso tenis; foram oferecidas duas lembranças.

TORNEIO DAS QVK\tf< MELIlOtiE.S DUPLAS

Snr.» Nieta Rangel - Pérsio Aguiar. Delicadas lembranças da comitiva do Canto

Ao professor A. E. faczvn foi ofertado um fino presente pelo clube local, constam
ào ¦¦ • uma sua silhueta, emferro cromado e esmalte, e uma artística e 

çleganK 
ca.xa.

coniecionada com madeiras nacionais, oferecida pela .delegação do clubeide 
JS 

te m.

0 esporte concorre assim, para intensificar o turismo fo nossas cidades seiranas.

A poetisa Ana Amélia, Rainha dos Estudantes, em
companhia de seu e.-poso, "sportman" Marcos de
Mendonça, plantando uma arvore no campo do

Week End Club.

Aspectos das partidas de tenis e parle da assistencui.

lm
mámgt.

^^^ME^Sé
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as grandes reportagens esportivas são feitas SEMPRE pela
p. m

^^^^ í

ao microfone!
e tem mais:
ás 12 hs.-"Esportes ao Meio-dia" com
ás 19 hs.-"Esportes pela sua" }\\-\
ás 19 e 5 - "Galho de Urtiga" com o "venenoso"

AYLTflN FUMES.

ABTOMO CONSELHEIRO

AOS DOMINGOS:

ás 15 hs.-Transmissão do jogo principal da
rodada.

ás 20 e 30 - ^Resenha Esportiva" - o melhor ra-
dio - noticiário - esportivo do radio
brasileiro.

mwoom»
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O America F. C. levou a efei-
to semana ultima a sua 4.n Olim-
piada, aproveitando a oportu-
nidade para prestar significa-

iva homenagem às Americas
Unidas. 0 espetáculo da inau-
¦uração alcançou êxito incomum,

desfilando as Legiões Azul, Ama-
rela e Verde, ostentando vis-
toses uniformes, perante as au-
toiidades, desportistas, convidados
e sócios do clube que lhes não rega-
tearam os mais entusiásticos aplau
sos. Essa noite de gala do querido
gtemio de Campos Sales, realizada
em seu estádio, foi ainda abriíhan-
tada por inúmeros fogos de artifi-
cio. qjeima 

'os em m?.io á cerimo-
ma, á qual imprimiram maior real-

¦y Finda a solenidade, o presi-
dente do America F. C, sr. An-
tonio Avelar, homenageou a seus
convidados, especialmente aos cro-
nistas esportivos a auem brin-
dou, exaltando a colaboração
da imprensa e tendo para todos
palavras de reconhec:mento.

Cs tornalistas responderam,
agradecendo a homenagem e
apresentando os seus melhores
louvores a toda a diretoria do clu-
be rubro, pelo espetáculo empol-
gante que lhes fora dado assistir.

Os clichês que ilustram essa
pagina foram focados pela ob-
jetiva de esporte lustrado
durante o desfile e parada dos
atletas do America F. C. g-jãgSsSaSGnB
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