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Tamoyo, vencedor do 4.° pareô, ao lado p seu proprietário
Dr. Jorge Jobim.
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Ark Royal, o grande cavalo nacional, que venceu
na ultima corrida.

Com um ótimo programa,
composto de sete pareôs, realí-
zou o Jockey Club. no sábado
ultimo, uma concorrida reuni-
ão, cujo resultado não agradou
aos "catedraticos "pelos "furos"

que a chapa oficial sofreu, em
vários pareôs.

Iniciando o "meetting" o ca
vale Otário do simpático "tur-

fmen" Paula Pinto, chegou na
frente dos seus competidores
no marcador, colocando-se em
2.° lugar a égua Pevertida.

No 2.° pareô venceu o qua-
si aposentado cavalo Marabout.
secundado por Resgate, chega-
do em terceiro, muito próximo
Piracicabana.

A 3."1 carreira foi ganha, co-
mo se esperava, pela égua Oc-
celera, chegando em 2.° lugar
Ponta Grossa e em 3.° lugar Di-
leto.

A 4.R carreira foi ganha pe-
Ia égua Caridade que. finalmen-
te desencabulou. Em 2.° lugar
chegou
batei.

Ubatan e em 3.° Gor-

No quinto pareô, contra a es'
pectativa, venceu o cavalo Echy-
tico, tendo chegado em 2.° lu-
gar o cavalo E'gaso e em 3.° lu-
gar o cavalo Miathan.

O 6.° pareô, no qual se ins-
creveram 16 animais, foi ganho
pela égua Serena, colocando-
se em 2.° lugar Elmo e em 3.° lu-
gar o nacional Taes.

0 7.° e ultimo pareô do pro-
grama foi ganho pelo cavalo Te-
nor, colocando-se em 2.° lugar
o cavalo Cuéra e cm 3.° lugar
Concordância.

A "poule" do vencedor foi de-
masiadamente pequena pelas
suas "perfomances" anteriores,
o que importa em afirmar que
houve forte jogo, à ultima ho-
ra, no velho Tenor. E essas des-
cargas assim desasombradas, dei-
xam sempre duvidas...

A realização do "Grande Pre-
mio Conde de Herzberg", na dis-
tância de 1600 metros, com a
dotação de 50 mil cruzeiros ao
vencedoratraiu ao prado da Gá-
Gávea numerosa e seleta assis-
tencia.

As arquibancadas estavam li-
teralmente cheias e não só o mo-
vimento de apostas, como a ani-
mação reinante ultrapassaram
a espectativa geral.

O domingo foi propicio aos
azaristas, tantos e tão polpu-
dos azares chegaram na fren-
te no disco de sentença.

O l.° pareô foi ganho por Gu-
diana. uma estreiante do "Stud

Osvaldo Aranha, colocando-se
em 2.° lugar Educada.

O 2.° pareô foi ganho, com
surpreza. por Boa Vista, che-
gando. em 2.° lugar Ermitao
e em 3.° lugar o favorito Go-
lias.

No 3.° parco o favorito Tim-
bú, deu um banho nos seus após-
tadores, contentando-se com um
2.° lugar. Venceu o pareô a égua
Darlie e chegou em 3." lugar
Capuano.

A dupla do marcador foi a do-
bradinha 11.

A 4." carreira foi ganha por
Acetona, tirando o 2.° lugar o
cavalo Calicut e em 3.° o favo-
rito E'bulo.

Novamente a dupla II. de-
cepcionou a cátedra.

O 5.° pareô foi ganho, num
final violento, pelo cavalo Ta-
moyo, colocando-se em 2.° lu-
gar a égua Setor e em 3.° lu-
gar Afago, formando novamen-
te outra "dobradinha" a 22.

O "Grande Prêmio Conde de
Herzberg" proporcionou aos
"turfmens" um espetáculo emo-

cionante, a luta renhida entre
o invicto El Faro. chegado de
São Paulo, ha três dias, e o ca-
valo Corruxa. do "stud" Mu-
niz de Aragão.

O invicto representante de
"stud" Paula Machado, no fi-
nal dominou o seu valoroso ad,
versario, tendo, Para,, v«ncé-
Io, de baixar o "record" de mi-
lha para 96 1/5.

O 7.° pareô foi ganho pelo
cavalo Bacará para salvar a
ponta numero um. eleita a fa.
vorita, por estar incluído no mes
mo numero o cavalo Marajá
credenciado como irmão do gran-
de cavalo Marithan.

O 2.° lugar coube à naci
nal Efetiva que no final
ria muito, fazendo perigar
toria de Bacará. Em 3."
chegou o cavalo Harmonioso.

O 8.° pareô foi ganho em
do estilo pelo nacional Batt
colocando-se em 2." lugar
valo Destaque.

O 9o e ultimo pareô, na dis-
tância de 1.800 foi ganho num
belíssimo final pela égua Ma-
temática, .colocando se em f0
lugar o grande favorito Baron
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A chegada do 2.° pareô, < n '

Boa Vista, em 2." EM^tão.
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Conde de H^zberg". Bm 1-

El Faro e em 2.° Corsega.
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l F'C assim o Flamengo. Mais dc que um time de futebol, ma^s do que uma só vontade conjuhgaído°'12^ outras para um ideal único - vencer! Mais do que.tudo isso, o que os une, o que os.çongraça,

a devei ^ 
C °S ^ndÜZ é & """"'^^ fraÜerna qU6 °S 'iga ~" que deixa de Ser a de colegas Pa^ ser

de^lT 
adeÍr°S ÍrmS°S EMOS aqUÍ' EPÓS brÍ'hante feit0 de um' que se torna jncontinenti motivo

^gor.as 
F,ara todos peracio-fez um gô, e Biguá nSo encontra maneira outra^ sen~0 beija,|oemeno rosto, rrcnte a cincoenta mi, pessôas_ para demonstrar a sua a,cgria e Q ^ contentamemo•>^o txito acar.çac)o ja;me c Pirilo também riem, felizes. Não custa nada a irmãos, quando'luerem, alcança*- • _it' ... -.,as mais difíceis vitorias. E por isso que o Flamengo é campeão'

AlCÊO P.iRRS Mms Ilustra.
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Campeonato Brasileiro de Futebol
ABRILHANTE VITORIADO SELE-
CIONADO DO AMAZONAS SOBRE

DO PARA, NA CAPITAL GUA-
ARI NA - TRIUNFO MERECIDO,

ESSE DOS "BARES" NO PRIMEI-
RO COTEJO EM DISPUTA DO CER-
TA MEN MÁXIMO DO FUTEBOL

BRASILEIRO'
Crônica de Edgar Proença especial

para E sp orte Ilustrado

0 encontro entre amazonen-
ses e paraenses, em disputa do
Campeonato Brasileiro de Fu-
tebol, estava destinado a exi-
to sem precedentes. Ha dojs anos
atraz. não passava de mero aci-
dente esportivo. Os amazonen-
ses se distanciavam e muito da
técnica e do valor futebolisti-
co paraoara. As delegações aqui
chegavam sem despertar curt-
osidade, porque de antemão se
cenhecia o resultado da peleja,
quasi sempre por escores expres-
sivos. No entanto, o ano passa-
do, o Amazonas despertou ohm-
picamente. Compreendeu, com
entusiasmo tropical, que um
zelo mais acentuado deveria pre-
sidir os destinos do seu espor-
te. E reuniu novas energias, en-
cheu-se de brio, conseguindo,
numa tarde memorável para as
suas aspirações, a sua primeira
vitoria sobre as cores paraen-
ses. Isso foi como uma lembran-
ça de que a ninguém é conce-
dido o privilegio de ser forte,
mas um direito que assiste a quan-
tos cuidam afincadamente de
seu preparo racial.

Daí por diante, o Amazonas
iniciou a ofensiva de suas ma-
iores aspirações. Mobilisou va-
rios elementos de destaque nos
gramados paraenses e pernam-
bucanos para uma colaboração
conjunta com os seus jovens atle-
tas. E preparou-se fisicamente
e moralmente para as ruidosas
batalhas em que a sua bandei-
ra tivesse, de aparecer para bri-
lhar noutros céus e noutras plagas.

Foi nessas condições que os
amazonenses vieram para Be-
lem. Para um cotejo que em na-

' da eles se sentiam menores e que
em tudo se eles acreditavam os
melhores. Trouxeram uma equi-
pe experimentada. Trouxeram co-
mo comandante em chefe a fi-
gura ilustre do coronel Gentil
Barbato, que preside a embai-
xada com alto espirito de soli-
dariedade amazônica e com o
prestigio do seu mando disci-
plinar Trouxeram soldados bem
municiados para as pelejas, os
quais renunciaram às naturais
sensações que uma cidade ex-
tranha atrai e às fascinações pe-
los prazeres mundanos. Trou-
xeram uma obrigação a cum-
prir. Trouxeram o desejo sagra-
do de vencer...

Quem assim se apresenta, num
instante de tamanhas respon-
sabilidades, pode logicamente re-
ceber a recompensa de seus sa-
crificios. E foi o que acentuou
para os nossos diletos irmãos
bares, com a bela vitória que lhes

deu direito a todas as horr.ma-
Sens de sua terra e dos que as-
sistiram à bravura manifesta-
da em campo.

Era natural, com esses fatos
apontados acima, que a parti-
da empolgasse a cidade e eis a
razão daquela tarde esplendo-
rosa pela alegria dominante no
estádio e pelo entusiasmo nele vi-
vido. tão grande que a copiosa
chuva caida nos momentos mais
importantes da luta, ficou de-
sapontada com a multidão que
não arredou pé, sofreu os rigo-
res do tempo, para não perder
as minimos detalhes da ruidosa
pugna.

Os amazonenses venceram com
a nitidez das coisas indiscutíveis,
para isso. forçoso é dizer, tudo
lhes foi facilitado. As providen-
cias antecipadas pára que os atle-

EDGAR PROENÇA, re-
presentante de ESPORTE
ILUSTRADO cm Belém do
Pará, justamente conside-
rado o "príncipe dos cro-
nistas esportivos do Nor-
te". Sua crônica, que a
seguir publicamos, fala me-
lhor do que ninguém so-
bre a imparcialidade de
que é dotado para se re-
ferir sobre qualquer pu-
gna que assiste, sem pai-
xão. nem bairrismo yes-
go, mesmo quando em jogo
à representação do fu-
tebol do Pará. sua terra
ouerida.

Verdadeiramente exem-
plar a conduta do pre-
?ado confrade, que assim
honra as tradições de seu
nome de jornalista leal
e sincero.

tas não sofressem a menor co-
ação; a sua estada em Belém ai-
guns dias antes do prelio; a con-
centração rigorosa no quartel
da Policia Militar; o apoio mo-
ral das nossas autoridades es-
portivas e um juiz, como José
Carneiro Pessoa, neutro, capaz
e à altura dos seus cometimen
tos. Não havendo dessa manei-
ra oconstrangimento, surgiu no
espirito da equipe a confiança
indispensável a quem pleteia
justiça. E tudo se coroou de cor-
dialidade amazônica principalmen-
te porque [a incontável mui-
tidão soube aplaudir os visitan-

Edgar Proença

Estes dormira
aguardando a

ni á porta do estádio,
hora da abertura . . .

tes, torcendo pelos seus sem usar
entretanto atitudes agressivas e
hostis, sem ódios e malquerenças.

A equipe amazonense soube
tirar partido da situação de de-
sorganização verificada na es
quadra local. Resistiu-lhe ao-
Ímpetos, sentiu-se mais à von-
tade em campo como si fosse dono
da casa, dando-nos a impres
são dos antigos encontros entre
paraenses e bares, quando es
tes se sentiam vexados em fren-
te ao adversário. Desta vez. os
bisonhos, os débeis, fomos nós.

E' verdade que a esquadra
visitante não demonstrou alto
espirito de classe que a creden-
ciasse como um cartaz de inve-
javel sucesso. Ela é possuída
dos mesmos defeitos técnicos que
se notam nos locais, daí a par
tida no seu conjunto geral não
apresentar fazes dignar, de v.n

grande futebol. .
No entanto, a sua atuação I

produtiva e inteligente. Soube
vencer com rara dignidade. De-
vem estar satisfeitos com o tn-
unfo obtido, que teve maisaU
sicnificação do que o do
passado, pois desta vês vier,
confirmar a sua mestria cm nc
sos próprios campos, longe
seu ambiente, longe da terrí

querida, da qual apenas se ser,
tiam perto pelo pensamento e
oela saudade, a inspiradcia,
talvês de tão lindas façanhas...
Não sabemos como classificar
a atuação do onze paraense. I e-
ríamos a dizer simplesmente quç-
foi precária e ineficiente, mas ¦»

vantaríamos a suspeita de i_e.
tar diminuir o mérito da^ vitcj
ria dos nossos irmãos bares

Mas, está flagrante a oln
vistos, que, embora o Para a
vesse no futebol uma fas-
decadência, os jogadores .^
lecionado reduziram aiM 

q b .
as nossas possibilidadesco™&n,
tivas. Ninguém pode n'-R¦ ' ,
to anda deprimido %££>„%tebol; mas, o que %g£ò Jas
rava era que os 

^ensosuas cores soub^em a
compreender a- su" 

f'aue-
sabilidades e razer das fraque

zas forca h tando com Vlb

So e com abnegada coragem.

t maioria Jo onze « eon ormou

friamente com a derrota sem u

psfnrro r.ue denunciasse a boa von

tade[d- equipe. Não tinha alma

nem disposição para a batalha,

,'ira-
de
se-
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A "fila" 
já é uma instituição nacional... Anui a vemos om R, i'.,« I D ' r

a presenciar o
Faltou-lhe aouela alegria 'vitami-
nisada dos que lutam com hc-roismo. A defesa, apesar de tu-do. ainda deu sinais de existen-cia, mas o quinteto foi o ma-logro da tarde. Conduzidoclesonentadamente, inerte à bei-ra da meta, impassível em frer.1te ao adversário, sem ameaçascapazes de pôr em pânico o for-tim amazonense, para or.cb etamlançados, raramente, tiros ra-

quiticos e insignificantes... Osresponsáveis pelos destinos donosso futebol no atual cam-
peonato verificaram de corpo
presente a gravidade da situ-ação. Urge uma revisão rom-
pleta no "onze" 

para que não serepitam, no outro orélio, o mes-mo fracasso e a mesma dece-
PÇao. Ainda temos, dentro danossa pobresa técnica, elemen-IOS que possam salvar a dieni-•fade esportiva regional. O Pará-^eita, como aceitou no domin-tf}- 3. qualquer derrota, de vezOfue lhe seja imposta por um^adversário mais forte. O que

| 
eplora é que os seus jogadores"*o se enchem de zelo e desas-•som^ro para que, mesmo ven-ciclos, tenham limpa a conci-eneta Ue que tudo fizeram pelonome dt sua terra
F'• aPe,n*s isso que a cidadeexige. Ha de ser, assim, domin-

go próximo. Os nossos atletas,^vigorados, a esquadra mais apa-reinada, com e,s retoques indis-pensa veis. realj|Jtarão o reno-me atlético paraense.
Despertarão pa;^ a luta, evo-cando a epopéia c:e Pacaembú.b ,sso que o Pará ?xjge. A li-çao toi bem amarga...
O time do Pará entrou ontemcm campo assim formada: Do-do; Purifica e Expedido;' Ma-nano, Manuel Pedro, Sai.do-

vai; Monard. Dilermando. Sabóia, Capi e Jaime.
Amazonas: Téo; Luiz e Mar

cílto; Ornar, Pelado e Emanuel;
Oliveira. França. Marcos, Si-dinho e Pinhecas.

Marcos, o comandante da ofen-
siva amazonense, foi o autor de
ambos os tentos.

HEPAX
PACIFICADOR DO FÍGADO

PRODUTO OO LABORATÓRIO DA Ó6aRAMIDINA

V

4«

Os amazonenses, que venceram por 2x0.
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Ecos da disputa da prova cap. Bernardo
Castelo Branco

cavaleiros e suas montadas
Por F. P. GUSMÃO.

Apreciando nossos

Como técnico que c na difi-
cil arte de bem montar, ao cap.
Luiz Carlos de Medeiros Pon-
tes, chefe do Departamento de
Equitaçfio da Escola Militar,
sobra autoridade para se cxrc -
nar sobre nossos cavaleiros e suas
montadas.

Esse competente, c distinto
oficial da tradicional cavala-
ria do nosso Exercito, tendo so-

o atenderam, ao carinho de seus
parentes e ao conforto da pre-
sença de numerosos colegas e
amigos, já está em período de
franca convalescença.

Homem de cavalo, embora
não possa dar ainda, aos nos-
sos concursos hípicos, o brilho
da sua presença como partici-
pante, o cap. Medeiros Pontes,
que encarna o protótipo do mi-

¦Arisco II"'
ton Bcrford -
do cavaleiro;
o cavalo c acuad
junto regular. -
ção."Iguassú IIo'
el Teixeira —
rimentado em
sa ceder a mão
lhor as curvas.

—- Ten. Hamil-
Ações enérgicas
pareceu-mc que

o na espora. Con-
- Pouca adapt?-

' — Asp. Mano-
Cavaleiro expe-
concurso; preci'
e preparar m3-
Cavalo novo e

"Cacique IIo" — Ten. Sílv*
Velho — Ótimo cavalo —& seu
cavaleiro, montou-o com mm
ta confiança c, em alguns obs
táculos as pernas não agiram,
resultando em ligeiro atrazo pa-
ra o alto do corpo. Numa pista
não há obstáculos sem impor
tancia, todos são importantes
Conjunto muito bom.

"Bacharel": --- Sr. Hermes

A.A'.; >'^p^mI Iff *?vr ^tv^tSI HSHRfKlwlwf^^^^^^^^SH RP^I KS^fl IP1 '

Tte. Dickg, montando Bororó.

frido um acidente, jogando pó-
Io pela equipe da Escola Miü-
tar, por ocasião da final da "Ta-

ça Escola de Cavalaria", no
campo do Itanhangá. ouviu
do presidente da Republica, sr.
Getulio Vargas, no próprio lo-
cal em que foi acidentado, pa-
lavras de simpatia e carinho.

Internado no Hospital Cen'
trai do Exercito, graças à ha-
bilidade dos profissionTis que

litar cem por cento, de perna
engessada, apoiado em mule-
ta e equilibrando-se com uma
bengala, compareceu a uma das
ultimas competições que se re-
alizaram, c, apreciando a "per-
fomance" dos cavaleiros que se
apresentaram à disputa da pro-
va Cap. Bernardo Castelo Bran-
co, escreveu os judiciosos comen-
tarios abaixo, que transcrevo,
pelo muito de útil que encerram:

bom. O conjunto ainda melho-
rara muito."Humaytá": — Sr. Arnaldo
Pereira — Iniciou bem a pis-
ta, precipitando-se no final —
Conjunto bom."Oyapoque": — Ten. Hu-
dson de Souza — Reapareceu
bem, o Ten. Hudson seu cava-
Io está um pouco pesado, mas
mesmo assim, cumpriu boa "per-
fomance". Conjunto bom.

Vasconcelos — Iniciou a pista
precipitado e debruçado; me-
lhorou para o fim; Conjunto bom

"Bico Branco : — Ten. A.
cindo Pereira ~ Bom cavaleirc
adaptou-se b«*m ao cavalo. .Uon
junto aind? melhora bastante.

"Reco": — Ten. Fragomeni
Bom cavaleiro, seu cava"

Io não «ístá em fôrma.
"Desacato • — Sr. Murilo qe

Barc»s — Ótimo cavalo; possu-
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recursos enormes c"um dos ani-mais mais sérios dos novos. Fu-turamente será um dos expo-entes nas pistas. O seu cavalei-
ro deixou a fucinheira muito aper-
^da/^ Prejudicando a respira-
çao. Conjunto que agrada

Emir h": - Ten. Arnaldo
bant Ana — Cavalo difícil, o con-
junto melhorou para o final da
prova."B<C:,r Cí\p- E,oi ^enc-/es -- /Melhorou bastante na ques-tao dominio. graças aos recur-sos de seu ótimo cavaleiro. Acho
que está ainda com pouco tra-halho. O conjunto foi bom. po-dendo ainda melhorar muito."Pagé": -- Tcn. Juarez P.Pin-
to Conjunto bom; acho "que
seu cavaleiro precisa montar com
menor comprimento de rédea.
Fez ótimos saltos e perdeu-seem outros."Changai": - Sr. /Maurice
Uievalicr — C cavaleiro não seadaptou ao cavalo; deixou queo mesmo se debruçasse nas cur-vas, avançando para a barrei-
ra sobre as espaduas. Lembrocomo recordação a atitude doSr. Atallka Amaral, frente aool.stàrulo. com Chang.ai: uma
meia parada forte, ajudada com
o alto do corpo...etc."Jamelão": — Ten. Walter
Pires — Boa apresentação; co-meteu duas faltas, devido ao ex-cesso dc confiança de seu cava-
'Ciro. Conjunto muito bom."Iguá": — Asp. Teiveira Malta — Boa apresentação. 0 ca-valciro precisa ceder a mão, fren-,c.,\ barreira. Conjunto bom.

pólo": — Sr. Rogério Ma-rmlío — Boa apresentação —
o cavaleiro precisa mais ada-
ptação e coordenar mais as aju-das. principalmente nas curvas.
Aconselho experimentar montarsern esporas, neste cavalo."Regalito": — Sr. Armando
Vieira — Boa pista; as ano-taçces da apresentação de Fa-isca, com relação *?o cavaleiro,

servem para a apresentação deRegalito . Conjunto fluente."Rosário": — Ten. Mota Li-ma — Boa apresentação; acho
que o cavaleiro precisa prepa-rar e dominar mais o cavalo nascurvas. As ações de rédea, es-tao violentas. Conjunto bom.'Riacho": — Ten. Denizart deUiveira - Muito boa apresen-'ação; o Ten. Denizart é óti--mo cavaleiro; muito calmo e enér-
Rico. O cavalo naturalmente de-bruçado (conformação) portou-se bem. Conjunto bom."Corvo": -- Asp. Felipe Dick

Cavaleiro montou bem; ocavalo ainda não esrá na mão.lende a melhorar.
n 

"Lorde": — Cap. Expedito
v. -orrea — Cavalo novo; seu ca-
Veleiro montando-o como montanao e a melhor maneira: um ca-•-'ajo novo, precisa apoiar-se na
Tiao; eu ma fase de adextramen-
toA Acho que está dando em de-mas-,; a liberdade de frente. "Lor-
de" possue recursos. Boa pista.'Argentino": — Sr. Manoel
Menezos — Cavalo pesado; exi-
ge grande- esforço de seu cava-'eiro no \ percurso. Ressente-se
de^flexionámentos.''Fantasia1": — Sr. Alberto R.rilho — Boa apresentação; ca-valeiro com pouca experiência
de pista e animal novo; comple-
taram o percurso muito bem.
_.. Rer' ': — Ten. Denizart deOliveira — Cavaleiro calmo eenérgico — Cavalo novo que mui-fo promete precisa de fato de"m apoio frente à barreira, mascedendo a tempo. Continuan-«o nas pistas fáceis, melhorar*api da mente.

-*MNto«qgip

6.0 Ano - ESPORTE ILUSTRADO - N.« 288E'cos da penúltima rodada doCampeonato Carioca de Futebol

abatendo seS i.egorisado^adleS pe^s™" 
"det "? ° *&*>**"***} «Podida vitoria

Pratica segura defesa de um ''morteiro"'™^ goleiro. alvo,
ante..a marCação que !h= move 0*^0^0^^° * '"*-*

A numerosa e entusiástica torcida do Flameneo aue nãr« <*p r-ar,-^,. icomponentes da sua equipe, quancio da espera? vitoria obtida 
*™n£ 

Jv^A*^*' d?S
elevada contagem de 6 x 2, em General Severiano ° 

** GanU' pda

"Cheique": — Sr. Murilo de
Barros — Cavalo ainda acuado;
não está dominado. Aconselho
ao seu cavaleiro, retirá-lo da pis-
ta durante certo tempo, para tra-
balhar mais no dominio: freio
c bridão; flexionamentos reti-
lineos e nas mudanças de dire-

ção, no picadeiro. Exterior em
terreno variado. Sua briga na
pista com Cheique prejudica a
apresentação dos outros dois ani-
mais."Sereno": — Cap. Renato Pa
quet — Boa apresentação. De
freio e bridão o cavalo está mais

dominado; percebe-se somente,
frente aos obstáculos verticais,
a meia parada, fazê-lo levan-tar ligeiramente o balanceiro
O conjunto ainda vai melho-rar muito."Menina": — Cap. Expedito

Corrêa — Cavaleiro enérgico;

m
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0 yole franches a 8 do Botafogo, "Major Rolim", vencedor do 2.° pareô.

O Botafogo
meios náuticos
cendo
mingo

surpreendeu
da cidade

brilhantemente, no
anterior, a penúltima

gata da temporada, da qua!
favorito o Flamengo. Foi

os
ven-
do-
re-
era

uma

vitoria justa e insofismável a
alcançada pelo clube da estre-
Ia solitária que assim demons-
trou a sreais possibilidades de que
se acha possuída a sua seção nau-
tica para alcançar futuros êxitos.

o resultado dasFoi o seguinte
provas:

1.° pareô — Yoles gigs
remos — Novíssimos — 1
zar", do Botafogo, com a
nição seguinte: Csvaldo

t dois
' "Mi

guar-
Gra-

nado Ferreira (patrão), Antônio
Botelho c Mecislovas Krupi

nu; 2.°, do Cragoatá; 3.°. Vas-
co. 2.° pareô — yoles franches
a oito remos — Principiante

p, "Major Rolim". do Bo-
tafogo, com a seguinte guar--
nição: Mauricio Monjardim (pa
trão). Aziz Cossac, Jorge Ka
unca. Milton Pereira Pachc-

co. Oscar Ventura, Arnaldo J
B. de Melo. Juvcncio A. E. Dias,
Renato Manecck e Joaciuim Fon-
seca Almeida 2.°, Natação e Re
gatas; 3.°. Flamengo. 3." parco

Yoles gigs a quatro remos
Novissimos — l.° "Canopus"

do Botafogo, com a seguinte guar
nição: Ademar Manes (patrão),
Carlos Gomes, Heloisio Perci-
ra. Tacariju Tome de Paula c
Hélio Cerqueira; 2.". do Gua
nabara. 3." lcaraí. 4.° pareô

Out-riggers a dois remos sem
patrão — Juniors — l.°. "Hcn

rique Monteiro", do Vasco*da
Gama, com a seguinte guarni-
ção: Francisco Ribeiro Viana e
Abilio Serafim 2.°, Internacio-
nal; 3.°, Flamengo. 5." pareô -
Out-riggers. a oito remos — Ju
niors - !.", "Serapion". do Bo-
tafogo com a seguinte guarni-
ção: Mauricio Monjardim (pa-
trão), Samuel Schleneberg, Jo-
seph Landan, Tomás P. B. Ma-
galhaes, Walter Hugo Frota, Ro-
berto W. Carvalho, Nilo F. Gui-
marães, Felisberto Marques e
Eduardo Wilkers; 2.°, Vasco
6.° pareô — Out-riggers a dois
remos com patrão — Juniors

l.°, "Odax", do Interna-
cional, com a seguinte guarni-
ção: José Corrêa dos Santos
(patrão), Evandro Fernandes e
Antônio Rodrigues; 2.°, Flamen-
go; 3.°, Natação. 7.° pareô —
Double-liso -- Seniors — Io.
"Sotto Maior" do Vasco, com

precisa dosar a liberdade de fren-
te que dá aos seus animais. Num
animal confirmado e bem iden-
tificado com esta maneira de mon-
tar vai bem; é o caso de "Me-

nina". Tem feito melhores apre-
sentaçces."Tufão": — Sr. Ferreira Re-
ai —'- Sua apresentação foi me-
Ihòr, Frente ao obstáculo pôde
e deve ceder mais a mão, acom-
panhando o movimento para
a frente. Entre o l.° refugo e o
cavalo saltar parado, é aconse-
lhavel cometer o refugo. Seu ca-
valo caiu no muro com vara por-
que saltou sem impulsão e sua mão
não cedeu. A sua reação foi ótima e
rompjetou o percurso. Muito bem!

"Moreno": — Asp. Felipe Di-
ck — -Precipitou-se no salto do
I." obsrácuio; seu cavalo res-
sente-se de adextramento; si se
tratar de um animal novo, é in-
tereásante continuar o traba-
lho; como readextramento não

o aconselho a perder tempo. Es-
tá debruçado."Negrita": — Ten. Mota Li-
ma — Animal novo de gran-
des recursos; seu cavaleiro com-
pletou muito bem o percurso e
venceu. Para um animal de ini--
ciação, acho que o bridão as-
censor é violento. A fase da con-
fiança na mão. não deve desa-
parecer; obriga a uma iniciação
mais demorada, mas os resul-

tados são satisfatórios. O medo
da mão implica em consequên-
cias futuras desastrosas."Mouro: — Cap. Gerardo
Magela — Bom percurso. Ca-
valeiro enérgico e bem experi-
mentado. Conjunto homogêneo;
pareceu-me o cavalo receioso
da mão."Beau-Geste": — Cap. Ger-
mano Travassos — Cavaleiro no-
vo em pistas; muito animado e
com recursos. Breve estará mais
ambientado, devendo cumprir me-
lhores "perfomances". E' um
bom auxilio à reduzida e bri-
lhante equipe da Escola Militar."Faisca": — Sr. Armando Vi-
eira — Cavaleiro muito anima-

do; para ser mais constante em
suas apresentações, precisa so
frer pequenas correções: ache
que deve montar com as rédea:,
mais curtas; aguardar o salto do
cavalo sem modificar a posição
Observa-se quasi sempre, fren
te à barreira, seu corpo fazer urn
movimento para traz, desen
contrando-se do cavalo; procura
remediar a falta cedendo a mão:
porém tarde demais. Correção:
aproximar-se do obstáculo au-
mentando a ação das parnas,
unindo-s,e ao cavalo; manter
o assento fora da sela; con-
seryar as rédeas curtas (braçor,
ligeiramente esticados) « n«s'
ta atttuck com naturalidade cc
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Pinhf TtCM 8UfrnÍçSo •' Adamor'nho e Hamler William- ?-•rlamengo; 3" Cnr-nt-A A'R '_ -*• • ^uarabara. 8"pareô ~ Out-r çeers a R ,„ e__- ' iS^ri a o remos— oeniors — «» "A —
do Fla.en.o.con, í^,,
guarniçao: Henrique Camarcoípatrao) Hermogenes Brenha R°be.ro Filho. Roldão MacedoRudolf Lewanthal, Jaime Gui-'marães Morais. Adelmar Bur-gos. A miro Paim. Antônio Fer-re.ra Viana Bisuto e Saul g?iFerreira; 2,. Vasco da Cana
;mnf'reo 

~ Out-riggers a <r; mos com patrão - juniors ._Ussa.ca Cte. Midosi" -Rasolaque", do Botafogo, com
to 

SReSU,nte/ S^rnição- Rober-
AlmSlftOSp. patrSo); Moacir deAlme.da. Eliezer Magalhães Fi-
A G H 

°O.0ueÍrÓS e FdSard*• ^j. de Oliveira; 2» Vascoda Gama; 3.». Guanabara. Iõ°Pareô - Out-rigSers a dois e-mos sem patrão - Seniors -
Santo?lear?' 

d° F'ame"SO (Ari
riaA Io' í°aqrm da Silva F^'
bará- MoBolafoso 3°- Guana-

Seniors — J.o, C R rf p.mengo com Pascoal Rapuano;
reo H' 

3°' VA^SCO- l2° Pa-reo — Honra - Out-riggers a 4remos sem patrão - J o »fr;
neu , do Guanabara, com a se-'gumte tripulação: Alberto Lal
MepSAAJoseiJoaquim Carneiro deMendonça João Pinto Filho eContran do Nascimento Maia2°, Flamengo. 13." pareô - Outnggers a oito remos - Nov s-simos — Clássica "n^ i • °.v,s

nha" - | o »p?paPr.- Lu,'A Ara-

'CeX°0: A^eCostif(pr,r5o
fraldo 

Jesus de Sousa e Siva J0rge Marcd( Car|

A"ona, Mano Afonso Cômodo,

¦ ^^aÊm^mmBm^mmMÊSmMt^SM§mM:Mm^^^X
O oito de seniors do p,amengo. ^^ ^.^ ^^^ ^ ^ ^

João Renne, Ari B. Botelho etlmar Paixão Morais 2.°, Vas-co; 3.°, Internacional.

RESULTADO OERAI.

Botafogo - 5 primeiros, | se-gundo e 2 terceiros.
Flamengo - 4 primeiros. 2segundos e 2 terceiros.
Vasco — 2 primeiros. 4 se-gundos e 2 terceiros.

Cuanabara - | primeiro,segundos e 2 terceiros.
primeiro c

r

der ,a mão (abrir os dedos), 10metros antes do obstáculo
ch» 

Mare"So": — Ten. Olavo Ro-cha -- Ainda não ha adapta-çao do cavaleiiro, acho que ce-oer a mao com grande compri-mento de rcdea é difícil; porquedesapoia o cavalo. Experimen-te montar empunhando menorcomprimento de rédea
t.Ji 

' 
A~A Sr Américo Fon-tenele —..Conjunto não agrada,

Cavalo 
difícil ex,?e um 

8cava
le.ro-muito desembaraçado (in-dependência de ajuda-)"Dever": — Ten. "T 

vlio No-«ueira - • Não foi boa. comose esperava a apresentação. 0Cavalo brigou muito, principal-

( nternacícnal
1 segundo.

Cragoatá - I segundo e 1terceiro.

sTníidÒ 
naS CUrVaS- Parcceu'nos

"TriunfoA — Sr. Murilo deBarros - Muito bem; seu ca-va eiro, montou bem é um ca-valo novo e de grandes recursosU conjunto deve melhorar.
Jujuba": — Sr. Paulo Gou-Jait — Conjunto muito bom; pa-receu-me um pouco debruça-aO(apos as curvas.

. 
"Arisco": — Sr. Rogério Ma-nnno — Seu cavaleiro, precipi-tou-o no emprego excessivo daespora; fez toda a pista debru-

ça°°T;. ° conjunto foi máo
TiperariA — Sr. Benjamim

Kangel — O conjunto está maisfluente. E um cavalo que, acho.

t J

não precisa ser barrado; é umcostume antigo,"Serrito": - Sr. Júlio Lima-Muito bem! O cavalo es^ámais .ambientado e em consequenca fez boa apresentaçãoConjunto bom, podendo aindamelhorar muito."Gaivota 
í I°'A — Ten. Vai-d.r Bastos - Cavaleiro antigoe experimentado em concurso

no salto. Bom percurso.Guaraná": — Sr. Carlos Vai-gueredo - Muito bom. Es e cavalo tem melhorado muito, gS-ças aos esforços do seu ótimocavaleiro. Acho que o mov?mento feito para baixo (do alto do
¦Á ¦ -¦ i

corpo), na ocasião do salto, nãoajuda ao cavalo e dá ao cava°eiro uma falsa idéia de que es-ta mantendo a impulsão. Con-Junto fluente.

r,'Arr":"T-Ten- Braz Tcixei-ra — Cavaleiro enérgico e pre-apitado. Acho que não devemarcar o salto. Continue mon!tando este cavalo e breve farámelhores apresentações
Sultão": - Sr. Menezes -Uva o necessita flexionamentos,esta sob as espaduas - não ce-de o maxilar. Não foi possívelobservar o cavaleiro

_ 
J°*"°"'- Ten. Olavo Rocha .• cavalo pouco dominado. Não 

'
toi possiv/el observar o cavale" t
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A equipe do Fluminense que vem de alcançar brilhante vitoria sobre a do Vasco, a quem obrigou deixar a liderança do certamen carioca.
Ao lado, Altino Rosas seu preparador.

na (3), Goulart (4), Hermes (5),
Guilherme (12), Afonso Évora
(15), Oscar e Ítalo (2).

Sampaio — Roberto (6) Al-
bino, Betinho (6), Zico (4), Ail
>©n (1 5) e Guará.

2.°s quadros — Botafoeo,29 a
22.

ATLÉTICA X GHAJAÚ

1.° tempo — Atlética, 18 a 16
final — Atlética, 36 a 31
juiz — Aladino Astuto
fiscal — Aélio Martins
ouadros — atlética — Cha-

pinha (13), Gasolina (7), Vadé-
co (1), Raymundo (9), Barqui-
nha (3), Fantasia (2) e Barata
(D-

chajaú — Nelicio (5), Ar-
chimedes (4), Gatinho (2), Ban-
deira (5), Baiana (10) e Ailtc^n
(3).

Preliminar — Crajaú, 34. a 3.1.

ALIADOS X OLÍMPICO

l.° tempo— Aliados,2l a 19
final — Aliados, 43 a 41
juiz — João Lopes Coelho

Á¦M

wmmf a c*^ I il^^JÉt Ml!^

Prossegue, o campeonato carioca. --
Flamengo, Botafogo, Atlética e Aliados
vencedores na 13.° rodada do returno

por Francisco Coutinho

í
Apresentando boas rodadas

teve prosseguimento o campeo-
nato carioca.'Na 

penúltima terça-feira, de-
vido ao mau tempo, somente
um prelio foi realizado. Na
Gávea, depois de uma impres-
sionante peleja, os companheiros
de Adamo conseguiram abater
o homogêneo "five" do Ca-
rioca. Na quarta-feira comum
tempo mais camarada, foram
jogadas as partidas complemen-
tares da rodada. O Botafogo,
lider absoluto enfrentou o Sam-
paio na rua Antunes Garcia e
*eve que empregar-se a fundo

para não ser derrotado. Em sua
própria casa o Grajaú não levou
a melhor frente á Atlética e no
Mourisco o Olímpico desfalca-
do de alguns titulares foi der-
rotado pelo Aliados, de Cam-
po Grande,

Os jogos em detalhes

quadros — flamengo — Lenk
(3), Amendola (1), Bernardo (2),
Flavio (2), Ernani (14), Adamo
(7), Paulo (5) e Zé Carlos.

carioca — Adantino, Murilo
(15), Antônio, Jayme (4), Hen-
rique (9), Jocelyn (2) e Jorge.

Preliminar — Flamengo, 34 a
33.

fiscal Heitor Pereira

FLAMENGO X CAIUOCA

I,° tempo—Flamengo, 16 a 3
final — Flamengo, 34 a 30
juiz — Harolodo Oest
fiscal — Rubens Céa

BOTAFOGO SAMPAIO

l.° tempo — Botafogo,22 a 14
final — Eotafogo, 41 a 30
juiz — Afonso Lefever
fiscal — Nelson Carvalho
quadros — BOTAFOGO — Chi-

quadros — aliados — Ruy
(6), Walter (6), Nanico (5), Ale-
gria (10), PraxeJes (16), Braga
e Carlos.

olímpico — Dourado (9), Cel-
so (4), Ondno (2), Bolonha (20)
e Leite >6).

(CONTINUA NA PAG. 21 )
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compJetou o percurso. Muito _
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«I-CA^rMü CARIOCA BE FUTERor.ASSEGURADO EM DFFTWT^r^ ^^ * ^iftBOL!
FÍSMAVEL VTORIA^oTre O^A0NgÍ°pÕrS? T^ COM A ™**
DADA DO CAMPEONATO VÍTORTap a v?L5 N ° " NA ULTIMA RO-VAO E o FLUMINENSE. - EMPATAM Lt«Í^°' ° S" CR,ST°-
r™Sseéue „ c A M P E O N A T OBRAS, L pT » « ^ J* ™DW™* -" ttKASILEIRO DE FUTEBOL

Escreveu Humberto Danir]

*«*.

I "^Aàiá^..

tui;lt°c^LdecafeVfuretrT dC P°SSe ^ h°™° ú'
mais ncbilitant.es esforçosda ma s ferre ^ST° 

à 
Tta d°S

a liderança, a Presença de quatro clubes, cada qual mais ciosodas suas respofieb.l.dades, se atirando brevemente às contendase procurando a tdo transe se tornar merecedor do triunfoCoube no entOto ao esquadrão da Gávea manter'a melhorhomogeneidade de enjúnto, uma regularidade de atúàçSo raSIperfeita e logicamente por isso alcançar o êxito maior qul mSosem duvida, honrando¦;ii sues gloriosas tradições, virá também
to, raBríii:'mS à " traÍet0Ha brilhame no «ntrioSpo™

Se olharmos para o qu nos dizem os números da tabela docampeonato, veremos que só -ma ,ez o pavilhão rubro negro se

,v~ "M ?«'*« «.pü»*,. E quando, ao
visíveis,,-

leaiai'e fortes adversários, 
"ustamente^ 

a 
§f 

n' 
arran"das. dos seus leâisombrado esforço de seus com 

' Q "" evJdenc10" ° mais desásfrer. em supremos esforços a r,T£ ^ n>!,0 Se fixando aba
que 

^:,r0Bm fàfc ly^y° *«m hoic os louros
ba fe*»?^^ feJT^f 

Cb <*"-> »™ W» aca-
guarda, pelejando arduamenie ?£, 

e?tevc SemPre na >'**'cer um momento siqúér ri;' ^falecimentos, sem esmoVe-i
diçSes tadeas. inferiores as <,^t f 

'e ?dversas. Ihe fossem as con-i
duvida, o brilho ma or d^seu Sto I^L-5 

"^i" Vem d'a'' ^as responsabilidades que |he asíSi« í 
"* maf dess^Popéa. Com ^

mengo soube ser, em Um wlt °T,CaT io de 1942, o Flflltico defensor de suTfW 8"° gUardador/ < titulo,

ser ve^rr;:m™=tx0Ts mrced°r e ¦»»
próprio Clube de R«STÍÍ Sl-'rdu*™B'idÜra de tao enobrecedor gala^^i--*-Mrt,BSE';

um auten- ' 
É?I

ca^^^^r^- i
fl

V »1"
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Samo TARRAS- UM EXEMPLO DE FIBRA E EST0IC1SM0, TEM AQUI SUAS PRETENSÕES DESFEITAS
ESTÃO NA ESFECTATIVA TOÃO ALBERTO NÃO POUDE DEFENDER 0 ARI

MÁXIMA, DO QUE RESULTOU C

Com a espetacular vitoria obtida sobre o Vasco, no penúltimo
ineo, estava praticamente o Flamengo de posse do o,.campeo-

de futebol da cidade. Era de 100% a probabilidade a seu fa-

A maneira no entanto, em que haviam se travaco muitas uas

jas e'os seus resultados inesperados, tirando a pouca lógica que
-stava ao futebol, fez com que o ultimo iogo, com o bangu, crês-

de importância. Para alguns ainda havia uma esperançada der-

ra A maior parte, no entanto, sabia de antemão que. nao ha-
<iíria motivos maiores para preocupação. A peleja seria lacii. c
Xindesmentida classe do campeão valeria de muito para que trans-

fvesse esse ultimo obstáculo. E assim foi na verdade. O Bangu,
m poude conter as arremetidas do seu adversário, indiscutível-

nte mais forte. Ainda não haviam decorrido dois minutos de jogo
á Peracio havia decretado a queda da cidadela de João Alberto,
desde então o esquadrão da Gávea passou a mostrar as suas pos-
ilidades, não dando ao adversário oportunidade para organizar

II vs arremetidas. O fracasso da linha media suburbana motivou
fW is do que tudo, a debacle do time. O trio final teve que se des-
'W orar para evitar as incursões perigosas dos deanteiros rubro-ne-

£Los e a sua linha avançada, desmuniciada, nada conseguiu, bnquan-
Jtf to isso o Flameneo, sentiu-se, como aliás estava, em sua própria ca-
W [a Aos 23 minutos novamente Peracio faz movimentar o marca-

clor e no 37° Enéas comete um "hands-penalty que Pirilo bate e

1 transforma no 3." tento. Esse o resultado da primeira etapa. Na se-
• k gunda, ainda caberia a Peracio e Pirilo aumentar a contagem, ü pri-

¦meiro aos 18 minutos, com um "morteiro ae fora da área e o

m

:>.-<:?

XXi

serundo ao ultimo minuto da contenda. O juiz foi Oscar Perei
Gomes, que cometeu algumas falhas. Na preliminar os rubro
rro< venceram por 4 x 3. A renda foi de Cr. S 32.1 S6,50.em vim
de da policia não permitir acesso ao publico nas depenuene
madeira do estádio. Assim atuaram as equipes:

FLAMENGO — Jurandir; Domingos e Nilton; Bigua, bna e
Jaime; Jaci, Zizinho, Pirilo, Peracio e Jarbas.

BANGÚ- — João Alberto; Enéas e Paulo; Mineiro, Souza e
Antônio; Sono, Baleiro, Moacir, Otacilio c Joaquim.

OS OUTROS JOGOS

VASCO 3 X AMERICA 2

Foi um jogo bem movimentado o disputado entre rubros <
cainos em S. Januário. Os locais nada mais do que fizeram podiam
conseguir, em virtude do fracasso do seu centro-medio Nilton, .

que obrigou Fieliola a se desdobrar, o mesmo acontecendo a
fanelli. De um exclendido passe de Isaias resultou o primeiro tento
cruzmaltino, feito por Chico aos 19 minutos. Aos 24 o "center for-
vvard" "colored" aumenta a contagem. Vem de uma jogada pes-
soai de Maneco o primeiro gôl rubro, aos 30 minutos. Na eu
final, aos 2 minutos. Lima leva a efeito uma jogada sensaciona,
proximidades do arco de Oncinha cede o couro a China que arre-
mata inapelavelmente, empatando a peleja. O gôl da Vlt°ri:'
Vasco surgiu aos 30 minutos de uma jogada pessoal de Acemir,

tf.
¦'¦¦.-:-'•:•:¦/:-:¦111

CARNAVAL NA GÁVEA!... AS FOTOGRAFIAS DIZEM BEM 0 QUE FOI 0 DELSRSO DA TORCIDA RUBRO-NEGRA; APÓS 0 JOGO EM QUE 0 FLAMENGO SE SA

compjetòu o percurso. MuiK

v-' ¦'¦••¦'¦''¦tf.':'y" ':¦¦ f-••"''¦£&¦•':¦¦':¦'•':¦ tf ' ¦'x$#£W '#
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ES50 DE PIRILO, COBRANDO UMA PENALIDADE
TENTO RUBRO-NEGRO.
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o «amont dario di; melo.pintoíde chapéu na iam leva seu abraço de congratula'A ÍLAVIO COSTA. PREPARADOR DA EQUIPE DO SEU CLUBE PELO ÊXITO ALCANÇADO.
n

numa escapada fulminante. A renda foi de Cr $ 20 342 60 a arbirragem de Solon Ribe.ro esteve preciza e na preliminar o escore"íoi 8 x 2 favorável ao Vasco. As equipes escore
vasco - Oncinha; Sampaio e Rafanelli; Figliola, Nilton eArgemiro; Djalma. Ademir. Isaias, Lélé e Chico

rwAMEMCA 
~ 

2Sny •,,'\°sny e Grita; Itim, Domicio e Laxixa-China Maneco. César. Lima e Esquerdinha. Na metade da fasefinal. César saiu contundido do gramado, passando desde enfaoo America a preliar com dez homens.

S. CRISTÓVÃO 5 x canto do rio 2

Justamente na ultima partida do campeonato, os "cadetes"
::e resolveram, ao atravessar a baía. de "quebrar 

a escrita" entãoreinante no estádio Caio Martins, onde não conseguiam firmar pét o fizeram de maneira concludente, abatendo o conjunto do Cantodo Rio pelo expressivo escore de 5 x 2. Na primeira fase Santo Cristoc joao I into marcaram os pontos para os seus, aos 25 e 29 minu-
n°PÍJefpet'VaTnteo7ap^ar dos esforÇ°s em contrario empregados
ac d nli ?' ¦r°M27 muinUtOS' no entanro' verificara-se lamentávelacidente tendo Noronha num encontro casual com Bianchi fratu-rado a clavicula esquerda. Isto na verdade influiu bastante no con-¦unto niteroiense que passando a preliar somente com dez homensnao poude conter as investidas seguras dos rapazes de Figueira de'¦cio. A estes assim não foi difícil na fase complementar, alarcar oescore, tentos de Nestor e Santo Cristo. Desinteressaram-se então

BI-CAMPEÃO CARIOCA DE FUTEBOL.

os alvos pelo coteio e disso se valeram os niteroienses para re-vidar. conseguindo Orlandinho o seu primeiro tento. João Pinteno entanto voltou a fazer funcionar o marcador e no ultimo minuto Urlandinho assinalou o ultimo eôl da tarde
Cr S 8r929a7S0Cm 

""^ & Carg0 ^ MarÍ° Faccini c a renda fci d
As equipes: *
S. Cristóvão - Veliz; Mundinho e Augusto; Bianchi, Pap.t. e Castanheira; Santo Cristo, Alfredo, João Pinto, Nestor e Me-galhaes.

, AiZwTA D0n1?10 ~ Odair; Nanati e Larangeira; Bolinha, Elye Alcebiades; Orlando, Carango, Fantoni, Mical e Noronha.

FLUMINENSE 6 x BONSUCESSO 1

Se a muitos parecia não despertar bastante interesse essa pu-gna. aos associados do Fluminense tal não aconteceu. E assim é associais dc Álvaro Chaves obrigaram grande numero de adeptos quenao cançaram de incentivar o seu time, que, na peior hipótese, deve-
2ít!T?ntrer'-.C0TO ma.nteve-. a vice-liderança do certamen. Não foi
t HiÍ°J?Cc m'S"°' p°lsclue os rapazes do subúrbio mantinhamse dispostos e entusiasmados enquanto que os comandados de Ma-racai, inclusive, mostravam-se bastante deficitários nas ações Fal-
cZ^.L^T0/ para.terniinar a ^se inicial qL.ando o arbitro mar-cou uma penalidade máxima contra os visitantes, oraticada por Ara-raquara que Russo aproveitou para abrir a contagem. Com esse es-

PERACIO ACABARA DE ABRIR 0 ESCORE E 0 RELÓGIO MARCAVA APENAS 1 112 MINUTOS DE JOGÍ
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JOÃO ALBERTO POR TERRA E 0 5." GÔL DO FLAMENGO ...
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core !oi reiniciada a puena no tempo complementar e até o seu 15."
minuto a situação era a mesma. A partir daí, no entanto, a classe
do tricolor se fez sentir e sua linha avançada encontrou o caminho
das redes de Madalena que capitulou por mais cinco vezes. Tim
(2), Russo. Maracaí e Carreiro foram os autores dos tentes. Irineu
fez o çôl de honra dos visitantes. Na arbitragem esteve José Pereira
Peixoio e a renda foi de Cr. $ 3.620.70. O Fluminense viroriou se na
preliminar pelo escore de 14 x 0.

Os times:
FLUMINENSE —- Gijo; Nourival e Renganeschi; Vicentini, Rui

e Afonsinho; Adilson. Russo, Maracaí, Tim e Carreiro.
BONSUCESSO — Madalena; Toninho e Araraquara; Clodoal-

do, Tclesca e Braz; Sá, Irineu, Eunapio, Salim e Armandinho.

HOTAFOCO 2 X MADUREIRA 2

Partida desinteressante c monótona, essa travada em Ce-
neral Sevcriano e cujo resultado valeu para repartir entre os pre-
liantes as honras do 7.° lugar da tabela, onde ficaram empatados.

No primeiro tempo as ações pertenceram ao tricolor su-
burhano que logo aos 7 minutos por intermédio de Pidon. movimen-
taram o "placard". Aos 3?. Ivan, que foi a maior figura do alvi-
negro empatou a pugna.

E' verdade que o time alvi-negro, diante das contusões so-
fridas por Santamaria e Borges se desmantelou, cm vista desses"players" da defeza irem ocupar posições diferentes das suas, na
vanguarda. Bidon aos 38 minutos venceu novamente Aimoré e só
no ultimo minuto da fase complementar é que Pirica, com esplendi-

í da cabeçada, conseguiu empatar em definitivo a pugna."$* Carlos Potengi foi o arbitro, a renda de Cr. $ 2.831,00 c na
preliminar a vantagem foi para o alvi-negro por 8 x i.

Os quadros:
BOTAFOGO — Aimoré; Hernandez e Borges; Ivan. Santamaria

e Hélio; Afonsinho, Bazzoni, Diaz, Limoeirinho e Pirica.
madcreira — Louro; Alegrete e Mario Brandão; Arati,

Spina e Esteves; Jorginho, Saraiva, Bidon, Waldemar e Muri-
linho.

A TABELA DEFINITIVA DO CAMPEONATO CARIOCA

Com a realização da ultima rodada do campeonato carioca
de futebol, profissional, patrocinado pela F. M. F., domingo ulti-
mo, foi a seguinte a colocação dos clubes na tabela oficial de 1943:

1.° lugar, campeão, c. R. flamengo — 8 pontos perdidos, 28
ganhos, 1 I vitorias, 6 empates e 1 derrota.

2." lugar, vice-campeão. Fluminense F. C. - 10 pontos per-
didos, 26 ganhos, 12 vitorias, 2 empates, 4 derrotas.

3." lugar, s. Cristóvão f. r. — 11 pontos perdidos. 25 ga-
uhos, 12 vitorias. I empate. 5 derrotas.

4.° lugar. c. ií. vasco nA gama — 12 pontos nerdidos. 24
ganhos. 1 I vitorias, 2 empates, 5 derrotas.

5.° lugar, AMERICA F. C. — 16 pontos perdidos. 20 ganhos. 9
vitorias, 2 empates, 7 derrotas.

6." lugar, BANGÚ a. c. — 20 pontos perdidos. 16 ganhos, 5
vitorias, 6 empates, 7 derrotas.

7.° lugar, Botafogo F. R. — 22 pontos perdidos, 14 ganhos,
6 vitorias, 2 empates, 10 derrotas.

7." lugar madureira A. c. — 22 pontos perdidos, 14 ganhos,
4 vitorias, 6 empates, 8 derrotas.

8.° lugar, canto do rio s. c. — 25 pontos perdidos, 11 ga-
nhos, 5 vitorias, 1 empate, 12 derrotas.

9.° lugar, noxsucFSSO v. C. — 34 pontos perdidos, 2 ganhos,
0 vitoria, 2 empates, 16 derrotas.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL

ELIMINADOS DO COTEJO, PIAUÍ, PARAÍBA E AIAGOAS — OS CATAR!
NENSES VENCERAM AOS GOIANOS, NA PRIMEIRA — OS PARAENSES
REABILITARAM-SE FRENTE AOS AMAZONENSES, VENCENDO-OS POR
2 X 0. POR FALTA DE LUZ FOI SUSPENSO O JOGO NA PRORROGAÇÃO

/
Prosseguiram domingo ultimo as disputas do Campeonaf^

Brasileiro de Futebol, as da zona norte, como iá se verificara a 3/cjc
corrente, agora acrescidas de mais uma, a travada entre ca^ari
nense; e goianos, em Florianópolis. Deste encontro saiu vencg£)oro
selecionado de Santa Catarina pelo escore d?. 2x0, os quais.^, pro.ximo domingo novamente estarão em luta. Em Belém do'par^ 0
selecionado paraense que houvera sido abatido no primejro jOg0
por 2x0, cuja crônica publicamos nesta edição, consegu/u se reâ„
bilitar, derrotando o seu antagonista pelo mesmo escoré; porquetinha sido vencido. A' prorogaçao, por falta de luz, foi sj(,pensa sern
que houvesse surgido o vencedor do importante prelio r£m S.Luiz,
o "scratch" maranhense eliminou o do Piauí, derrotar,j0.0 por 3 x 2.
A Paraíba, em Natal, venceu ao Rio Grande do Noi;e por 3 x 2. Jo-
gando a primeira prorogaçao, houve empate de 1 x | f\ja segun-
da, de tão renhida peleja, coube aos potiguares harcar o tento' da
vitoria, ficando assim eliminada a Paraiba. Erfre Sergipe e Ala-
goas prevaleceu o empate de 0 x 0, que deu a storia a Sergipe, visto
ter saido vencedor do primeiro prelio, no r/â 3, pela contagem de.
5x1.

•T5.

rorripjetòu o percurso. Muiít.
^'«1 "'*'*ti'^.;.i,ij^' FV^'^>£S*kL -_^sS^rJ^y: H,Üí,i-- ~ifJiZ.
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l?oi de tanto comer "quibe" !
Ficou assim o "Bcduino"...
Alas mesmo assim no pebôl,
Ainda é campeão genuíno. . .

0. K.
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Gigantes de Ebano

JAU' é o autentico João Paulino...
Está sempre pronto para cair e

levantar de novo...

DO SAUDOSO FAUSTO AT K LEO-

NIDAS; O "HOMEM-BORRACHa"

— DOMINGOS; UM ESPETACUI O —

JAÚ — O ZAGUEIRO 
"JOÃO PAU-

LINO" — OS IRMÃOS DE BRITO;

PETRON1LHO E WALDEMAR —

TODOS GI.ORIFICARAM O 
"SOCCF.r"

NACIONAL

Crônica de isaac amar, espe-
ciai para "esporte ilustrado"

O futebol brasileiro que tem
o seu prestigio firmado no ce-
nário esportivo mundial, con-

ta com o concurso de categori-

zados "ases" da prática do "soe-

cer".
E é justo que se reconheça que

dentre os elementos de cor, têm

surgido craques de insuperável
valor técnico.

Mas, não é somente no fute-

boi que se têm destacado. No

pugilismo, no atletismo, na na-

tação. enfim, em todas as ati-

vidades desportivas, também essa

guapa gente se tem colocado na

primeira fila.
0 leitor amigo, que várias ve-

ses tem acompanhado o racio-

cínio do cronista, mais uma vez

terá de peregrinar no horizon-

te da constelação esportiva na-

cional. Ac.ora. porem, cm bus-

ca desses elementos.
E- bem verdade que não po-

demos enunciar todos, mas ape-

nas aqueles que, pela sua incon-

fundi vel classe, tenham atin-
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gido o mais alto grau na esca-

Ia da fama c da glória.

FAUSTO DOS SANTOS — O MAIOR

ENTRE OS MMORF.S

A posição de centro médio é

por demais espinhosa.
Da conduta do "pivot" de-

pendem os êxitos de um prelio
de futebol.

Dos Santos, como ninguém,

sabia brilhar no desempenho des-

sa missão.
Do talhe de palmeira, esguío

e lépido, o inesquecível 
"colo-

red", com as suas chuteiras má-

gicas, anulava as mais perigo-
sas investidas.

Em 1930, quando da inaugu-

ração do Estádio Centenário,

de Montevidéu. Fausto, pode-
se dizer, sem se locomover, mo-

nopoli/ou a esfera de couro na

peleja contra os iuguslavos.
"El Nee.ro Dos Santos", co-

mo o chamou a imprensa local,

naquela tarde, inscrevia o seu

nome entre os maiores 
"ases"

do Continente.
Esse excepcional 

"player" que
arrancou aplausos no Brasil, no

Uruguai e na Europa, esta ul-

tima hoje sob o jugo dos "eixis-

tas", foi, prematuramente rou-

bado à vida, quando ainda lhe

sobravam qualidades técnicas pa-
ra brilhar em qualquer selecio-

nado do mundo.

Domingos, imperturbável, espe-
rando tão somente, a ocasião

propícia para agir.
A "Estátua Noturna" — co-

mo o consagrou a imprensa por-
lenha -•- continua sendo asse-
diado pelo profissionalismo ban-
deirante, que, tendo levado o "Di-

amante Negro", pretende car-
regar com o mais famoso dos ir-
mãos Da Guia.

Parece difícil esta conquista,

pois o Flamenço está disposto
a não perder ésse astro.

O ''DIAMANTE NEGRO"

O cartaz do mais popular dos
"forwards" destes últimos três
lustros come«70u juntamente com
o de Domingos.

Isto foi em 1931, integran-
do a equipe carioca, campeã do
Brasil.

O "Diamante Negro" foi sem-

pre um chamariz nas compe-
tiçÕes esportivas. E' que, desde
cedo, o irrequieto centro avan
te caiu no goto do publico.

Easta dizer que por sua cau-
sa, o transito na nossa princi-
pai artéria esteve interrompi-

.*.'. ¦.-..".¦.".V.V.V.V/í (.'¦¦

domingos — a "estatua

turna"

NO-

BRANDÃO é o "pivot" das arrancadas
corintianas e do escratche paulista.
Ha longos anos, tem o seu con-
ceito firmado na constelação esportiva

sul-americana.

Eis aí o zagueiro mais com,

pleto da América do Sul.
0 magnífico "full-back" que

pela terceira vez se torna cam-

peão da cidade, vestindo a ca-

misa do Flamengo, é bem a ex-

pressão do futebol de alta classe-
No sentinela de Jurandir, tu-

do é medido, tudo é pesado.
O antigo militante banguén-

se "mastiga" as jogadas.
Dentro do tapete verde da

liça, parece exercer nos "forwar-

ds" antagônicos o mesmo po-
der atrativo que têm os encan-
tadores de serpentes na Índia.

Da Guia, apesar de veterano
é sempre moço nas competições.

Os anos deram a esse mago
do balão um prestígio sólido e
inabalável.

Nos momentos mais críticos
da luta, nos instantes mais dra-
máticos para a sua meta, lá está

; ^^^^BBg8S^í»x' ;•?>;¦ íí ;-X<*&'!*õajflbi&°'*.*-;¦ j!*" &MÍK&>.' ¦ -

FAUSTO que foi o príncipe do*
center-halves.
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o Futebol Brasileiro
do, quando regressou da Copa
do Mundo.

0 criador do gol de "biciclc-

ta", presentemente, em São Pau-
lo, ó o doce de coro do publico
bandeirante.

Este simples fato serve para
demonstrar o prestígio do legí-
timo sucessor de "El 

Tigre".
Cidades do interior de São

Paulo, quando convidam o tri-

*.**•"*"•/ '-*•:¦ ;';v>)«B|Rs%SuBBfl ^v-V-'-' ^S5

BINGOS éjo impertubavel dentroarca. Jamais perde a calma, essa«Uma que enerva o contendor.

jpolor bandeirante, assim se ex-
pressam

"Com 
Leonidas, 30 contos.

Sem Leonidas, 5 contos..."
0 leitor há de concordar co-
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DO SEU FÍGADO
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LEONIDAS, quando da Copa do Mundodeixou todos os cátedras de boca-aberta...
Até sem chuteira fez goal !

nosço que Leonidas é o "Caru

so" do futebol indígena...

VALDEMAR — O "P-AII AHINO"

Em 1939, o Flamengo orou-

¦liiixvíviíjírWSííí
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lhava-se de possuir, na f.ua ar
tilharia, um trio de ouro.

De fato. Valdemar. Lconi-
das e Gonzalez, "cantavam 

ópn-
ra" com a bola.

Valdemar. hoje afastado das
lides esportivas, foi um prín-
cípc.

Desde o seu aparecimento,
em 1931, como campeão ban-
deirante pelo São Paulo F. C.
patenteou que seria uma das ex-
Pressões mais positivas do"association" 

parricio.
De Brito, vestindo as cami-

sas do São Paulo, Botafogo, Fia-
mengo e San Loren-o de Alma-
gro. foi sempre elemento de real
eficiência. Como poucos. Vai-
demar sabia se infiltrar e go-
iear em qualquer defesa.

Estando as }

P1LUI>S °*

para <&*>c prü.
teT'8ria de expe-

%artlco»
vio\en-

tos?

1'ETRONHHO O AUTISTA DA
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WALDEMAR que com a esfera
de couro nos pés sabia executar

os mais diferentes arabescos.

"CANCHA"

Um dia, isto em 1933. os fios
telegráficos transmitiam: "De-
butará no futebol argentino,
integrando a equipe do San
Lorenzo, Petronilho, antigo jo-
gador do "scratch" 

paulista".
E, assim, inesperadamente, no

profissionalismo argentino apa-
recia a primeira estrela brasi-
leira.

O antigo jogador do Sírio
bandeirante, que entre nós dei-
vou atraz de si rastro lumino-
so, maravilhou os "hinchas"

da terra do tango.

A conduta desse valoroso "pia-

yer" 
"colored" 

até hoje é recor-
dada com profunda saudade por
todos aqueles que viram Petro-
nilho, com aquele passo de "vai

mas não vai", deixar para traz
as mais sólidas defesas.

JAU' — O "JOÃO PAULINO"

Euclides Barbosa é um ver-
dadeiro "João Paulino".

Cái aqui para se levantar e.lí.
Jaú — pois este é o nome de .
guerra do antigo defensor do Vas-
co — também deixou seu no-
me prestigiado nos campos da
Argentina c da Europa, quan-
do dos campeonatos Sul Ame-
ricano e do Mundo, respectiva-
mente.

No certame bandeirante de
19-13, integrando a falange da
Portuguesa, despertou a cobi-
ça de muitos "tenores".

Batalhador incansável, esse ho-

mem chega até ao sacrifício fí-
srco na defesa de suas cores.

brandão — O "RKGENTE'

rintiano
CO-

Com real eficiência e há mui-
tos anos, no centro da linha mé-
dia corintiana figura Brandão.
O trombonista é de fato legí-
timo orgulho dos "players" 

de
cor. Disciplinado cem por cen-
to, batalhador infatigável, o ve-
terano campeão paulista e na-
cional, cm muito se assemelha
ao vinho — quanto mais velho
melhor...

Sabemos que o leitor acha-
rá demais reduzida a lista dos
elementos de cor de ébano, in-
tegrantes do nosso futebol.

Atualmente, quer no Rio, quer
em Sào Paulo, atuam com efi-
ciência, muitos que. em futu-
ro bem próximo, serão os con-
tinuadores dos supra-citados. Aí
estão aguardando a vez: Isa-
ias, Bigode, Og, Servilio, Ma-
neco, Mical e muitos outros.

CABELOS BRANCOS...
Envelhecem

HM5Eg
BELEZA
-.VIGOR

' OOS i
CABELOS

Fdz desaparecer e
EVITA-OS SEM TINGIR

v

S-
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A excursão do Tijuca Tênis Clube
á Capital do Espirito Santo
INAUGURADA A NOVA QUADRA DE
BASQUETE 

"CANCHA JNTERVEN-
TOU SANTOS NEVES" — A DE-
LEGAÇÃO OO GRÊMIO CAJU1J E
AS HOMENAGENS UECEMDAS NA
IINDA CIDADE DE VITORIA —

(Comentários de Dialma Dc
Vincenzi, membro do Conselho
Técnico de Desportos Divcr-
sos da C. B. D.)

Pela terceira vez. cabe ao Ti-
jucá Tênis Clube, excursienar

à linda capital do Estado do Es-
pirito Santo, afim de confrater-
nisar com os desportistas locais,
cm pelejas dc basquetebol e tênis.

Em 1936. quando pela pri-
meira vez visitamos a cidade de
Vitoria, o fizemos como dele-
gado-tenista da Associação dc
Cronistas Desportivos do Rio
de Janeiro, e agora sete anos
decorridos, fomos como solda-
do do tênis tijucano. convoca-
do para novamente entrar em
"fogo", alargando o renome so-
ciai c esportivo da metrópole,
estreitando a amisade que sem-
pre uniu o capichaba ao carioca.

Em 29 de Setembro, pelo no-
turno da Leoooldina, seguiu a
delegação do Tijuca, sob a che-
fia de Georgino Sande Peres, di-
retor geral de esportes do gre-
mio cajuti, e Antônio Cabo, di-
retor de basquetebol. A cara-
vana tinha a seguinte consti-
tuiçao: Georgino Sande Peres.
Antônio Cabo e senhora, Mello
Júnior e senhora, Dialma De
Vincenzi, Guilherme Magno da
Silva, Manoel Leite Pitanga.
Aloisio Sande Peres. Ivan Ri-
beiro, Odinio e Cdin Sarmen-
to, Jim Meirelles, Carlos Nas-
cimento, Silvio e Marvio Lu-
dolf, Gustavo Pereira, Walter
Silva Barros, José Costa, An-
tonio Chagas Júnior e Alerto
Cury. ,

0 jornalista Mello Júnior,
figura das mais prestigiosas no
esporte do basquetebol, rece-
beu um convite especial da Fe-
deração Espiritosantense de Des-
portos, para não só represen-
tar a imprensa junto à delega
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O interventor Jones Santos Neves, desportista na verdade! ra acepção
da palavra e considerado pelos desportista da capital capichaba,

"Grande Benemérito dos Desportos".

ção tijucana, bem como fazer
em Vitoria uma conferência so-
bre a técnica do jogo de "bola

ao cesto"
Ao passar o noturno pela ci-

dade de Campos, a delegação
tijucana, foi alvo de inúmeras
homenagens, estando clubes e
entidades da cidade do açúcar,

representados por diversos des-
portistas, entre os quais nota-
mos Antônio Fleuer Gambaró,
do Alliança, W. C. Aguiar, o ve-
terano futeboler Poly, etc.

Ao desembarque na gare da
Leopoldina, em Vitoria, fomos
recepcionados por grande nu-
mero dc desportisas e autori-

dades locais, ressaltando o re*
presentante do Interventor Fe-
deral James Santos Neves.

A capital do Estado do Es-
pirilo Santo, possue encantos
naturais de tal monta, que abor-
daremos cm outro comentário
o que vimos, as modernas ins-
talaçocs c obras de vulto que o
governo vem realizando sem se
esquecer da necessidade do for-
talecimento racial por meio da
cuçenia desportiva.

Ò interventor Santos Neves
c desportista militante, de lon-
ga data pratica diversos espor-
tes. Aos domingos confraterni-
sa democraticamente com os ca-
pichabas de todas as classes so-
ciais, tomando parte em par-
tidas dc futebol na areia, nadan-
do e remando.

Evidenciando o apreço ouc
os desportos merecem do gover-
no estadual, foi mandado cons-
truir em amplo terreno da mu-
nicipalidacle, à Prai.a Costa Pe-
reira, junto ao Teatro Carlos
Comes, um amplo estádio para
jogos dc basquetebol.

Á Federação Desportiva Es
piritosantense, homenageando a
pessoa do interventor James San-
tos Ncvss. no ato inaugural da
nova praça de desportos que re-
cebeu o seu nome. pela palavra
do presidente Hermes Pinte,
entregou ao chefe do executi-
vo estadual, o titulo de "Gran-

de Benemérito dos Desportos
Capichabas".

A equipe de basquetebol do
Tijuca, perdeu no primeiro ic-
co para o Vitoria F. C. pelo es-
core de 28x25, tendo vencido
a seguir o quinteto do C. R. Sal-
danha da Gama por 33x21 e ao
combinado local por 22x17.

Como no próprio basquete
boi, a inconstância do tempo
prejudicou ainda mais o desen-
rolar dos jogos programados dc
tênis.

Foi assim que somente um
jogo poude ser concluido. Gui-
lherme Magno da Silva, do Ti
jucá, derrotou a José Moraes,
do Praia T. C. por 6x3 e 6 x 3.
No jogo de duplas, Dialma De
Vincenzi — Guilherme Mac.no
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A aguerrida equipe de bola ao cesto do Vitoria F. C, que venceu o

quinteto do Grêmio Cajuti, no iogo de inauguração da "cancha
interventor Santos Neves".

A forte turma de basquetebol do Tijuca Ten'*s Clube, na noite do jogo
inaugural da "Concha Interventor Santos Neves", em Vitoria, Estado do

Espirito Santo

ssg^m-mfm |B



¦••¦¦iirTi,ic^ias^gjsaa^1

14 de Outubro de 1943

MU*- 6" 
AN° ~ ESP0R™ LUSTRADO - N. 288 ^ i

Aspecto da recepção oferecida no Palácio do Governo polo Intcrven

da Silva, enfrentaram a Viri-ato _ Carvalho — % Alcides Gui-marães. tendo sido o jogo sus-
penso devido à forte chuva, quan-do o resultado acusava umâ se-ne a favor de cada e na decisí-va estavam também empata-dos. Era esse o escore: 4x6. 7x5e 2 x 2.

Na ultima noite da estada emVitoria, apezar de não estaremas quadras ainda em boas condi-
ções técnicas devido às constanteschuvas, foi realisado, em jogos

Santos Neves, aos componentes da delegação do Tijuca Tenis CU.be.
noturnos, o encerramento da tem-
porá da de tenis Tiiuca y. Parquelems Clube - Praia Tenis ClubeGuilherme Magno da Silva,en, remou a primeira raquetedo clube do Parque Moscoso.o joven Dirceu Pagani, mas omau tempo que conspirava con-tra o desempenho tenístico, obri-

gou a suspensão definitiva dacompetição quando o resulta-do era de 0 x 6. 7 x 5 e na "ne-
Sra Paçani estava com o escore dej? x La seu favor.

O povo capichaba é icual-sinho ao carioca. E' verdadei-ramente acelhedor, sem reti-cencias ou preconceitos, ami-
go sincero.

Toda a delegação recebeu ho-menagens que nos darão por mui-to tempo, grata recordação daestada ern terra capichaba.
Devem ser citados aqui, alémdo interventor Federal que noshomenageou na recepção, com

que nos distinguiu no Paláciodo Governo, os secretários Ma-

no Aristides Freire, Eurico Agui-ar Salles. Oswaldo Cruz Gui-marães. Enrico lldebrando Rus-chi, o prefeito Américo Poli Mon-
jardim e os srs. Antônio R. Bal-bi e Hermes Pinto, cicerones ecompanheiros gentilissimes de to-dos os momentos.

Em outros comentários, no-vos detalhes daremos a conhe-cer aos leitores, do que vimose observamos nos desportos ca-
pichabas e também, muito prin-cinalmente, na sua organização

' í j
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V-i;-6cto du tribuna oficial do ,^ inaugural da praça de despe"? C8t"'1- 
, 

b^8«ueteb°1 denomuiado "Canclia Interventor" Santos Neves", pouco antes do i„i«
„Orflnjp R„„«,vtos' *mando o Interventor foi saudado pelo presidente da F. D. E. sr. Hêrmw P;.,f.. r. - —Grande Be„en.erito ^ Dcsportos Cilpixaba,. Jun(o . s. s. es(- gua espos^Vd^s Saí dCo,:eVnGovernoCeb°U 

° díP,°Wa

iovo estádio de basquetebol denominado "Cancha Interventor" Santos Nev<.«" .>„. , >cvtos, 
quando o Interventor foi saudado pelo presidente da F. D. R. .. h1.'.„ d / ,'S do inicio dos jogos e logo após sa<>

de
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Como ser fiscal em Basquetebol
,• ^inr9 rir» auc determina a pró-

%

I-

SENDO TAO JUIZ. ARBITRANDO

TANTO E TENDO TANTO SENSO Dh

RESPONSABILIDADE COMO O SEU

COLEGA DF. ARBITRAGEM. QUE

É JUSTAMENTE CHAMADO DK
•'JUIZ"; PELA ASCENDÊNCIA MO-

RAI 
'QUE 

TEM DE ADMINISTRAR

O JOGO. — EIS AS 1'NICAS DI-

FFRENÇAS DE DESIGNAÇÃO E Aü-

MINISTRAÇXO. - Pensando bem.
o titulo de fiscal c deveras ponv
poso dando quase a idea de ser
cie até mesmo fiscalizador cias
ações do próprio Juiz, o que nao
c verdade; não resta. porcm._ a
menor duvida de que. nas açoes
em que o juiz não poderá dar
decisiva opinião, pois o seu ma-
ximo problema é acompanhar
a bola ou a quem a acompanha,
o fiscal tem o papel preponde-
rante de analisar e julgar todas
as jogadas posteriores ao avan-
çar da bola e as ações havidas
f.Apa dela como suas consequen-
cias também. E' ou não, como
já dei a entender, 

' de fato um
fiscalizador". ou, se assim qui-
serem, 

"um fiscalizador dos ta-
tos", passados fora da bola (

Em algumas ocasiões seu ar-
bitrio cassa a ser também íun-
to à bola. conforme explicarei
mais tarde; fiscalizando, porem
êle mais o homem que empur-
ra um adversário para que o
seu colega se aproprie melhor
da bola. trancando com os qua-
dris um adversário que esta na
iminência de apanhar um me-
lhor rebote de tabela que o seu
coleca.- fazendo 

"parede para
que~seja interceptado ílegalmen-
te não só o avanço do adversa-
rio, como de tomar melhor po-
sição no ataque ou ainda, com
as mãos em movimento nos olhos
do adversário impedindo sua
visão sobre o jogo quando a bc-
Ia se acha próxima dele e mui-
tos outros casos mais são fa-
tos mui comuns mesmo, e que
dependem exclusivamente da com-
preensão exata dos deveres, por
parte do fiscal, para que a par-
tida possa ser confiantemente
ajuizada pelo árbitro naquilo
que é de sua competência. E
claro que ha outros casos, mui-
tos outros mesmo, cuja obriga-
ção de punir está sob a respon-
sabilidade do fiscal e que para
enumerá-los aqui, encheríamos
páginas e mais páginas; ha po-
rém. um de maior valor, e que
é de importantíssima conside-
ração numa arbitragem de bas-
queteból, como seja a situação
do fiscal que controlando^ o jo-
go fora da bola, como já disse,
aconteça a exceção de tornar-
se para si melhor a visibilida-
de de jogo na bola, por aglome-
ração em torno dela, ou perto
da sua pessoa, virando a perce-
pção do Juiz para a bola, quan-
do se dará automaticamente aí,
então, a inversão das ações de-
les, passando o Juiz a olhar fó-
ra da bola e passará a marcar
as jogadas ilícitas, e os "fouls"

fora do contato da bola, e que
são quase sempre em^ maior nu-
mero, para que o até então fis-
cal acompanhe a jogada na bo-
Ia até desfazer-se o acumulo ou
finalizar-se a jogada. E' mais
eficiente a arbitragem quan-
do o fiscal deixa de marcar um
lateral no seu lado, estando o
jogador isolado em sua ação de
causador da violação, e portan-
to o árbitro com o poder de vi-
são bem nitido para a ação do
momento, muito embora o hs-

cai esteia bem mais próximo,
mas. contando que esteja nes-
tc caso olhando para os restan-
tes jogadores cm campo e suas
açccs.*como as dos técnicos, as-
sistentes. assim como a deixar
de marcar um "foul .na aglome-
ração que c costumeira no re-
bote", onde a ação do fiscal fica
justamente circunscrita ao ira-
balho" dos jogadores fora da
bola. „ __m

E' prcfcrivel mesmo que. com
o sentido na melhor v.sao dos
fiscais, sobre a quadra, e em ma-
ior colaboração ao Juiz. quan-
do das indicações que aqueles
fazem à mesa de controle para
as anotações desta nas sumu-
Ias. fazê-lo de costas para a d.-
ta mesa falando alto e bem com-
precnsivelmente afim de nao cm-
baraçar a ação do Juiz. Pois. tu
cando de frente voltada para

a auadra, poderá fazer a fisca-,
HzacScdo que possa aconte-
Tfóra das W» »•»„£",

rim. fazendo cm suma o que c

da sua competência.
E não como sóc acontecer, vi

rar totalmente as costas para
a quadra, curvando-sc mesmo
sobre a mesa. pois o Juiz que
nào poderá ficar esperando in-
determinadamente c . .P"™!»'-
mente por uma autoridade igual
T sua. se vê obrigado a man-
dar executar o que tiver de ser
dão-se irregularidades às vezes
que ficam impunes, como in-
vasão de área lateral em lances
livres, empurrão com os coto-
velos dos que estão ao longo da
linha de lance livre — ou ain-
da alguma conversmha com o te-
cnico. tudo neste curto espaço
de tempo e devido à pouca di-
ligencia do fiscal c desatençao

SSbSE^SE"-"- aos}™,- um o, sr.us
CAPITULO?!
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O consagrado juiz de basquete Afonso Lefévcr.

afonso leféver é um dos mais competentes juizes
de basquete que possue todo o Brasil.

Seu nome já atravessou as nossas fronteiras, com a
merecida consagração recebida em 1941, no sul amen-
cano realizado em Mendoza, na Argentina, onde teve
atuação destacada. , _

Leféver é juiz diplomado pela Liga Carioca de bas-
quetebol e Federação Metropolitana de Basquetebol.

Com essas credenciais tem dirigido as principais pe-
lejas dos campeonatos promovidos pela F. M. B. e as suas
decisões, sempre acatadas, são um fator de êxito para o
desenvolvimento do popular esporte da bola ao cesto en-
tre nós. -li

Dono de largos conhecimentos técnicos sobre bas-
quete, Afonso Leféver nos promete para breve a publi-
cação de um livro de sua autoria — Verdades do bas-
qucteból" — onde virão condensados ensinamentos utets
e magnifificos exemplos para os aficionados e para o gran-
de publico, que nele terão uma fonte de consultas das mais
preciosas.

Querendo demonstrar a sua simpatia para os que tra-
balham em esporte ilustrado, o popular juiz acaba de
nos autorizar a publicação de um dos capítulos de seu
livro, o que ora fazemos prazeirosamente.

clara do que determina a pró-
pria Regra.

Classifico cm 90% na tradu-
ção de ótima arbitragem por óti-
mo Juiz. no trabalho e na de-
pendência de compreensão exa-
ta destes e outros mais deveres,
por parte do fiscal. Há também
no receio que possue a maioria
dos fiscais em desagradar o ar-
bitro. jogadores e assistentes,
o maior desastre de uma arbi-
tragem. chegando às vezes a não
apitarem além de um lateral nos
2 tempos de jogo (I), e estão er-
radissimos. pois não devem os
fiscais se deixar convencer do
que imaginam terceiros para a
sua função, da relegação do seu
valor a 2." plano, como dao.
Qual o que!... o fiscal tem é que
se deixar de intimidar por es-
tar frente a um Juiz de maior
categoria, de maior conceito,
ou grande conceito, mesmo; dei-
xar de temer contrariá-lo, tem
é que se abster por completo de
querer manter simpatias com
o Juiz. jogadores e assistentes,
marcando pouco ou deixando
de marcar o que a consciência
ditou, para não parecer mais
realista que o próprio rei, por-
que assim procedendo nenhum
Juiz mais quererá tê-lo para co-
laborador", para cumprir no-
nestamente com o seu dever a
causa do basquetebol. Eu mes-
mo até aconselho a todo o Juiz
que, para dar força moral, con-
cludentes e francas demonstra-
ções de apoio ao seu fiscal, an-
tes de se iniciar a preliminar, se
houver, atentá-lo bem para a
demonstração que vae dar da
sua colaboração, da sua aiuda
como fiscal que vae ser naque-
Ia partida quando 

"ele será
o Juiz; e, de fato. deve mes
mo todo Juiz procurar assim en
caminhar os ainda pouco am
bientados, os novatos, que ven-
do o seu modo de fiscalizar, ven-
do chegar a sua arbitragem ao
bom termo, terá no seu tiroc.
nio e facilidade de percepção,
ótimo ponto de referencia. Dada
a prática 

'de 
que são possuídos

os antigos, mesmo na função de
fiscal não lhes será difícil aconv
panharem a bola também com
olhadelas" furtivas, para ve-
rificarem como se conduz o co
lega e quais os erros cometidos,
sendo uma das maneiras mais
eficientes de lhes apontar os en-
sinamentos a colher, a fazerem,
no compreender como agir e co
mo colocar-se na quadra c< n

forme a função que exercer^.
mui principalmente na^ ex _
dão com que fica demo-isi.
do um sistema comum entre d/°
na arbitragem (sem ser no ; 

-

tanto a chamada dupla _ar>- 
«t«

gem), com a ação e a pratie " 
^

a demonstração fixada £» ^
dros em movimento. .
ção entre eles para £f 

°ratraz

são de jogo pela ire"« conver-
dos jogadores, e q.* m
sação por melhor '^/^ de-
sempre . cpnvencg- ^ rf b-,
verá existir dis^nda^a
Se*iVaS? 

? rScéss^ade Impcr^
Si' dea'serernn antes harmon*,
das as m* * tan^qü Pj~

¦, „i nq julgamentos, para qjt
ènharnV na* hora do jogo unia

nuase 2'erfeita compreensão das
^~pl manifestadas pelos joga-
jgfj- nos pressentimentos e( as

p°,-cepções de_ ambos os julga-
^jores.

.,yL~ _!tfeââa
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CRAQUES DO
José Simões Henriques é ocraque a que vamos nos referir

neste numero.
Depois de um ano de inati-

vidade, em estagio regulamen-
tar. Simões retornou, mas dos-
ta vez defendendo o Flumincn-
se. seu atual clube e não o Ti-
jucá onde figurava durante qua-si 10 anos.

De parabéns está portantoo basquetebol carioca que vol-
tou a contar, com um dos mais
completos alas de todo o con-
tinente sul americano. Simões
é carioca, tendo nascido nesta
capital a l.° de Fevereiro de 1917.
Começou a jogar na turma prin-cipal do Instituto Rabelo, cm
1933, sagrando-se vice-campeão
colepial . Em principies de 34
participou do torneio aberto,
defendendo o America. Neste
mesmo ano ingressou no Tiju-
ca, jogando na turma secunda-
ria. Em 35 foi promovido parao quinteto principal onde este-
ve até o ano passado. Como ve-
mos sua permanência no cluh
da rua Conde de Bonfim foi de-
morada quasi chegando a 10 anos.
Em q-asi todos os campeona-
tos que participou sempre foi
o principal elemento do bando"cajuti", sendo que em 38 foi"cestinha" 

do campeonato
da cidade com 275 pontes. E'tetra-campeão brasileiro tendo
participado de outros camneo-

^. ,.. .¦¦-»qgi..«*^|
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íum prelio equilibrado o
ijuca venceu o America.

Fácil as vitorias do Vasco
Siachuelo e Fluminense

(CONTINUAÇÃO DA PAG. 10)

Na sexta ultima mais uma eta-
Oà foi vencida do campeonato
principal da cidade. No prelio
de maior atração o Tijuca em
sua casa recebeu os rubros deCam-
pos Salles. O jogo caracterisou-

Pelo equilíbrio reinante e
'"-• tijucanos voltaram a con-
firmar o triunfo obtido no pri-
meiro turno. Os vencedores não
contaram com Marvio e Odi-

^'o 
e o America atuou sem Epa-

"^nondas e Marinho que estão
pena.

Completando a rodada o Vas-
co venceu facilmente o Ma-
cker.sie. O Riachuelo também tri-
unfou sem dificuldades sobre o
Bonsucesso e o Fluminense con-
firmando seu favoritismo ar-
razou o S. CnVovão.

Os quadros e marcadores:

TIJUCA .\ AMERICA

" tempo — America, !8
17.

»" '\nonaas i
(:ur/riprindo final

juiz
Tijuca, 32 a 30.

Afonso Lefever

l

fiscal -- João Lopes Coelho
quadros: TIJUCA — Carlito

(I), Adail (4), Ivan (14), Osny
(12), Walter M). Tovar e Sil-
vio José (2).

america - Geraldo (2) , Os-
valdo (9), Passarinho (2), Ciri-
Io (7), Nilo MO) e Catalano.

2."s q-.adros: TIJUCA, 36 a 19.

VASCO X MACKENSIE

I." tempo — Vasco, 29 a 10.
Final — Vasco, 73 a 20
juiz — Luiz Mergulbão
fiscal — Heiíor Pereira
quadros: vasco — Adilio,Tim-

bira (I!), Picolé (19), José (12),
Carrasco. Plutao (6), Ribas (2),
Alfredo (17) e Cléto (6).

mackensie: Ary (4), Lúcio
(2), José. (4), Wilson (I), Irani
(8), Antônio e João (I).

"yeve existir em todo bom ofi-
^cia c^a Federação, a natural vai-cia de crju „ ,¦Ç querer se mostrar cum-
Pndor eVvátn ,w :-4

^ato dos deveres, dis-eipimares ._ ,- .>,e técnicos também,nao trazendo nan,'<p nenhuma incon-veniencia em'< c„ cv fazer farta exibi-cao de ser sei L .
„i , . lhor da situação,ciaro conhecimen ,.„ .

^o de como sederam as infraçõelc
f v ">, mesmo emld«-- de um colega • • , ....5 ainda biso-nno por qualquer n, _•„i. motivo, e éciaro que sem o menc Brsinf-,.; -j j , sprezo ain^.iondade técnica destt
Paia instrui-lo com o devidt
noho re5>'Htup, como se passarem os .--a-

tos. Se no entanto aconselhei
a ter vaidade nesta altura de a-
ção, sou perfeitamente contra-
rio quando se tratar de ouvir os
conselhos, os ensinamentos e
a possivel aclimatação de ex-
periencia que o árbitro, nas suas
conversações, procure difundir ao
seu fiscal, ou que qualquer ou-
tra pessoa, de mais conhecimen-
to, vinculada à Entidade, trans-
mita a ambos.

Da completa isenção de vai-
dade neste ponto por parte do
fiscal, da sua educação e supe-
rioridade de espirito em escutar

obedientemente e executar o que
a voz da experiência determi-
na, assim como no enquadrar
das normas de disciplina neces-
sarias ao ambiente, estarão os
maiores fatores da familiarida-
de de ação social, desportiva
e técnica, perfeitas, que pode-
remos exigir ao máximo em duas
pessoas destinadas a arbitra-
rem uma partida de basquetebol.

Exemplificando, mostrarei o
quanto vale a boa atenção do
fiscal sem a minima vaidade pes-
soai, mas, tão somente aten-
dendo ao mérito a que fa? jus,

BASQUETE
natos. Como integrante efeti»vo da seleção carioca conqusi-
íjOUQv°S,oCa,Tpeonaros brasileiros
de 37. 38, 39 e 42. Disputou tam-bem vanos campeonatos sul ame-ricanos, conseguindo o titulo ma-*'".?? n_? que aqui se realizou cmIV39. Esteve ainda no de 38, re-alizado em Lima. 40 cm Mon-
tevidéo, 41 em Mcndosa e 42em Santiago do Chile. Neste ui-timo teve atuações brilhantís-
simas, sendo considerado peloacatado cronista chileno Guer-
rero, como o mais completo alado campeonato. Em 39 fez par-te da representação brasileira
que brilhante figura fez nos jo-
gos de Mônaco. A nossa repre-
sentação de basquetebol no fi-na! do torneio achava-se na pon-ta em companhia da França eEstônia.

Não havendo tempo neces-
sario para o desempate, o cer-
tamen foi decidido pelo sistema"gol average" vencendo então
a seleção francesa. Simões, noatual campeonato, estreiou no
jogo em que o Vasco foi desban-
cado da liderança do certamen.
Apesar de não estar completa-
mente ambientado, no seu novo
clube, Simões pede ser conside-
rado como fator decisivo da vi-
toria de sua equipe sobre os cruz-
maltinos.

E por aqui fica a historia desse
novo tricolor que é Simões.

KIACHUELO BONSUCESSO

l.° tempo — Riachuelo, 19 a 8
final — Riachuelo, 41 a 17
juiz — Aladino Astuto
fiscal — Altamiro Pereira
quadros: RIACHUELO — Ruy

(12), Chico (4), Gustavo (2). Ly
(2), Campainha (7), Ademar (8),
André (2), Ary (2) e Leite (2).

bonsucesso: Thale (3), Ar-
thur (8), Antônio, Hélio e Mo-
acyr (6).

FLUMINENSE x S. CRISTÓVÃO

l.° tempo •-- Fluminense, 25
a 5.

final — Fluminense, 50 a 19.
o quadro vencedor ¦-¦ César

(7), Sady (II), Vinícius (6), Fro-
ta (8), Simões (6), Getulio (2),
Waldir (6) e Walter M).

pela compreensão integral des-
tes citados fatos e conselhos, com
a lembrança da pessoa de J. A.
Cerqueira Lima que foi o meu
fiscal predileto, escolhido por
mim, desassombradamente, na
presença de todos os outros ofi-
ciais, em reunião com o Dire-
tor de Oficiais.

E', entre os novos, um dos
maiores valores técnicos e dis-
ciplinares, que "alia ao seu per-
feito cavalheirismo uma tena-
cidade impar, mas, cuja apre-
ciação final quero deixar a rada
leitor.
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as grandes reportagens esportivas são feitas SEMPRE pela~ " .9 com
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ao microfone!

e tem mais:
ás 12 hs. -"Esportes ao Meio-dia" com RYLTON FLORES.
ás 19 hs.-"Esportes pela sua" PB A ~ 9

ás 19 e 5-"Galho de Urtiga" com o "venenoso"

ANTÔNIO CONSELHEIRO
i

AOS DOMINGOS:

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

>

ás 20 e 30 - "Resenha Esportiva" - o melhor ra-
dio - noticiário - esportivo do >*adio
brasileiro.
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|AXAMBU' 
VEIO DE S. PAULO PARA ABRAÇAR JURANDIR |

.•.x-MÍS1 VEM0S 0S D0,s CRAQUES ENLAÇADOS POR FfiRTF audi rvn

MEN

nEA^Ú?APERACIO! * mL™'M NÃD SE ¦«•¦«» »E ACLAMAR0 CANHÃO" DA GÁVEA E CARREGÁ-LO EM .TRIUNFO APÓS 0 JOGO.

BI-CAMP 0
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AO TERMINO DA FASE INICIAL DA PUGNA. 0 PRESIDENTE DO FLAMENGO VAI SE INTEIRAR PESS3ALMENTE DAS CONDIÇÕES FISICA

DE SEUS JOGADORES; ESPECIALMENTE DE NILTON QUE LUXARA 0 BRAÇO DIREITO. NUMA ENTRADA INFELIZA



C. R. FLAMENG
BI-CAMPEAO CARIOCA DE

Jurandir-mmin^s-Per^^t^n^Jp^: Bría - Pirilo - Zizinho - BigitA - Ve ve - Jaci.
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