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LEONIDAS
é ainda aquele Leonidas

da "Copa do Mundo*
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EM CIMA: 0 ARBITRO GENARO CIR1LL0 LADEADO PELOS "CAPITAINS", "LINESMEN" E DIRIGENTES. EM BAIXO: A HOMENAGEM DO VASCO AOS PAULISTAS.

i
Ver crônica de Francisco Coutinho na pag. 26
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CR $ 1,00 EM TODO 0 BRASIL

Oofia HlíLENA DK AuREU, a notável tenista carioca
-* brilhou na República Argentina '

Quanta alegria e quanta honra traz este fato a
iodos os desportistas brasileiros, principalmente para
os amantes do difícil e elegante esporte que é o tênis.

A sua partida contra a campeã argentina Felisa
Piedrola foi qualquer coisa de sensacional que por muito
tempo será lembrado pelo público portenho. Se Sofia
de Abreu infelizmente nao venceu, entretanto, ela se impoz

pelo peso da sua classe, pelo seu elevado espirito esportivo
e pela vontade com que competiu.

Fatores diversos prejudicaram a atuação da nossa
tenista em terras amigas: diferença de quadras e de bolas,
aclimatação difícil devido ao pouco tempo que lá esteve
antes da partida contra a campeã Felisa e a sua quasi
nenhuma experiência em jogos internacionais.

Sofia de Abreu, entretanto demonstrou que pode
vencer no Brasil, na Argentina ou em qualquer outro país;
ela tem classe, tem entusiasmo e acima de tudo possue
uma fibra notável somente digna de verdadeiros campeões.

— Em quatro temporadas Sofia já venceu dois cam-

peonatos brasileiros de tênis; ela todavia não se deixou

embalar pelos louros conquistados, não se deixou dominar

pelo falso orgulho dos pretensos campeões, procurou
e procura sempre melhorar a sua tão explendida

forma; senão vejamos: apesar de estar acometida de um

forte resfriado lá em Buenos Aires, ainda assim, não perde
a oportunidade de treinar frente às maiores raquetistas

argentinas adquirindo maior experiência para os muitos

jogos que terá de disputar em sua longa carreira despor-

tiva.
No tênis os brasileiros sempre foram muito bem

representados. Todos ainda se recordam das magnificas

vitorias alcançadas por Procopio e Manéco em competições

internacionais. E agora, Sofia de Abreu com a sua tem-

porada no Prata, vem confirmar que os nossos tenistas

podem competir no exterior sem receio de fracassos quer

sejam tenistas masculinos ou raquetistas femininos.

Vamos pois, aguardar com ansiedade a temporada

internacional prometida para Maio de 4-1, quando os me-

mores jogadores de tênis da Argentina virão para atuar

nos torneios de S. Paulo, Rio de Janeiro e Santos; ai

então poderemos avaliar realmente o valor inconteste

da nossa querida campeã brasileira: — Sofia Helena

de Abreu!
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OS HOMEN
23 de Dezembro de 194 5

CORAJOSOS!
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. Quais serão os homens cora-josos?
Haverá mesmo homens quese dist.ngam por esta virtudeadmirável que é a coraeem ? Na-turalmentc que há. porém quaisserão estes homens ?
Os seres humanos que mor-rem lutando no campo de ba-talha por um ideal, pela pátriaou pelas instituições, sao certa-mente nomens corajosos. E oscientistas que se classificam paraque a humanidade viva melhor

possuem na verdade a coragem'Os homens de letras que sere-namente orientam a opinião pu-bhca, sem receio de serem ta-

xados de dicionários são indi-viduos. dos quais não se póoeduvidar que tenham coragem
Os aviadores, os marinheiros,
os exploradores que percorremmundos desconhecidos lutando
contra os maiores obstáculos sãodignos de serem chamados dehomens corajosos.

Todavia, meus leitores, eu não
quero falar do idealista, do cien-tista, do militar ou dos explorado-
res, porque estes já estão consa-
grados como seres possuidores decoragem. Eu quero dizer-lhes da-
queles homens modestos, obscu-ros que todas as semanas açor-

rem aos campos de futebol par.\presenciar as diferentes competi-
çoes desportivas. Daqueles que nãomedindo sacrifícios vão contri-buir para o engrandecimento dosnossos desportos. Daqueles quenao teem medo de enfrentar as"arquibancadas 

de madeira" dosnossos campos de futebol e dasnossas quadras. Daqueles quemorrem ou se ferem; daqueles
que^ adquirem moléstias do co-ração com os sustos que levam

Leitor amigo, você talvez sejaum daqueles e com certesa con-cordara comigo: todos os nos-sos torcedores são também ho-mens corajosos.

Agora, peço venia. para su-
gerir uma coisa; se todos os ci-
entistas. se todos os militares, se
todos os letrados, possuem monu-
mentos espalhados pelo mundo,
graças à coraeom que demons-
trarám, por que os nossos assis-
tentes, como seres corajosos que
são, não recebem iguais honra-
rias ?

Rendo pois, as minhas mais
sinceras homenagens a estes des-
conhecidos heróis- os homens cc-
rajosos dos nossos campos e das
nossas quadras.

DIDO;

Expresso Flamenso de transportes Ltda.Transpus Rãpidose Seguros - DOMICILIO A DOMICILIOüNTREGAS EM 3 6 HORA<5

R« o»e ?a?Í?r"o . 
' PAULO " CURITIBA - PORTO ALEGRE

RUA SENADOR POMPEU, 90
TELEFONE 23-2952

SÃO PAULO
RUA GAZ0METR0, 425/31

T**T-i-r-* T-«v-i^rTr,^ TELEFONE 3-4041PERFEITO SERVIÇO DE REDESPACHOS



;í3 de Deícmbro de 1943

Os esportes no interior paulista
UM DOM JOGO i:m camimnas

Por ROCHA NETTO

Rcalisou-sc dia 28 dc Novembro, cm Campinas, uni1 bela puqna
futebolística, cr.irc rs aguerridas equipes do L"pis Dos M: rtclos de
São Carlos c seu homônimo de Campinas Esse ;o o oue foi realisa-
tio .111 disputa de inv. rica taça "Ccrm**-**,o F..-IV. tendo a assisti-lo
um >. seleta assistência tcrmuMido com o resultado de I • I.

Dessa fórnu a taça foi p?.ra Sào Cario;, orde aguardará a rea-

?6

A Sul Ameriea
Companhia Nacional dc Sofzuros <Ic Vida

^

tem a ^^atHle satisfação de
anunciar ao público o lan-
çamento do sen novo plano

POFl ME //

Trata-se de uma modalidade na qual,
mediante a economia mensal de

Cr$ 16,00 pára cada apólice de G*$ 5.000,00

qualquer homem sadio, entre 15 c 40 anos dc idade,
pode obter para a família, sem exame médico, uma
proteção de 5 a 20 mil cruzeiros com pagamento
de prêmios mensais durante prazo limitado.

Sul America
Fundada em 1895

Caixa Postal 971 — Rio de Janeiro

FIRME
como o Pdo dc

Assucar

M-AMERICA

0 seguro de vida ao alcance de todos
Queiram enviar-me um folheto explica-
tivo sobre esta modalidade de seguro.

Nome
Rua .
Cidade Estado

AOS SRS. DISTRIBUIDORES E ASSINANTES
DESTA REVISTA

Rogamos indiquem sempre eom as seas
remessas de dinheiro, nome, endereço
e fins a pe as mesmas se destinam

6.*» Ano — ESPORTE ILUSTRADO — N.*» 298

Nenhum RELÓGIO lhe dará
tanta SATISFAÇÃO

como o

CYMA

^^^^^^^^-^^^^^/^ ^^ coòctfs
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O quadro do Dois Martelos, parte da numerosa assistência e o
rito troíco "Germano Fehr".

lisacào da segunda partida oue será jogada em dia a ser deter_

minado.
Nesse encontro tiveram salientes papeis os seguintes elemen-

tos: Odracyr,* Rutembergue. Claytor, e Carmindo, tendo a caravana

esportiva de Sào Carlos regressado para sua terra bastante satisfeita

com o trato recebido na terra dc Carlos Comes.

Acompanharam a delegação, chefiada pelo distinto e esforçado

esportista L.udovico Keller, o sr. A. Fiorentino diretor do jornal "A'

Tarde", que se edita em São Carlos e o cronista esportivo Carlos Alberto

Erbolato. da mesma folha.

PACIFIC A D O R D O F í G A D O
PRODUTO DO LABORATÓRIO DA OUAUAMIDINA
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HOMENS
MILITARES E CIVIS
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OFERECE

l^em sua grande edição para
alem de desenvolvido calen-
dário, contos de todos os
gêneros, artigos sobre Ciên-
cia, Arte, Historia, Geografia,
Turismo e Agricultura; Mo-
vimento literário, resumo da
Guerra, passatempos, curió-
sidades, caricaturas - e mil
outros assuntos - um magni-
fico artigo de Glenn L. Mar-
tin, o afamado fabricante de
aviões militares, sob o titulo
OS AVIÕES DO FUTURO

m
m

m

¦
m

Está á venda em todos
os pontos de jornais.
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preço em topo o Brasil: cr.#s,oo
PEDIDOS A OA. BDI-TORA AMERICANA
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Dos platinos que aqui jogam,
Este de fato não faz "fita".

Por ele todo fã americano

Tanto torce como GRITA.

O. K
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Os Esportes no Interior de São Paulo
O Comercial de S. Carlos, venceu brilhantemente

o ''Dois Martelos" por 4 a 2
Uma partida que agradou em cheio :-: Bem preparada a equipe
vencedora :-: Zuza 2, Clayton e Ricardinho os autores dos tentos"alvi-celestes" :-: As relações do futebol sancarlense

por Deljim /•'. Rocha Xelto,
redator-correspondente de "esporte ilustrado"

Finalmente, depois de umalonga temporada sem jogos, vol-
teu o magnífico estádio do "Rui
Barbosa" a abrir seus portões.afim de dar passagem a uma re-
guiar assistência que afiuiu à VilaNeri, para presenciar ~ emba-
te marcado entre o ~,ube"**Cc-
mercial e Lápis Dois Martelos
E. C ambos locais.

Os que compareceram ao cam-
po do ex-Rui. conheciam de só-bra osjntegrantes da equipe "la-
piseira", mas o mesmo não sedava com o quadro do Comer-
ciai. formado em sua totalida-
de por elementos que variam de18 a 21 anos de idade, com ex-clusao de apenas um elemento:
Zuza, a maior atração dos cam-
pos locais e famoso em grande
parte do "hinterland'* 

bandei-
rante.

* O Comercial, assim voltou a
praticar novamente o futebol
graças aos es'orços de um pu-jiló de rapazes, depois de estar
paralisada a sua secção espor-tiva pelo espaço de quasi cincoanos. tendo nesse periodo joga-do apenas meia dúzia de vezes.

Quando a luta foi marcada,
muita gente se mostrava inte-ressada pelo choque e foi das maisentusiastas a assistência aue pre-senciou o embate. Uns para vê-rem os elementos do Dois Mar-telos, outros para assistirem as
logadas eletrizantes de Zuza eoutros ainda mais, para conhe-cerem de perto as revelações daequipe treinada pelo desportis-
ta "Max 

Baer".

»* »¦ míaL-V: s3> ?Jt* iMfc- -~â\ I t 2 FJj^fl m^^B HMET'cAl flHflNB"*ft'v .JE& M%-^mfMlmaC~" -mm^ *¦? „.

A equipe Jovem do Comercial F. C, continuada, das glorias do antigo Rui Barbosa .
AGRADOU A PARTIDA

Não se arrependeram os queestiveram presentes ao jogo, poiscs dois adversários brilharam
sobre-maneira, apresentando umfutebol aprimorado, notadamen-
'e os vencedores que mostra-

ram-se mais dispostos à luta emelhor preparados.
Os defensores do quadro deLudovico Keller. deram o ma-ximo dos esforços para a con-

quista da vitória, mas encon-trando uma defesa sólida, nãoforam alem de dois tentos. con-

tra quatro da linha de avante:,
comandada pelo célebre Zuza.

OS QUADROS

Para essa pugna os quadrosapareceram em campo assim cons-
tituidos: comerciai. — Cdracvr.

0DRACYR,

.' i«!As;:.- WMQ&éMW-er- "PÈtèmm
cru lido

* #? m
como o

», mas n„ pelei,, con, o "Doú" Mar/éfo"" tXTnTT^'aparecendo como um dos fatores da brilhante" vitoria alei? °

lista
o

Jo
m

a riça da.
ilZlfí T{tbél™ *$'*** M* por Odracir. Duas vezesagn.l.co guardião "rm.nhecou" 

a pelota, para a seguirmanda-la a eseanteu



'.»?, de Dezembro de 1945 6," Ano ESPORTE ILUSTRADO • N.» 29« !:a •-.

^ K ífi,%\ * \ • **lt ^«r
t-^rW**-''^. VP

<7 "onze" '/> AW-r Martelos qu* luíou com bravura para c«ur
vencido por 4 a 2.

VITORIAI—Após o termino cio ene ntro, viu-se grande júbilo
entre integrantes,'* dirigentes e afeiçoados do cx- Rui Barbosa.

Hcraldo e Jader. Waldomiro.
Barbuto c Waldemar: Thomaz.
Clayton, Zuza. Clovis c Ricar-
dinho. dois martelos Para-
fuso, Rutembcrguc c Bispo; Min-
} 5 (Leonardo). Carmindo (Sau-

e Cuido- Picareta. Quinha.
Cuido (Carmindo). Julinho c
Duào.

Arbitrou a pugna, com acer-
to c imparcialidade o tuiz Cid

OS VENCEDORES

A jovem equipe do Comer
ciai. ganhou logo de inicio as boas
graças da seleta assistência, pois
seus integrantes, jogando com
desenvoltura impar, foram de-
lirantemente aplaudidos pelos seus
simpatisantes. Nenhum ponto fra-
co foi notado na equipe, pois to-
dos fiséram ius ao belo triunfo.
0 guardião Odracyr. que era tido
como ponto fraco conseguiu dispu-
tar uma partida belíssima, dei-
xando entusiasmados os assis-
tentes. Um trabalho perfeito nos
apresentou a /aga, onQ" apare-
ciam Heraldo e Jader, lutando
leoninamente pela vitoria do "alvi-

celeste". Da linha média, Bar-
buto o clássico centro médio, em
plano mais elevado que seus com
panheiros, tendo todavia. Wal-
domiro c Waldemar brilhado
cm todas as intervenções, con-
tribuindo ass m
suas cores.

pela vitoria ce

Ao ataque coube a tareéfft nu-
portante de assinalar tentos cs-

pctacularcs, que garantiram a
triunfo másculo do quadro 

"ben-

jamin". Quatro jovens, cheios
de vontade e entusiasmo, la-
dcando um perfeito 

"crack", acha-
ram com facilidade o caminho
das redes adversas. E como bri-
lharam esses rapazes1 Nada me-
nos de quatro bolas atingiram
cm cheio as malhas sob a guar-
da de Parafuso e outras mi la-
grosamente foram salvas, quan-
do levavam os endereços e.xa-
tos da meta.

OS DERROTADOS

Dos derrotados. Parafuso fez
o possivel para salvar sua meta
das quedas; apenas no terceiro
tento falhou lamentavelmente,
ao abandonar o arco Dos za-
gueiros. Rutembergue c Bispo,
gostamos mais do primeiro; alia/.
é justo que se diga que Rute e
um zagueiro de lei c um dos me-
Ihóres da redondeza. Como sem-
pre, bateu-se arduamente c me-
rece os mais rasgados elogios.
Dos médios. Cuido foi o mais
eficiente, embora não tivesse opor-
tunida.de para demonstrar seu
valor. O ataque não conseguiu
quasi nada. estando todos em
um mesmo plano.

os tentos

De um lado, Zuza marcou dois
tentos. Ricardinho um c Clay-
ton outro, cara os vencedores,

*¦ t í '''- &£ **¦ '^>wZ&Ê!$fc ?$&f > Hfc :^ ''^lâ» 
'¦ 

•' ->>í-7 '''\qfiC" ííf.
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AV,> destacados valores do Comercial F. C, que lutaram
leoninamente pela conquista da vitoria.

EÍ£ o, cinco atacantes do Comerciai e .eu treinador í'Ma* Baer"

sendo que este abriu a. conta-

gem com um chute que furou a
rede Para os derrotados, f;ze-
ram os pontos, Quinha e Picareta.

FT | UHOS COMPROMISSOS

A equipe vitoriosa está man-
tendo treinos 

'puxados" afim
de poder fazer frente a quadros
catecorisados do interior e aos
Aspirantes do Palmeiras, que
deverão visitar a "Cidade Sor-
riso", muito breve. Dado ao va-
lor aos adversários o treinador
do ex-Rui vae exigir o máximo
dos seus pupilos afim de que o
Comercial, em dias próximos,
venha a ser um legitimo suces-
sor do saudoso Rui Barbosa.

números atrasados desta
Revista em Sergipe

PROCURAR A LIVRARIA REGINA

W&ÊM
"beleza]

íVIGOR

[cabelos]

TEM CASPA?
Caem os Cabelos ?

ALEXANDRE
ELIMINA A CASPA

Evita a Queda
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PAULISTAS
IV

RIOCAS x
dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol

cscniamos a relação com-
os joeos entre Cariocas
isias dentro do campeo-

Brasileiro de Futebol. Os
já levantaram 10 cam-

. os paulistas 9 c os ba-

,1922-
( Em São Paulo)

c,s0 Paulo ;
Rio

paÜÍo - Primo. Cloco-
c Barthô: Brasileiro. Amil-

-ar c Gelindo: Formiga. Mario.
ienreich, Neco c Rodrigues.

Haroldo. Chico Neto
amonc: Lais. Osvaldinho

Leite, Zezé. Candiota.
jueira e Brilhante

-1923-
i^No Rio'

São Paulo
Kio

4
0

PAULO — Primo. Clodo-
alcio e Barthô. Sérgio. Amilcar
Arturzinho; Néco. Heitor, Frie-
denreich. Tatu e Feitiço.

Nelson, Alemão e Pa-
sne: Nési, Seabra c Fortes:

, Coelho, Nono. Nilo c Mo-
derato.

-1924-
(No Rio)

Rio '
S. Paulo u

SÃO PAULO — Nestor. Bianco
SarthÔ; Japonês. Gambarota

Serafim; Filo. Néco. Heitor.
Feitiço c Osses.

-1925-
.(No Rio)

São Paulo 
Rio

I

SÃO paulo - Tuffy, Clodo-
aldo e Barthô; Abate, Amilcar
e Serafim; Formiga. Neco, Fn-
edenreich, Heitor c Rodrigues.

rio — Haroldo, Penaforte c
Hélcio: Nascimento, Floriano ^e
Fortes; Newton, Candiota, Nono.

c Moclerato.

-1925-
(No Rio)

Rio 2
São Paulo r

PÃO paulo — Tuffy, Clodo-
aldo c Barthô; Gelindo. Amil-
car e Serafim; Filo, Mario, Pe-
tronilho, Néco e Formiga...

rio — Haroldo. Penaforte e
Hélcio; Nascimento, Floriano ^e
Fortes; Newton. Candiota. Mono,
Nilo c Mòderato.

-1926-
(No Rio)

jao
Rio

'aulo

jsr$i PHfg^ ?#%
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SÃO paulo - Athié. Grane c
Bianco; Pepe. Amilcar e Se-
rafim; Bizóca, Heitor. Petroni-
lho. Feitiço e Mele.

rio — Amado. Penaforte e Hei-
cio; Nascimento. Floriano c Nési.
Pascoal. Lagarto, Nono. Rus-
sinho e Modcrato.

-1927-
(No Rio)

Rio \
São Paulo \

são paulo — Tuffy... Urane
c Bianco; Pepe, Amilcar c Se-
rafim; Aparicio. Heitor. Petro-
nüho, Feitiço e Evangelista.

rio --- Amado, Penaforte e
Hélcio; Alberto, Floriano e For-
tes; Pascoal, Osvaldinho, Nilo,
Baíaninho c Mòderato.

-1929-
(No Rio)

São Paulo 'j
Rio  -'¦ _,, _ ,-

são paulo — Athie. Grane e
Del Debbio; Nerino. Gohardo
e Serafim; Ministrinho. .-Lara,
Petroniiho. Feitiço e De Mana.

rio — Joel, Penaforte e Hil-
deoardo; Nascimento Fausto e

Fortes; Pascoal, Osvaldinho, Kus-
sinho. Nilo e Teofilo.

Cs campeões brasileiros de 1940

-1929-
(Em São Paulo)

São Paulo \
Rio , _, , 3

SÃO paulo — Athie, Grane c
Del Debbio; Nerino, Goltardo
e Serafim; Ministrinho, Cama-
rão, Petroniiho, Feitiço e De Ma-
ria. .

rio — Amado. Silvio Ita-
lia; Tinoco, Fausto e Fortes; Pas-
coal. Doca, Russinho, Nilo Teo-
filo:

-1929-
(No Rio)

Rio )
São Paulo  , '

são PAULO — Athie. Grane e
De! Debbio; Nerino, Gohardo
e Serafim; Ministrinho. Gam-
binha, Petroniiho, Rato e De Ma-
ria. . ~ .

RIO __ Amado, Silvio e lta-
lia; Tinoco, Fausto e Fortes; Pas-
coal, Doca. Russinho, Nilo e Teo-
filo.

,uo _ Jaguaré; Silvio e Itália
Tinoco, Fausto e Fortes; Pas-
coal. Doca. Russinho. Nilo e Teo-
filo. -1931-

(No Rio)
Rio ]
São Paulo ......,., '

são paulo -- Athie. Clodo-
aldo e 

' 
Barthô; Nerino, Goliar-

do e Alfredo; Luizinho. Fneden-
reich. Petroniiho, Feitiço c Siriri;

UIO — Veloso, Domingos e lta-
lia; Tinoco, Martin e Ivan: Vai-
ter. C. Leite. Russinho. Nilo e
Teofilo

3
0

4
2

-1929-
(Em São Paulo)

São Paulo 
Rio 

são paulo — Athié. Grane e
Del Debbio; Pepe, Amilcar [e
Serafim; Ministrinho, Hfitor,
Gambinha. Feitiço e De Maria.

-1931-
(Em São Paulo)

São Paulo 
Rio ;•••'., „, ,

são paui.o — Athie, Clodo-
aldo e Barthô; Osvaldo, Goli-
ardo e Alfredo; Luizinho, Lara.
Friedenreich, Feitiço e Sirin.

IUO — Veloso, Domingos e lta-
lia- Tinoco, Martin e Ivan; Vai-
ter'. C Leito, Russinho. Nilo e
Teofilo -1931-

(No Rio;
Rio 
São Paulo ¦¦¦

são paulo — Athie.
aldo e Barthô; Rossi.

3
0

Clodo-
Goliar-

CASA INDIANA
COMPLETO SORTIMENTO PARA TODOS OS ESPORTE*

KEDES.TYPO AMERICANO, C/AMORTECEDORES. NAS p
CORES: PRETA, BRANCA e "ARRO" ' ,}
ALBERTO deARAUJO&Ç'a; $
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(de-

ha-
Ivan:

do e Alfredo; Luizinho, Lara. Fri-
cdcnrcich. Feitiço c Siriri.

Rio — Veloso, Domingos e Hi-
degardo: Plermogenes. Martin c
Ivan: Valter. Leonidas. C. Leite.
Russinho e Tepfilo.

-1933-
( Em São Paulo) .

São Paulo 2
Rio I

SÃO paulo — Jurandir. Neves
e Junqueira: Tunga. Zarzur c
Tuffy; Luizinho, Gabardo, Ro-
meu, Valdemar e Hercules
pois Impara to).

RIO — Rcy, Moisés c
lia; Gringo. Fausto c
Roberto. Russo (ciepois Tião),
Gradin, Preguinho e Jarbas.

1933-
(No Rio)

São Paulo 2
Rio .... ....; i

SÃO PAULO Juranoir, Ne-
ves c Junqueira; Tunga, Zar-
zur (depois Brandão) c Tuffy;
Luizinho, Gabardo. Romeu. Vai-
demar e Hercules.

RIO —¦ Rey^ Moysés e Ita-
lia; Gringo, Fausto e Ivan* Ro-
berto, Russo, Gradim (depois
Tião), Preguinho c Jarbas

-1934-
(No Rio)

Rio 2
São Paulo 0

SÃO falto — Batatais.Jau' c
Jarbas; Tunga, Zarzur c Orozim-
bo; Mendes Mamede (depois Luizi-
nho), Romeu, Lara e Vicentino.

Rio: Ruy, Zé Luis c Itália;
Agricola, Fausto e Afonso; So-
bral, Arthur. Alfredinho (depois
Gradin), Nena c Jarbas.

-19.34-
(Em São Paulo)

São Paulo 2
Rio !

sÃ-.> paulo — Batatais, Jau'
e Jarbas; Tunga. Zarzur (depois
Brandão) e Orozimbo; Mendes,
Luizinho, Romeu, Lar£

RIO — Rey, Zé Luiz
lia; Agricola, Fausto e
Sobral, Russo, Gradin,
Jarbas.

-1934-
(No Rio)

São Paulo
Rio ".

e Lu na.
e I ta-
Afonso;

Nena e

"Scratch" paulista vice-lider 2m 40.

sÃo PAULO —- Batatais, Jau'
c Jarbas; Tunga. Brandão o Oro-
zimbo: Mendes. Luizinho. Ro-
meu. Lara c Hercules.

ino — Francisco. Zé Luiz c
Itália; Agricola. Fausto (depois
Brandt) c Afonso. Sá. Russo.
Gradin, Nena c Orlando.

-1935-
(F. B. F.)

Rio 5
São Paulo i

paulistas ¦— Pedrosa; Fio-
rotti c Iracino; Duilio. Barros (Sa-
biá) c Rafa; Avelino. Baianinho,
Pascoalino. Carioca e Paulo.

RIO — Batatais. Marin e Ma-
chado; Marcial. Brandt e Oro-
zimbo; Sá. Russo (Caldeira). Pia-
cido. Mamede e Hercules.

1935-"Rio 
Y. .Í....Y 3

São Paulo 2
PAULISTAS - - Pedrosa, Fiorotti

c Iracino; Rafa, Duilio (Barros)
e Barres (Anibal); Bahianinho.
Pascoalino. Carioca e Corsatto.

rio — Batatais, Marin e Ma-
chado; Marcial, Brandt (Ottoi
e Orozimbo: Sá, Russo, Plácido,
Mamede c. Hercules.

¦1935-
(G. B. D.)

(No Rio)

c Iracino: Tunga. Zarzur c Tuffy;
Mendes. Gabardo. Romeu. Car-
iito (depois Carnicri) c Junqueira.

Rio - Rcy. Silvio c Zé Luiz;
Afonso. Dodô c Canalli; Orlan-
do. Ladisláu. C. Leite, Nena c
Carreiro.

-1935
( Em Sào Paulo)

São Paulo 3
Rio 2

sÃo paulo — Jurandir. Jau'
c Iracino: Tunga, Zarzur e Tuffy;
Mendes. Gabardo, Romeu, Car-
nieri c Imparato.

RIO — Rey. Zé Luiz e lin-
lia; Afonso (depois Gringo). Dodô
e Canalli; Orlando. Ladisláu, C.
Lciic*. Nena e Carreiro.

1935-
(No Rio)

Rio ....... 2
São Paulo I

são PAULO - Jurandir. Car
nera c Jau'; Tunga, Brandão c
Martelete; Junqueira. Mamede.
Romeu, Lara (depois Carnierij
e Imparato.

Rio — Rcy, Zé Luiz c Ita-
li; Or-lia; Afonso, Dodô e Canal

lando, Ladisláu, C. Leite,
e Carreiro.

-1938-

Ne na

Rio 
São Paulo .

SÃO PAI!

(Em
Paulo .

ao -\miIc)

.o Jurandir,

São
Rio 

sào palmo Jurandir,
nera c Junqueira; Lisandro,

4
2

Car-
Bran-

Esporte
JLr tlasha
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dào c Del Ncro. Mendes Ai"
mandinho, Tcleco. An kcn c Paulo'

mo - Aymoré, Domingos c
Florindo; Og, Dodô c Ganaii; Sá
Waldemar. Carvalho Leite. Ro
meu c Carreiro.

Rio
São Paulo

1938
! No Rio)

.MO PAUIO Jurandir. Car
nera c Junqueira. Lisandro. Bran
dào c Del Ncro; Mendes. Armu,
dinholl. Telcco. Ara kcn c Paulo

_ Rio - Aymoré. Domingos c
Florindo; Afonsinho. Oç è C*
nali; Adilson. Waldemar. Carv
lho Leite. Romeu c Carreiro.

-1938-
i No Rio)

Sào Paulo
Rio 

ÍÃO PAULO Jurandir. Car
nera e Junqueira; Gradin. Bran
dão c Del Ncro. Mendes, Ar-
mandinho II. Chiquinho. A-a-
kcn c Paulo.

mo - Walter (depois Tadeu)
Domingos e Florindo; Afonsi-
nho, Oe. e Canali; Adilson. Leo-
nidas, C. Leite. Peracio c Car-
reiro.

1938-
(Em São Paulo!

Rio 3
São Paulo 

SÃO PAULO --- Jurandir. Car
nera c Junqueira; Gradin. Bran-
dão c Del Ncro; Mendes. Annan-
clinho. Tcleco. Araken e Paulo

rio Aymoré. Domingos
Florindo; Zezé Moreira. Rodrigec
Canalli; Sá. Romeu. C Leite.
Leonidas c Carreiro.

-1930-
'No Rio)

Rio 5
São Paulo I

sÃo paulo — Caxa/nbu', Car-
nera c Junqueira; Dino. Bran
dão e Del Ncro: Luizinho, Ca
nhoto, Tcleco. Serviíio c Car-
li nho:..

rio - Nascimento, Norival c
Florindo; Procopio. Og e Arge-
miro; Roberto, Romeu. Carvalho.
Leite, I im é Carreiro,

1930-
í Lm São Pa ulo)

São Paulo 3
Rio 2

SÃo paulo: Caxambú, Ira-
cino c Junqueira; Dino, Bran-
drào c Del Nero; Luizinho. Ca-

Car-¦crvihonhoto, Tcleco,
iinhos.

iíío -- Nascimento. Norival c
Florindo; Procopio. Og c Arge-
miro; Roberto, Romeu, Carvalho
Leite. Tim e Carreiro.

-1939-
(No Rio)

Rio 4
São Paulo '

são PAULO - Jurandir. Ira-
cino e Junqueira; Cipó, Bran
dão c Del Nero; Luizinho, Servi-
lio, Telcco, Remo c Carlinhos,

RfO — Nascimento. Norival e
Florindo; Procopio. Og e. Arge-
miro; Roberto. Romeu, Carvalho
Leite, Tim e Carreiro.

-1940-
(Em São Paulo)

São Paulo >
Rio I

PAULISTAS - - Cyro, Agostinho
c Junqueira; Jango, Dino c Del
Nero; Luizinho, Servilio, Car-
los Leite, Lima e Paulo.
cariocas: Tadeu Domingos c
Oswaldo; Afonso, Zarzur e Alce-
biades; Adilson, Zizinho. Isaias.
Jair e Carreiro,
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-1940-
(No Rio)

Rio 0
SÃo Paulo ................ . w

cariocas — Taddcu. Domin-
c Osvaldo: Afonsinho. Zar-

ntr e Argemiro; Adilson. Zizi-
nho Leonidas, Jair c Carreiro.

PAULISTAS — Cyro (Rodrigues)
Agostinho e Junqueira; Jango. ..
Dino e Del Ncro: Luizinho. Ser-
kdlio, Carlos Leite. Lima c Paulo.

-1940-
(Em São Paulo)

S^o Paulo 2
R,o •• *

cariocas - Taddeu (Alfredo);
Domingos e Osvaldo: Afonso.
Zarzur e Argemiro; Adilson. Zi-
zinho, Leonidas, Jair e Carreiro.

paulistas — Rodrigues. Agos-
tinho e Junqueira; Alberto. Dino
e Del Ncro: Luizinho. Servilio,

Leite. Lima e Paulo.

(Em
PAULO.

1941-
São Pauloi

sao
Kio L

PAULISTAS — Oberdan; Agos-
tinho e Begliomini; Jango. Bran-
dão e Dino; Cláudio. Servilio.
Milani, Lima e Pipi.

cariocas — Yustrich. Do-
mingos e Osv\aldo; Afonsinho
Zarzur e Argemiro: Pedro Amorim
Zizinho. Pirilo. Geninho e Pa
tesco.

-1941-
iNo Rio)

r.o :j
São Paulo 5

paulistas— Oberdan. Agos-
unho e Begliomini; Jango. Bran-
dão e Dino; Cláudio. Servilio.
Milani, Lima e Pipi.

cariocas — Aimoré, Domin-
gos e Osvaldo; Afonsinho, Zar-
zur e Argemiro; Pedro Amorim,
Lelé. Pirilo. Tim e Patesco.

1941
(No Rio)

São Paulo I
Rio ,0

PAULISTAS — Oberdan, Agosti-
nho e Begliomini; Jango , Bran-
dão. e Dino: Cláudio, Servilio,
Milani, Lima e Rui.

cariocas — Aimoré, Domin-
gos e Florindo; Afonsinho. Zar-
zur e Argemiro: Pedro Amorim,
lelé. Pirilo, Tim e Patesco.

1942-
São a u l o)

3
(Em

São Paulo ...
\Kxo I

PAULISTAS -- Oberdan, Agos-
linho e Begliomini; Jango, bran-

dixo e Dino; Cláudio. Servilio,
Milani, Lima e Pardal.

RIO — Jurandir, Domingos e
Newton; Biguá, Zarzur e Jaime;
Pedro Amorim, Zizinho, Pirilo.
Jair e Vevé.

-1942-
(No Rio)

Rio '
São Paulo ,"„

cariocas — Jurandir, Domin
gos e Newton; Biguá, Zarzur e
Jaime; Pedro Amorim, Zizinho,
Pirilo, Lelé e Vevé.

PAULISTAS — Oberdan, Jun-
queira e Begliomini; Jango, Bran-
dão e Dino; Luizinho, Servilio,
Leonidas, Lima e Pardal.

-1942-
(Em São Paulo)

São Paulo 
Rio 

paulistas — Oberdan, Jun-
queira e Begliomini; Jango, Bran

II

^H 'JmmM^mM* '"' MMM

WÉ r ^* wl ME BB • f* r mymifi^~ ', lin / jT Br- '¦¦ ¦ B? i{ i ii • >".-jfjtt.-h I

§ .-¦ stM B.'. •*'*• ¦ bY?'.*''** ^i^^yy^A^t-^irr

mW^j&wí ;')^Ê B V" '"'• m\i- ***, i'$Jií'iíf
MM e /^m\ B>- a V' Y -^mr^aJr

mms'jr '*-' -''^B B -,'^Bb ^¦^v^'^'^t'5^ J

mm. ¦•'¦'.-' /jl ¦'• VB B''***ÍV'JTMBk ' •¦' Sm .^1 BT •* z *tyif

B^^AMn^MH^kflHlBr 
"»pT^*» **-A -i^ \\~:

1 ¦ v),f ,T^y íVEt üit^^

^tV """ 1 f- ^T^aamÊÊ

^^aâ\MMMMMrA B ^PnBT^^^BV^. B^^Vt^OV^^bW^^^iI O t / r

6." Ano - KSPORTE [LUSTRADO - N." 2*8

dão e Dino; Cláudio. Servilio.

Milani, Lima e Pardal.
rio — Jurandir, Domingos e

Newton; Biguá, Zarzur e Jairne;

Pedro Amorim. Zizinho, Pirilo'

Lelé e^Vevé.

-1943-
(Em São Paulo)

S5o Paulo;
Rio j

«Ão paulo - Oberdan, Jun-

queira e Oswaldo; Procopio. Bran-

dão e Dino; LuiZinho, Lima. Lee

nidas. Remo e Hercules.
\ rio — Batatais Domingos e

Larangíiras; Biguá, Ruy e Jayme;

Pedro amorim. Ademir. Pirilo.

Peracio e Vevé.

(Continua na pág. 16*

.Números atrasados desta
Revista no Amazonas
Pedira ALBANOH. MARTINS

Agzncia Martin» — Manaus.

LEIA SÁBADO

JfWsla
dão e Dino; Cláudio. Servilio,
Milani. Lima e Pardal

cariocas - - Jurandir, Domin-

gos e Newton; Biguá. Zarzur e
Jaime; Pedro Amorim. Zizinho

Pirilo. Lelé e Vevé.

-1942-
(No Rio)

São Paulo )
Rio »•¦ . 3

são PAULO - Oberdan. Jun-

queira e Begliomini- Jango. Bran- 

ha
zmmw

a melhor revista semanal
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Seleção carioca vice campeã em 194
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NO PACAEMBÚ OS P

Várias visões da primeira final pelo Campeonato Brasileiro
de 1943. Na parte superior o presidente da Federação Pau-
lista de Futebol, dr. Carlos Guimarães, oferece flâmulas da
sua entidade aos juizes uruguaios; o tento do empate, marcado

por Leonidas; Hercules insiste e Batatais abandona seu arco
para operar a defesa; o "onze" paulista, vencedor por 3x1. JN||

parte central vê-se Batatais desviando a escanteio um chute,
de Remo; outra intervenção de vulto do arqueiro guanabarmoj;
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oS cariocas saudando o público de S. Paulo, e o time| car oca,

que atuou fracamente. Na parte inferior: LeomdasLu.zinho
autores dos gôl. bandeirantes, deixam cancha; 

Ba atais ahvia

de "munheca" protegido por Da Guia; Genaro Cirillo, que

execução do Hino Nacional.
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Difícil, porém merecida vitoria dos pauli
Campeonato Brí

stas na segunda partida
tsileiro de Futebol

2."» <le Dezembro de Í94i

da serie final do

Ejeremt CÂNDIDO TF.0BALD0

A complacência om que o a,-
bitro Aníbal Tejada conduziu

j»t peleja entrei os paulistas e ca-
docas, não coibindo o ')->£') 

peri-
goso com a necessária energia e
só muito tarde tomai do proyulçn-
cias, fez que o brilho do espetáculo
maravilhoso que o Estádio Mu-
nicipal do Pacaembu apresentava
naquela quarta-feira, fosse quasi
totalmente empanad» e aquele
jugo que nos parecia como i m
ilos mais bonitos já travados enfrs
os «tradicionais rivais, se trãnsfor-
mas se e descambasse para a
indisciplina e a violência.

Se. ,ia parte disciplinar a
segunda partida nao ag.adou,
numerosa assistência epie lá com-
pareceu não se pode queixar;

pressionante a atuação ilos nof-
sus craques no começo da par-
lida, infelizmente eles não pu-
deram mante aqueler triin, caso
contrário a crônica esportiva es-
taria hoje comentando uma das
mais espetaculares vitorias dos
guanabarinos -na capitai par-
lista.

A fase finai coube inteiramente
aos jogadores bandeirantes, quê
apiovedand.o do decrésc<mo tia
produção do quadro carioca, sou-
beram atacar cum grande fibra
e insisici temente o último reduto
defendido poi Batatais. No:-: dez
minutos ficais, então os paulistas
dominaram por completo os seus
rivais, com isto conseguindo i ma
vitória difícil, todavia justa, por-
que eles souberam aproveita,
as ocasiões que surgiram na sua
frente.

que chegou a dar muito trabalho
ao celebre Domingos. O "magia',

foi o comandante que a unha
atacante necessitava c a assis-
tencia ficou verdadeiramente em-
polgada com asdiabruias tlo"dia-
mante negro", Servílio que re-
apareceu na equipe bandeirante
completou este t ri > esplendido
que foi a chave tio triunfo dos
rapazes de Sào Paulo, realmente
o meia ccriuliano s mbe cóiulú-
zir-se de maneira a receber OS
in^is quentes elogi >s <le todos
que estiveram n.> Pacaembu. Os
('emais componentes da seleção
oauHsla jogaram dentro das suas
possibilidades, conquanto Og fi-
zesse lembrar a indispensável
figura que é o "mestre" Brandão.

D >s cariocas, todos jogando
muito bem n> primeir > tempo
para fraquejarem na segunda

¥¦$*.*¦'£"£Bafffc^&eMJsBfc. ffi^&ffimLmmmmm '-^ >

ItÈjjtam Ek mmmm\^é''^mÊSÊm%^, *m&WmmmW%ímÊmêk. .:¦. Ám WÊL ^^^KkáKi^i^^^^^ **^í %*%,&$

MaMÊi&iíÈStíAM HíyMtí&xM MeMm MafÊ&Mm&i HpIPH MljBaMM jbW^-'
wBp&gMwí m n&f ST^Pl afim mWWSWÊmW^^^r^^f^^Tm ^^sSSÊÊ mfm&&?''"•*

mWkWj^t jsr^r::jt: yy-::y^y::^yv^^: -y^^u-,; *#$-..,, —,,.-¦•,
-¦ :- vzr-WÃa */&£ ¦ i&ÍJí :'¦:¦

Os cariocas 2." colocados no certamen de 42.

tanto os cariocas como os nau-
listas demonstraram que pos-
suem classe aliada a uma von-
tad.e forte de vencer, o que natii-
ralmente contribuiu para que se
esquecesse os incidentes dos úl-
timos muuitos da peleja.

Os rapazes da Federação Me-
tropolitana estiveram soberbos
l|o primeiro tempo, principal-
mente nos quinze minutos ini-
ciais, quando então jogaram como
quizem foi verdadeiramente, im-

A ATUAÇÃO DOS DOIS QUA-
DROS

Logo,em primeira plana tem-se
que ressaltar a figura gigante do
mineiro Zezé Procopio, indiscu-
livelmeníe o melhor jogador fio
gramado. De fato, ele Spu.be não
só desincumbir-5>e d.o jogo de-
fensivo, mas também ajudai' efi-
cazmentè o ataque do seu qua-
d.ro. Ouíro jogador paulista quebrilhou lambem foi Leônidas

PEITDflftL CREaSDTflDO
EU ANDAVA COMO UM TÍSICO,

PELA TOSSE ACORRENTADO;

MAS HOJE DEVO ESTE FÍSICO

AO PEITORAL CRE0S0TAD0.

fase, todavia, é msl > que se
destaque a atuação tle Batatais
e da ala constituída po Ped o
Att.< rim c Ademir, :> goleiro
paulista que joga n\) quad o gua-
nabarmo fo- um vednd.ciro ba-
Iuarte e uma sua defesa no p i-
mei-o tempo foi notável" O
ponteiro Amorim e Aderiu várias
vezes puze am em pòlvcosa a
defesa bandeirante dentro de
uma agressividade positiva. A
zaga, com Domingos e No ival
falhou em lances importantes,
basta qllja-.-se para aquele gôl
de Servílio. Bigüá maicando
bem Hercules, Ruy apa-ecerido
mellipr qte ('as vezes ante ioes
e Jaime com altos e baixos. A
substituição de Peracio por Tim
deu mais vlgcr à linha atacante
guanâbarina: Pirilo atacand > bem
e finalizando mal, emquanto Vévé
completamente obscurecid.o por
Procopio,

O DESENROLAR DA
DA PARTIDA

'As 21,25 minutos o juiz uni-
guaio Aníbal Tejada apita mar-

cando o inicio da disputa. Oh
paulistas vão ao ataque logo des-
leito por Ruv. Agora são os
cariocas que p ,v intermédio de
Pirilo e Vevê avançam sobre o
campo paulista. Palha Jaime
c os bandeirantes tentam atacar.
Os cariocas estão na frente,

I mi entra firme e o jogo é para-
Usado p^r inflação. Feita a bar.
barreira bate Amoiim e a bola
se perde pela linha de fundo.
Lisislem os cariocas no ataque,
Dino perde para Ademir. Agora
6 Amorim que passando por Os-
valdo recebe falta deste e é o
próprio Osvaldo que desfaz o
perigo. Estamos aos cinco m.i-
nulos, quando Pirilo passando
por Junqueira dá um passe
para Tim que chuta rapidamente
para conquistar o primeiro tento
da noite. I a 0! Os cariocas do-
minam a área paulista, Jaime
reforça ò ataque. O meia Tim
finta dois paulistas e cruza paia
a direita, Ademir na corrida
com o pé esquerdo dá um vio-
lentíssimo chute qne Oberd.am.
não \..x\e deter. 2 a 0 e estamos
iio nono minuto! Reagem os pau-
listas e Servílio põe em pânico
a arca carioca. Voltam os "me-
tropalilanos ao campo dos locais,
Piriio, Vevê e Ademir chutam.
Zezé Procopi > inicia uma com-
bi nação entregando a Servílio,
esíe ti uza a pelota pa a a esquerda;
Domingos e Leônidas cortem e
antes que a bola saia pela linha
de fundo o "magia'" estica para
Servílio que sem perda d.e temp >
atira. Estava marcado o primeiro
ponto cios pa,distas (décimo pri-
meiro minuto). 2 a l! Os cario-
cas 1.3o desanimam com o feito
dos locais, vão ao ataque, porém
Junqveira alivia. Servilío chuta
de longe. Batatais concede escan-
leio; batido o tiro tle canto, l.inia
ati.a por cima da trave, Logo
depois é Oberdan que pratica
uma defesa de chute tle Pirilo.
Outro escanteio concedido poi
Domingos. Bonita comb.nação
tios cariocas fraccionada por in-
fiação d.e Ademir. Leônidas dá
a Lona, esle a L> izmno e Btgua
aiivia, Agora os cariocas se re-
traem Procopio que brilha no
jogo defensivo organiza novos
ataques. Batatais defende e 6
atacado por Leônidas. Tejada
adverti* o comandante paulista
por jogo perigoso, Servílio chuta
e Donn igos desvia para escan-
leio. Fecham os visitantes sobre
O areo de Oberdan ajudados p >r
Jaime. Li izinho com Leônidas
escapam o os cariocas concedem
outro liro de canto. Batido,
Jaime despacha para a frente,
Ruy chuta d.e longe para Oberdan
praticar fácil defesa. Hercules
tenta escapar, porem 6 impedido
por Biguá. Infração contra os
guanabarínos, Dino bale a falta
e Domingos alivia a sua área
quand.Q se ouve o apito indicando
o fim. tia primeira fase.

No intervalo da pai tida a
numerosa assistência que lotava
o Pacaembu prestou uma sigm-
ficaiiva .homenagem ao "Vasco

cia Gama" na pessoa de seu
Presidente Dr. Ciro Aranha.

SEGUNDO TEMPO

Inicialmente os paulistas ayan-
çam por intermédio d.e Lima,
Ademir recuado alivia. Insistem
os paulistas. Leônidas dá a Her-
cules e Luiziniho fechando põe
a bola pela linha d.e fundo.
Pressão paulista. Dino bate uma
falta, entregando a Servílio, Do-

ft
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O "onze" bandeirante campeão cm 12

linha t!c fundo. .Scavtlio conduz
um ataque, Domingos faz "íouT!

cm Lima na altura da linha nu*-
dia .Cobrada a falta por Hcr-
culcs, I.uizinho cnl.ra para assi-
nalar o lereciro c último^ ponto
ela noite (42 mina Ias). 3 a 2!
Os jogadt res rcaiocas reclamam
a validade do lent >,Muita «lis-
eussSo, finalmente Tejada #cpn-
firma o uonio. Háf iim inicio
dc conflito entre Luízinho c ns
jogadores da defesa carioca, Ks«
tabeleeida a calma o jogo tiros-
segue. Lances violentos registam
sem que > arbitro o> nuna. Hiena
ati-.igc Hercules c ú cxorlso dc
camoo quando faltavam dc.s
minutos oara o lérmi. •> da nnr-
tida. Com os nauUstas- no ataque

>. juiz dá nor encenado o jogo
Os jogadores paulistas e canecas
saem confraternizadas c'e canino.

#

Foi rcgrlar a a na vã.) do Snr.
Anibal Tejada, oiejudicai do enor-
memente o brilho tia oailiç-a nor
nao ter evitado o jogo violento
e ter sid:> demais complacente
oara com certos jogadores. En-
licanto acertou bem nas ma--
cações das ou iras iní ações, mos-
trando ser imparcial no seu
trabalho.

min gos desvia pondo para a frente

N irival acsíaz uma avançada

tl. os paulistas. Ruy passa ma]

com Scrvilb, este chuta c Ba-

talais defende Outro vez Ruy

perde para Serviu), obrigando

Domingos a concedei cone.-.

Batido, Hercules cabeceia paia

fora. Os paulistas tomam conta

da área carioca. Uma combina-

i,ão paulista inicia-se nas pes

ilc Lima, cé desfeita por Jaime.

Os cariocas agora tomam a mi-

u.itiva cio ataque c os paulistas
concedem i«m escanteio, Bate

Amorim e Jaime chuta fora.

Lui/.inhp escapa c dá a Hen ulcs

este a Servilio que perde para
Norival. IX-fesa dc Obcrdan de

chute de Amorim concedendo

escanteio. Batida a falia Ruy

perde para Procopio que inicia

um ataque pelo seu lado. Bigua

desarma Leonidas quando csíe

ia chutar. Tini c nuluz o ataque

pelo sen ia d '. Proí ipio alraza

em recurso para Obcrdan. Avan-
ram os paulistas, Lima dá a

I fcicules que entra para Ri y

defender Melhora o jogo. Pi-

ri] i perde onda oporti n ida de

de maicai Defesa de Balarei

dc üm chute de Leonidas. Pi. il

chuta outra vez "às nuvens .

Francamente o "seu" Pirilo mão

queí fazer "goal". Og expert-

menta a pontaria de I mgc,

Batatais concede escanteio. No-

rival desmancha nina combm ção

dc Servilio com Leoi idas Ve\e

quer atacar, porem, Procopio

nfio deixa passai nada. Voltam

os paulistas por intermédio de

Hercules, Biguá põe bola Eóra.

Os paulistas dominam complc-

tamente a área carioca. LstamDs

aos 58 minutos da luta quando
os paulistas vão fii memente à

ofensiva. Leonidas centra pa.a

para Hercules que saltando ca-

beccia a b )la paia o fundo das

redes* cariocas. 2 a 2! Dino tira

de -\m >iim c dá pa,a os seus

na frente. Leonidas combina
com Lima c a bola se perde pela

#

A renda foi superior à da pri-
meira pai tida, alcançou a cif.a
dc Cri 361.342,00 que constituiu
um novo recorde do campeonato
brasileiro.

Os [que trabalham sem glória,
produzam com

para que os outros
glória !

da Federação Metropolitan} dc Futebi.

médico), dr. Do-.. , ,>c mostra vários dedicados funcionários
0 clichê .ema nos mostra vários Departamento

savel d. Julínha
(amador). Alberto P

(secretario). José l rocouo . u.. Departamento

Pinheiro (secretaria do Departamento amador). D 
^ 

Ba

o Peixoto (assistente técnico do Departamento prof.ss.onal c

dá tesouraria da F. M. F,
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0 encerramento de uma notável iniciativa do Automóvel Clube do Brasil

Vasco Samciro, o exímio volante portuguc , campeão do automóvel a gospgenip de 1943.

O "Circuito da AmenJocira" encerrou-se com tode o brilho Arthur Nascimento Júnior, o
foi o ponto final do campeonato temporada automobilística deste: consagrado volante paulista, foi
de gasegenio de 1943. Com isto ano. o vencedor da mais difícil pro-

va do campeonato, ou seja. o "Cir-

cuito de Amcndocira". para se
ver a "'performance" de Nasci-
mento Júnior, não jse tem mais
do que contar o numero eleva-
do de volantes que foram obri-
gados a abandonar a prova

Vasco Sameiro que se man-
teve na segunda colocação até
a 18." volta, foi'obrigado a de-
sistir da competição, isto toda-
via não impediu que Samciro
fosse proclamado o campeão cio
automóvel a gasogenio cm 1943.
pois o numero de pontos que ha-
via alcançado nas outras cor-
ridas já o colocara firme no posto
oue ganhou por seus reais méritos

Foi esta a colocação final dos
volantes no campeonato de ga-
sogenio promovido pelo Auto-
movei Clube do Brasil:

l.° lugar: Vasco Sameiro (Por-
tugal) — 30 pontos: 2.° -- Nas
cimento Júnior (S. Paulo) —
26 pontos; 3.° — Manuel de
Tefé (Rio) — 13 pontos; 4.° -
R. A Cazcaux (Inglaterra) e
Rubcn Abrunhosa (Rio) — 10
pontos: 5." — lugar — Antônio
Fernandes da Silva (Portugal)

7 pontos; 6.° — Geraldo Ave-
lar (Rio) —- 6 pontos: 7.°
Joaquim Santana (Rio), Francisco
Landi (São Paulo), Quirino Lr.n-
di (Rio) e Elias de Oliveira (S
Paulo) — 4 pontos; 8." Or-
lando Pcrelle (São Paulo). OI-
demar Ramos (Rio) c José Am-
brosio (Rio) - 3 pontos; 9.°
lugar — Fernando Monteiro (Rio.

2 pontos, e 10.° Afonso
Sani (Sao Paulo) — 1 ponto

Um campeão amadorista

'¦''¦''¦•' '. - :.v X .': '/.'.' WJ*lü'K 
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O A. C. Nacional, de Ricardo Albuquerque que laureou-se camoeão da série "B", da 3.'1 categoria, da 2.u divisão de amadores da
Federação Metropolitana de Futebol. No clichê vemos: Napoleão, Altair, Donga, lrandy,° Abias, Betinho, Marcelino, Lula,

Cara-Sun, Rubinho e Zaly.
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NA PRORROGAÇÃO A ATLÉTICA SUPEROU 0 FLAMENGO.
NÃO TERMINOU O PRELIO SAMPAIO x ALIADOS.
FAC1I VITORIA DO GRAJAU" SOBRE 0 CARIOCA E

PO AMERICA FRENTE AO BONSUCESSO

Apresentando uma sugestiva

rodada em que tomaram parte
oito concorrentes, num total ce

quatro jogos teve prossegui men-

to na pcnuHima terça-feira o cam-

peonato principal da cidade. No

encontro mais atraente a Atle-

tica Carioca superou o Flamen-

go na prorrogação. 0 Graiau
em sua quadra não teve dificul-

daclcs cm abater o Carioca Es-

norte Clube. 0 América come
favorito que era venceu folga-
damente o Bonsucesso. O jogo
Sampaio x Aliados não chegou
ao seu término regulamentar por
invasão da quadra quando fal-
tavam 20 segundos para terminar'

Os jogos em detalhes:

ATLÉTICA X FLAMENGO

I." tempo — Flamengo, 25 a 19
final -- Empate. 49 a 49
prorrogação — Atlética. 53 a 49
juiz - Rubem Céa

Fiscal — Mario Almeida Santos
quadros — ATLÉTICA ,— Gasoli-
na (7), Oswaldo. Barata, Ray-
mundo (17), Barquinha (5), Ha-
roldo, Eduardo (13) e Fantasia
(II).

FLAMENGO — Adamo (6), Lenk
(9), Flavio (10), Amendola (2),
Zé Carlos (4), Paulo (14), Tei-
xeira (4) e Bernardo.

Nos 2.°s quadros ainda ver*
ceu a Atlética por 33 a 28.

ORA JAU '< CARIOCA

|.° tempo — Grajau'. 31 a 12
final — Grajau', 52 a 23
juiz — Luiz Mergulhão
fiscal —- Heitor Pereira
quadros — grajau' — Betinho
(II). Nelicio (2), Jorge (6), Ca-
valcanti (10). Baiana (18) c Ga-
tinho (5).

6.° Ano - ESPORTE ILUSTRADO - N.« 298

fiscal — Rubens Cerqucira Lima
quadros — AMERICA — Oswaldo
(8). Geraldo (3). Passarinho (2),"
Marinho (9). Nilo (12), Hélio

(II) e Norte do Brasil (2).
BONSUCESSO — Arthur. Ro-

drigues (4), Joaquim (2). San-
chez (8), Anionio (I) e Abelardo

(2). Ma 2.1- divisão venceu o Ame-
rica, 39 a 30 foi o escore.

SAMPAIO X AUADOS

I.° tempo — Sampaio, 25 a 10
final — Sampaio 37 a 30

juiz — Afonso Lefever
fiscal — Ahamiro Pereira
quadros — SAMPAIO — A.ilton

(4'. Roberto (5). João Pano (9)
Rato (8). Dagmar e Aluisio.

aliados — Carlos (8). Ruy (4)
Walter (8). Prazeres, Neni (10)
e Augusto. Não houve preliminar.

carioca — Antonio. Gilberto,
Henrique (5). Lucas (II), Fer-
nandes (7). Luiz e Adantino. Nos
2.°s quadros triunfou o Grajau'
por 48 a 24.

AMERICA X BONSUCESSO

I." tempo — America. 29 a 9
final — America. 47 a 17
juiz — Aladino Astuto

ALMANAQUE

EU SEI TUDO
A' VENDA

i ¦ -t *'C^>1 * 1» - J-*^' â -a '~S*?::'%.»..-• -;: ,<<*£>• l--?iàfl

O "five" do Fluminense.

-«s^

Artigos finos para as Festas

de NATAL e ANO BOM
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NOTAS TENISTICAS
O Torneio Tijucano de Tênis, dedicado á imprensa
-- A família Melo dá 60 /„ para a formação da
equipe de Caxambü - Ophelia Francini, a emérita ra-
quete de São Paulo, visitou o clube dos Caiçaras - Sofia
de Abreu brilha em seu "giro" pela America do Sul

{Escreve DJALMA DE VINCENZI)

.•I ¦

Realisou-se domingo nas qua-
dras do Tijuca Tênis Clube, o
torneio anual de duplas sortea-
das, um jornalista-tenista e un:
tijucano. Concorreram ao tor-
neio os jornalistas Fernando No-
gueira Pinto, Lucilio de Castro,
Osmar Graça, Álvaro Cunha.
Georgino Sande Peres, Walde-
mar Câmara, José Maria Pe-
reira e Djalma De Vincenzi e os
seguintes tijucanos: Mario Pi-
res, Ruy Ribeiro, Guilherme Ma'
gno da Silva, João Carlos dos
Santos. Eugênio Vieira, Laerts
Taylor, Fernando Vieira e J. B.
Soares Filho.

Procedido o sorteio, ficaram
formadas as seguintes duplas:
Mario fires-José Maria Perei-
ra, João Carlos-Fernando Pin-
to. Guilherme Magno-De Vin-
cenzi, Fernando Vieira-Lucilio de
Castro, Laerts Taylor-Georgi--
no Pcres, J. S. Soares-Osmar Gra-
ça, Ruy Ribeiro-Waldemar Ca-
mara.

Os jogos realisados tiveram
os seguintes resultados: Magno-
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Fernando Levenhagen Melo, Nadir Melo, Marina Melo, Alda Melo, Luiz Melo, e Domingos Melo,
tenista de primeira categoria da Associação Atlética Nacional de Caxambâ, c que se tornaram

vices-campeões si.l-mineiro, de tênis, de 1943, todos da mesma família.

De Vincenzi derrotaram a F. Vi-
eira-Lucilio por 6/3 e 6/2. Ruy-
Waldemar bateram a E. Vieira-
Cunha por 6/3 e 6/4. Mario Pi-

res-José Maria venceram a Gra-
ça-Soares por 6/4 e 6/0. João Car-
los-Fernando Pinto bateram a
Laeris-Georgino por ó/l e 6/3

O esporte da vela é um dos que mais se destaca no Clube dos Caiçaras. 0 grêmio da Lagoa Ro-
drigo de Fteitas, em breve contará com muitos melhoramentos de importância na sua praça de
esportes: são novas quadras para tênis, e novas dependências na sede para jogos de salão, entre

eles o bilhar inglez e francez, c o tênis de mesa, o salutar-esporte da moda.

Magno-De Vincenzi derrotaram
a Mario Pires-José Maria por
6/2 c 6/5. Ruy-Waldemar bate-
ram a João Carlos-Fernando por
6/3 e 6/2. E na final, Magno-De
Vincenzi, empataram em uma
serie ganha e uma perdida, com
Ruy-Waldemar, com os segunv

es escores 6/0 e 6/4. De comum
acordo, devido a alta tempera-
tura e só! abrasador, não foi dispu-
tada a serie decisiva da compe-
tição.

Sorteados os prêmios, coube
à dupla Ruy Ribeiro-Waldemar
Câmara, as medalhas de prata;
e as de bronze à dupla Guilher-
me Magno da Silva-Djalma De
Vincenzi.

A diretoria do Tijuca Tênis
Clube, completando a homena"
gem aos cronistas, ofereceu um
drinque na "Cabana de Tio Bel-
trão", e presenteou aos concor-
rentes com elegants escudos do
clube.

Saudando aos jornalistas-te-
nistas. falou o presidente Hei-
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lor Beltrão, c agradecendo, Fer-

nando Pinto,

Djalma De Vinccnzi, em ho-

menagem póstuma à memória

do jornalista Humberto Dan.n

redator chefe de ESPORTE íuis-

,,„, ha pouco lalccido. de-

po s de palavras de louvor ao tra-

desenvolvido na impren-

SÍV e dedicação aos esportes ama-

dorisias. pediu um minuto

silencio em sua honra.
de

J

Caxambu', a aprazível estan-

cia hidro mineral sul mineira

que acaba de conquistar o vice-

campeonato sul mineiro de te-

foi representada nesse me-

moravcl certame de cultura fi-

sica c ética esportiva, pela As-

sociação Atlética Nacional de

Caxambú. Por sua vez, essa pu-

jante agremiação, conta na sua

primeira equipe com seis joga-

dores, três masculinos e três fe-

mininos, sendo que cinco irmãos-

e a esposa de um deles, perten-
centes a uma das mais tradicio-

nais famílias caxambuenses;cujo
chefe é o senhor Domingos L.

de Mello (Mingote), que entre

parentesis pôde ser dito. não apre-

cia muito o tênis...quando pra-
t içado pelos membros da sua fa-

milia,

São esses os nomes dos tenis
tas da famiüa Mello: Fernan'
do. Lui/, Domingos. Alda, Ma-

rina e Nadir.

0 prefeito-tenista Renato Mau-
ricio da Silva, grande entusias-
ta do esporte da raquete, asse-

gura que Caxambu' terá em Na-
dir, uma duplicata de outra ca-
xambuense c primeira raquete
brasileira, Sofia Galo Abreu.

Ofélia Franchini não é somen-
te a destacada raquete que to-
dos nós apreciamos entre as mal

destacadas da terra bandeirante

Ela é também um pouco jor-
nalista, e da sua pena, já temos
recebido e divulgado interessam
tes biografias de jovens e futu-
lorosas jogadoras de tenis de S.
Paulo, que ela anima e incen-
tiva, procurando mostrar aos .
amantes do esporte da raque-
te, os novos valores que todo o
dia surgem no cenário desportivo
de São Paulo.

Pois Ofélia vindo ao Rio de
Janeiro disputar o campeona-
to aberto do Fluminense, dedi-
cou alguns momentos em visi-
ia a clubes que ainda não conhe-
cia.
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Ophelia Franchini, tão bem sabe dirigir seus "draives" e
"esmaches" na quadra, como. com muita graça, 

"ma-

nobra em terra firme, a roda do leme, em terra caiçara...

Roda que tem urna historia gloriosa e invejável !

Foi assim, que a convite de

Julião Vieira, sócio fundador do

Clube dos Caiçaras, esteve 0,e-

lia uma manhã inteira no en-

cantador grêmio da Lagoa Ro-

drigo de Freitas, palmilhando
toda a ilhota, sentindo as bele'

zas naturais que a cercam, e mais

do que isso, proporcionando a

todos nós Caiçaras, uma encr-

me satisfação e desvanecimen-
to pelo prazer que a sua delica'

da visita proporcionou ao clu-

be mais original do Brasil.

desperte r bilis
do seu fígado

I 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
lio digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago. Sobrevcm a pri-
são de ventre. Você tente-se abatido
c como que envenenada Tudo o
tmargo e a vida è um martírio.

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

Júlio de Abreu e Sofia Calo
Abreu, formam um par de tenis'
tas do mais elevado cartel. Ele,

campeão brasileiro da classe dos

veteranos, ela. campeã brasi-

leira de simples.
Júlio de Abreu, alem de eme-

rito tenista, ainda está à frente

da Federação Metropolitana de

Tenis, entidade especialisada, que
dirige e anima, promovendo ani-

mados campeonatos e doando

prêmios para todas as provas,
a sua própria expensa.

Mas a ação em favor do tenis

c ilimitada em Júlio Abreu. Neste

momento está de regresso de uma

grande temporada tenista na Ar'

gentina. durante a qual, sua es-

posa, teve oportunidade de se

exibir enfrentando em jogos equi-

librados e iguais durante o trans-

correr dos mesmos, as mais des-

tacadas raquetes do pais irmão.

Telegramas do Rio Grande

do Sul, asseguram que o distin-

to casal de tenistas também se

exibirá ali
Só louvores merece essa propa-

ganda em favor do tenis carioca

e brasileiro.

Opheha bn
adm

, • - , ,'I Viein rose Ton-,, o o redalOT ,1c u-ni, de ESPORTE ItUSTRADO,
•anchini, JuhSo Viena, jose iom.b _ 

i« Club dos Caiçaras.uma tlas mais lindas araras que compõem o zoo do Club do.

JL
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LEMBRE-SE DISTO:
as grandes reportagens esportivas são feitas SEMPRE pela

P. R. A. 9 com

^^ V ^Ê*^ \

icrofonelao microronei

e tem mais:
ás 12 hs. - "Esportes ao Meio-dia" com AYLTDN FLORES.
ás 19 hs.- "Esportes 

pela sua' P R A ~ 9
ás 19 e 5 - "Galho de Urtiga" com o "venenoso"

i c
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.

1
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ENIS MANOEL FERNANDES
campeão de São Paulo em 1945

, , VI.GURANTE ATUAÇÃO O CON-

GORADO A/. DERROTA O CAMPEÃO

NACIONAL ALCIDES PROCOPIO -

CXUATKRISTICAS DA PARTIDA ¦

VENCEDORES DESTE CAMPEO-

KATODE 1913 A 1943 - • RENATO

cantisani sagrasse CAMPEÃO DA

IMtOVA DE 2." Cl.ASSE, DERROTAN-

)0 NA FINAL AO JOVEN BAURU'

ESSE }OSE' STOCKL !

(Contentario de

M O V V Y R M ONIEIRO.)

Rcalisou-se na capital pau-

lista, no estádio 
"Anesio Lara

Campos'*, da Sociedade Harmo-

nia de Tenis. a finalíssima da pro.

va individual masculina do Cam-

peonato do Estado de 1943. Pe-

rante numerosa assistência Al-

cides Procopio campeão nacio'

nal, varias vezes consagrado co'

mo a melhor raquete continen-

ta,1 detentor do titulo estadual

de 1942 defrontou-se com Ma-

nuel Fernandes o genial tenis-

ta varias vezes consagrado nos
"courts" sul-americanos, deten-

tor de inúmeros titulos locais,

regionais, quatro vezes campeão

estadual.
Eis em linhas breves os car-

teis destes dois formidáveis pri-
meiros homens do Brasil. Duas

raquetes de S. Paulo brilhando

num firmamento quasi inaces-

sivel a todas outras estrelas do

tenis nacional.
E veio o "match". Alcides Pro-

copio que ostenta com muito justo
orgulho o titulo nacional por
haver vencido Maneco em luta

memorável realizada em maio

ultimo neste mesmo 
' court do

Harmonia, recebeu desce as pn_
meiras bolas um castigo de ta]

rudeza que desesperou de ga-
nhar. Golpes violentíssimos do

campeão nacional eram bloquea-

dos magicamente por Maneco.
Este se agigantava de golpe a

golpe para abater inapelaveL
mente seu poderoso adversa-
rio em uma luta rápida e cheia

de bravura. Em quarenta mi-

nutos Maneco ganhou o titulo

estadual de 1943, Marcou 6/0,

6/1 e 6/1. Teve a seu favor o re-

gisto de 97 pontos contra 62 de

Alcides.
Jogou de uma maneira incon-

fundivel enchendo de orgulho
a um milhar de assistentes que
ainda deseja ver o tenis nacio-

nal em grandes jornadas para o

futuro próximo. Alcides foi um

grande adversário. Lutou com
energia e findo o "match no?
disse com toda lealdade "Ma-

nêco ganhou lindamente. Do mo-
do por que iogou revela sua gran-
de forma fato que só pôde en-
cher de satisfação como seu com-
panheiro de lutas aqui e no cs-
trangeiro contra tantas raque'
tes internacionais. Ele é um gran-
de. um magnífico jogador' .

Criticas severas ou elogios ca-
lorosos só os pôde fazer quem
reflete observações c testemu'
nho visual próprios. Ainda não

possuimos televisão, e assim mes-
mo se tivéssemos já '-sto. te-
nho certeza que o sentido emo-

cional e o clima que nos ins-

piram e asseguram a visão "in-

loco" dos fatos, serão sempre os

melhores elementos para criti-

ca adequada desses mesmos fatos.

Fica esta carapuça no ar como

um "blimp" olhando e perseru-

tando o fundo do mar de mui-
ta cabeça por aí cheia de sub-
marinos torpedeadores da ver*
dade.

Eu assisti o match". Não se-
ria só Ale des Procopio quem de-
via cair diante do formidável
Maneco. Do modo inspirado,
da lucidez e da facilidade com

que o consagrado Manuel Fer-
nandes atuou, outra coisa de sua

raquete não sairia sinão aque-
Ia profusão, aquela série de golpes
geniais ante os quais o campeão
nacional teve de se inclinar sem

apelo. Se Maneco repetir desse

modo sua atuação contra os

azes internacionais que o tcem

derrotado, ele não poderá perder
Sim. porque o seu tenis. nesta

partida, foi simplesmente j, ma'

I Vv»\ % *% i
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Coube a Renato Cantisani

derrotar em excelente partida
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Iraram como finalistas, na d.spia a
jy.,ny jmh,«. « ™'°:;jd?. brasileiro

ao valoroso campeão do interior
José Stock! que veio de Bauru
afim de intervir no campeona-
to estadual, o titulo individual
de 2.3 classe, e — ganhando sua

promoção para a classe prin;i
pai. Nesta afirmativa está o me-
lhor elogio ao iovem Cantisani
um dos mais perfeitos tenistas

que possuimos
José Stockl não conseguiu neu,

tralizar o "elan" de seu vence-
dor ficando em todo "match

a merco da iniciativa adversa.
A velocidade e precisão de Can-

tisani foram na verdade uma ar-

ma forte demais para a carate-

ristica um pouco lenta do atuar

de Stockl.
Mas o iovem representante

de Bauru' classificou-se ma-

gnificamente como fino aspiran-

te à primeira classe. Os nossos

parabéns sobretudo a essa g.en-
te animaosa de Bauru' pelo mui.

to que está fazendo pelo tenis. Sto-

ckl brilhou mais uma vez.
O ' score" foi de 6 3. 6,2 e 7/5

pró Cantisani.

A HISTORIA DO TITULO 1913-1943

A prova individual do Cam-

peonato Estadual é sua prova
básica. Datando de 1913 sua

inicial, não fora o salto em

branco de 1916, teria até hoje

uma história ininterrupta. In-

discutivelmente cabe a Nelson

Cruz contar a maior parte da

história do titulo paulista pois

o consagrado az que dominou

os nossos 
"courts' desde 1924,

até 1934. com três interrupções

1926. Erasmo Assunção Júnior

,030. Brasilio Machado Neto

;¦'
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ESPORTE MENOR ¦-•¦ 0 "Estudante de Botafogo" um grande quadro
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Na foto aparecem da esquerda para a direita : Hugo, Falians, Cid. M,rio Popeye, Ruy, Baiano, Russo, Luiz, Olindo e Álvaro.componentes do esqu?.drão estuiantino.

e 1933 Roberto Whatelyj conta
com um recorde quasi impôs-
sivel de ser superado- 8 vezes Nel-
son foi campeão estadual.

Vejamos a lista:

1913
1914
1915
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924-
1925
1926
1927
1928-
1929-
1930-
1931-
1932-
1933-
1931-
1935-
1935-
1937
I938-
1939-
1940-
I94I
1942-
I943

-Y.S. Weford Glanvil
Louis F. Lathan

Paulistas Campeões Brasileiros de Esgrima!
Os Bandeirantes conquistaram todos os títulos em todas as armas

Louis F. Lathan
-Roberto Williamson
-Maercio Munhés

Roberto Williamson
-Maercio Munhós
—Maercio Munhós

Erasmo Assunção J.
-Maercio Munhós

Nelson Cruz
Nelson Cruz
Erasmo Assunção Jr.

-Nelson Cruz
Nelson Cruz

-Nelson Cruz
-B. Machado Neto
-Nelson Cruz
-Nelson Cruz
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O campeonato brasileiro de
esgrima, realizado no salão no'
bre e no ginásio do Clube Ginas-
tico Português, graciosamente ofe.
recidos à Confederação Brasi'
leira de Esgrima, deu ensejo aos
paulistas, de apresentando uma
turma coesa e bem preparada
levantar mais uma vez o cam-
peonato do "esporte 

fidalgo"-
Esta significativa vitória dos

esgrimistas da Federação Pau-
lista já era esperada, não só pe-

los valores que S. Paulo nian-
dou. mas também pelo entusi-
asmo e preparo que os atiradores
bandeirantes demonstraram nas
disputas travadas no "ginasti'

co".
No dia da ultima prova, o sr.

Joaquim Couto Simões, repre-

sentando o presidente da Con-
federação Brasileira de Esgri-
ma, fez a entrega das medalhas
aos vencedores, saudando o fei-
to dos esgrimistas de S. Paulo.

OS RESULTADOS FINAIS DO CA.M'
PEONATO

FLORETE FEMININO INDIVIDUAL

I.°, Helena Auriclio, São Pau.
Io; 2.", ítala Giongo, São Paulo-

FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL
L", Miguel Biancalana, São

Paulo; 2/', Ferdinindo Alessan-
dri, São Paulo; 3.°, Caetano Bos'
sino, São Paulo.

KSPADA INDIVIDUAL — I .", Hen-
rique de Aguiar Vallim. São Pau-
Io; ? °, João Batista de Souza,

São Paulo; 3.°, Sabino Schiana
mea, São Paulo.

SABRE INDIVIDUAL — I.", Hu

gler Matti, São Paulo; 2.u. Wal-
ter Gonçalos, Rio; 3.°, Caeta-
no Bossino e Florindo Elias, São
Paulo, empatado.

EQUIPE feminina — Florete-
Campeão São Paulo; 5x0 — He-
lena Auriclio, ítala Giongo, Pie.
rina Schiavon e Egli Mesarine

EQUIPE MASCULINA Florete
— Campeão São Paulo, 9x5 —

Equipe campeã— Estevão Mal'
var, Ferdinando Alessandri, Wal-
ter de Paula e Emilio de Pina

espada — Equipe campeã —

São Paulo, 9x4 — Henrique de
Aguiar Vallim, Miguel Bianca-
lana
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Visões do segundo jogo em S. PAULO
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Os Cariocas venceram
3x0 A CONTAGEM. LELÉ 2 E JOÃO PINTO OS MARCADORES. GRANDE SUCESSO ALCAN.

COU A TORCIDA UNIFORMIZADA. OS VASCAINOS HOMENAGEÁRAMOS PAULISTAS,

ÓTIMA A ARBITRAGEM DO URUGUAIO GENARO CIRILLO. A RENDA ATINGIU A CIFRA
DE CRS 244 535,60, APESAR DO A/AU TEMPO.

Os Càrsccas em car^ma tscãszz&í car*-
s«fí«f&« operar -f^.-^.H-^.Tiâ'-* oi áeíemcrss ás terra ca Garis.
O perjoraíssa tácriáx ca partida csor-ic&ncc preítíck&db pelai chuvas
enue caírass 2X0U& e eksrarEte £ pele a :"£"-. a agracar z enessao w*íu>
iiz&mu h corajosa &33k££fich. c,e ::--ss-*s»_ a: estád : s* 5 ia-
rSBÊÍSO- 0% USíl laCC VSa^íe 2. EOTSJSS. CanCCa ;<~gar '2 iirtssMzzx '.•*." B
co qzsZío o cjacro k&rxxtrzsazz jogar cem e tss&stz&T mal. ~~.~~~. "...

?;jzzbcl o çue vale são cc gcfa os cariocas que sc*j*beram atirar mereci-
-lamente foram ca tríurifadbres * Os paulistas chegaram a mpressíonar
XzctéxzxwtT&jz pcrsrr. a iraqyeiza ce :.a: ss~c -:ses nao perrnstíran.
nem ac menos conquistar o ponto efe honra Os -í:ízí: di Federação
Meítropolítínz asa-saram ura nível técnico bem, a ass a -ma com-

í** TU* '.fl»*S»*.flÍ"» '•¦.*' f*^" -* " * -'^" "^ '"«"fl» .*^*> i- fl*St- ' - fl» » ¦fl' ' • ¦"" *" £J ^ * ** - fl fl" ¦*

entusiasme
c preciso s-e :e note c.-; s- paulistas «..-; u i m c«*. .--.* .^.« »c

% r. trsg a r a.".'. jogaram com vsr.*ace ma: foram impotentes para :_p-e-
rar os cariocas

fV £Tí ;5< r í> r ?•*' 'r-*""^ ^í> fH ^enceram no campo como também nas
arquibancadas, porque si no gamado os jogadores brindaram a assis-
tencb corn uma k.\z,\*T.'i.'i>~ vitória os torcedores tendo a ::>".> a tor-
cída '.:¦;>.:.y/>.'i>- per Ari Barro:- souberam Incentivar os se-s craques

ganhando com isto uma boa parceb daquele magnífico triunfo que
por muito tempo perdurará na memória cios íans. N£o se pede deixar
de citar acue'a sincera homenagem que o clube de Regatas Vasco ca
Cama, tendo à frente a figura inconfundível do presidente Ciro Aranha,
prestou aos paulistas momentos ante: do início ca peleja.

•^.-oe sm bcaslóefeias'. '»a linha cs^Se* E>^c tos s rs»
""c-i.".s de:xa.sse íTRííto sdts o psr.sa .-..T.cir -»ar:
.,'-.-,». -í-, r»e-a ^sn^i •*-.* a* js.Fi\ Ta. _.a s crus r*c*í 'ac

sdbstitukflb r*o prs/.:rr.c ccrr.prs--.i:c L-.:."*c '.a*. '-

perfsrrr.ar/ses ar-terís-res. O ccnritíar*c 5er*tí» rs. o rs
c.-e tanto r,a sua •:.er'da-"3eíra pos^são cerrjo- r& íisesa esçuers
tempo, MíSani faíha -Xs apreserátej s^ua» ceilharstas eje:

passado Lima ". -íto esforçado erítetioeu-^e z<ztt. zztt. s

-* í **S- *'J»'i**'- --*>-! i — i ->''>-¦ *:¦ i *"j~< t*r^* g, .r*i> fV* "¦.!"¦* *^jg' f.^

'¦Ar.'*'?BTjstruç&s --: pon OS:
A. pressas rs: car ::a: aumer.ta*.a ca-ca -e: mais quando

passou a Vevêe e::e a Tím r.e centrocí, Ccerca- ôefence presenteando
Leié qiK sem dificuldades abre a ::-:sre— ssí 5 minutos e mesc

uma rebatida se Norival vai ter a Tím r-e dribb. Brandão passa por
Junqueira e sede a João Pinto C artilheiro cc campeonato carioca
se 53 avança uns dc:s metros e at.ra forte conseguindo inapelavel'

rr.erc três. Ruy falha r.-_.*r.a cabeça e

Na seic.sa sa bola r_'.arr. Junqueira
e João Pinto. C atacante ca.-.cca levou vantagem .-sc a bola a gel
onde CV.valdo rebate fracamente. Lelé c_e acompanhava o lance
trava e chuta marcando o terce:ro e ultimo ;ôl da tarde aos 24 minutos.

*

Brandão q ,e se
E::e cassa a T

.- -»- . ^. -^ -

*

Enquanto no quadro carioca as substitui;Ões levadas a efeito na
línha atacante produziam os melhores resultados, na equipe bandei-
rante a. entrada de Jango, Milani e Pardal nos lugares de Prccópic,
Leônidas fí Hercules diminuía bastante o rendimento do conjunto
paulista. Lelé e João Pinto, os estreantes da partida corresponderam
a tudo que deles se desejava: conduziram o ataque, deram vivacidade
ao mesmo, trabalharam ativamente e fizeram o que mais se exige de
um atacante: marcar gôls e a assistência os soube aplaudir e lamentar
que Lelé e João Pinto não tivessem jogado ern Pacaembu. Batatais
esteve seguro e evitou um gól certo de Milani, desviando a escanteio
urna cabeçada precisa do comandante paulista. A zaga brilhou sobre-
maneira e Norival o zagueiro cue surgiu para cobrir a ausência de
Augusto, na partida de ontem igualou-se ao consagrado Domingos.
Dos médios Bíguá constituiu um espetáculo, Ruy cem altos e baixos
e Jayrne contundido não comprometeu. Dos avantes já falamos acima
de João Pinto e Lelé, quanto a Tim poderemos dizer que fez o mesmo
dos dois estreíantes. Muito fracos os pontas salvando-se Amorim em
algumas ações no tempo complementar, sendo que Vevé sem pagar
entrada assistiu ao jogo.

A /a?:a foi a peça máxima dos bandeirantes, si não fora ela
certamente os guanabarinos teriam conseguido escore mais elevado.
De fato, Junqueira e Oswaldo foram os baluartes que conseguiram
ern grande parte neutralizar os rápidos ataques cariocas. Oberdan
apesar de ter falhado na primeira bola que o venceu reabilitou-se mais

Cs times estavam assim formados
Cariocas— Batataes. Domingos e Norival; Biguá. Ruy e Jaime;

Pedro Amonm. Lelé. João Pinto. Tim e Vevé.
Paulistas— Oberdan: Junqueira e Cs .'.aldo. Jango. Brandão

e Dino: Luizinho. Servílio, Milani. Lima e Pardal.
O juiz foi o sr. Oenaro Cirillo co Colégio ce Arbitres da Associa-

ção Uruguaia que conseguiu repetir a sua brilhante atuação em canv
pos paulistas. Foi cerreto. imparcial, precise- n.\s marcações e enérgico
quando necessário.

Levando-se em consideração o mau tempo reinante a renda !
notável, passando pelas bilheterias oe S. Januário a elevada soma
de CrS 244.535.60.

O movimento técnico do prélio foi o seguinte
Cariocas
Defesas de Batatais 6
Escanteios 5
Impedimentos 2
Faltas 23
Bolas fora pela linha de fundo.. 1 9
Bolas na trave 0
Pênalti 0
"hands" 3

Gôls 3

Paulistas
Defesas ce Oberdan
Escanteios
Impedimento
Faltas
Bolas fora pela linha de fundo..
Bolas na trave
Pênalti
"Hands"

Gôls

II
4

0
I
0
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Cariocas : 3 a 0!
0 TENTO INICIAL DE LELÉ QUE ABRIU 0 CAMINHO

DO GRANDE TRIUNFO OE DOMINGO PASSfDO
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