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ESTAVA ESCRITO QUE VENCERIA A
FIBRA RUBRO-NEGRA E AO VASCO SO'
RESTOU CAIR HONROSAMENTE, DE PE'!

Como GAGL1ANO NETO, do Departamento de Esporte
da P-R-E-3, viu o maior encontro futebolístico de 44.
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Á CONQUISTA DO TENTO DE VALIDO SEOUIU-SE UMA IRREPRIMÍVEL
INVASÃO DE CAMPO. HOUVE DELÍRIO, QUASI CARNAVAL. AQUI VEMOS
UM FLAGRANTE PRECIOSO, EMBORA DIFICULTADO PELA ESCASSA LUZ
REINANTE, ÚNDE VAI LIDO, CHORANDO, CORRE PARA 0 CENTRO DO ORA-
MADO, SEGUIDO DE JAIME E ROÍ ICIAIS QUE TAMBÉM COMPARECERAM

NAS FELICITAÇÕES.

Campo ilo Flamengo,

1." tempo, 0 a Final. Flamengo, 1 a 0.

Renda: Gr$ 220.900,00 (record do campeonato carioca). Juiz
Guilherme Gomes.

QUADROS - FLAMENGO:

JURANDIR
NEWTON — QUIRINO

DIOUÁ — BRIA — JAIME
VALIDO — ZIZINHO — PIRILO —- TIÃO — VEVÊ

VASCO.

BARCHETTA

RUBENS — RAFFANELLI

ALFREDO — BBRACQCHEA — ARGEMIRO

DJALMA — LELÊ — IZAIAS — ADEMIR — CHICO»

A intensa expectativa criada em torno da peleja desta tarde deu-
lhe, sem dúvida, grande relevo. Não houve, nesta cidade maravilhosa,
quem não se tivesse interessado por uma partida que valia um cam-
peonato. De sorte que, embora realizada num estádio ainda incom-

ESPORTE ILUSTRADO

plcto e que até esteve interditado por falta de acomodações para grandes
assistências, foi facilmente superado o recorde absoluto de renda do
campeonato carioca de íutebol. Isto comprovou, de uma vez p ir t das,
que um grande estádio já é, tlc fato, uma lacuna da cidad • maravilhosa
con vindo, portanto, que os projetos tios Estádios Nacional e Municipal
sejam realizados 0 mais rapidamente possível.

Focalizando o espectáculo j>clo lado disciplinar, o cronista há de
dizer que esteve ótimo. O público nSo se excedeu e os j igadurcs, salvo
alguns lances que o ardor tornou um pouco rudes, acompanharam o
diapasão geral. Tecnicamente, o jogo decorreu como era mais ou menos
esperado. Os 22 lutadores, sentindo profundamente a responsabilidade
do embate, jogaram os 45 minutos iniciais algo nervosos, guardando-sc
na defensiva quase sempre. Já no 2 * tempo o Flamengo superou niti-
damente 6 seu con tendo r e colheu ò sensacional goal da vitória, quando
quase todos começaram a pensar no empate de 0 n 0 como resultado
final.

Transpareceu lúcida a decantada fibra rubro-negra. Eis aí o
maior elogio que o cronista encontrou para 0 triunfo do Flamengo.
Kmouanto os onze vascainos se entibiaram c, salvo Barchetta e Raf-
f.inelli. se entregaram quase por completo, os onze rubro-negros se
agigantaram e passaram, decisivamente, à ofensiva, para. afinai, de-
cidtrem o jogo c o campeonato a seu favor.

O Flamengo nffo pôde ter contestado o brilho do seu feito. Em-
quanto as sortes do campeonato oscilaram pró Vasco ou Fluminense,
a equipe rubro-negra manteve-se medianamente c jamais desceu a
colocações desvantajosas. De|x>is. o Vasco e o Fluminense tropeçaram
e o Flamengo ascendeu ao primeiro lugar. Aí, então, todos se congre-
garam cm torno da equipe e do seu técnico. Mobilizaram-se todos o
recursos c nenhum rubro-negro admitia a hipótese de perder o tr -
campeonato. E venceram.

Vitoria técnica e moral.

Só o Flamengo é capaz desses feitos. A imensa força do Flamengo
reside nessa união indissolúvel dos seus elementos. Que aproveitem
a força dessa união para transforma-la num baluarte do esjxirte bra-
sileiro. Não basta O tri-campeonato. Foi uma façanha esportiva. Que
se concretizem os projetos materiais, j>ois a Flamengo com uma pis-
cina, um estatuo, uma pista de atletismo, uni ginásio, em fim, um Fla-^. •'"
mengo, materialmente bem provido será uma fonte inesgotável d%,
grandes valores atléticos, para a maior grandesa do Rrasp.

Será uma façanha nacional!

Ao Vasco da Gama não pôde faltar uma palavra de alento neste
momento triste. Seus esforços foram gigantescos, sua trajetória tão
brilhante quanto a dos seus aguerridos rivais. Faltou-lhe o bafejo
da Deusa Fortuna, essa inconstante e caprichosa mulher que como
todas as mulheres, encarece ao máximo, os seus favores. . . Faltou-lhe
também um pouco de entusiasmo, mas o que está escrito deve ser cuítnr
prido.

Quem acompanhou de perto a trajetória do Vasco neste campeo-
nato poderá atestar que os 45 minutos finais da partida foram os pio-
res momentos da equipe em todo o certame. Seus homens foram domi-
nados; mesmo jogando Barchetta—o arqueiro do qual nada se espe-
rava — muito bem, nem por isso o quadro se inspirou para grandes
articulações.

Acreditaram talvez no empate. Foram traídos pela suposição.
E agora tudo acabou.

Mas que não desanimem os vascainos. Em novas lutas poderão
alcançar o seu desidem/um. Tudo teem os vascainos-— bons jogadores,
um grande técnico, pujança e destemor. Uma batalha perdida nem
sempre 6 a derrota total. Vencem os que sabem perder e o Vasco,
hoje, perdeu com todas as honras, pela contagem minima, sem um
gesto de desespero, sem uma atitude incorreta. Perdeu como perdem
os cam peões 1
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SE A C. B. D. ESTÁ DOR-
MINDO, DORME COM OS
—OLHOS ABERTOS —

.-•

Estão chegando até nós. com certa con-
tinuidadc, do Uruguay, do Chile e da Ar-
gentina, notícias que deixam patente o cui-
uado ora dispensado á formação dos s^lecio-
nados nacionais que irão ao sul-americano
de futebol programado para Janeiro de 1915
no Chile.

Isso tem feito com que os centros des-
portivos do país — o Rio e S. Paulo por ex-

2 colencia — pensem, também, nesse campeo-
nato e no destino reservado ao quadro brasi-
leiro que a ele comparecerá. E' como so
tentasse desviar a atenção fascinada pelasintensas emoções do final do campeonato ce-
rioca ou do adextramento dos paulistas parao certamen brasileiro. O noticiário jornalis-tico tem estado inteiramente absorvido poresses acontecimentos, lazão pela qual a ação
da Confederação Brasileira de Desportos no
sentido das primeiras providencias para a
constituição da equipe brasileira tem sido
colocada num plano secundário. E\ em face
da técnica jorna:ística, uma questão do opor-
tunidade.

Nas muita gente, despertada por aqueles
telegramas do estrangeiro, olha tudo e nada
vô sobre o Brasil. JE este estado de coisas —
notei-o bem — determinou uma impressão

generalizaria 
de que a C. B. D., está descui-

ada das suas obrigações, o que não coires-
* ponde, de modo algum á realidade. O "Jor-

nal dos Spoits" está realizando um inqué-
rito no qual, sob o titulo ''Escale o s^u scra-
tch" estão sendo ouvidas opiniões de técnicos,
de jornalistas, de jogado.es, de médicos o de
paredios. Vislumbrando, em todos um ale-
vantado propósito de colaboiação atravéz
de opiniões e de observações própiías, muitas
vezes pa# tículrjes, senti, também, em muitas
dela*, ao lado do "doce" da ajuda, um "amar-
go" de ciítica; parece, repetidas vezes, que o"deve rei feito" vae além para concluir que"não está sendo feito".

E' este o ponto essencial do comentário.
Pretendo, na dimensão das nossas pro-

babilidôdeé, esclarecer os leitores do ESPOR-
TE ILUSTRADO que possam, também, for-
mu lar juízo idêntico ao que fü levado pelamais simples compreensão. A C. B. D., pre-cisa fazer muito pelo selecionado nacional e
está fj&zendo o que é possível e necessário
fazer já. O que existe é desconhecimento pú-blíco dessas providencias.

Castello Branco, o presidente do Con-
selho Técnico de Futebol, oigão a que estão

afetas, na C. B. D., as questões do desporto
bretão, tem mantido comigo o mais estreito
contato e eu talvez poasa ser a melhor testo-
munha de que a inércia é aparente.

Ha uma série «le medidas que a entidade
máxima ponde tomai, de pronto. A concen-
tração era Caxambú, por exemplo, já foi re-
«olvida, de acordo com e Pipfeitura Muníci-
pai dessa estância e com o Governador Be-
n dicto Vallada.es, que á iniciativa erapres-
tou a sua colabuação incondi itmal. E o
programa já está traçado. O técnico o o mé-
clico serão indicados logo após a terminação do
campeonato brasileiro ou pouco antes. Pro-
cedei -se-á, em seguida, á convocação, ins-
peção médica e concentiação imediata dos
jogadores. Em Caxambú devoráo permaneceraproximadamente, 20 dias, durante os quaiso repouso será dosado, precisamente, com
relação ao treinamento atual, ao esforços
dependidos pelos jogadoies e ao grão de
eficiência que so fará necessária no Chile.
O problema da aclimatação dos jogadoresno neU andino, região frigida e elevada, está
sendo também estudado. Os brasileiros do-
ve"áo chegar ao Chile com pouco tempo de
antecedência dos seus primeiros compromis-
sos, entietonto, com o tempo reputado sufi-
ciente a uma adaptação paqra anual contri-
buiiá, decisivamente, a extrãoniinaris ca-
pacidade de adaptação do nosso homem, mun-
dialmente reconhecida e agora repetidamente
comprovada pelas forças armadas que atuam
na Itália, ao lado de tropas expei intentadas
do Canadá, Estados Unidos, índia, e Ingla-
terra. A questão de alimentação foi e.*,tudada
e não ha problemas, poib a culinaiia chilena,
ualvo os pi atos típicos — como o nesso "ca-
rurú", "vatapá" e 'feij >ada" ou "muqueca
de peixe" — é limítrofe da nossf. Quanto ás
arbitragens, 6 programa da C. B. D., dpr ins-
truções aos seus delegados para que i ecebam,
a prioií, os árbitros designados, pertencen-tes a paísos cujo futebol desconhecemos,
como o Equador ou a Venezuela, instruções
sobie os pontos em quo mais sensíveis di-
terenças temos notado da aibitragem ã bra-
foilèira, digamos asr.im.

Como se vê, embora o C. B. D., tenha,
pela irente, um campeonato brasileiro absor-
yente, tiemendamente absorvente, nem porisso os seus dirigentes — Castello Branco e
demais membros do Confcelho de Futebol —
estão dormindo. E se dormem, dormem de
olhos abprtos, sem a menor dúvida....
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Antecipavdo-se 
ao encerra-

mentu do campeonato, a
F. P. V., divulgou o nome

dos 31 jogadores aptos para jo-
gar na seleção, escolha feita a
critério do único responsável
Sim, um só, pois antes dessa de-
cisão, tanto fogrcca como Feola
pediram completa autonomia á
diretoria. De modo quo a dire-
ção deveria se inclinar por um
só responsável que ficou sendo o
próprio treinador. Portanto, da-
qucla comissão de três siqKírviso-
res eleita a principio não sobrou
nenhum, pois os três pediram de-
missão, h agora a tarefa está só
a cargo de Feola, salvo si a Fe-
deração indicar qualquer outro
paredro para o ajudar na tarofa,
diretor que aliás ,já existe, logi-
camente, e este 6 o próprio (li-
retor do Departamento Profissio-
nal. Asrum evita-se q nlquer cho-
que de opii.iao. Os 31 ases foram
apontados e seus nomes estão
todos de acordo com os valores
indicados pelo nosso campeonato.
Os veteranos estão quosi todo.*»
chamados e mais alguns novatos
do maior atuação como SajM>lio,
Mantovani, Alcixo e PascoaL
Mas nem todos os jovens po 'em
figurar na lista, porque o número
dc convocados já 6 grande. Poris-
so, criterioso seria ac técnico usar
para treinar os craques princi-
pais uma turma constituída ex-
clusivãmente de ases novatos.
Teria melhor margem para ol>sei-
vá-let» e quem sabe si não se re-

velariam alguns para nos repre-
sentar no campeonato brasileiro.
Os veteranos cuio prestígio 6 ainda
muito alto, podem vir a declinar
em alguns postos, como aconteceu
no ano passado quando — infeliz-
mente, mas inevitavelmente —
somente no fim, ou sejaj no últi-
mo cotejo chegamos á imperiosa
necessidade de nos convencer que
deveriam ser suhstituidos. Já
tarde, portanto. Cremos que ainda
este ano alguns destes valores

consagrados não irfto convencer
bem.JS 6 po.isao'mesmo íque de-
vemos estar alertas contra qual-
quer declínio dos meamos. Já se
sal*?, ao primeiro sinal de fra-
queza náo se deve faxer vingar
indecisão. A pronta substitui-
çfto e respectiva dispensa será o
melhor meio de náo sermos sur-
preendidos á ultima hora como
aconteceu em 1943. Portsso, iá
que cate ano podemos dispor de
maior número de valores vetera-
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neste ano
ção pau-
hor suce-
mm

¦De OLIMPICU&

nos c de um bom número de no-
vatos. tornar-se-á m-.ii fácil o
trabalho do técnico. Q.ierenu*eis tudo — como 6 possível -1-
um onze que tenha um nível
melhor de rendimento, segundo
as posiihiüdades e o prestígio dos
craques, que conte ainda com uma
maior vitididr.de e que seu espí-
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rito de luta"*niIo se inferiorize
tanto no campo adversário, corno
aconteceu nas primeiras duas par-tidas no Rio, em 1913. A tor-
cida paulista tem todo o direito
de exigir este ano uma seleção que
nao só vença em S:l.o Paulo como
também no Rio, pois si nilo fAr
assim não poderemos reconquis-
taro título.

Curicso 6 o fato de se repetir
entre nós.cste iino. ò problema que
foi dos cariocas no ano passado,

o problema do centro-módio. F.xls-
tem vários valores al>s;>lulos para
cada posto, menos par:», o centro
da linha intermediária. Og e
Rui são "pivota" que estão des-
locados na aza. Hélio não 6 ab-
solutamente um contirò^médió pa-drão, elilsjioo. Outros, como Zar-
zur, não são julgados capazes
de dar conta de tal missão.
Outros ainda, são extrangeiro*,
como Ortega. Dacunto e Sjbr.
Tetnos no entanto dois que po-
derão eritrar em foco mas que es-
tão esquecidos.Um 6 um novato em
senso absoluto (Túlio) outro 6
sujr>.r-consagi-ado (Brandão). Am-
bcjSj por coincidência, não feram
inicialmente convocados. No cen-
tro-módio do Jabaquara ttúvês
não se crê por ser jovem de mais e
em Brandão, ds mesma fôrma,
por ser veterano e por não estar
em atividade. No entanto o
caso de Brandão ó puramente de
ordem i.iterna. fato este que não
interessa á seleção e sim somente

ao Corintians. Pode sei que Rran-
dão estfíja melhor agira do q te
estava antes de brigar com o teo-
nico do seu clube. Quanto a
Túlio, que sem duvida loi doa-
melhores valores do certame de
41, vale a opena snr chamado por-
que poderá constituir orna re-
velação. E si não .servir nada eus-
tar.-l dispensa-1). E o mesmo, afi-.
nal, poderia se fazer com Brandão.
Caso contrário podei emos coivor
o risco de teimos este ano uma
gravo evise no popto em questão.Para os outros lugares poderáhaver esU- ou aquela divergência,
mas, já se sabe, nunca por caren-
cia de valores e sim por possuir-mos de sobra. Na métá, si Ober-
dan 6 absoluto, tem em Batbosa
uum bom reserva. A zaça, está.
bem servida com Domingos, Be-
gliomine, Caeiras, Sapoleo e si
íór necessário existem mais ai-
guns craques. Entre os médios

laterais a s6"ie é suficiente: Zezó,
Noro ha, G ngo, Tg c Li.xxa.
Pontas di-e'tas existem 3 — (Lui-
zinho, Ferrari e Cláudio). Os'[meias" não poderão ser outros
sinão Remo e. Limai salvo se sur-
gir qualquer contratempo. Leo-
nidas lambem o absoluuto e fa-
çampâ votos pá;a que nenhum aci-
dente o prive de jogar de prinei-
pio a l'im. Na ponta esquerda,
Pardal voltou a ser muito cotado
e si for necessário terá algum no-
vato como substituído, tais como
Mantovani e Rodrigues.

Veremos como se pronunciarão
cs treinos, si exigirão pronta e
decisiva escolha ou se teiemos
mais convocados, oomo pode- ser
o caso dq centro da linha média.
Quem sabe si no dia da estréia dos
paulistas no campeonato bra-
fjileiro, não veremos o recruta
Pulío ou o consagrado Brandão

naquela posição?...

A' ESQUERDA, REMO E LUIZINHO; DOIS VETERANOS DO SELECIONA-
DO QUE AINDA SE APRESENTAM ENTRE OS CONVOCADOS, TENDO,
AO CENTPO, O GOLEIRO QUE REÚNE AS PREFERENCIAS.' OBERDAN.
A' DIREITA, A ZAOA PROVÁVEL DO QUADRO DE 41, FORMADA

PELA DUPLA DO CORINTMNS: DOMINGOS E BEGLIÜM1NF..

SOFRE DO FÍGADO?

RHTOMI

PRODUTO DO LABORATÓRIO OÂ CUARAMIOINA

€SPOBTE ILOSTBAJWI
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Destte 
a eseaiaçao do encon-

tro cficial entre os selecio-
nados paraenses e cearense,

que se vem tornando ruidosa e
espetacular essa temporada. A
escolha de juizes impugnada peln
Federação Cearense de Despor-
tos, e. o pleiteamento dos para-
en-pn afim de que os dois jogos
se verificassem em Relém, f»ata-
beleceram certo mal estar no
espírito publico, de sorte a encher
de maior ansiedade o desfecho
da primeira pugna.

A equii>e paraense, depois dos
seus dois triunfos sohre o Amazo-
nas, teve interrompida a sua
atividade por mais de quinze
dias para aguardar o novo rival.
Por sua vo ., os cearenses aqui che-
goram ás vésperas do encontro
para entrar daí a 24 horas em
luta, no estádio. 0 juiz Sherlock,
que a C. S. D., ia envitx, viu-se
retido em Fortaleza por falta de
transporte. Tudo isso ocasionou
uma série de contratempos, qne

.mio foram adiante nem tiveram
conseqüências de.sagi adaveis. em
virtude do espírito de cordiali-
diide existente entro os responsa-
veis pelos destinos desportivos da-
quí e dos alencarmos.

Domingo, existia, aqui como
em Fortaleza, uma ansiedade
irreprimível pela hora do encontro.
0 estádio do Clube, do Remo apa-
nhou uma das .suas grandes en-
clientes. A tarde estava ilmpa.
clara e dè beleza veraeica. Proce-
de-se á cerimonia olímpica. As
equíjxís entram no gramado. As
arquibancadas fremem. O juiz
Alberto Malchpr Filho passa o
"sermão" do costume nos prelia-
çfóres. E o jogo começa...

Desta vez não existe a fase ex-

ESPORTE ILUSTBM>0

perimental com que as equipes
se aimam para o desfecho de
suas ofensivas. Ha desde logo o
grande desejo de tomar conta do
terreno. Os cearemos ja se tor-

nfvram comuns na estratégia de
descer aos primeiros minutos para
lançar logo dentro das redes a
sua pi imeira boU . Mas os locais
nilo consentem. Dní a luta entrar
em pleno equibhrío. Subitamente
cái sobre a cidade um temporal
de que nilo ha lembrança até hoje,
nos campos paraenses pela sua
violência. Mas o ardor dos comba-

tentes é tamanho que isso nao
impede as ofensivas e confa-ofen-
si vas. Uma carga paraense e
Pedro agarra com a mâo a lx>la
dentro da área penal, quan-
do Dilermando estava pronto,
completamei.te livre, para rece-
l>er a pelota de Farias e consignar
o ponto. Surge daí o primeiro
tento paraense, batido, comsegu-
rança, e rapidez, por Faria*.
Dentro de poucos minutos, Lou-
ro consegue, com rara perícia,
transar a defesa paraense para
encerrar a sua-audácia comum

tiro bem dirigido que burlou a
habilidade do guapo arqueiro re-
gional. Rase empate alvoroçou *
miütidil<ií"E porisso os guajart-
nos, daí por diante, recrudes-
.ceram de entusiasmo e, embora
:sob estatura ffsica inferior aos
seus rivais, enfrentavam-nos co-
Irajosamente com uma resolução
admirável e heróica. Começou o
onze local a ese alijar no terreno
cearense. Numa de suaa investi-
das, o mignon Jaime transpõe
jCarlinhos e quando já se julgava
[dono da situaçüo era frente ao arco
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A resistência dos
CEARENSES deu
méritos maiores á
vitoria do quad ro

BRgEJj^:

PARAENSE!
Comentário de Edgar Proença

de Rui v/^-se agarrado, acintosa-
mente, pelo médio visitante. Era
outra penalidade gravíssima e logo
convertida no segundo ponto do
Pará por outro tiro velhaco de
Farias. Como a chuva continuasse
impíedoMas, parecendo pté uma
ironia da natureza para com os
nossos irmãos nordestinos, es-
tes apelaram para o juiz Malcher
Filho no sentido de ser suspensa a
partida. 0 arbitro paraense aqui-
esceu ante a real impra-
ticabilídade da continuação do
jogo. A chuva caía inundando
todo o estádio e chícoteando a
muítidilo que se comprimia nos
quatro ângulos do campo.

O público começa a retirar-se
e todss as previsões e conjeturr-8
se fonnam na alma irrequieta da
cidade.

7

E ficou, por decisão do dele-
gado da O. B. D., do acordo com
os termos regulamenta» cs, e ainda
com a Polícia do Estado, deter-
minado que o prosseguimento da
partida, interompida aos trinta
e nove minutos da fase inicial,
se efetuasse ontem ás 16 horas.

Efetivamente isso aconteceu.
A despeito de ser um dia útil,
o estádio íicou superlotado. Era,
aliás, de portões abertos e a prole
dos "caronas" aprove itou a chance
e ali dentro se misturou com aquc-
les que na véspera haviam pagoreligiosamente a sua entrada.

Vinte e quatro horas depois'
Desta vez, porem, nfto houve
chuva. O estádio ficou mobili-

sado desdo as 13 horas, rigoro-
samente cheio, dando a impres-
silo de ura dia de domingo ale-
gro e delirante.

O juiz Albeito Gama Marcher
e aa equipes contendoras ontram
no gramado. Recomeça oa luta
e os seis minutos que faltavam
do primeiro tempo foram io-
gados impetuosamente sob o ae-
lirío da assistência. Esgotados
sem modificação de escore, a par-
tida é suspensa para o descanso
regulamentar.

E' nesta última fase que o jogo
toma grandes proporções. Os cea*
renses, com incontestável 'secu-
rança tôenica, mais futebolisados
do que 09 nossos, porque para
eles o gramado é um palco onde
às suas qualidades profissionais
tem de ser exibidas, procuram a
todo Uanse ap:essrr a sua con-
tagem para equillbrarem-se em
pontos. Ma8 os nossos eram uma
energia combativa que jamais
pporlería arrefecer enquanto vi-
vesse dentro deles o sagrado de-
se jo de defender as cores de
sua terrp. Na nossa equipe, podia
nao haver a mesma perícia téc-
nica, mas estava estuando a alma
paraense, sem enxertos e sem
vaidades. Talvez fosse isso que
os fizesse enfrentar uma esquadera
de homens experimentados e que
vieram alguns deles de outros
centro» como S:lo Paulo onde o fu-
tebol é Uma viva e impressio-
nante liçfto de técnica.

A nossa é humilde, cheia, entre-
tanto, da intrepidez dos que lu-
tam fanatisados por uma bandeira.
Tem sido o Pará uma ofieina
creadora de capacidades técnicas
que nos deixam, no instante pi-
necular do seu prestígio e efieien-
cia esportiva, atiaídoâ pelo pro-
fissionalismo e no interesse ho-
nosto de maior .expansáo ao seu
nome atlético,. Como no soneto
de Raymundo.Corrêa eles váo e
nfio voltam mais. No entanto, era

outras plagas também fazem bri-
lhar o nome de sua terra natal.
Haja vista Vevé, Pinhegas o uma
ou duas dezenas que estáo ser-
vindo noutros setores, inclusive
no galhardo quadro cearense, onde
brilham com justiça Ruy e Pedro.

A despeito da ausência de tais
elementos, o futebol paraense
caminha, more^ de rr.il dificul-

PARA OS CABELOS j|í

I Dá vida, mocidade c I^Ss0"
VIGOR AOS CABELOS j^g

dades, e resiste a todos os revezes
para ter horas de compensa dora
alegria como a de ontem á tarde
om que a sua turma venceu com
orgulho e com entusiasmo a po-
derosa esquadra alencarína.

A luta de ontem á taide foi
disputada duramente, embora fos-
se evidente e indísoütifel a me-
lhor atuação dos paraenses. O

. ( Continua na pag. 22 )

A' ESQUERUA A EQUIPE PA-
RAE^SR QUE FOI DONA, NES-
TE CAMPEONATO, DE TREZ
VITORIAS. EW CIMA, O CON-
JUNTO DO CEAR.C E EM RAI-
XO, Á ESQUERDA, D0DÓ AO
ARMAR UM SALTO FELINO
PARA 

" 
UMA DAS SUAS DEFE-

SA8 ESPETACULARES.

ESPORTE ILUSTRADO
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BLENORRAGIA e mates das
VIAS URINAR IAS, RINS E BEXIGA

Fiquei logo bom...
Um tratamento poderoso deu moléstia* das riem urino)-
rias (ambos o» sexos) • dai doença* do* Rina • Bexiga,
é re lixado ellcazraente pelo OXYL. que poi melo de
saiu extremamente solúveis age diretamente na uretra.
Não ofende o estômago, auxilia a extinção doe corri-
mento* agudos ou crônico» em amboe o* sexos, evitao-
do toda» a* com quencias, como dores nas pernas, tor*
dozoIos inchados, perda do vigor,reumatismo, pontadas,
tonteiras, olhos empapuçados, lncontinència na urina, actdêe, ardôncia. per»
tui!i'k,óo" na bexiga. Nâo encontrando nas Farmácias e Drogarias escrava
ao Depositário, Caixa Postal 1874 — São Paulo, MODO Df USA* NA • JlA

QUATRO DRAOEAS AO OIA •

/ir

* o x \u *

Como olassificaiia VÒCÔ — caro torcedor — os valore* de caria
posição fio campeonato paulista de 1944? Kís uma tarefa difícil por-
quo para i\so devo se levar em conta os critérios variado» e tamtam
08 ix)iito8 de vint*'. pe/tsoais. Pouca uniformidade poderia haver numa
escolha si confiássemos a tarefa a alguns competentes. Poi «o, na
classificação \nx icúlar que fazemos a seguir nao temos a pretensão
de apontarmos infalivelmentc os melhores em senso absoluto, isso
porque, repetimos, os critérios silo vários para se observar urna tal
classificação. No entanto, vejamos: goleiros.

1.0 — Obei d in. 2.° — Barbosa. 8.° — Itato. 4." — Robert inho.
5.° — King. — 0." Taladas e Cyro. 7.° — Chiquinho c Sandro. 8o —
Rodiigues. 9.° — Joel. 10° — Caxambu. II.0-— Dutra.

Zagueiro direito. l.°—Caieiras. 2.° — Domingos. 3.°— Cindiam-
Bell. 4.°—Puiolim.. 5.° —Jaú. — b\°—Lulti. 7.° — Souza. 8.° —
Carnera. 9.°—Dítfto. 10.°—Chico Preto. 11.° —Lo>ico.

Zagueiros esquerdos: 1.° — Bogliomini. 2.° — Sapoleo. 3° — Oswaldo
4.° —Sordi. 5.° — Squai za. 0.° — Virgílio. 7.°-— Machado. 8.* —
Gradim. 9.° — Üedáo. 10." — Issame, 11.°—Nino.

Médios direito: 1.° — Og. 2.°— Zezó. 3.°— Laxixa. 4.° — Moa-
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8.» —cír. 5.°—Luizinho. 6.°—Munt e Janjço. 7.°—Damasceno
Quirino. 9.? — Nenô. 10.° -- Gambá. 11.° — Bolinha.

Centro-médio: 1.° Túlio. 2.°—Celeste. 3.° — Rui
4.°—Brandão e Zarzur. 5.° — Hélio. 6.° — Oi lega.
8.*— Maneláo. 0.° — Hemeterío. 10.°— Pedríngo. 11.°

Médios esquerdo*: 1° — Noronha. 2.°— Gengo.
4.° — Alcebiades. 5.°—Palmex. 6.°—Nico. 6.° -
Alberto 8.° — Silva,. 9.° — Santana. 10.° — Ferreirinha. 11.° - Inglês.

Pontas direitas: 1.°—Luizinho. 2.°—Ferrari. 3.°— Gonzalez.* 4.° — Jeronimo. 5.° — Cláudio. 6.° — Duzentos. 7.° — Vidal. 8.° —
Manoel Rocha. 9.° — Geraldo. 10°—Mondes 11.° — Aimandinbo.

Meias direitas: — Villadoniga. 2.°—Servílho. 3.°—Sastre. 4.° —

e Dacunto.
7.°— Soler.

Con èa.
3.° — Aleixo.

- Antei o e

¦ 
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A classificação dos
nato Paulista de

8/Baltazar. 5.° — Canhoto. 6.° — Antoninho. 7.°—Bazzoni.
Charuto. 9.° — Passarinho. 10.°—Paulo. 11.° — Bomba.

Centro Avantes: — 1.° — Leônidas. 2.° r-Caxambül 3.°— Paseo-
ai, 4o. — César. 5. — Bahia. €°. — Waldenmr 7o. — Romeuzinho.
8.°- Teleco 9.°—Fidel. 10.°- Oswaldmho. 11.°—Plácido.

Mems esquerdas: — 1.° — Lima. 2.° — Remo. '0.° — Leonaldo.
4.° — Nino. 5.° — Magii e Tim. G.° — Pinga da Portuguesa. 7.° —

À E^QUERD* LIMA O NOTÁVEL MEIA PAULISTA. CAM PEÃO DE 44. ADIREI-
TA DDTKA, O "TITULAIi" DA RABEIRA DOS GOLEIROS... .
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Faiid. 8.° —Olegaiio. 9.°—Pinga do Juvenlus. 10.° — Eunapio
11.° — Vicente.

Poidas esquerdas:— 1.° —
di igiu*s. 4.° — Hei culcs. •*)." -
8.° — Antcninho e Motíriha.

Pardal. 2.°—Mantcvani. 3.° — Ro-
¦Zalli. t).° — Zizinho. 7." — Moacyr.

10.**—Oswaldinho. 11.° — Tom Mix.

OS NOVOS VALORES QUE O CAMPEONATO REVELOU.

Os novos do campeonato de 44 nfto foram muitos e nem poucos.
Tivemos alguns bons valore* icvelfados. Podei-seia aíó fazer uma
seleção desses recrutas e lançá-la nos treinos contra i.s dois selecio-
cionados que estfto se prepfrandc, podendo se obter rlolcs alguns

valores do Campeo-
Futebol de 1944

.De THOMAZ MAZONI.

•-

bons reservas: Os novo?, jrt te sabe, não a]>arecerL.m nos principais
esquadrões, ou sejf, no''trio", isso porque conforme 6 do conheci-
mento de todo., os grande clubes mantém os seus novatos nos qua-
dros aspirante^, todos cheios desses «•ompcoes em embrião. Mas os
outros clubéí, embora também possuindo quadres aspii antes, de-

AnIONINHO, QüE VEMOSU DIREITA FOI O N.° 6 DOS CLASSIFICADOS MÉ-
DIOS DIREITOS. E, k ESQUERDA, PASCHOAL, O N.° 3 DOS CENTRO-
AVANTES, E GERALDO O N.° 9 DOS EXTREMAS DIREITAS, AMBOS DA A. A.
PORTUGUESA.

•w
PEITORAL CHEISOTIDD

tU ANQAVA COMO UM TÍSICO,

PELA TOSSE ACORRENTADO:

MAS HOJE DEVO ESTE FÍSICO

AO PEITORAL CREOS0TAD0.

ram passagem a não poucas re\el»ç5p» de modo que, o Icertamtame
paulista de 44 não foi estéril em matéria de jovers. Si pudéssemos,
repetimos, faríamos, uma seleção para que os calouros [fossem ad-
quirindo mais traquojo o experiência em contacto com os .craques ve-
teianos. <*%

Como g )leiro não so destacou nenhum jovem, pois*todos os clu-
bes confiaram a sua meta a valores veteranos ou jã categorizados.
O único a t-urgir, jã muito tarde, foi o juventino Raul, aliiis, com
pouco suce&ao. Entre os z;iguei'-os, Sapolinho, Rancei, Nino e Lo-
rico ganharam m:\i-: evidencia, e como médio tivemos um Túlio, que
foi dos melhores e um Boneca que não tove uorte. Manelão foi um

( Continuação da pag. 9 )
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Dornm motivo a esta pagina,
uma coincidência e uma coc-
rcncia.

A primeira, porque o foto-
grafo registrou este flagrante de
Tino, tomandu banho "de cuia "
como se diz na gíiia ,por nito ter
havido água corrente na praça
de deHi>orto.s tio C. R, Flamengo,
na Gávea, após o fameso Fia-
Flu. E a focrencia constituo a
boa bolo que nos foi trazida com
foros de veracidade mas que
acreditamos oreada pelo admi-
ravol bom humor do carioca.

A coisa 6 como vao abaixo.
Depois dt) jogo, com o sabor

amnrguissinio dos 6-1, oa joga-
dores tio Fluminense dirigiram-
so ao vestiário, Li os esperava
uma decepefio: nAo havia água!

To iam que regressar suaren-
tes, sujos, desejando um banho
com muita signa, muito sabão e
uma toalha dessas grandes que o
Fluminense fornece aos vestia-
rios.

Todos estranharam a ocor-
reneia.

Deviam saber que faltava água
o deviam também retomar as
necessárias providencias para ar-
mazena-la, prudentemente.

Mas logo veio uma info'ma-
çao de quo no vestiário tios ie-
madores havia água em quanti-
datle, em barris, é verdade, mas
à disposição dos jogadores.

Nessa altura, o "delegado",
Afonsinhc, sempre com umas
piadas do "arco da velha" nao
se conteve e soltou esta.

— Eu estava vendo que ai-
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guma coisa estava errada.... Náo
éra possível...

Perguntou, entfío, o Raul Rodri-

guezy meio curioso, meio ranzinza.
— Y porque no ?
A que o Afonsinho contestou:

— Entfío nfio éra uma incoe"
reneia que não houvesse água
depois do banho de ó-l ? - .
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jogos complementares da ultima rodada do Campeonato de 1944
Serviço do Departamento de Esportes da imik-3 em combinaçãocom o ESPORTE [LUSTRADO

i i ,,;:nL;?rroll-«|? a ultime, páginr. do Campeonato Carioca de Futè-boi Profissional de 1941.
Com mérito especial, opube ao C. li. Flamengo assénhorear-sédeum titulo que fo,, singularmente, objeto de campanha contra 6propno < , k. Flamengo. Não se pôde esquecer, neste momentoque fo, esse t.tuo urm, arma contia & diretoria oHefiada pelo Dr!Dr.uo de Mello Pinto, (jur-ndo foi reprovada n saída autorizada deDomingos e que com Dorrmgos — dizia-se — iam tbdas ns es-pemnças do tii-campeonato. . Mas mesmo indo Domingo* para Sl.ftttlo, nem por isso deixou de vir para o Flamengo o *.ri-eampoo-
Dada á carência de espaço o de tempo, nem é possivel tecerno momento, maiores comentário- sobre o cert&mén que se encerrou'yamos apresentar os detalhes numéricos em geral, com a classi-ticr.çao final dos concurrentes.

; Campeão- Cl.R. Flamengo-- 13 vitórias, 2 empates e 3 der-rotas—.28 pontos ganhos e 8 perdidos — 50 tentos pró e 18 contra.2.° logar — Q. R. Vasco da Gama—12 vitórias. 2 empates ef:derrotas —20 pontes ganhos e 10 perdidos™ 53 tentos pró e27 contra. '
2.° logar - Botafogo F. R — 12 vitórias, 2 empates e 4 der-.rotas — 26 pontos ganhos e 10 perdidos — 38 tentos pró e 21 contratf.° togar — Fluminense F. C. — 10 vitórias, 4 empates e 4derrotas — 24 . pontos ganhes e 12 perdidos.
4o logar-- América F. O. -9 vitó.ias, 3 empates e 6 derrotas-• £1 pontos ganhos e 15 pedidos— 42 tei.tos pró e 37 contra.
.*J.° logar —Cantos do Rio V. C. — 5 vitórias, 5 empates e 7deirotaa~~17 pontos ganhos e 10 perdidos-- 34 tentos pró e 37cont.a. '
6.° logar -Maduieira A. C. — 5 vitórúvs, 2 empates e 11 der-lotas— 12 pontes ganhos e 24 perdidos -— 26 lentos pró e 3G contra.

.o logar — S. Qiistoyão F. R. — 4 vitóíiás, 2 empates e 12 der-— 10 pontos ganhos e 26 perdidos— 23 tentos pró e 36 contra.
S.° logar — Rang.l A. C. — 4 vitoriei, 2 empates e 12 deiro-— 10 pontos ganhos e 28 peididos— 38 tentos pró e 66 contra.
I).° logar-—jRòmoücpssd F. (). - 2 vitóiiívi, e 2 empates e 14derrotas—(> pontOfl gar.hos e 30 perdido.-.; 20 tentos pró e 66coi.tra. ^

E em seguida a esta síntese numéiica do cnm|>conat.o, temos oscomentários dos jogos complementares que, como jd foi dito naediçilo antenov, são de autona dos obso» vadoras especiais do De-
pattamente de Esportes d>. PJRE-3, exclusivos para essa emissorae para ESPORTE ILUSTRAiy). yW$

MADUREIRA X S. CISTÒVÂO Por hemilcio fkóf.s

(J ü A D R O S
Madureira: Rui, Mario.Brandílo e Apio; Aiatv, Spina c Es-tevês; Jorgmho, Durvid, Godofredo, Waldemar e Murilo

K,,, V,u?T(>vX,?;Velií',í.IVíim(,i,mo ° Augusto; índio, EsperouI.rnanuel; Magalhilcs, Alfredo, Mical, Neste'" e Wa.lf'ed(».
MARCHA DA CONTACEM:

/." do S. Cristóvão: Alfredo aos 31 minutos, recebeu uma bolaadeaptada por Mical, venceu Apio na carreirí», e de dentro da. áreaarrematou no canto com 8UC0S3O. ' '
l.° do Madureira: Godofiedo aos 5 minutos da fase * coniple-montai', batendo uma. penalidade de fóia da álea,.2.° do Madureira: Jorginho aos 12 minutos recebe de Durval ecom chute cruzado desempata para os soub.8.° do Madureira: Durval aos 30 minutos do pênalti
f" do Madureira: Godofredo oos 43 minutos com foi tecirasteiro, cobrando uma penalidade de fora da ilrea.

IMPRESSÕES GERAIS:

jhute

rotas

tns

Campo do Madureira A. O.
1. tempo: »S. Cristóvão 1 a 0
Juiz: Mario Viana.

Renda: CeS 1.885,00.
Fir.til: Madureira 4 a l.

Afim de se quitarem eom a tabela, do oertamen oficial da ei-dade, Madureira e S. Cristóvão realizaram uma luta que, como seespemva, foi fraca e desinteressante. A vitória do Màdui-ãirà comquanto, por um escore ampio. mio traduziu fielmente ò espetáculoapresentado, era campo. Achamos justa a vitória dos suburbanosporque, realmente, eleS estiverem menos mal. Poróm a amplitudeda contagem foi resultante do descontrole piovócado pela iirifca-b.l.dade. de Vel.z, e pela falta de serenidade de Augusto- capitamai) equipe alya - , que não soube ou não nuiz inteiceder junto aseus compa.nhe.ros pára mostra.-lhes que a perca, de senso é o es-taclo de .rratabilidado nume. equipe, 6 sempre de conseqüências désáa-trcsivi. \ atitude de Vçhz por ocasião do terceiro tento dos subuvba-nos foi bastante lamentável. O a.-queiro abandonando o arco quandoloi mandado, pelo juiz, repeti! o pênalti, por toro guardião &e mechidono lance antenoi, cometeu um desacato a autoridade do iuiz- um des-respeito ,o próprio S. Clistovão, além dum acidente a assistênciapresente. Ain"la nesta fase de descontrole foi Godofredo' con-signou o 4.° tento para os seus, aproveitando a brecha na barreiraque se compunha de apenas 3 homens. E neste espetáculo pobre defutebol o Madurem-a conquistou mais uma vitória.

JOGADORES DESTACADOS:
Rigorosamente não houve nenhum elemento que 3e sobressaísse.

ARBITRAGEM:

nrn PJUÍJ! fM.a io Vi.«'''na- dirigiu a partida com acerto. Marcou comprecisão e foi enérgico Expulsou de campo Esporon quando estedeu um ponta pó em Waldemar que lhe havia feito faul consignadoP^lo aTbitrp. Levando em conta seu trabalho no 2." tempo foi ótimasua atuação. u
Continua na página 14
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Jogos complementares...
(Conclusão da página 11)

FU-MINENSEX CAXTO DO RIO Por iiei&cio fho#i»

Campo do FlúmirónW F. C. Renda Ci S 9.000,00
1.» tempo: Fluminense 1 rvfl Fine!: Flumircnw 1 o I
.Joiy Antônio dr. Rcclia Dir,».

EQUIPES

Fluminense: BatStaes, Afonso óMõraieV Raul Rodrigues, Jambo
ê Bisorla: Pedro Anioiim, Rila, Magnones, Nandinho e Pimsep».

Canto do Rio: Odniv, Nnnati e Hiroldo: (lu-.lter, Nilton c
Grande; Paccoa% Carangí, Gc.v.Wüuo, lW.io Nunes o Va-lmbo,

MAKCTIA DO PLACARD:

/<> do Fluminense: Siln aos 34 minuMcv, eeobau uma botorw
esquerda; inv&tlu peiseguido po. Hàrolde, deovcncilbou^ídelo.
dentro na nici, p, de perto, iirretratou com violência consignando.

2.° do Fluminense: Mar.ones aps lfl minutos dn segunda fase,
do cabeça, aproveitando um comer cobrp.do poi Pinhegas.

/.«»do Cant. do Rio: Gàrango aos 21 minutos numa confusão deu-
tro dr. rtrcn, fa/. uma puchada o a bola batendo num defensor tu-
eoloi rMuihft nwiii deprotsa a caminho dea rodes.

r>.» do Fluminense: Amorira boa 2h minutos de cabeça, o arco
estava completamente desguarnecido devido à saída cm falso de
Odáir. , ,.

/,." do Fluminense: Sila aos 'A minutos, locobo de Magnones,
domine Haroldo; avança, dnbír. Odr.ir c entra com i. bola n>, arco.

IMPRESSÕES GERAIS:
•

Sob o tanger dura sino que havia nargeraia ,e que deu motivo
a que muitos perguntassem: Per quem < s ainot dobrara ? Pelo Ctmto
do Rio? Polo Fluminense?, teve início o ultimo compromisso quo
tricolores e caritorrioenaea, cumpriram no campeonato oficial de
1944. A vitoria do Fluminense foi justa, embora o Canto do Rio
fizesse ias ft molho»* açrte. mcecendo um oseo«e menor. A p imeira
fane cRractciizòUHSO pcv flagrante equilíbrio. Os üicolores conquia-
iivr.m um tonto nesta etapa o os nitoroionses tiveram um lance
duvidoso, quando Pedro Nunes com uma cabeçada fez a bola qui-
ear dentro da meta tricolor. Pareceu-nos gfcal, ma* o juiz quo estava
bem colorado não dou o tento havendo por isso protesto de parte
dos cantonioenscH. Na segunda fase o Fluminense entrou jogando
melhor. A modificação no sou ataque com a troca de Magnones
para a meia e Sila para p çentio, deu rnais vida e po.it ísvisino a
ofensiva. Entfio os tiieoliros tiveram momentos do predominar
porem, sempre com a enérgica replica dò ndvoisa.ío quo lutou com
bravura cm todo o tranScuiSO dá contenda. A medida porem que o
escore subia'os tricolores melhoravam, o que lHfi permitiu chegar ao
término <la luto com uma vitória cômoda.

JOGADORES DESTACADOS:

No Fluminense Raul Ròdiígues e Bigode na defesa o Magnones
r.o ataque foram os melhores. No Canto do Rio coube u Guaíter na
defesa e a Pedro Nunes na ofensiva sei cm as figuras destacadas.

ARBITRAGEM:

O si. Vntonio da Rocha l'Ji<.s cometeu alguns erros na maica-
ção de faltas o impedimentos, porem que não influiu.n. no resultado
final do Mateh. Numa ultima, analiso, o dada a movimentação da
peleja, pode sév censiderada boa sua atuação.

HOMSrCKSSO X BANGU'-¦ Por celso linhares

Campo do Boriisucesao F. G.
I..° tempo: Bangu 2 x 1
Juiz: Alssilar Costa.

Rondo: Cr$ 1.017,30
Final: Borosucesso 5 x l

Q ü A D ROS:

Bqmsucbsso: - Ta*ssoy; Glodoàldo R Toninho; Ottçilio. Pé de
Valsa e Duea; In.oeoneio, ('rmlmí, Helraar^ Bolinha II o Valdir,

Bangu': *¦ Robertinho, Rilulú o Paulo; Souza. Moe.eir II, e
Adr.uto; Moacir 1. BrJeiro, Mas&inha, Otacilío e MeneaéS

MARCHA DO PLACARD:

i." goal do liomsuccsvo: Tnoeeneio aos 17 n inutos da l.s fase, re-
cobor uni paese do Bolinha 11 e de porto abriu a contagem.

/.° goal d. Bangú ~ Baleiró aos 39 minutos, aproveitou ura
dentro cíe Meneses ° empatou a peleja.

jj,° g.al do Banqú ~ Masainha aos 43 minutos, cobrando tira
foul violento de Glodoàldo em Otacilío, poz o seu clube em vantagem.

8.° goal do I>omsu°esso Helniar após 2 minutos do segundo
tempo recebeu unia bola. da deles:'. e oovreu até dentro da área, de
onde consignou o tento.

5.° goal do Bom$Vfi6s$o — Helmar aos 10 minutos, aproveitando
um passe excelente de Bolinha II, desempatou a partida,

^.° goal do Bomsucesso — llehvai aos 25 minutos, valendo-se
de uma falha de Bilulú, apoderou-se dá pelota e enviou-a :ís redes.

ESPORTE ILUSTRADO

õ.« goal do Bangú — Baleiro aos 30 minutos, npioveitandc um
cochilo da dsfesa anvçissria, invadiu a área c daí marcou o ponto.

.7." Coal do Hom sucesso — Helmar aos 32 minutos, cobrando uma
pmulilr.de máxima. ,

/,." goal do Hanyú — Otacilío ao. 30 minutos, tamlicm, eobian-
do um pcnalty, cansignou o último tento para ra suescores

IMPRESSÕES GERAIS:

Encerrando seus compromissos no ceitame de 41. Bomsucosso
<• Bangú realizaram uma partida, melhor «Io qu* eiv. lícito esperar.
Graças ao entusiasmo com queise SmpaegarAm os homens em campo,
a peleja fei bem movimentada. A primeira fase carscteiisou-se por
flagrante equilíbrio; as defeias atuaram com segurança, impedindo
í-tjm que o plar.ard se avolumasse. Neste partícula* deve-se sah-
enta; o arqueiro Jaasey, positivamente numa tarde de gala. Na fase
complementai- Ò Bommiccsso voltou ao campo cem s,>. ia disposição
á lutf, e teve como prêmio o empate e unir. sucessiva assinalaçáo
de tentos. O Rsngn, todavii, provido de muita fibra, e auxiliado
por excesso de confiança do adversai io, reagiu no final e chegou a
assustar os leopoldinenses. Compreendendo o rUco em que incoiria,
o Bomsuceaso equilibrou o jogo e levou-o ao término com uma justa
vitória.

JOGADORES DESTACADOS:

No Bomaücesso Jassey foi a figuir. máxima, seguido de To-
ninho e llelmi».. O Bangú teve ém|Pau1o, Moncii II e Otacilío seus
melhores defensores.

A R B I T R A G E M :

O A.. Al/.ilor Costa, que fora um bom juix no 1.» tempo, mar-
cou ofa fase final un penalty pxò Bangú que nos pineceu nfio existii.
Por esta falha e por outras menores que cometeu daí por diante,
consideramos regular r. aua atuação.

BOTAFOGO X AMERICA - Por mario gabriel

Campo do Botafogo F. R.
Juiz-Oscar Pereira Gomes

1.° tempo — Botafogo 1*0
Final — Botafogo 3-0

QUADROS:

Botafogo R. C.—Oswaldo, Larangeiras e Lusitano; Ivan,
Papetti e Negrinhão; Lula, Tovar, Heleno, Franquite e Piiica.

América F. C. — Osni II, Osni e Giitta; Oscar, Danilo e Ama-
ro; Wilton, Manécò, Masw.U, Lima e Zezinho.

^MARCHA 
DA CONTAGEM

l;> tento d>t Botajogo — Xegiinhão atilou, dentio da área, apro-
veitando-se do uma confusão. Gritta, ao ter.tar uma defesa, desai-
mon Oi?ni II, marfando contra a própria mót .

2.° lenot do Botajogo—VTi\nqiú\o, no seguido tempo, :«>.s 10
minutos, cabeceou, (tom felicida e i^ecisáo, ura centro de Heleno.

S." lento do Botajogo—Fi»ica fez o tento mais sensacional, ao
faltarem 6 minutos pa»*a o te>nnno do enconfo. Heleno cenfou e
quando todas esperavam, dado o angulo difícil em que colocara,
que o prremate fosse ás nuvens, o balão cruzou a área pequena e
entrou no canto esquordo,*;em consequencaia de fortíssimo pelotaço,
ficando Osni 11 completamente fulminado polo lance.

IMPRESSÕES GERAIS:

Venceu o esquadrão nitidamente superiol. Isto é, superior den-
tro de um nível geiál péssimo. Houve açoe& interessantes, mas iso-
ladas, esporadíc s. Técnica, isso foi coisa esquecida no vestiário...
E como Oh bòtafoguenscs tinham um titulo do vice-campeoes a zela»
t. Amé' ica acabou vencido. Decepcionaram-se os que esperavam ura
fogo como realmente paiecia ser.

E nada ha miis a observar, além da violência que nusèrara èm
pratica certos jogadores, sem que houvesse motivo para isso.

ARBITRAGEM:

Sofrível. Oscar Pereira Gomes estava ganhando conceito. Pa-
reco que subiu demais e, por isso, a »ua queda foi mais sentida. To-
lei ou a violência, sem coibida. E quando tomou uma providencia.,
expulsando Osni o Lula, já sob os seus olhos outias cena; puftiveis
haviam passado era branco. Pecou também, pelo critério dúbio.
Dois pooo:.. e du*»s medidas.

Na página dupla
TEMOS UMA RESENHA FOTOGRÁFICA DO GRANDE CHOQUE TRA-
VADO NO GRAMADO DA GÁVEA. AO ALTO, E DA ESQUERDA PARA
A DIREITA: UMA DEFESA DE UARCHETTA, O N. 1 DO SEU QUADRO,
ACOSSADO POR PIRILLO E PROTEGIDO POR RUBENS; UM MERGULHO
SENSACIONAL DE JURANDIR, DESVIANDO PARA ESCANTEIO UM
TIRO DE LÉLE; EM BAIXO, DA ESQUERDA PARA A DIREITA: RAFA-
GNEI.LI CABECEIOU E VALIDO, ATUANDO NO LANCE, ENTRA SOBRE
BARCHETTA: MAGNÍFICO FLAGRANTE DE UMA CABÊ*ÇADA DE VAI.-
LIDO, EMPURRANDO RAFAGNELLI. ENQUANTO PIRILLO CHARGEIA
BARCHETTA. A REPORTAGEM FOTOGRÁFICA ESTEVE, NOVAMENTE.
A CARGO DA PERÍCIA E DO CONHECIMENTO TÉCNICO DE URIEL

TAVARES.

í
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Conversa de torcedores..%

A MiCHAVE èê

I -

£ii9 1A
NA LAGOA.
# De LEVY KLEIMANN,

do Dp. de Esportes da PRE-3.

Coro: — Aonde é que está o
jftriola de seda. . . Piu!.. . Píu. ..
Piu...

Depois da derrota de seis n*
um... Piu... Píu% .. Piu...

Aonde é que está o campeão
carioca ? Piu.. . Piu... Piu. „ .

'Fluminense: — Eu não admito
desrespeito ao meu clube! Per-
deu de seis a um não se discute
mais. Mas os amigos vão ter a
santa paciência. ..

Vascaíno: — ...a santa pa-
ciência de aturar de vossa senho-
ria, as desculpas para o rosário
de goals que o "Santo Batatais"
deixou passar naquela tarde fio-
rida da Gávea, tão bela, tão
poética tão romântica, tão.. .

Flamengo: — O Flamengo ê
quem vence o Fluminense e
quem fica gosando o cartola de
seda é vocêl Não, isto não está
direito: E' preciso botar os pontos
nos üi, e verificar que a proesa
foi do Flamengo-tri-campeão. 

'. 
.

Fluminense: — Agora, que eu
estou mais calmo; os amigos vão
me conceder a graça de poder
justificar, por meio da lógica a
razão daquele 1 a 6...

Canto do Rio: — Desembuchn
l°8°> que eu quero aprender esta
nova choradeira.

Fluminense: — Antes de mais
nada, torna-se necessário exa-
minar, psicologicamente, os acon-
tecimentos e apontar o verdadeiro
causador desta vitoria do Fia-
mengo. Porque isto assim não
pode continuar. Eu lanço o
meu veemente protestol...

Flamengo: — Eu vivo dizendo
que este camarada poderia fazer
um sucesso louco como humo-
nsta fino, algo de superior a Ber-
nard Shaw, e ninguém acredita.

Vascaino: — Agora, quem ficou
confuso fui eu... Vocês inventam
cada "sinuca..." O que é que
ha de engraçado nesta choradeha
do Cartola de Seda?

Americano: — Humorismo fino,
não é para o sujeito rir na hora.. .
Humorismo fino, é ironia, é o
4aplo sentido de uma f rasei

i
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Enfim, humorismo fino, é para
pessoa rir. dar gargalhadas inti-
mamente, com inteligência...

Vascaino: — Já compreendi.
Ogajo conta uma piada. O sujeito
que ouviu a dita, vai para casa
e duas horas depois dá uma gar-
galhnda, assim: eh, eh, ch, eh,
mesmo que a anedota não tenha
graça! Piada granfina, não 6?

Botafogo: — Vocês são por
demais dispersivos nesta palavra.
Está se discutindo um assunto
e vocês puxam a conversa para
outro polo bem diferente.

Flamengo: — E' isto mesmo 1
Vocês não me deixaram concluir
o fio da meada. Mas, como eu
dizia, o Cartola de Seda é um
humorista fino. Se o Fluminense
perdeu de 6 a 1. para o Flamengo,
o causador da derrota tinha
que ser forçosamente o Flamengo
seu adversário.

Fluminense: — E' o que o meu
prendado amigo pensa! O cul-
pado da derrota do Fluminense
foi o juiz Durval Caldeira, digo,
repito e provo!

Flamengo: — Prova que eu
quero ver. . Eu faço questão
fechada. Vamos logo!

Fluminense: — O juiz estava
com a consciência técnica tão
pesada que antes do Fluminense
tomar uma atitude, ele, muito
elegantemente, pediu demissão...

Americano: — Ele pediu de-
missão, porque ser juiz, no Dis-
trilo Federal, só dá aborreci-
mento! Fez ele muito bem! Re-
conheceu que não serve para o
apito. . .

Canto do Rio: — Sc todos os
juizes fizessem o mesmo é que
seria bom. Ninguém mais atra-
palhnria as partidas! Os jogos
iam ser ali no duro! E por falar
em jogo duro, o Americano pen-
sava que o jogo lá em Niterói
ia ser sopa. . .

Americano: — O America não
fez mais,do que um goal por que
não quiz. .. Está louco este me-
nino. O America não perdeu,
mas se fosse dar um"batiho "rio""
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EPSON
A CAMISA

MODELO DAS CAMISAS

Ca\a4oire'SíAkl
MIGUEL COUT0,3©5

Canto do Rio, os jogadores depois
teriam que atravessar a nado a
baía. . .

Banguense: — Eh, ch! Catado
do mato também joga futebol!
Eh, eh! Vasco da Gama passou
mal sábado de tarde. Se o
juiz marcasse impedimento, o jogo
terminava empate de 3 a 3.
Eh, eh, caboclo do mato também
joga futebol, eh, eh!.

Vascaino: — Caboclo do mato
joga "futebol" contra o Vasco,
mas contra o Flamengo o ralioclo
cio mato mostrou como não. se
joga "futebol". Rnfão as arquei-
ros nem se fala. , .

Banguense: — EL. eh! f,elú
canhão 420 bateu pênalti e B ileiro
velho pegou . . .

Canto do Rio: — O qrte é uma
bala para um bale ro de cinema . . .

Vascaino: — Está se falando
numa couta e este pessoal v ra
pia outro lado. Eu estava me
referindo aos arqueiros prolissio-
i»»is do Bangú que jogaram contra
o Flamengo e contra o Vasco.
0 Baieiro é arqueiro amador.

Americano: — Mas. ó Manuel
o Bangú apresentou o mesmo
arqueiro contra o Flamengo e
contra o Vasco; foi o Robertinho
que jogou as duas partidas!
Vascaino: — Você vive no mundo
da lua!... Quem jogou contra
o Flamengo, foi o Robertinho —
7 a 1 pro Flamengo — e quem
jogou contra o Vasco foi o Ro-
bertão — Vasco 4 a 3 — numa
partida- yôyô'."'.". 

"" 

que algum
yitõ.rin lá da

Canto do Rio: — Partida yôyô ?
Aaahahah! 0 que quer dizer
partida yôyô?

Vascaino: ~~ Então não e
partida yôyô ? O Bangú marcava
um goal, o Vasco empatava. O
Bangú marcava outro goal, o
Vasco empatava. Prá cima e piabaixo, 6 uma partida yôyô! Mas
no domingo que vem níTo vai
acontecer nada disto!.

Fluminense: -• í>0ís sim..
Eu falo de cadeira! Na Gávea,
o Flamengo nao perde para nin-
guem! E' mais fácil um elefante
virar submarino do que ah
clube sair com
Lagoa.. .

Flamengo: — Exatamente. O
Vasco já se pode considerar der-
roíado.. O Flamengo já é o tri-
campeão da cidade. Eu acho bom
o Vasco treinar para 1945.,.
Mas, mesmo assim, no ano quevem vai ser duro!. . .

Vascaino: — O Vasco nem vai
dar confiança! O "time" cruz-
maltino dará um passeio na La-
goal Eu já descobri o segredo para
vencer o FIámèhgo na Gávea".". . "

Coro: — Qual é?
Vascaino: — Fácilimo. Até

parece ovo de Colombo. . . Basta
cansar o "time" do Flamengo
e quando os jogadores rubro-
negros estiverem bem suados...

Coro: — O que acontecerá ?
Vascaino. — Os jogadores do

Flamengo irSo tomar um banho"na"lagoa"."'."."" - -...™.~,..
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Nesta época de fnst igio do
Pvofissionalicmo, os feitos maios-
culos do amado»ismo passam.
muitas vezes, quando nílo total-
mente desapercebidos, pelo m:?-
nos sem o destaque do que são
merecedores, na realidade.

Nilo ó oMd o caso do tri-

campeonato • de futebol ama-
dor conquiftado pelo Botafogo
F. H.

Sobressaindo-se, bit idaraente,
dos demais FcitOB desportivos,
e.im proeaa ganhou «cpreasAo
singular, exaltada de todas ns
manei» as, o que vale por um tes-

tem unho irrefutável do seu alto
merecimento.
ESPORTE ILUSTRADO, dado
o acumulo, de material, nfto
tivera, a.inda, a oportunidade
de observar, merecida mente, a
campanha que os futebolistas
amadores do simpático "Glorio-

so" cumpriram cm 1942, 43 e 44.
E se houve falta, acreditamos que
com este registro especial possa
.«er considerada e redimida.

Inicialmente, deve-se «eferen-
cias especiais aos dirigentes bo*«
tafoguenses que se tôm empenha-
do nessas conquistas gloriosas,
como Paranhos de Oliveira e
Moysds Pereira que tem con-
tvdo, a seu lado, com a compe-
tencia e a dedicação de Togo
Renan Soares nas funções de
técnico.

E vamos, agcia, despresar

uma bAa dose de aíençõeh ás es-
tatisticas dos amadores botafo-
guinses nesse tri-campeonato,
mais eloqüentes do que nunca.
Até o último jogo de 1944, o.
alvi-negro» alcançaram, desde o

HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO

Após longos estudos foi descoberto um
remédio de componentes vegetais, que
permite fazer um tratunvnto.com ótimos
resultados, das hemorroidas e variies.
HEMO-VIRTUS é o nom: desse reme-
dio. que para hemorroi lns internas e
VARIZES deve ser tomado na dose de
S colheres de chá por dia. i ora as he-
morroi ias externas, uaa-.c o HEMO*
VI R ) U S, pomila. Comece hoje mesmo
e leia com atenção o tratam-n:o na bula.
Nfto o encontrando em sua farmácia peça-
o ao depositário. CAIXA POSTAL 1.874
(UM-OITOSETE-QUATRO) S. PAULO

HEMO-VIRTUS

0 tri-campeonato de futebol amador do
Botafogo F. R. são paginas de ouro na historia

De MARIO GABRIEL
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ptimei*o jogo oficial de 1941,
397 tentos contra 85 maicados,
em suas motas, pelos edve.sa-
rios. Vetifica-€e, um saldo fa-
vou vel de 312 tentos, resultado
que talvez venhe a ser um re-
corde inigualado e inigualável!
Esses tentos ettao assim distri-
buidos:

1W2
1943
1944

CONTRA

43
.21
21

pro

220
62
109

SALDO

183
41
88

Os ui-campeòes jogsiam 34
venes em seu campo e 35 em
campos alheios, conquistando fll
vitórias. 3 empates e apenas 3
deirotas, sofrendo! Eis aqui outro
resultado que se nós afigura
honrosissimo e com toda a en-
vergadura de um i utôntico re-
corde !
Em seguida, temos o resumo
doa jogos disputados de 1942 a
44 com os respectivos resul-
lados:

tJenhum RELÓGIO lhe dará
tanta SATISFAÇÃO

como O
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Na pXgina anterior estampamos o forte conjunto do^gloriobo que neste anot rouxe para
a grande instituição alvi-negra o titdtlo {singelo de tri-campeão de futebol amador, e
aqui está o .craques n.° 1 a esquadra b0tafogueen8e —• tovar exemplo de desportista 100%,

no qual 8e confundem os méritos técnicos com a8 virtudes morais.
17

1942

Venceu o River por 0 » 2, o
Confiança por 5 o 3 o América por
lia 2, o Mavilib opor 6 a 0, o
Canto do Rio por 4 a 0, o Vasco
por 4n 2, o Bangú por 12 a 5,
o BomsuceRso poi 8 a 1, o Madu-
mira i>cr 7 o 1, o Carioca por
11 e 2, o Andáraí per 9 a 1, o
Fluminense por 3 a 0, o Flamengo
por 2 a 1, o Idci 1 por 4 a 0, o
Ruy Bârbçsa poi 13 a I, o Ma-
vilis por 3 a 1, o Rivei por 15 a 2,
o Confiança por 3 a 1, o América
poi G a 2 o Canto do Rio por 7 a 0,
o Bangú por 9 a 1, o Bomsucòbâo
po. 9 a 1, o Madurei! í» poi Sal,
o Carioca por 9 a 0, o Andai aí
por 1 ai, o Fluminense, por 4 a 2,
o Flamengo po. 2 a 0, c Ideal por
15 a l,o Ruy Barbosa, por 5 a 0,
o S. Cristovüo poi 3a 2.

Empatou com o Olaria por
3 a 3 e com o Vaaco po. 0 a 0.

Perdeu paia o São Cristóvão
por 4 ali?"

1943

Venceu o Olaria por Ia 0,
$ América por 4 a 1, o Flumi-
nense por 3 a 1, o S. Cristóvão por
2 a 1, o Boms acesso por 3 aí»
o Vasco pov 2 ai, o Bangú por
10 a 3, o Maduieira por 4 a 0,
o Olaria por 4 a 1, o Flamengo
por 5 p 2, o Fluminense po. 4 a 0.,
o S.Cristóvão poi 4 a 0, o Bomsu-
cesso por 1 a 0, o Vasco por 4 a 0,
o Bangú po: 3 a 0, o Maduieira
por 4 a 2.

Empatou com o Améiica por
2 a 2.
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Perdeu épara ò Flamugo por<! a 2.
1044

Venceu o Homsu cesso por 0 a 0,
o Hangú por 7 a 2, o Fluminense
por 0 a 1. o Madureira por 6 a 2,

Ola. ia por 4 a 2, o Vasco pora 0, o 8. OriMivão poi 8 a 1,
o Bonsu ocesHO por 10 a 3, o
Flamengo por 4 a 0, o Bangu
por 9 1 a 1, o Fluminense por8 o 0, o Olaria por 8 a 1, o Vasco
por 8 a 1 o S. Cristóvão poi 1 a 0, o
América por 0 a 0. Enmpatou com
o América por 2 e 2 e cr rn o Ma-
dureira por 3 a 3. Peideu paia o
Flamengo por 8 a 0.

OS CAMPEÕES DE 1944.

Fizeram j s ao título de cam-
peões de 44, ano memorável do
tri-campeonato, o* amadores
abaixo:
Estanislau Rosaiinsk (Boliviano).
João Gutemberg da Cruz (Gute).
Francisco Cid Esteves.
Afonso Alves Faria.
Augusto Willscman (Agostinho).
Henrique Francisco Torquato
(Dunga). *

José Amo ico de Almeida Filho.
Hélio Costa Campos.
Luiz Paulo Neve* Tovar
Otávio Sérgio Moraes.
Reno Mendonça.
Emérito Fernandes dos Reis (Ma-

to Grosso).
Ruy Ramos da Silva.
Alfredo Mattos Monteiro.
Edgard Alvos Moreira.
Jonaa Silvino de Lima (Bororó).
Alvaio de Oliveira.
Tovar I.

AMISTOSOS

O Botafogo F. II. realisou, eom
os seus tri-campeôes, donde 1942,
uma aérie volumosa de j( gos amis-
tosos, em Belo Hoiizonte, S.
Paulo, juiz de Fora, TrezCora-
çoes, Caxambú, S.Lourenço, S.
João D'E1 Rey. Campos, Cata-
guazcr». S. João Nepomi ceno, Rio
Branco, Ubá, Vitória e Niteiói,
não tendo perdido um só jogo!

Não liá a menor dúvida de que
esse quadro de amadoies ins-
créve, no livro da história bo-
tafoguense, página*, das m«is
gloriosas de que se orgulharão os
posteros, por erto.

GUNDER HAGG

. 
"yy

JA' SUPEROU 12 VEZES OS RECORDES MUNDIAIS DE
CORRIDAS DE FUNDO

. A temporada de atlotismo na Suécia teve um começo bastante
ícliz graças ao corredor Gunder Hagg quo no dia 25 de Junho na
cidade de O.stnrsund conseguiu bater sou próprio | ecord mundial
na distância do duas milhas inglesas fazendo o tempo de 8.46 4 (oantigo record on> 8.40 8.) W a 12.« vez que Gunder Hagg
estabeleceüm récord mundial conforme a lista seguinte:

3.47,0
4.06,2
8.47,8
3.45,8
5.16,4
5.11,8
8.01,2
4.04,6

13.35,4
13.32,4
23.32,4

8 46,4

Hagg é o detentor do seis récords mundiais enquanto quo sou
mais temível adversário o corrodor do moio-fundo Arner Andersson,
o sobrepujou cm duas distâncias 1.500 m. e 1 milha inglesa fazendo
em 1043 as tempos respectivos de 3.45,0 e 4.02,0.

Na recente corrida de 1.500 metros lovads a ofoito no dia 28 de
junho no celebre ostiuliitm olímpico do Estocolmo o "Stadion", onde
figuri
consegui
so classificou em segundo lugar com 3.50,2.

Í.04J 10/8 1.500 metros
1.942 1/7 1 milha inglesa

3/7 2 milhas inglesa*
17/7 1.500 metros
31/7 2.000 »
23,8 2.00 »

27ÍS 3.000
4/9 1 milha inglesa
11/9 3 milha inglosas
20/9 3 milhas inglesas

3 milhas inglesas
1.944 25/6 2 milhas inglosas

ravam notada mento Ô&30B dois corredores suecos, Ame Andersson
[égúiu uma bela vitória em 3.48,4 enquanto quo Gunder Hagg

A classificação dos valores do .Campeo-
nato Paulistaje Futebol de 1944

( Continuação da pag. 9 )

centro-módio que tem futuro, assim como Ferreiiinha seu colega do
quadro. Maior foi'o número de avantes jovens. Os dois Pinga sâo
agora dos melhores avantes dos seus respectivos clubes. Farid, Man-
tovani e Romeuzinho acabaram remoçando de vez o ataque do
Comercial. Oswaldinho, Leonaldo, Baltazar, enfim, nao podemosnos queixar do sangue-novo que criou vulto no cami>eonato paulistade 44, tanto para nfio se dizer que só tivemos veteranos em ação. To-
das as maiores figuras jovens foram do chamado "grupo dos 8" por-
que — nfio contamos os ases recrutas do "trio de ferro", todas em
bom numero, aliás, militantes nos onzes aspirantes e alguns já lan-
çados com bom êxito em jogas principais como Armando. leso. An-
touinho e Leopoldo do São Paulo. O tricolor teve oportunidade de
disputar alguns prelios amistosos e mio deixou de experimentar seus
campeões secundai ioa. Faltam fazer o mesmo o clube do Parque An-
tartica e o Corintians. Estamos certos que agora, durante as frrias,
nos jogos amistosos os Manduco, Valussi, Piazza e outros bons valo-
res que desarbrocharam nos aspirantes do alvi-preto e do alvi-verde
saberão convencer que estão aptos a tomar ura lugar de responsa-
bilidade nas equipes principi.is, assim que for preciso.
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(Continuação do número anterior)

SANTOS, PENTA-CAMPEÃ

Pela quinta vez consecutiva
a cidade de Santos é a campeã
absoluta dos < Jogos Abertos do
Interior, assinalando üm ¦ feito
jamais alcançado na historia da
grande olimpíada. Torna-se des-
necessário estender-nos em con-
siderações sobre esse triunfo ex-
cepcional, porquanto a obtenção
de seis campeonatos — dos oito
disputados em Taubaté — expri-
me, por si, o papel destacado dos

Lance do prélio decisivo do
torneio de basquetebol, entr!
taubatâ e sorocaba, de quf
se saíram vencedores os lo-
cais, pela contagem de 39-28
Em baixo, os juizes e demais
autoridades da federação pau-
lista de basquetebol, aos quais
se pode atribuir uma colabo-
ração decisiva para o sucesso
e o bom desenrolar do certame

de basquetebol.

atletas e moças santistas > nessa
nona realização do tradicional
certame.

Consegui ram os representan-
tes da grande cidade do litoral
paulista obter o título máximo
nos torneios de voleibol mascu-
lino, voleibol para moças, atle-
tismo, basq itebol feminino, nata-
ção e tênis feminino, registando
um vice-campeonato nas dispu-
tas de tênis para homens e um
honroso quinto lugar no certame
de bola ao cesto para homens.
TáSs colocacf.es asseguraram à
Santos nada menos de 68 pontos.
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prova do preparo, entusiasmo e
disposição com que se bateram
os representantes praianos t na
iiiaçiiü competição, contribuindo
indistintamente com a sua par-
céla^ para a conquista de novas
glorias.

A vitória da cidade de San-
tos não 6 um. feito isolado
de seus atletas, nem deste ou
daquele clube, taqjnouco desta
ou daquela entidade especialisada.
Pelo contrario- E' o esforço con-
jugado de todos os setores des-
dortivosaos quais, porém, jamais
faltou o apoio indispensável da
Õomissao Central de Esportes
da 21.* Região. Pelas oportu-
bidades que oferece aos clubes
para desenvolverem os conheci-
mentos técnicos de seus amadores
em certames intermunicipais e
interestaduais e pelas facilidades
proporcionadas no pre aro das
equipes e aquisição dopmaterial
necessário á uma apresentação
condigna, tornou-se o operoso
órgão municipal - particularmente
credor das felicitações de todos
quantos acompanham a traje-
tória brilhante dos atletas san-
tistas nos Jogos Abertos do In-
terior.

TAUBATE', VICE-CAMPEA.-
AS DEMAIS COLOCAÇÕES

s

Com um total de 24 pontos,
colocou-se em 2.° lugar no com-

futo 
geral dos Jogos Abertos do

nterior de 1944, a representação
da cidade-s6dc, cujas performances
foram também as mais satisfa-

. tórias, demonstrando um pre-
paro cuidadoso, notável dispo-,
sição para a luta e entusiasmo
vibrante. Squs valores, tanto
da categoria masculina como fe-
minina, conscios de suas respon-
sabilidades no maior certame do

Senero 
c contando com o handicap

e lidar em seus próprios domínios,
souberam se impor ao numeroso
contingente de cidades que lhe
sucederam nas posições imedia-
tas para finalmente inscrever
Taubaté na galeria de vice-cam-
peã, posto que representa também
um galardão expressivo.

Dez dos pontos totalisados
pela cidade-orgulho do Vale do
Paraíba foram obtidos com a
sua grande vitória no campeonato
de oasqjetebai masculino, oito
com a posição de terceira colocada
nos torneios de tênis e voleibol
para moças e os seis restantes com
as classificações no 4.° posto dos
certames de voleibol para homens
c basqetebol feminino. Teve,

fortanto/ 
a representação local

igura destacada nessas modali-
dades, fazendo jús a esta refe-
rencia especial.

Bauru e Uberlândia ocuparam
as terceira e quarta colocações,
merco t igualmente de exibções
convincentes e provas de eficiência
nos, vários torneios de que se
compõe a clássica olimpíada, assir
nalando 18 e 14 pontos respectiva-
mente, enquanto que Manlia com
11 'superou Rio Claro^ embora
esta cidade alcançasse igual nur
mero de pontos. A decisão em
tais casos depende da melhor

t colocação obtida* no confronto
„ dos^Conjuntos émÍpàtado8,yç§^ndò'0;O'^ 
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sua 3." colocaçSo no torneio de
tênis» além dos outros mtlncrcs
rcsultad s.

Em outros postos seguem-sc
os demais cidades concorrentes,
todavia, para efeito de cl.issift-
caçSo prevalecem somente os
seij primeiros cobendos, conforme
ficou exposto acima.

QUADRO DE HONRA DOS
JOGOS ABERTOS DO IN-

TERIOR
Os vencedores absolutos dos

Jogos Abertos do Interior, desde
a sua instituição, foram os se-
guintes:

1956 — Monte Alto — I.«) Ubcr-
landia; 2.° Piracicaba; 3.° França;
4.") Olimpia; 5.*) Mirassól; 6.°
Monte Alto.

1957 — Uberlândia — 1.") Uber-
landia; 2.°) Amparo; 3.°) Franca;
4.") Sorocaba; 5.°$ Olimpia; 6.')
P. 

• *irniui.
1958 — Sorocaba — K°) Ubcr-

landia; 2.°) Campinas; 3.°) Soro-
caba; 4.°) Franca; 5.°) Tatuí;
6.°)-Itú.

1959 — Campinas — I .**) Cam-
pinas; 2.°) Santos; 3.°) Jundiaí;
4.°) Sorocaba; 5.°) Uberlândia,
São Vicente e Araraquara. empa-
tados.
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A' KSQUBROA. AB EQUIPES OE
SANTOS E RIO CLARO, FINALIâ-
TAS DO TORNEIO FEMININO DF.
RA8QUETEBOL, ENCERANDO COM
A VllORIA DAS SANT18TAS POR 31-24
Em baixo, toda a equipe fb-
minina de basquetebol de san-

TOS, CAMPEÃ DE 1944.
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1940 — São Carlos — 1.°) San-
toa; 2.») Campinas; 3.°) riraci-
caba; 4.°} Slo Carlos; S.° Gua-
ratinguctá; 6.°) Ribeira"o Prato.

1941 — Ribeirão Preto — 1.°)
Cantos; 2.°) Ribcirlo Preto; 3.°)
racicaba; 4.°) Sfio Carlos 5.°)
Guaratingueta; 6.° Ribeirfio Preto.

1941 — Ribeirão Preto —1.°)
Santos; 2.° RibcirUo Preto; 3.°)
Guaratingueta; 4.°) Campinas!
5.°) Taubaté; 6.°) Araraquara.

1942 — Ribeirão Preto — 1.°)
Santos; 2.°) RibeirUo Preto.0) 3;
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AO AI/TO, OS QUADROS DO ENCONTRO SANTOS

X GÜARATINCsÜETA, onde' 8E VEUIPICOO O

TKIUKFO POS PRAIANOS TOR 41-34.

AO LADO, AS EQUIPES DE JUNDIAI E S. VI-

CENTE, ADVERSÁRIOS LOGO NA PRIMEIRA

RODADA, CABENDO A VITORIA A S. VICENTE

POR 43-18.
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• 0-51
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Campinas; 4.°) Piracicaba'; 5.°)
Rio Claro; 6.°) Marilia.

1941 — Sorocaba— .°) Santos
2.°) Campinas; 3.°) Sorocaba;
4.Q) Bauru; 5.°) Uberlândia; 6.°)
Tietc.

1944 — Taubaté — 1.°) Santos,
2.») Taubaté; 3.°) Bauru; 4.")
Uberlândia; 5.g) Marilia; 6.° Roi
Claro. *

Santos bi-campeão em
basquetabol feminino

RIO CLARO, ANTIGA RIVAL
DAS JOVENS SANT1STAS,

MANTEVE O SEGUNDO
FONTO

Nas varias oportunidades em
que comentamos a inclusão do
certame dcbasqaetebol para movas

no programa dos jogos Abertos
do Interior, destac. mos o acerto
dessa deliberação, provado com
o extraordinário sucesso que esse
torneio alcançou nffo só em 1941,
quando foi disputado pela' pri-
meira vez, orno nos anos se-

ãuintes. 
Em verdade, o grau

e adiantamento da modalidade
nestes últimos quatro anos, o
elevado padrão de técnica exi-
bido pelas diversas cidades con-
correntes, ao par da anima ./Ho
e entusiasmo que despertam os
prélins de ccstobol para movas,
justificam ejà o torneio man-
lido nos próximos Jogos Abertos
quando, certamente, maior ainda
será o numero de equipes inte-
ressadas na sua partidacipaçâo.

Santos, que triunfara cm 1943
depois de campanha das mais
brilhantes que culminou com o
esplendido sucesso na partida
final contra Rio Claro, capeS
de 1942, voltou_nos prélios de

Taubaté a irapor-se de maneira
positiva, demonstrando inconles-
tavel s iperioridadc tócnica sobre
as ('enaias concorrentes e pro-
porconando aos aficionados uma
serie de espetáculos apreciáveis.
Ao contrario das disputas ante-
ti res, quando cm prelio decisivo
c final defrontaram as represen-
tantes de Rio Claro, conseguiram
as movas santistas, desta feita,
superar as suas rivais mais dire-
tas jA no prelio de abertura.
Vencendo, então, de fôrma nítida,
continuaram as ceslobolistas do
litoral a produzir uma atuação
eficiente e vistosa nos demais
prélios, levando de vencida, na
segunda jornada, o homogêneo
conjunto de Araraquara e, por
fim, despediram-se do certame
encerrando-o com um triunfo
magnífico sobre. Taubaté, pelo
expressivo e core de 29 a 7.
| A equipe bi-campeS n3o con-
tou este ano com a orientaçflo

técnica de Gilberto Casati, com-
petente preparador que a conduziu
/i vitória em 1943, isto porque o
referido coach nilo esta presen-
temente residindo em Santos.
Os ensinamentos deixados por
Gilberto Casali foram, todavia,
bem aproveitados nesta oporlu-
nidade em que o professor Oscar
da Silva Musa, assistente técnico
da Comissão Central de Esportes
—encarrega ndo-se do preparo da
turma—os desenvolveu de forma
a manter a eficiência do quinteto,
assegurando-l.ie pro du vão regular.

Ao ceríam; concorreram desta
vez cinco lurma, notando-se a
ausência de varias equipes que
tiveram figura destacada no ano
anterior, entre as quais verifi-
camos Sffo Carlos e Campinas.
Também Guaratingueta que ven-
cera o torneio em sua primeira
disputa, no ano de 1941, continua
ausente nesta especialidade, en-

(Continua ría pàg. 23)
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CASA INDIANA
FORNECEDORA DAS CLASSES ARMADAS)

COMPLETO SORTIMENTO PARA TODOS OS ESPORTE*
KEDES.TVPO AMERICANO. C/ AMORTECEDORES. NAS
CORES: PRETA, BRANCA <?. MARRON .
ALBERTO deARAUJO&Cia. \
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NOS PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO

CIRCULARÁ MAIS UMA GRANDE
EDIÇÃO DO

ALMANAQUE

I r
afei :

«01

>:'¦' 
'

EU SEI TUDO"
MAGUIN FICA SECÇÍO
ESPORTIVA, GÊNERO

ALMANAQUE, VEM
INTEGRADA NO TEXTO
E TRATA DE TODOS

OS ESPORTES
ASSIM, O MARAVILHOSO LIVRO DOS

MIL ASSUNTOS NÃO ESQUECEU
0 PÚBLICO ESPORTIVO.

INFORMAÇÕES SOBRE O ANO; ARTIGOS,
CONTOS, DISTRAÇÕES, GEOGRAFIA,

ZOOLOGIA, BOTÂNICA, ARTE,
HISTÓRIA. CURIOSIDADES, ETC.

COMPANHIA
EDITORA

AMERICANA
MARANGUAPE, 15. - RIO

:*: Atende-se pelo reembolso :-:
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ESPORTE ILUSTRADO

ATAQUES EPILÉPTICOS E NERVOSOS
INTRANQÜILIDADE, JNSÔNIA

NOVO TRATAMENTO/
Ntoeotre
demodemo pare contatar o* ataaoei^nerroeot ee
•puépueõi e a UtU de mm I&RAVAL- (eot*-
çào), calmante poderoeo, prortdeadal eomM

oaçAo de elemento» opoterepleoe e ?afetai*, que reetitae a alegria e o ******
Inicie boje meemo ètie tratamento verdadeiramente ejaatffleo JNlo eoaoa
trando nas farmácia* e drogariaa, eecreva ao Depositário. Oatxa 1874-8. PaaJe.

MARAVAL
A resistencja dos
Cearenses deu...

(Continuação da pag. 3)

onze visitante sofreu, a certa,altu«
ra, o i»rejuizo de ver o seu gran»
de zmuvo Valdernar qua9t im-
possibilitado- de jogar preso a
uma contusão, que o fez figurar
na equipe apenas como áto de
presença. Além disso, a pertinácia
e as ofensivas vigorosas do seu
antagonista obrigaram-nos a proa
produção débil e desbaratada.
Dodó recebeu poucas bplaa e sem
ver-«e em Jtuncão difícil para
apará-las. Isso é urn indíce das
poucas e veladas ameaças feitas
ás redes paraenses. Aos 25 minu-
tos da puçna,. Palito marca a
no«sa terceira lx)la. Desde aí os
cearenses viram frustradas as
auas esperanças de ao menos um
empate. Os nossos aumentam a
pressão e sentem-se a vontade
em campo, quando Farias, de
um tiio livre, faz o balão ingres-
sar mais uma vez no arco dos
cearenses.

Nfto havia mais remédio. Os
rapazes alencarinos estavam der-
lotados. Daí a dois minutos todo
o estádio vibrava com a vitória
paraense.

A esquadra cearense teve
duas fases distintas quanto á sua
produção. Nos 39 minutos foi
ativa e com largo espírito de com-
batividade. Ixmro iniciou o ponto
cearense sob forma brilhante,
sendo ainda a figura esplendida
da sua linha atacante. Waldemar
é a metade da sua equipe, tendo a
colaboração persistente de Popó.
Essa zaga concorre plenamente
para o êxito de Rui, que nela tendo
confiança, é capaz de todas as
pioezas. A linha média é segura,
notadamente Zuza. Pedro esta
explorando os últimos momentos
do seu grande esplendor; já não
tem a vibração amiga e é hoje
apenas uma barreira que desafoga
o terreno mas nilo dá auxilio eti-
caz aos companheiros.

A linha avançaria é menos
agressiva que a amazonense. Pelo
menos, tanto no domingo como
ontem, não deu atribu'acões a
Dodó, nem poz em pânico a alma
dos torcedores,

A equipe cearense é forte, bem
treinada e experimentada nas

§randes 
Ir.tas. Possue os defeitos

e utilisar o jogo carregado e a
todo o momento fazer reclamações
irritantes, nisto sobiessaindo-se
Ubaldo, como no jogo desabusa-
do Pedro, cujos progressos neste
ramo de atividade são notórios.

O "onze" paraense tem dado
de si o que é possível Melhorou
consideravelmente com a presença
de Dilermando na extrema, mas
não foi feliz com a atuação de
Bereco. Este zagueiro é um atleta

robusto, disciplinado, e que des-
fruta de simpatias públicas. Maa
andou francamente" era modali-
dade a ser afoito e inseguro. Ex-
pedito esteve magnífico como sem-
pre: atento, sereno e cheio de
inteligência Dodó já se firmDU
como o maior goleiro paraease. A
linha média teve firmeza na ex-
celente distribuição de Manoe.l
Pedro, que é um jogador de gran-
des recursos, e em Sandoval que
trabalha com ardor incansável.
Vicente, sendo um médio de
classe, andou sem brilho. Farias
é indispensável para os momentos
agudos da peleja. Palito, dentro
da sua moderação, ocupou muito
bem o seu lugar.

O público extranhou que na
tarde de domingo a ala Capí-
Jaime andasse discreta, discretis-
sima. Concorreu para isso a ob-
servação meticulosa da defesa
alencarina, que a vigiou prudlen-
temente, com a instância dos dois
pirralhos serem leves de mais para
transpor o lamaçal do campa. Já
ontem á tarde eles estiveram ex-
celentes. Duas f igurinhas de porte
pouco mal* que um esquimó
piruetaram e deslizaram no ter-
reno seco. Jaime, ao lado de Capí,
é capaz de todas as coisas impôs-
siveis. E' uduma rapidez assom-
brosa e justos centros que anun-
ciam previamente a possibm-
dade de um goal...

Capí é o construtor dos epi-
sódios belos de uma linha ata-
cante. Falta-lhe chute, mas essa
lacuna ele a supre cem o seu tra-
balho de verdadeiro mágico, pe-
netrando como um estilete e se
escondendo como um raucuim
nos poros do adversário e da
própria bola.—

A arbitragem de Alberto da
Mllcher'Gama veiu confirmar a
sua ação anterior, que vem sendo
louvada e foi o que levou a de-
legação a cearense a indicár-lhe o
nome para juiz da peleja.

Gama Malcher foi imparcial e
seguro na sua marcação. Não teve
enhura conchilo e agradou pie-
namente. —

ParA — Dodó, Bereco e Ex-
pedito; Saudoval, Manuel Pedro
e Vicente; Dilermando, Farias,
Palito, Capí, e Jaime.

Ce vr.í — Rui, Waldemar e Po-
pó; Cadinhos, Zuza e Pedro; Ga-
lego, Louro, Jombrega; Ubaldo
e Mototonio.

Modijicações — No segundo tem
po, ao tebater uma bola, Waldé
mar contundiu-se. Zuza desceu
para a zaga, L uro para centro-
médio, Galego para a meia di-
reita e Waldemar ocupoua extre
ma]
Renda- 54.000.00.
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A8 TURMAS DE LCRENA E FRANCA, MOMENTOS ANTES DO JOGO

tretanto, é de esperar-se venham
ambas nos próximos campeonatos
a emprestar o brilho de sua cola-
boração á crescente melhoria que
se verifica anualmente no padrão
técnico do basq ictehol feminino
interioriano.

Formaram na equipe de Sai-
tos, bi-campeã de ccstobol temi-
nino nos Jogos Abertos do In-
terior, as seguintes jovens: Ma-
rina Bensdorp Mcna, J urema
Cléa Figuerôa, HildaCunha Paiva,
Alice dei Boni, Zuleika de Uh-
veira Leite, Zuleidc de Oliveira
Leite, Maria de Lourdes Galvão,
Zulmira Pinho, Lourdes Fernan-
dês;-Anita Habib e.Usa Cardim.

-- pertencentes ft vários clubes li-"* 
liados "áV-Liga Santista de Bas-

quetebol.
'Í 

RESULTADOS GERAIS —

BASQUETEBOL FEMININO

O torneio feminino de ccstobol,
disputado em turno completo,
acusou os seguintes resultados:

Scgunda-jeira, 18:

Taubaté 30 versus Catanduva 8
Santos 31 versus Rio Claro 24

Terça-jeira, 19:

Rio Claro 28 versus Taubaté 21
Araraquara 32 vs. Catanduva 11

Quarta-}eira, 20:

Santos 32 versus Araraquara 18

Quinla-jeira, 21

Araraquara 25 vs. Taubaté 12
Santos venceu Catanduva por

ausência.

Sexta-]eira, 22

Rio Claro venceu Catanduva
por desistência

Sábado, 2)

Rio Gaio 27 r.r. Araraquara 16

Santos 27 versus Taubaté o
— FINAL —

CONTAGEM DE PONTOS

Damos a seguir a colocação
final tias cidades participantes
do certame para moças c a res-
pectiva contagem de pontos para
efeito de classificação no cômpulo
final dos Jogos Abertos de 1944:

1.° Santos
2.° Rio Claro
3.° Araraquara...
4.° Taubaté
5." Catanduva..

10
6
4
o

pontos
pontos
pontos
pontos
pontos

QUE FOI VENCIDO POR LORENA, PELA CONTAGEM DE 35-26
?$*¦*

Grande triunjo assinalou Taubaté
nocertam e de Basquetebol Masculi-
no. Sorocaba, titular em 19-i", dis-
pulou a final com os novos cam-
peões, classificando-se em segundo
lugar — As demais colocações
até à sexto posto.

Continua o torneio de basquete
boi para homens a constituir
a atração principal da magna
olimpíada interioriana . Desta feita
concorreram ao animado certa-
me da especialidade — que é
a razão de existir dos Jogos
Abertos — nada menos de 34
cidades, o maior numero até então
observado nessa competição. Por
este mesmo motivo é que o tor-
neiq acusou transcorrer brilhan-
tissimo, apresentando uma série
de prélios empolgantes entre ad-
versar ios aguerridos e que se
haviam preparado conveniente-
mente.

Pódc-se, portanto, avaliar o
esforço e espirito de lula exigidos
a uma representação que pre-
tenda triunfar em torneio de
tal envergadura. E Taubaté,
que cumprira no ano anterior
uma exibição técnica qitasi im-
pecavel, aparecendo como o con-
junto melhor ajustado, harmo-
nióso e perfeito,, logrou, desta
feita, obter o ambicionado cetro
de campeã.

Por estas mesmas paginas pre--
vimos, logo após o encerramento
da olimpíada de Sorocaba, o
sucesso completo da representa-
ção taubaleana no campeonato
de bola ao cesto dos Jogos Aber-
tos de 1944, e vimos confirmar-se
esse nosso prognostico colhido
então, não só pelas observações
que havíamos feito rio certame
anterior como também pelo falo
de sabermos continuar à frente
da equipe, como seu preparador,
a figura marcante de Ângelo
Mônaco, esse destacado valor
que tantas vitórias reúne em seu
belíssimo cartel de técnico. Tau-
bate superou durante a campanha
deste ano nos Jogos Abertos,todos
os adversários determinados pela
respectiva chave que encabeçara
para, no final, medir forças com.
o mesmo antagonisla de 1943
Sorocaba. Não repeliu Sorocaba
o seu feito brilhante do ano
anterior, quando decidiu a par-
tida na prorrogação por uma cesta,
entretanto, embora perdendo nesta
nova disputa continuou a ser
o mesmo quadro valoroso que
empolgou os desportistas soro-,
cahanos.

Na partida final deste ano,
imnôs-se Taubaté a Sorocaba
pelo expressivo escore de 39 a
28, atravez de uma partida em
que os novos campeões foram
tecnicamente superiores. Batida
pelo conjunto rival tornou-se toda-

via a equipe visitante admirada

pela energia e resistência oferc-
cida numa disputa em que lhe
cabem também, pelo cavalhe -

rismo e correção, os méritos do

quinteto vencedor.
No 3." c 4." postos, por ques-

tão de "chaves", colocaram-se
turmas tecnicamente inferiores as
classificadas em 5." c6.- lugares,
emquanto que Guaratingueta, der-
Cotada pela turma'de Santos num
dos prélios ,èm que interveiu,
nem chegou a obter classificação
entre as seis melhores turmas,
quando na verdade, se apresen-
lava como um dos mais sérios
candidatos ao título máximo. O .
certame, além da sua grande ímã-
lidade, serviu para mais uma vez,,
demonstrar o grau de progresso,,;^
c a difusão do basq leteb )1 nos
mais longínquos rincões do Es*
lado de São Paulo e do País
e para evidenciar o carinho .
que os círculos esportivos de
cada cidade dispensam á melho-
ria do padrão técnico de suas
representações. %>:

Ma, ainda, uriia circunstancia
curiosa que o torneio de basq.iete-
boi masculino dos Jogos Abertos
do Interior tem apresentado nes-
te!:, últimos anos com as alterna-
tivas oferecidas pela conquista
do título máximo. Guaratingueta
que inscrevera seu nome há his-
toria do certame em 1940, teve
que transferir a posse do troféu
para Santos em 1941, emquanto
que em 1942 Piracicaba suplantou
os praianos, sagrando-se campeã.
No ano passado, Sorocaba 

' 
sur-

giu como titular, seguida de Tau-
bate, para este ano, finalmente,
inverterem-se os papeis com o
triunfo laubaieano sobre os cam-
peões de 1943. . .

Damos a seguir os resultados
gerais do

{Conlináa no próximo número)
.^ESfÔRTE ILUSTRADO
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