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SE A VERDADE ÁS VEZES FERE,
A MENTIRA, ENTÃO...

Diz-se que a verdade é dura e, às vezes, que de tão dura fere. A reflexão
é preciosa, principalmente porque evita que subestimemos os danos da mentira.

Isso vem a propósito da concentração dos jogadores do selecionado pau-
lista nas dependências do Clube de Regatas Vasco da Gama, em S. Januário.
Essa concentração teve uma história longa. A direção do grêmio cruzmaltino,
por múltiplas circunstâncias, estava inclinada a evitar concentrações, na rua
Abílio, de jogadores estranhos, ou seja, de clubes e selecionados. Entre outros
motivos, porque se desejava efetuar algumas reformas, internamente. Com o
encontro paulistas x gaúchos, aqui no Rio, aqueles pleitearam a localização dos
seus defensores em S. Januário, tendo em vista a excelência das acomodações
e da cozinha, como fora anteriormente constatado. Sendo Ciro Aranha, além
de representante dos bandeirantes, vice-presidente do C. R. Vasco da Gama,
tudo se acomodou. Mais uma vez prevaleceu o cavalheirismo do Ciro e so
patenteou o espírito de colaboração doe cruzmaltinos. Os paulistas alojaram-se
em S. Januário.

Quando a representação da Paulicéia regressou aos campos de Piratininga,
vergada ao peso da responsabilidade de uma derrota séria, tendo pela frente
u'a missão ainda mais pesada, rebentou a bomba. Elemento ou elementos
menos integrados na ética profissional, possivelmente acorvadados ante uma
reação dos seus fãs, e à vista da necessidade de aliviar responsabilidades, repu-
taram de nociva a concentração feita — alimentação deficiente e inadequada
e acomodações impróprias — atribuindo-lhe, no revés sofrido, uma influência
preponderante!

Sabotagem legítima! Quintacolunismo puro!
E o escândalo entrou em gestação.
Mas logo o bom senso se fez presente. As idéias perturbadas tomaram

seus lugares.
Se fora Ciro Aranha, representante dos paulistas, que obtivera o consen-

timento do C. R. Vasco da Gama para que em seu campo fosse realizada a
concentração, também Ciro Aranha, representante dos paulistas, deveria ter
obtido o necessário tratamento para os jogadores dos seus representados. Aí
as luzes foram se acendendo. Os jogadores ficaram hospedados aonde ficam
os do clube e aonde estão, agora, qs do selecionado carioca! Todos os alimentos
foram fiscalizados pelo médico dos paulistas e os cardápios previamente apro-
vados! Todos os servidores do clube foram postos à disposição dos bandeirantes,
inclusive Departamento Médico, roupeiros, etc.

Afinal, que é feito do mau trato, da ação quintacolunesca da concentração
de S. Januário que o entrevistado ou entrevistados insinuaram com suas de-
clarações?

E que papel pretenderam dar a esse bom homem, de administração serena
e ponderada, trabalhador honesto e desinteressado, a esse indivíduo que mistura,
nos seus afazeres, além da árdua vice-presidência do C. R. Vasco da Gama, a
espinhosa função de representante da Federação Paulista de Futebol?

Não quero insinuar, nem sugerir, que essa Federação Paulista de Futebol
deva um desagravo público a Ciro Aranha, mas penso que a ela cabia botar
os pingos nos ii. O seu silêncio sobre os fatos em nada prejudicará 9 vice-
presidente vascaino — pois ninguém trocará o seu conceito elevado pelas decla-
rações levianas de jogador profissional — mas resultará contra os seus inte-
rêsses, pois a entidade paulista se tem feito notar pela^altivez de gestos e pela
elevação da conduta dos seus dirigentes, com que a-tradicional fidalguia do
futebol bandeirante se tem mantido até os dias presentes.

E se de fato a entidade pretendesse desagravar Ciro Aranha, o C. R. Vasco
da Gama e os cariocas que os constituem, não se deveria limitar a una ofício
bem redigido ou a uma declaração pública, e sim estabelecer um inquérito no
qual tivessem palavra as esquinas, ós corredores, o relógio, as mesas e o bar,
sempre mudos, do estádio de S. Januário...

Escreveu MENDES —



'(¦'..* *"* 
..* . .. ." -r."'- 

¦"" • 
. ., 

l 
.... '*. S-. .

• . * -
Br ,

»:*1 •-

Ump vitorio como a que con-
seguiram os gaúchos nobre os
paulista?) constituo um feito quo
6 procurado desde que surgiu o
campeonato brasiloiro, «lia 22 an-
nos! Todos os XI concorrentes
tôm a suprema aspiraçilo de aba-
tor os cí»riocas e os paulistas, e
justamente o qi'0(1ro quo sempre
ma ia se aprcximou dessa faça-
nha foi o gaúcho. Foi justiça
lhe (.•abe tal feito um pri-
melro lugar. Aliás, cm 1930
em Porto AJbgre, os gaúchos dei-
rotaram nílo só os cariocas como
os paulistas. Os quadros joga-
ram assine:

cjauciios: Penha, Miro e Luiz
Luz; Sardinha, Itararé e Risada;
Sorro, Itussinho, Cardeal, Fo-
guinho e Tom .vlix.

paulistas: Jurandyr, Jaú eCai-
nera; Brito, BrandffO c Argcmiro,
Mendes, Luizinho, Telcco, Tin; e
Impornto.

Fizeram os tentos, na oroem:
Imperato, Foguinho c Cardeal

Tratava se, porem üíí cmejfw
em campo próp-io. Em S. Paulo
o no Rio os cariooi s c os paulistas
continuavam invictos. Neste 19-14
os ga-.-clu.s acertaram o golpe
em campo neutro, digno jp se vô
de ser equiparado a um triunfo
cm campo pau.ists. As duas sele-
<;ôos quo so defrontaram desço
1022 tiveram «csultados dos mais
variados, sempre, já se síiImí, fa-
vçravel aos paulistas* Assim gran-
de é a diteença de vitoriai: e
de tentos pró bandeirantes, mas
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KM BAIXO, UM EPISÓDIO DO MEMORÁVEL PRELIO DE 193Õ, QUANDO
OS GAÚCHOS VENCERAM PBLA PRIM3IRA VEZ, 03 PAULISTAS, PELA
CONTAGEM DE 2-1, E, k DIREITA,A SELEÇÃO À QUAL COUBE

tSSA HONRA.

Acima, o da direita é o técnico telsmaco toazão, pré-
parador dos 11 sulinos de 1938 e a quem coube idêntica
função no conjunto que bizou o feito, 8 anos drpoi8
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SO AOS GAÚCHOS COUBE, ATÉ AGORA, A
GLORIA DE VENCEREM, NO CAMPEO-
NATO BRASILEIRO, OS SELECIONADOS
MÁXIMOS DO RIO E DE S. PAULO
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os gaúchos algumas vezes esbarra-
ram seriamente no sucesso. Pode-
riam por exemplo, ter vencdo
urra vez, nos tempos de Fried,
Néco, Heitor, etc., si um dos
préiios do passado fosse disputado
no Rio.

Em 1922, por exemplo, grande
foi a suipreza quando os ganchos
chegaram o vencer o jogo por
2 a 0. Foi preciso uma "viraaa"
em regre par., ebate-los, por 4 a 2.

Os quadros daquele saudoso pró-
l io inicial foram estes:

paulistas: Primo, Bianco e Ba*tô,
Bertolino, Amilcar e Gelino; For-
raiga, Heitor ,Fried, Néco e Ro-
drigues.

GAucfios: Lara, Néco e Presseri
Talco, Xingo e Dolival; Leão,
Lagarto, Willy, Mosquito e Barros.

Os tentos iorarr feitos por
Barros, Bianeho (contra), Fned

-<2), Néco e Rodngiues.
Oufos .partidas vieram depois

c os pai listas não tiveram granae
dificuldades era vence»*, uma vez

das quais, era 1929, o resultado
foi de 9 a 01

Enfetan to, em 1926, os gaúchos
ameaçaram seriamente a vitória
pois chegaram o ganhar por 3 a 1.
O susto foi giande, vencendo os

Ísulistas por 5 a 3. Outros pré-
os muito difiee:s foram aqueles

de 1931 e de 1940. Num, o re-
sultado n*lo passou de 1 a 0! Fo'i
a partida que revelou o zagueiro
Luiz Luz. Como custou abater-
lhes a defesa! No outro prélio, o
1.° da série, realizado no Paca-
enbú, son ente foi possível der-
rotá-ios por 2 a 1.

Como vemo» várias vezes, no
pióprio campo de S. Pauio, a
vitória sobre os geuchos foi pe-
nosa. A sorte poderia ter favo-
recido menos os paulistas e teria-
mos entáo visto os sulinos vencer
come o fizeram nos 2 a 1 recentes
do Rio.

Con essa vitória, poÍR, o XI
gaúcho é o único adversário que
no eampeomto brasileiro, em 22
anos de luta foi capaz de derro-
tp-, em Porto Alegre e no Rio,

os verdadeiros selecionados n.á-
ximos paulista e euiocr.

TaL proezas, aliás, estão com-
pietameme de acordo com o prostí-
gii que sempre desfrutou o fu-
teboi dos pampas de ser o n.*» 3
cio país.

NOTA — Deixamos de consi-
derar a denota «ha paulistas e
cariocas, as que s0 rejrihtraram

Propriedade da COMPANHIAEDITORA AMERICANA. Dire-tor: Gratuliano Brito. Enderê-
ço: Rua Visconde de Maran-
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no cvnpeonato d» C. B. D., do
1933-44, campeonato este de fòr-
çaa inferiores, quando o XI do
Espírito Santo acrrotoi., nó Rio,
os amadores cariocas ác Amea,
por 5 a 4 e os baianos venceram
na Bahia, o selecionado de joga-
dores secundários que representou
S. Paulo.
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BsronTfl iLUiTiiAiio estava em
débito para com os seus iertoren.
K* oue tendo chegado ao seu tfr-
mino o campeonato do íutebol

fircfiftflional 
paulista, com 'a bri-

hantiasiir*. vitrtna do Palmeiras
deixámos de publicar, como de
hábito, o rofoopécto desse cam-
pconato e a conduta do campe&o

Aqui vai, poift, o pngan.cnto do
débito. _. *****

Depois do certamen da 1913,
no qual o 8. Paulo F. C, levan-
tou o título tfto ei bicado, fez
alarde do valor dos reío-coB en-

?ajados 
nos campoa do Distrito'edere.l o grêmio sftopai lino, in-

citi.ntlo seus concurrentes » bus-
carera valores positivos c carta-
ees capazes de sustentarem o ritmo
ascencionol dos rendas. E o Pai-
meirns completou, em 1044, a
uriecadaçflf de vai<res dos cam-
pos guanoborinos iniciadf em 1913.

O grêmio do Parque Antartca
repetiu a reaçfto de 1942. Em 41
ficrtra apenas no terceiro logar
e logo no ano imediato levantava
o titulo. Tombem en: 1943 o
Palnreiraa nfto foi acirro do.te»-
ceiro posto, mos em 1944 guin-
dou-se ao de lide*, conquistando
pelo décima voa, o oompeonato
paulista de futebol!

Nosta temporada que pe findou,
o Palmeiras pareceu começar pior
ainda do quo no ano, anterior.
Em dois jogos, t»es pontos pèi*
d idos, logo de início. Mas thií
era cliente oe "periqt itos" pri-
meram pela regularidade. Haviam

coube ao Palmeiras, uividindo a
honra cora o 8. Paulo, a honro
do recorde sul-americano abso-
luto em arrecadações de campeo-
natos locais, cora a soma de
552.970 cruzeiros!

Damos, em seguida, o resumo
do campeonato com r0forencia
a conduta que neles tiveram os
palme irenses.

TURNO

1) Palmeiras 2 x Ppirnnga 2
(26-3-44) — Rendo: CrS 79.3ft8.00
Juiz: Victor Cnn-atú.

Obeídon. Caieira e Junqueira;
Og, Woldemor e Dacunto; Cs-
cua, Luiz Viana, Vilalba, Vila-
doniga e Limo.

Goela de Cacufl (2) .
2) Palmeiras 0 x Portuguesa

Santista 1 (2-4-44) Renda: Crc
35.400,00. Juiz: Rodolfo Wenzel.

Obcrdar», Caieira e Oswaldo.
\mérico, Og e Dacunto; Caculi,
Luiz Viana, Vihiba, Lima e
Carreiro.

3) Palmeitas 2 x Santos 1
(9-4-44). Ronda: CrS 73.620,00.
Juiz: Victo»" Carratú.

Oberdm, Caieira e Oswaldo;
Og, Dacunto e Gengo; Luiz Viana,
Gonzalez. Vilodonige, Lima e Jor-
ginho.

« GoaJs de Gonzalez (de penolty)
e de Dacunto.

4) Ptdmeiras 2 x Jabaquara 0
(16-4-44). Rendo C'r$ 45.131,00.
Juiz: Victor Can-atú.

Oberdan, Caieira c Oswaldo;

0 CAMPEONATO
PAULISTA DE 1944
FOI 0 DÉCIMO TITÜ

CONQUISTADO
PELO PALMEIRAS

ANOSI
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perdido três pontos doh dois
primeiros jogos rrns só perderam
um nos oito consecutivos, fin-
dando o turno com 4 pontos per-
didos. No retorno o Palmeiras per-
deu mais 4 pontos, em eonse-
quencia do 2 derrotas, uma frente
ao Ipiranga c outra frente ao
Corintians. Ató certo ponto, para
o cronista, o desfecho do campeo-
nato nfio foi uma autertiea bur-
preza, pelo roenoc. contrariou a
ímprcssfto geral de que o título
seria decidido entre o 6. Paulo
e o Corintians. Mas o Primeiras,
na reta da ehegaua. superou os
favoritos. E insofismavelmente,pro-
vanao eficiência cm todos os
setores. Enquanto, por exemplo
o seu ataque marcava 50 tentos,
a sua defesa doixava passar ape-
nos 19. produzindo um saldo mag-
nííieo do 31 tentosl Além disso
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Og, Dacunto e Gengo; Jesus,
Gonzalez, Viladoniga, Lima e Jor-
ginho.

Goals de Jesus e Jorginho.
6) IMmeirns 3 x Comercial 1

(23-4-44). Renda: Cr$. 46.59S,00-
Juiz: Di.rval Valente.

Oberdan,' Caieira o Oswaldo;
Og, Dacunto e Gengo; Jesus,
Gonzalez, Viladoniga, Lima e Jor-
ginho.

Goals de Lima, Jorginho e Og.
6) Palmeiras 4 x Corintians 1

(30-1-44). Renda: Cr$ 2o7.882,00.0
Juiz: Arthur Janeiro.

Oberdai., Caieim e Oswaldo;
Og, Dacunto e Gengo; Jorginho
Gonzalez, Caxambú, Viladoniga,
e Lirta.

Goals de Caxambú* (2) e Jor-
ginho (2).

7) Palmeiras 8 x Sflo Paulo 3

(4-6-44). Renda: Cr$ 533.832, 00
Juiz: Américo Tozzini.

Oberdan, Caieira e Oswaldo;
Og. Dacunto e Gengo; Gonzalez
Lima, Caxambú, Viiadonipa e
Jorginho.

Goels de Caxambú, Jorginho e
Gonzalez.

8) Palmeiras 2 x S. P. R. 0
(11-6-44). Renda: Cr$ 134.101,00.
Juiz: Paulo Garcia.

Oberdan, Caieira e Oswaldo,
Og, Dacunto e Gengo; Luiz Viana,
Gonzi Íez, Caxi.mbú, Lima e Jor-
ginh(..

Goals ch. Dacunto e Caieira
(de penalty).9) Palmeiras 5 x Portuguesa de
Desportes 1 (18-6-14). Renda:
Cr$ 72.846,00. Juiz: Jorge Miguel

Oberdan, Caiera e Oswaldo; Og,
Dacunto e Gengo; Lima, Gonzalez.
Caxambú. Vrfadomge e Jo«ffinbo.

Goals de Caxambú (2), Vila-
poniga, Gonzalez e Jor inho.

10) Palmeiras 2 x Juventus 0
(25-6-44). Renda: Cr$ 73.987,00.
Ji.l: Rodolfo Weizel.

01)crdan, Cmc ra e Oswaldo;
Og, Dacunto e Gengo; Gonzalez,
kima, Caxombú, Viladoniga e
Jorginho.

Goals de Viladoniga o Limi.

RETURNO

11) Palmeiras 3 x Portuguesa
Santista 1 (9-7-44). Renaa: Cr*
64.022,00. Juiz: Durv*l Vaiente.

Oberdan, Caieira e Oswaido;
Og, Dacunto e Gengo; Gonzalea,
Limo, Caxambú, Viladoniga e
Jorginho.

Goí.1s de Quirine (contra), Gon-
zalez (2) sendo um de penalty.

12) Ptlmeiros 0 x Ipiranga 1
(16-7-44). Rendi: Cr$. 127.542.00.
Juiz: Rodolfo WerzeL

Oberdan, Caieira e Oswaldo;
Og, Dacunto e Gengo; Gonzalez,
Lima, Caxambú, Viladoniga e Jor-
ginho.
13) Palmeiras 3 x S. P. R. 0
(23-7-44). Renda: Cr$. 53.272,00
Juiz: Pa tio Gi.rcia.

Oberdan, Ca<eira e Oswaldo,
Og, Dacunto e Gonzalez; Cacuá,
Gonzalez, Viladoniga e Canhotinho
Goals de Gonzalez (depenaity),
Og e Cacuá.

14) Palmeiras 1 x Portugueza de
Desportos 0 (6-8-44). Renda: Cr$
83.295,00. Juiz: Jofio Etzel.

Oberdan, Caieira e Oswaldc;
Og, Dcunto e G,engo; Gonzalez,
Waldemar, Renato, Viladoniga, e
Canhotinho.

Goaloe Viladoniga.
15) Palmeiras 5 x Comercial 1

(13-8-44). Renda: Cr$ 64.272,00.
Luiz: Rodolfo Wenzel.

Oberdan, Caieira e Oswaldo;
Og, Dacunto e Gengo; Gonzalez,
Luiz Viana, Cpxambú, Viladonioa
e Canhotinho.

Goals de Caxambú (2), Viia-
donigo, Og, e Gonzaiez.

16) Palmeiras 1 x Corintians 2

Contínua na pâg. 10
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A campanha dos mineiros
no campeonato nacional de

futebol de 44

José Pcrsilvs, membro do Con-
selho Regional de Esportes do
Estado de Minas e figura do ro-
marcado acatamento, nos meios
sociais e militare», além dava-
liosa cooperação de José Canos

Furtz, Ari Martins, Joaquim, Letro
Evandro Becke, Manoel Mar-
tins Ramos, Benedito Alves de
Jesus, (Baiano), José Moreira
de Assis Velho (Zezé Mexe-

Continua na~pag. 10.

Comentário de SIMÕES COELHO r

;'/
Minas Gerr.es, que semp-e J*( pírito Santo), uma em Niterói

ocupou lugar de destaque na \X (Estado do Rio), uma em Silo
tãboa de coiocnçfio do cenário 4* Paulo e três no Distrito FedcrnJ,

? :•

\'V":

um ligeiro tropecÃo com a eli- (*cd inação de suu representação ]frente aos fluminenses. Ademar J|
Pimenta, sem ser dansarino ou"
regente de orquestra, aventu-^
rou-se em introduz 'r o sembft
onde a valsa goza de vasto pres-^tígio. Conseqüência: vieram aque-
les 5 a 0 do Estádio Antônio
Cai los, fato inédito nos despor-
tos das a»tcrosas

Para o campeonato deste ano
os administradores ,e responsáveis
peios destinos da representação
Mineira apresentaram-se com a
dupia responsabilidade de fi-]
guiar com destaque no certame
como sempre aconteceu, e re-
colocar Minas na situação que
sempre desfrutou frente aos seu»
mniorpg adversários do País.

A tarefa foi árdua, sem dúvid..,'
mas o resultado aí está.Tomando
parte em 8 jogos, a representa-
ção da Fedcraçiío Mineira con-
seguiu 6 vitórias e 2 derrotas.
O último compromisso deu-se
frente aos campeões brasileiros,
os Cariocas, para os quais per-deu pelo escore de 2 a 1. I

Disputou duas partidas em Belo
Horisontc, uma em Vitória (Es-

apresentando-se como o entiaa-
c.e que cisputou maior número
de jogos no Campeonato Brasi-
lc!ro, spesar de ter do se loco-
mover varias vezes e enfrentar
as mais penosas viagens. Msrcou
19 "goals" e teve 10 contra.

& A seleção Mineira só não cor-
[ respondeu a expectativa no Peca-

embú, justamente quando con-
tava com todos os fatores fa-
voraveis. Gabardinho e Ferreira
centro avante e centro médio,
não participaram do jogo e nisso
residiu o fracasso dos Mineiros
que provaram, oito dias após
e integrados daqueles elementos

§' as suas verdadeiras possibilidades.
W O Presidente Saint, Clair Va-

ludares pôde, por isso, se consi-
derar plenamente satisfeito com
o resultado alcançado, este ano,
pela representação da Federação
Mineira de Futebol. Prestigia-

t, do pelo Governador Benedito Va-' ladares e todos os desportistas
í do Estado, na su<\ maioria ab-

Hohitn, o prestigioso maioral de
Belo Horizonte, contou ainda com
a colaboração honesta e benéficolda imprensa do Estado de Minas

lia e do homens bem intencionados

Nenhum RELÓGIO lhe dará
tonta SATISFAÇÃO

como o

CYMA
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A EQUIPE MINEIRA QÜE DISPUTOU O CAMPEONATO DE 1944, DO QUAL FOI ELIMINADA PELOS CARIOCAS
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Tom sido maib ou mcnoa co-
mum, no futebol brasileiro, a
faita de ura elemento para aquela
ou esta posição, a altura do ni-
vel técnico ae um todo arquite-
tádo. /Vgora, por exemplo, se
pretenda fonnar ura selecionado
nacional e t oportunidade aí
vera com a nossa participação
no sul-americano extra do Chile.
O selecionador esbarrará com a
dificuldade de encontrai umcen-
tro-raécio a calhar. Achar-se-á
un. Ávila, no Rio Grande do
Sul, afeito a um sibten a de jogo
já em desuso nos centros fute-
bolisticos maiores e, begi.ndoto-
dos os ind"cios, incapaz de uma
adaptf.Tfio rápida a ura plano
tátieo òiverso daquele a que et-
tá habituado. Em S. Paulo des-
tacar-se-á, apenns com probabi-
lidades, Ruy. E aqui no Rio a
carência é tfto grande que o posto
co selecionado regionf 1 está sendo
ocupado por um rapaz de grandes
méritos que 6 Danilo mas que
nfto dispõe de recurso* físicos e
fisiologcos capazes de grranti-
rem, perante um técnico de res-
ponsabilidade, a sua inclusão num
qtadro nacional. Aí, então, o
técnico ficará sujeito ás incerte-
zas da adaptaçilo dé i.m Ávila
ou dn improvizaçilo de um Jr,;me,
ou outro qualquer, cujas vir-
tudes o recomendem.

0 que é sobremodo interessante,
porem, é que essa n lta nunca
se verificou com relação aos ar-
queiros!

Em todas as épocas, se n&o
nos falhara as anotações, sempre
teve c futebol brasileiro grsndcs
valore* para o arco. Retxoce-
dendo até 1913, vamos encon-
trar, de lá pani cá, Casemirc,
Robinson, Marcos, Baena, Pri-
mo, Kuntz, Nestor, Tuffy,* Athié,
Amado, Batalha, Joei, Jagutré
Velloso, Victor, Aimoré e outros

3ue 
ainda sáo astros dos nossos

ias. E estes foram os que se
consagraram aos olhos do país.
Outros ha qi.e conservadores, in-
dissoluvelmente ligados ao seu
habitat — seu meio e sua gente—
jamais se deixaram fascinar pela
atrr.çáo dos grandes centros, dos
grandes clubes. Nilo presclsa-
mos ir muito longe. Temoepela
frente o exemplo de Kafunga—
flunvncnse de nascimento — oue
se radicou em Minas Gerais e
lá está até hoje. Kafunga, neste
campeonato brasileiro que se de-
senjOia ainda, foi um dos mais
destacados jogadores, nfto apenas
na posiçáo mas entre todos os
que se exibiram. E Caju, porá-
npense, que chegou a integrar
o se*ecionado brasileiro partici-
pante do ultimo sul-americano
com rara preeminencia. Oajú re-
cebeu ofertas tentadoras que lhe
desvendavam um futuro briilhar.te
nos gramados do Rio e de S.

"-''*?

..;,

O Campeonato Nacional cox
arando os Grandes Arque

i*
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Paulo. Preferiu, entretanto, n sua
Curitiba modesta aos cartazes
do profissionalismo do Rio e de
Sfto Panlol

E' verdade: o futebol brasileiro
possúe um celeiro inexgttavol do
arqueiros. E arqueiros de uma vi-
tal ida de assombrosa. Conquanto a
posição pareça cômoda para um >
jogador de futebol, compensa tffgr
aparência com o perigo sempre
próximo e com as virtudes ex-
oepcionois que exige. Capuano fi-
cou inutilizado em conseqüência
do seu arrojo. E não ha esse go-
lairo que nâo conte, no seu car-
tel, fraturas e contusões conse-
ei tivas. Nüo obstante tudo isso,
Marcos foi do qun-Iro carioca de
1914 a 1919; Casemiro foi guar-
oi&o do selecionado bandeirante
de 1913 a 1917; Athiô manteve o
gaiardílo da farns, também no
selecionado pauliota oe 1926* a
1931; Batatais 6 figiu*a obrigato-
ria nos selecionados paulista e
carioca desde 1934; L a figura
mais impressionante é a de Ju-
randir. Tendo conquisUdo, este
anc, no C. R. Flamengo, o tri-
campeonato carioca, título que
só seis clubes grandes do Brasil
até hoje conquistaram, Jurandir
é um recoide de longevidade.
Apareceu pela primeira vez no
arco da seleção paulista err 1933.
E ha onze anos Jurandir é nstre-
de primeira grandeza, tendo fi-
gx.iado varias vezes em quadros
nacionais e pgora rr.esmo inte-
grando o conjunto carioca que
disputi. o certame nacional de
1944.

•m

E eiqLantc e^ses craqies se
mantém em fôrma, ano a traz de
ano, oufos nomes surgem au-
reolados.

Como o c? mpconato brasileiro
é uma oportunidade que a todos
os centros futebolísticos do Bi a-
sil se proporciora para que r.pre-
sentem seus expoentes, é esse
campeonato um revelador de
craques.

Neste ano, consagrou-se, entre
os arqueiros, Julinho, do min-
dro do Rio Gr ar de do Sul.
Julinho atuou no Rio perante
uma assistência que via, do outro
lado, no quadro bandeirarte, um
Oberdan de grande clf.sse e que
acabava de presenciar mr.gnlfi-
cas exibições de Kafunga, con-
tra os cearenses e os cariocas, e
de Jurandir em todo o campeo-
nato metropolitano. E esse tri-
bunal foi unanime om apontar
Julinho como um legitimo ex-
poente.

Como se verifica, o campeonato
brasileiro continua a descobrir e
consagrar vabres e o futebol
brasileiro continua d:spondo de
ura celeiro inexgotavel de ar-
queiros da mais alta estirpe.
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FUTEBOL EM RIO CLARO
Saerou-se o "Rio Clarense campeãolocal de 1944

Fundado en; 28/8/1910, descrever o que tem sido o passado desse

cube c«"u» mcãL durante 34 ano», passados, »erm oeupar n-u.tos

"** O* Velo Clote murou-» Campeio da cidade de M»CUftgMgg
título esse cm poder do seu maior adversário, o Rio Claro Futebol U1UD

SS-; Palmeiras, Corintians e outro» 
f"^^^

pitai Paulista. K foi nessa temporada que o 
£«to 

tarata o Sfto bento
sendo umu das suas grandes gló'ias. Lnfrentnndo-o mais duas \ezw.

Sffi&S «o elube ue «A*.itj» .bis Mg»*'?**, «2x2
n v«,ir niithn foi Camnefio do InteriO* de 1025 e coutava, ncssn i.pt«.ii,

eim un. folte e"„jun3 Entretanto naquele ano temíveis e respetados
cltbes havia no Interior Pm lista.

Enfrentou o Sio Bento Campeio Paulista de 1925 »• 
^"«^S;

tertien, perdendo por 2 a 1 apenas, ^ta .CODmdemdft^i^ tendo

Bido iaii dessa incsquocivcl nortida o Snr. At.ho Gr.ni.ldi. ff»« P™JL
dicou nitidamente o* Velo CÍube. Quem ss* su|J ^^J*£K^
nato/afirmou que o Veio teve um jogo super,orno ^ , ^f" 

™
u vista de uma atuação justa, e imparcial do juis o titulo de Campeão
Paulista de 1925. .

O Velo Clube, frente ao Sao Bento, apresentou, Ofn^J^m
Aibcvtini, Romulo c Jonas; Curnevale, Polasln e Gnuicyioli, lico,

Augusto, Américo, Melinho e Vcntm. Pizote. uaí.í+«, Pnlnatr;
E' treinador atual o consagrado e Veterano *g$^>JXg&

0 maior nerteralfo, de seu tempo, conhecido como o Mestre eratodo c

Interior Paulista. Teve em seu apogeu de g ónas. V^V^Ím mn in

grassar no profissionalismo, dos grandes clubes oo C p« oi. ireicnu
Hcmpre, í sua moCesti profissão o nfto oe.xar o seu quende clube, que

Silo seus diretores, presentemente: ^^^J^ÍP-sSS^^mS
Presidente José Branco Lioni, 2." vice-presidente § Jg^ágSS!
Liceira, 1.» Secretario Geral Sebastião M .Costa, 1-° vice-sec^tflnc Ni-
colau Bacnm., 2.» vico-secrotiuio Jurandyr Pimcntel, 1." 1 esoureiro
Pedro RÒvecat, 2.» Tesoureiro João Cristofeleti. ««iftPOHO

Coshhliio fiscal.- Eduardo Enrique Lima, Nicolmo 1 cloroso,
Júlio Gemes Costa,. _, ., ¦ o.,.u ™m

DiiiBTon ESPORTIVO. - Nelson C».margo, Couto, oVeie, Cwb,.com
uma diretoria cheia de grandes, rei ponsabnidades {^^'flH^j?
levar avante os destino, do club, pari, orgulho do Iuitcboi lauiuta.
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HÉvifll flfl flL ,B7B bfl B*^'vJ bV«J BuBLJ ' "*'¦
¦'B^fl LBlS Burfl Bfl K9 I¦¦I Hj PBjl Pll^i

Hfl Kdlài .t .Ma Am 1 Jfl -'x
BBx Bfl bBb^Lbb ' fc.M mLÂm Bflflflflfll fl> ^^fl flk w ^ 9 Â§ *^BJ

BBBB Bb^^bI fl ^T M 7 !»•'*¦ Bf ' Lü fcí»X ÉV «9 B^ I •¦ I ^1 H¦B I I M\ .-mr ¦ B flX_ ^f-s»~ flftW^lfl K " ' él ¦
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De pé; dft ciqucrdft pnrn a direita. Gino, Flávio, Moreno, Emidio Grn.
til o Zéquinha. De joelho, da esquerda pnra a direita t Didi, Jnburs,

Anioninho Couto • Mirinko.

0 campeonato paulista...
(Continuação da pâg. 6 )

(2-8-li). Renda: CrS. 332.189,00
Juiz: Pftúio Garcia.

Oberdati, Caieira e Oswaido,
Og, Docunto c Gengo; Gonzalcz
Luiz Viana, Caxambú, Viludonica
e Lima.

Goals de Gonzalcz (de penalty)-
.17) Palmei'as 6 x Juvcntus 3

(ia0-M). Renda: d-S 101.443,00.
Juiz: José Alexandrino.

Oberdan, Caieira e Junqueira;
Og, Daçntu e Gongo; Cacua,
Gonzalcz, Caxambú, Lima e Jor-
ginho.

Goals de Gonzalcz (2), Caxanr
bü (3) e Lima.

ESP0R1E ILUSTRADO

18) Paln.ciras 3 x Silo Paulo 1
(17-9-44). Renda: Ct$ 552.970,00.
Juiz: Joilo Ktzel.

Oberdan, Caiira e Junqueira;
Og. Waldemar e Gengo; Gonzales
Lima. Caxambú, Viladoniga o
Jorginho.
Goals de Caxambú (2) e Vili.doni-
ga (1).

19) Palmeiras 2 Jabaquara
(1-10-44). Renda: Cr$ 66.337,00.
Juiz: Joilo Ktzel.

Òberdarij Del Nero e Oswaido;
Og, Dacunto e Gengo; Gonsales,
Lima, Caxambú, Viiadcniga e
Joeginho.
Goais do Viladoniga e Dacunto

20) Palmeiras 1 x Santos
(S-10-44) Renda: OS 70.026,00
Juiz: JoSo Etzel.

Qberdrn, Caiein e Oswoldo;

FUTEBOL EM PASSO FUNDO- Nessa prospera Cidade d°J&°
Grande do Sul, sede do 8.« R. L. estíl aparecendo com sucesso o quadro
crprriz do pe.r Cia. de Metralhadoras de^sa unidade. Aqui cstfto os
crfques militaras, ni ma da. ultimas fotografia a qual publicamos con-

foimoolicitnçâo feltr. nesse sentido.

VALE MAIS UM GOSTO ¦•¦

iscre ve EDGAR PR0ENÇA

ia cidide-morena.
A temporada amazonense este ano despertou grande interesse,
damente no Amazonas. Um dot episódios pitorescos ver.ncou-Mí

Si me sobrasse um pirgo de tempo para escrever, calmamente,
« hinória do espone paraense, nos seua aspectos pito-escos, eu enche-
ria um grosso volurre onde arn ozenaria uma po.çao, do passagens que
retratam o e.pírito inquieto do "torcedor" cie futebol.

Ne te liRcirr crônica, aproveitando uni.» folga, vou dar a conhecer
ao. leitore. de "E.porte Ilustrado" un, case interessante ocorrido na
minha cidide-morena

JSSeW^^él» TWSSiSifr Bolén,, ep&terom
os guajarinos vencido pelo escore mínimo, em Mi naus.

Chegara poucas heras da capital baré o torcedor Erotildes Bessa.
Ni\o se confomara em ouvir de sua terra a irradiação do jogo. Que-
riA vôr para crer.

E, no estádio, começa a desafiar todo mundo p;«ra aposta. Dispunha
de 30.000 cruzeiros c anunciava:

Quem quer venha: Eu vou pelo Amazonas.
E os df quí cemeçarom a cobrir a aposta, chegando a 22.000,00,
Os amazonenses perderam o joge c o Erotildes perdera js. vinte

c dois mil cruzeiros. Procuramoa rt saíoa co estár.io enfevistá-lo:
"Eu tinha a còtteza de que ganhai ia". .
E* bom abiscoitar a "gaita" sem fazer força, arriscamos.
Nfto senhor. Eu nfto apostei pela ganância de dinheiro. E* o

meu fanatismo pelus cores de minha teria Perdi, mas nfto faz mal.
Já no primeiro jogo, em Manaus, aposte. 6.700,00 e também andei ....
Eu tinha fe, sobretudo, no centro méaio Gato.

No entanto, dissemos, o G«uo.. . perdeu o íolego. E agora,
diga-nos: quaib foram as sms raaioreá sensações na luta.

Quando eu vi, em 15 minutos, o primeiro goal amazonense, riisee
com meus botões: estou com o 'cobre" no bolso. Depois e cousa co-
mecou v mudar, mas eu só perdi a coragem quando faltavam doze
minutos e o Pará estava com 3x1. Na rua, ouvi "charr.da" de todo jeito.
E os que ganharam o meu "vil meti.l" nem ao menos me convidaram
para.voltar de bonde...

Og, Daçito c Gengo; Gonzrlez,
Lima, Caxambú, Viltdoniga, e
Jorginho.

Goal de Gonsales.

Reabilitou-se o "Soccer
Montanhez"

Continuação da P»g% 7.

Mexe), Luiz Armond, Geison dos
Santos, llidio Gabardo, Walter
Mano (Noronha), Olava Leite Bas-
to< (Knfungn), Orlando Fantoni,
Ismael Castano, Alcides Lemos
Geraldo Domingos, Olddack Naves
Loréto, Paulo Floreneio, Frau-
ciaco de Pa\rlo Ferreira (Ferrei-
rinha), José Mamede dos Santos,
Silvio Rezende, Juvenil Fran-
c isco D ias e Lucas Miranda.

Restti acrescentar que, em vri-
tudo de vurias circunstancia, a
representaçfto Mineira foi com-

go^ta 
de jogadores t penas de

elo Hoiisoute. Con. o r.prc*-
veitr.mente de elementos de ou-
tros setores como Juiz de Fora,
tlberr.bf. e Cr.T.ngola, muito se
poderá esperar dos próximas se-
leções Mineiras nos campeonatos
futuros. Isso no caso de uma ai-
teraçfto;, por parte da C. B. D.,
na confecção oas tabelas de di-
rainotórias por zona, pois, caso
isso nfto se dê, iNÜnas Gera es
prefere dc-sinteressar-se do cer-
tatne do que sujeitasse ao sacri-
fício a que esteve submetido
este ano paraÜzindo o seu cam-
peon°.to, que só agora vai ser
reiniciado após 100 dias de m-
tensas atividades.
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Cariocas 1 - Paulistas 1
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Cariocas' 'nlrii entre Paulistas e
Comentário de GAGLIANO NETO na página 17
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A natação infanto
juvenil, no America
F. C. é um exemplo
do quanto pode
realizar o trabalho
desinteressado e

honesto do
desporto!
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Foi quando a naíação começou
a apresentai' declínio em seu««
íurlítes que o América F. C.
voltou ás fileiras ar. F. M. N.
Os valores já amadurecidos e
após can.punhas notáveis em can.-
pêonato* nacionais o sul-ame-
rícanos — e .a conquístf. de dois
records mundiais com vclor ex-
ponencial máximo começavama a
se transporto r das piscinas para
suas arquibancadas. Era a »e-
ncváçáo de valores.

Esse fenômeno,, porém, veio
mostrar que a aquática infanto
juvenil começaru a produzir tarde.
Tal solução de coi tinuidade» en-
tre a aposentadoria dos vetera-
nos e a promoção dos jovensmarcou, dos dedicados, um mo-
vimento de expansão, de ícvi-
goraraento, objetivando sanai a
falta e preveni Ia futuramente

E o América F. C. veio a fi-
gurar, assim, nessa tarefa de
importância.

rara a natação, em sua con-
cepção moderna, e nos seus
princípios essenciais, á piscina
era, e é, um problema vital.
Quem a possuísse, maior ou
menor, constituii-se-i_ um ele-
mento precioso ás necessiaades
dessa aquática.

Por tudo ÍK«50, muitas e multas
vezes, á beira do "tanque" —
assim chamavam a piscina do
América F. C. — perguntou-ie a
razão do f.lheíamento do clube
ás atividades natatórias. A per-
gunta foi tomando foros de quês-táo ícternr.. Formulou-a Wal-
dcmír Santos. Repetiu-a o pre-sidente E'gas de Mendonça.

Como se justificar a auÈôucia
do América F. C. na solução de
ura assunto reputado tão impor-
tarte aos interesses das despor-
tos nacionais , o América F. C,
que ligara o seu nome, indisso-
luvelmente, a esses desportos,

?ue 
produziu sirabolos como Bel-

ort Duarte, e valores como Mário
Reis, Silvio Padilha, e muitos
outros ?

E'gas de Mendonça não vacilou,
Prra arrazar ua fortalezr.3 dos
déficit^ orçamentários, eliminar o
pessimismo dos conservadores, ali-
ou ao seu, o entusiasmo de Waide-
mir Santos, de João c Cianitn
Martins, de Baibalho Cavalcanti,
atirou-eeáluta!

E, de que a vitória foi con-
quistads plenamente temos as me-
lhores provas; que a natação deve
ao América F. C, uma contri-
buiçáo valiosa é inegável.

. E assim, nascendo de um es-
forço singular, a equipe rubra
mal engatinhou, levantando-se, lo-
go paia caminhar entre os expo-
entes da natação.

Será difícil ver repetir-se,
nosso meio, onde as condições são
invariavelmente contrarias, con-
quistas táo significativas, com táo
pouco tempo de trabtlho e com
tüo intenso trabalho.

Entre seus petizes, contiiui-
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alguns que já Inscreveram os seus
nomes entre os cam peões e re-
cordistaa do Brasil. Não são,
apenas, figurar do América F. C.
são orgulhos da natação carioca!

O registro dos méritos dessa
gente tem o propósito de fixar o
exempio para que os posteros—•dirigentes e atletas — possam
sem dificuldade, nos momentos de
desanimo, de pessimismo, inspi-
rar-se, renovar energias, conquis-
tar alento nos sadios resultados
do trabalho bem orientado, de-
sinteressaao e alevantado era prol
da eugenia do Brasil de amanhã.

Dados históricos

As atividades na piscina ame-
ricana foram recomeçadas; ofi-
cialmente, era 1939, sendo téc-
nico Hildilberto Cavalcanti.

Em 23/6/1940, José de Freitas
Morais vencia a primeira prova
para o América F. C, que foi
a de 50 metros, petizes, nado
de peito.
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Na pa*gina anterior e nestas
estão fixados detalhes da as-
çbnçãq do américa f. c. na
aquática metropolitana. x es-
qtjerda, ao alto. deiza cüssen,
maqda anachoreta e sérgio fon-
tes, campeões cariocas de 1942.
as duas primeiras já. estão no
limite, prestes a inohessarem
na classe de adultas.

em baixo, ainda a* esquerra,
vemos a equipe americana de
1941. nela figuram elementos
que já" se afastaram da pi8-
cina, como carlos urbano p
outros que são hoje, estrelas
de 1'pimeira grandeza, como

15

NILZA MARTINS, A PETIZ QUE SE
VÊ NA FILEIRA INFERIOR.

EM CIMA, AQUI TEMOS JOSÉ MO-
RAIS QUE FOI O PRIMEIRO ATLETA A
CONQUISTAR UM PRIMEIRO LOOAR
PARA O AMÉRICA. A ESQUERDA, A
TURMA DE 1942, ANO EM QUE CO-
MEÇARAM A SURGIR 08 PRIMEIROS
INDÍCIOS DE QUE O GRÊMIO DE
CAMPOS SALLES VIRIA A REPRE-
SENTAR A NATAÇÃO.

EM BAIXO, Ã DIREITA, NILZA
P. P. MARTINS, REC0RDI8TA E
CAMPEÃ, UMA DAS FIOURAS DE
MAIS SALIÊNCIA, ATUALMENTE NO
CONJUNTO DOS RUBROS.
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Carlos Urbano Ferreira, em
3/3/1911, foi o primeiro nadador
rubro a levantar um titulo de
campeão carioca; vencendo a pro-va de 100 metfos, nado livre,
com 1'19"S.

A primeira nadadora do Amé-
rica F. C, vitoriosa foi Liccía
Queiroz que ainda figura no qua-dro oficial. Liceia venceu o pá-reo de 50 nado de peito, meninas
infantis, com o tempo de 42"4,
realizada em 28,9/41.

O primeiro concurso oficiai vec-
cídc pelo América F. C, foi
realizado cm 27/6/1943, na pis-cína do A. A. Piedade, marcando
224 1/2 pontos contra 185 do
Fluminense F. C. Desde que co-
meçou a competir, oficialmente o
América F. C, obteve as se-
guintes colocações:

23/6/1940 — 4.» logar.
DATA COLOCAÇÃO

23/6/40 4.o lugar
4/5/41 3.» "

20/7/41 7.o "
28/9/41 4.o »¦
21/12/41 3.o.. "
18/1/42 3.o "

1/3/42 . 3.o »
28/6/42 2.o »
23/8'42 2.o »
4/10/42 2.o "
3/1/43 2.o "

28/2/43 2.o ".
27/6/43 l.o "
22/8/44 l.o »
26/12/43 l.o "

E em 1944 o Am ca F. C.
triunfou em todas as competições
a exceção do que se realizou a
2 de Julho p.p.

A situaçSo do Améiica F. C,
os campeonatos cariocas ex-
pressa-se pele. 'reiação abaixo:
23/3/41 6.o lugar
29'3/42 4.o »
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28/3/43 2.»
23/1/44 2."

Em 1913, forim cvnpsõG» ca-
riocas os nadadores:

Renato Quinlaea — Provo de
200 mts. — Aspiraotes-nado de
peito -— marcando o tempo de
3'12"G". Sérgio Fontes — 50
mts. Prova pata petizes-oalo li-
vre — com o tempo de 4J Ji .
Magda de Freitas Anachorctn -r
100 mts. — Meninas Juvenis-nado
livre—com o tempu de 1'22"8'".
Ivo Francisco da Volto — 100
mts. — Sbniors ™ nado de peito—- com o tempc do L'25 0 .
Joel de Oliveira Pereira (rccor-
dista de r25"9'". Joel de Oliveira
Pereira (recordista) —100 mts.
Juvenil Júnior». -• cem c tempo
de l'28"õ".

EM 1012:
Deiza Cusscn — 50 mU.

infnntil-na-lo de peito -~ com
o tempo de 49"3"\ Mr/çda de
Freitn Anachorcta — Menina

ruvenís — 100 mt-. nado livre—
com o tempo de V2VV"
Sérgio Fontes — Pctizes—nado
de peito — 50 mts. com o tempo
do 50 "2.

EM 1914:
Nilza Pau'a Pessoa Martins

50 metros nado de costa —
Meninas infantis, com o tempo
do 43"2 — 50 metros nado livre

Meninos infantis, com o tem-
po 3S"0

Marlene Frias Ramos — 50
metros nado de costa. — Meni-
nas Petizes, com o tempo de
45M2

Magda de Freitas Anaehoreta
100 metros, nado livre. —

Menina* Juvenis, con. o tempo
de l'20"5

Deiza Cussen — 100 mel roa,
nado de peito. — Meninas Juve-
nis, com o tempo oe 1'44"0.

Latino da Silva Fontes — 50
metros, nar.o Livre — Infantis,
com o tempo de 37"5.

¦ i.

BCampeão goiano de
1944 o Atlético

Em "Fla-Flu" decisivo foi abatido o Goiano
 por 4x2 

Colaboração de ademar Henrique "N;
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Comentários especialmente para
o Esporte lustrado, de Ademar
Henrique.

O b> irro de Campinas viveu
ontem de intença aiegiia, quando
receberam á netieia, da expeta-
cular vitória do Atietico,sôbre
o Goiana, que vinha até entílo,
ostentando o título de campeão
Goiaro.

Vitória nítida o sensacional, o
marcador reftete o que foi a su-
perioridale, 4 a 2, quaodo po-
der ia ser de 4 a 2, oifmdo ura dos
pióprios mentores da Fedcraçfto
Goianr, aisse ao terminar o.
grande jogo de ontem.

Com uma assistência regular,

2up. 
compareceu ao estádio "Pedro

.udovico".
A's três e meia foi dada a saída

por intermédio ('o Atlético. Por
Ari, e ioro de início já os atecantes
do Goiana e do Atléaco, já davam
trr.balhrs ás defesas. O Goiana,
abre á contagem de um escandaloso
•impedimento, que reclamado pelo
Capitáo atleticano, quede nr.da
resultou, eram entilo decorridos
apenas 15 minutos de luta, foi
nesses instantes entílo que o
Atlético se agigantou no terreno
tinha passado apenas 5 minutos
quando duma sucessivas invés-
fidas do Atlético, e bem combina-
da pelos utacantes ntleticanos, Ca-
cildo recebeu dentro da área o
entrega ao zagueiro do Goiânia,
fuzilou de pé esquerdo, empatando
á peleja, sobre os aplausos do
torcida Atléticana. c mais 5
minutos dcpiis, desempatar por
intermédio de Dido, que com 16
anos apenas ja 6 o efetivo poi -
teiro esquerdo do Atlético. Já o
Atlético, comandava á partida em
todo o seu decorrer, e as 4 e 15,
Néri funcionava o marcador, re-
cebenoo um passe da retaguarda e
de fora da área, soltou o totpftdo,
tipo Lele, que mesmo resvalando
em Escobar foi-se aninhar nas
rodes guernecidas, po" Paulista.
O Atlético só procurava um ca-
minho, ás redes defendidas por' Paulista e, o Goiaria, se debatia
pr.ra evitai um placard esmagado^.
E poucos minutos antes de ter-
minar o primeiro tempo, Dido.no-
vãmente, aumentava o marcador
para suas cores, passou por Fio
Escobar e Pau lista que veio em
seu encalce, e sobrou também e
Dido levou á bola as redes. Ua
minuto depois Cid soltou um
petardo que Paulista náo conse-
guii», segura'-, dando párjico da
defesa, que foi aliviada por Ge-
raldc, terminando com este lance
o final do primeiro tempo.

No «segundo tempo mudou o
padrfio, de jogo que vinh& em pre-

Deiza cussen e magoa akacho-
reta ainda em atividade e
quase promovidas a adultas,
COMEÇARAM NO AMÉRICA E lX
est\o, DESDE A SUA VOLTA AOS
círculos oficiais, como ATLÉ-
TAB DOS MAIS DESTACADOS.

gando, jogando com os seus meias
ecmlos, que passaram a fazors
ebatidas. Aos 25 minutos Pixo.er
maior figura do campo, cometeu
falta fora da área em Célio Bizoto
que de centro médio pa5sou a
atuar do comando do ataque do
Goiânia.

Célio Bizoto, coioccu . á boi*
vfóro da área onde tinha sofrid0sa falta, mais para espantos de

todos, qie assistian o jogo até
do próprio Bizoto, o juiz que
estava a»éi-- do meio chrnpnas-
sinr.iou pênalti, que Bizoto as-
sinaiou o 2.° tento e último da
tarde. Terminando assin, o tempo
regulamentar da p.vticla. Vitória
justa, que primou os esforços
a rapasiad* atléticana.

Dentre os jogadores do Atlético
náo há nome a destacar, pois,
todos lutaram com bravura ra
et ncha.

No Goiânia, Célio Bizoto, fo>
a sua figura principal, depois
Escobar, e domai» em plano íl-
ferioies. que devido á giande exi-
biçáo do Atlético nana puderam
fazer.

Foi juiz da pr.rtida o Sr. Abílio
Lopefe de Almeida, que premiou
o Goiânia com 2 belíssimos goais,
no m:,:s *.tuou a contento.

A* "Hora Certa" de Campinas
ofereceu antes do grande jogo
11 medadias pari. o vencedor
desta parada, e uma para quem
marcasse o primeiro goal da
tarde, ccube«á Pequitito do Goia-
nia.

Os quadros entraram em campo
assim constituídos.

Atlético campe Xo—Wolnei, El-
pidio e Ditinho; Waldemar. Pixo
e Zicf; Cacildo, Cid, A^í, Néri e
Dido.

Goiânia vice-campeão — Pa- -
bsra, Escobar e Bela Vista;
Célio Bizoto e Geraldo; Gil, Fio,
Reguinho, Pequitito, Na varra e
Badala.

Como se vê o Goirnia, jegou
com nada menos do que 8 joga-
dores que jogaram no selecionado
Goiano, o Atlético apenas com
Pixo.
a colocaç.Io do campeonato

foi a seguinte
1.° Atlético — Campeão, com

0 pontos perdidos.
2.° Goiânia. Vice-CtmpeSo, cora

2 pontos perdidos.
3.ftGí iaz, com 4 pontos perdidos.
4.° Vila-Nova, com 6 pontos

perdidos.
5.° e último lugar, Campinas,

com 8 pontos pendidos.
A' linha n.ais arrazadora, a

ao Atlético com 23 pontos e a
menos vaz*& com 4 prntos.

A mr.ior vitória, também coubo
ao Atlético, jogo atlético 11
vila nova 0.

Artilheiro mór do campeonato
Arí do Atlético oom 8 pontos.

I
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Os Paulistas jogaram melhor quando joga-
ram sobre a bola e os cariocas pecaram

pelo mal do individualismo y *.:>?
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Impressões dos noventa minutos do primeiro
jogo das finais entre os clássicos rivais do

futebol indigena
¦<,*

Comentário de GAGLIANO NETO, do Departamento de Esporte* da P. R. E. 3

Campo do Clube de Regatas Vasco da Gama.
Renda: 200.167 cruzeiros.
Juiz — João Etzel, da Federação Paulista de Futebol.
1.° tempo — Empate de lxl.
Final — Empate de lxl.

QUADROS
¦ 

¦

Cariocas — Batatais; Mundinho e Augusto; Biguá,
Danilo e Jaime; Amorim, Lélé, Jzaias, Jair e Djalma.

Paulistas — Oberdan; Caieira e Begliomine; Prbcó-
pio, Rui e Noronha; Cláudio, Servilio, Leônidas, Remo
e Lima.

IMPRESSÕES GERAIS

O primeiro encontro deste campeonato brasileiro entre
as equipes representativas da Federação Metropolitana de
Futebol e da Federação Paulista de Futebol, foi prejudi-
cado, sob o aspecto espetáculo, pelas chuvas que vêem
caindo, desde sábado, sobre o Rio de Janeiro. Mas, ainda
assim, a renda apurada atingiu a casa dos 200 mil cruzeiros.
Sob o aspecto técnico não houve prejuizo, porquanto os
vinte e dois jogadores, empenhados a fundo, proporciona-
ram uma bonita exibição. ?.\

Se desejarmos uma impressão sincera, temos que dizer
que os paulistas jogaram melhor, principalmente quando
jogaram sobre a bola. Vez por outra a técnica era deixada
de parte e então o jogo se tornava rude. Afora esses ins-
tantes, que foram poucos, os bandeirantes, mais ajustados
e mais felizes, se impuseram.

Os cariocas responderam sempre com galfiardia à ins-
pirada tarde dos seus antagonistas. Talvez tenha faltado
ao quadro da F. M. F. um centro-médio positivo e por isso
mais eficiente. No entanto a falta grave esteve no centro
da linha atacante, onde faltou um jogador mais atirador.

De um modo geral os paulistas pareceram coesos e jjscariocas levemente heterogêneos. Daí termos tido uma
equipe que jogou em conjunto — a dos bandeirantes — e
outra que viveu dos individualismo.

O PANORAMA TÉCNICO

O estilo de marcação adotado pelos visitantes foi o
seguinte: o zagueiro esquerdo marcando o centro-atacante;
o direito marcando o extrema esquerda; o centro-médio
controlava o meia-direita; o médio esquerdo vigiava o ponta
direita, e o médio direito o meia esquerda.

Isso deu sempre certo, principalmente porque empre-

1-T

gando o físico para impor respeito os defensores bahdeiran-
tes conseguiram o intento e depois usaram a técnica.

A marcação carioca foi a seguinte: Mundinho-Leôni-
das; Augusto-Claudio; Biguá-Lima; Danilo-Remo; Jaime-
Servilio. Somente os zagueiros conseguiram algum êxito,
porquanto Lima, Remo e Servilio, mais velozes e mais dis-
postos, se desvencilharam quase sempre dos marcadores.

A conduta do quadro carioca não poderia ter agradado
aos seus adeptos. Faltou, evidentemente, a vitória, e quando
isso ocorre a "torcida" não gosta. Todavia pode-se dizer que
o empate ficou sendo um resultado bom para os locais, que
quarta-feira à noite, poderão desenvolver outra tática e ou-
tros meios.

A atuação dos paulistas redimiu-os daquele inexplicá-
vel revés de há quinze dias frente aos gaúchos. Inexplicável
pela falta de combatividade e pela falta de empenho, pois
houve um abismo entre a produção do quadro que perdeu
para os sulinos e o que domingo empatou com os campeões
brasileiros, jogando nos domínios deste. Jogaram tão bem
os paulistas que quase todos os torcedores que conosco tro-
caram impressões após o jogo acharam o empate um bom
negócio. ..

A CONTAGEM

A contagem foi aberta aos 3 7 Vá minutos ,da seguinte
forma: Oberdan ao interceptar um centro da esquerda não
deteve o couro, que caiu perto de Pedro Amorim. O extrema
direita local, que estava de costas para o arco, com uma
bonita puxada marcou o tento.

Aos 44 Vis minutos Mundinho defendera com a mão
dentro da área, mas a bola foi ter a Cláudio, que calma-
mente atirou, de baixo para cima, diretamente às redes.
Batatais surpreendido nada poude razer. Era o empate, que
afinal ficaria sendo o resultado do jogo.

O sr. João Etzel conduziu a partida com classe. Teve
xO mérito de reduzir energicamente os pruridos de jogo vio-
lento e foi inflexível ao expulsar Procopio e Djalma, prota-
gonistas de uma cena de indisciplina ao faltarem 5 minutos
para o término da partida. Para nós, em que pesem algumas
faltas, o juiz Etzel conduziu-se muito bem.

NÚMEROS ATRASADOS DESTA REVISTA NO RIO
procurar â

Rua Maranguape, 15 Telefone 22-2550
DISTRITO FEDERAL
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Mobilisação
das forças
do futebol
Sul-
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*Americano
O que se* espera do
certame do Chile

De T. Mazzoni

Quando ainda não terminaram
os campeonatos nacionais, os
países sul americanos já estão
em franct mobilização de suas
forças máximas pera o certame
do Chile.

Sorá maior c melhor o ptóxi-
mo campeonato continental a
ponto de resultar na luta mais
intensa pelo título? Parece que
desta vez o empenho dos países
é mais concentrado.

Poucas vezes se pensou cm ar-
rumar os selecionados com tanta
anteceuencia. Jã se ouvem até
muitos prognósticos... Um oito
dii isente peruano que esteve entre
nós, recentemente, afirmou que
o Peru espera ganhar o terceiro
posto, que o Brail e o Argentin.:
lutarão pelo 1.» e o U'uguai fi-
ca»á ntrá<t desta vez. Exagero?
Não o sabemos. Trata-se de ura
f.fhror.çãc autorizada. Não cre-

mos, porém, que àquela opinião
esqueceu-se propositaismnte de
levar o Chiic em consideração.

Os chilenos, jogarão em sua
casa e por muito lirritadas que
possam ser suas preterições não
desejarão fazer uma figura se-
cun daria.

A Argentina, pelo que se vê,

quer confiar sua "chance" aoa"cracks" da nova leva, todos va-
lorca» surgidos ultimamente. Ape-
nas alguns já lembrados fizeram
parte do ctmpeonato sul-amo-
ricano de 1942.

O Uruguai, pelo visto, contará
cem a maioria dos jogadores que
ha mezes foram derrotados fa-
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AO ALTO, ÒARIiOS SOSA, MÉDIO DIREITO DO BOCA JÚNIOR E UM DOS VALORES KM PER8rECTlV\ P\R\
O SELECIONADO ARGENTINO. ACIMA, CHIRIMINO, PORTA E SIXTO GONZALEZ, DO QUADRO URUOAYO C0NCUR-
RENTE AO ULTIMO SUL-AMERICANO E, PROVAVELMENTE, DE NOVO TITULARES NA EQUIPE QUE IR.( AO CHILE.
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cilmente pelos brasileiros. Terá
maioe ies>ultado, o Uruguai com
tais valores? Eis r. lista inicial:
Juan J. Carvidon, Júlio Barros,
Roque G. Maspoli, Raul Pini,
Agustin Prado, Bias Baz, Se-
cundino Arrascaeta, A. Trujillo,
Gonzaiez Carlos A., José P.
Colturi, Aifredo Young, Obdúlio
Varela, Sixto Gonzaiez, Lorenzo
Barreto, Geneipl Viana, S. Gam-
beta, José Cejigã, Luis E. Castro,
Rubem Perdoma, Emílio Priz,
Domingo Gelpi, José Garcia,
Oscar Chelle, Atilio Garcia, Hugo

CABEOS BRANCOS...
Envelhecem

ftKJlí.1,!!!.
BELEZA
cVIGOR

oos \
CABELOS

Faz desaparecer e
EVITA-OS SEM TINGIR*|gg^^^^^^^
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lomon, Eduardo Rodrigues, Ri-
cardo Desorgi e Jorge Albo~ti;
médios — Canos Sose, Frederico
Montes, Ernesto Espinosa, Leon
Strembei* Bartoiomé Co.ombo e
Natauo Pescia; dianteiros — Juun
Carlos Munhoa, Vicente de La
Mata, René Pontoni, Rcinaldo
Martin i, Felix Loustau, Istrael
Laeoano, Norbertc Mendes, Juan
Carlos Ferraroá, Angel Labruna
e Manuel Pedogrina.

E os chilenos? Estes terfto mui-
tis comodidades em escolher os
"azes" em sua própria casa, até
A ultimo hora. Alguns dos que já
tAm seu lugar garantido silo os
seguintes: Livingstone (Univer-
sidode Católica) — Roa (Audax
Italiano) — Klein (Santiago Mor-
ning) —Hormazabal (Colo-Colo)
— Las Heras (Magallanes), Pas-
tevês (Colo-Colo), — Pineiio (Au-
dax Italiano), Clavcro (Evcrton),
Domo (Colo-Colo), Vera (Sou-
tiago Morning), Armingol (Union
Espanola).

Somente o título nocioi ai na
sut frse culminante revelará o,*
melhores valores e todos seifto
convocados. Prevalecerão os noves
craoks como Ademir, Danilo,
Obordan etc, ou os Jurandyr,
Leonidas, Domingos st imporfio
mais uma vez? Nfto adrarta dis-
ci.tir o rssunto antes de vermos
as partidas finais do campeonato
brasileiro. Somente então terem os
'"certeza aos "crackV' merecetk-
res da viagem ao Chile.

Numiris atrasadas dista
Rtvisti cm PeriiihHCQ

PEDIR A

A. MADALENA

Rua 7 dk Setembro, 12§
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Clavarés, Nioolas Falero, José
A. Vasquez, Juan P. Riephoffj
Roberto Porta, Luis Volpi, Al-
cides Aguilera, Bibiano Zapirain e
Júlio Sagastume.

Como vemos, os nones são
oa mesmos que aqui estivsram
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Os argentinos jogarão na ba-
lança os seus "azes" novos aliás
todos Já categorizados. NSo ha
dúvida urna grande seleção. São
os seguÍLtes esses jogadores: ar-
queiros—Cláudio Vacco e Fe-
nsnoo Belk; zagueiros — José Sa-

E nós ? Terei*os, não há dúvida,
a seleção que merecemos. Nada
de precipitações. No Brusü a es-
colha antecipada seria um ma*,
porque o exame mais rigoroso ér
feito através da .fase final do
campeonato bissiléiro., ':$a$%$M:,

A' 13SQUKHDA 13 k DIREITA, OS
CONJUNTOS NACIONAIS DO PEIlu'
B DO CHILE, SENDO QUE A ESTE
ULTIMO ESTA, RESERVADA UMA
GRANDE OPORTUNIDADE, POIS SE
MEDIRA COM SEUS RIVAIS DESFRU-
TANDO A VANTAGEM DE JOGAR EM
"CASA" E EM LOCAL JAMAIS VI8I-
TADO PELOS DEMAIS.

AO ALTO VEMOS BELLO, O VETE-
RANO BELLO QUE, SEGUNDO TODAS
AS CIRCUNSTANCIAS, VOLTARÁ A
FIGURAR ENTRE OS ARQUEIROS
DA ESQUADRA PLATINA.

Números atrasado;
desta revista nc

Pará
PEDIR A

Albano H. Martins « Cia.
Tmiv. Campos Sales, II - flslém

Casa Indiana
RECEBEMOS DA "CASA INDIANA"

FIRMA COMERCiAL DESTA PRAÇA/
ESTABELICIDA Á AV: MARECHAL
FLORIANO N.° 108, A COMUNICA-
ÇÂO DE QUE A SUA FIRMA PRO-
PRIETARIA PASSOU A SER ALBERTO
Díe ARAÚJO & CIA. LTDA.

ESPORTE ILUSTRADO 5.
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De um arbitro paulista, que
já teve evidencia e que se acha
atualmente afastado, recebemos
a seguinte e interessante missiva
que divulgamos sem sua assi-
natura, atendendo a um pedido.

Trata-se de uma apreciação

nobre a arbitragem do juiz Hen-
rique Failacc no jogo Cariocas x
Mineiros, recentemente, em São
Paulo.

Lcinmos:
"A estréa do juiz n. 1 do

Rio Qrande do Sul, no "Pacaem-

bú", foi uma das notas mais
curiosas deste campeonato bra-
sileiro de 1944. E no trabalho
desse juiz tivemos um dos erros
mais calamitosos que registra a
história da arbitragem em cam-
pos brasileiros! E' verdade. Numa
semi-final de um certame tão
importante viu-se o juiz trans-
formar um tranco na área, em
falta simples! Completa violação
das regras.

NíIo se trata, pois, de um sim-
les engano, 13o desculpavcl, e
sim de um erro que, por exem-
pio, si fosse cometido numa aula
teórica por um candidato a juiz*
teria ele sido automaticamente
desclassificado. Teria que reco-
meçar o a. b. c. da Regras
novamente...

A's vezes, numa partida, o
aibitro incorre num erro de visão

de direito" nlo tem importância
si a partida termina em 4 a 0;
um simples engano de visão num
prelio que termina 0 a 0 ou 1 a 0
é motivo para escândalos, criticas
azedas e rebaixamento do juizl

Não é, pois, o trabalho do juiz
que se criticai

E' o resultado, são asimpres-
sÔes do prelio que ditam os repá-
rosl

Um simples esbarra-» que o
juiz não apita, um impedimento
enganado que 6 concedido dá
direito a um quadro condenar,
regeitar esse juiz, taxando-o de
culpado pelo seu revés e depois
ainda é excluido pela entidade!
Isso vemos constantemente. Mas
quando um prelio termina por"
4 a 0 nfto faz mal, não tem nenhu-
ma imi>ortnncia que o iuz cometa
um "erro de direito!" No «lia

'
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le direito
auto

ou é vítima de critério errado.
Por exemplo, o juiz não vê um
goal impedido, dá um toque in-
voluntário na área por toque pro-
posital e concede o penal.

Silo erros comuns nos quais pode
incorrer qualquer juiz, mesmo si
o seu trabalho está sendo perfeito.
NSo se trata, já se vê, de igno-
rancia ou de adulteração das
Regras, como vimos naquela in-
concebivel decisão do juiz Fai-
lace.

Pois bem, os nossos juizes —
de S. Paulo, do Rio etc. —por
um seu descuido qualquer, são
crucificados na maioria das vezes
por uma critica impiedosa e,
depois, na entidade, são rebai-
xados, excluídos, ct«. .

AJega-se então que é castigo
por incompetência. Fulmina-se
assim um juiz por um nada
qualquer.

Entretanto, no primeiro jogo
cariocas x mineiros vimos o arbi-
tro adulterar as Regras, incorrer
num autentico "erro de direito"
sem merecer grande importância!

Note-se, tal "erro de direito"
foi presenciado por boa parte da
critica paulista, carioca e mi-
neira! Nada se ligou ? Levou-se
em conta que o jogo foi fácil e
fácil a vitoria.

Quer dizer, a critica está sem-
pre de acordo com o resultado,
com ns circunstancias. Um "erro

n li
d i w

seguinte diz-se que o juiz api-
tou bem, apesar desse erro, um
erro sem imporância!. .. Cas-
pitei

A critica de S. Paulo, do Rio,
de Minas, etc. ê capaz de pedir
a guilhotina para um juiz que
cjmete um simples e comum
erro de visão num jogo que ter-
mina empatado ou que tenha
uma contagem apertada, mas si
num prelio o resultado f r 7a 0,
ou 4 a 0 etc. então não faz mal
que o apitador adultere a seu
bel prazer as Regras! No dia
seguinte ele será taxado assim
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mesmo de apreciável e será esco-
Ihido para o prelio seguintel

E o físico do sr. Failace não é
outro caso sugestivo, doutrinário?

Do arbitro se exige físico per-
feito, condições físicas excelentes
para o bom desempenho da mis-
suo. Até o controle medico se
impõe.

iM.uito bem. Pode então um
juiz de 138 quilos de peso ter
condições para tanto? Mas, si
não pode siquer andar apressado!
Dirão que um juiz a?sim não faz
mai, desde que tenha boa vista,
calma, etc.

Muito bem, então cm tais
condições quer dizer que pode-
remos dar o apito a uma pessoa
que usa muletas ? Não seria o caso ?

Eis o que se poderia fazer
legalmente, desde que se admite

I M ttt

ia llulllll •
BB

um juiz com 138 quilos de peso!
O sr. Failace corre tanto como
o faz uma pessoa que não tem
uma das pernas!

Em que ficamos então?...'

A' esquerda está o Failace qt t
conhecemos em 1956, de ban-
deirinhas na mão, ao lado do Dr.
Alexandre da Rosa, cheje da dele-
gação gaúcha que esteve em São
Pauto. Essa joio joi tomada
precisamente quando, em Porto
Alegre, apitou o primeiro rever
sofrido pelos paulistas diante das
gaúches, larcce que ha oito anos
a traz, o Jisico de Failace se pres-
lava para arbitragens de Jutebol
com os requisitos exigidos. . . Com
90 quilos de peso uma pessoa ainda
pQpfe correr algo.. .

E aqui está o Failace de 1944,
com 130 ou 158 quilos de peso.
Que-tatl...
A diferença não i pouca. . .
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CASA INDIANA
Fornecedora das classes armadas)

COMPLETO SORTIMENTO PARA TODOS OSEÍPORTB
KEDES,TYPO AMERICANO, C/ AMORTECEDORES, NAS
CORES: PRETA, BRANCA * MARRON .~) de-ARAÚJO & Cia. Ltdhí
lOO-AV. MARECHAL FLORlANO-102 tf

TELS.'43-0490 123-0099 RIO DE JANEIRO ^^L'
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TROFE'ÜS EM DISPUTA NOS

JOGOS ABERTOS DE TAU-
BATE' CONQUISTADOS PELA

CIDADE DE SANTOS

POSSE TRANSITÓRIA

Brozen "Ademar de Barros" —
Ao Campeão Absoluto dos Jogos

Taça "Construtora Universal—
1941'' — Ao Campeflo de Atle-
tismo.

Taça "Eduardo de Grugoris"—
Ao Cnmpeffo de Atletismo.

POSSE DEFINITIVA

Taça "Cidade do Taubaté" —
Ao Campeão Absoluto dos Jogos

Taça "Diretoria de Esportes
do Estado de S. Paulo" — A
representação 2." colocada no
Desfile Inaugural.
Taça "Uberlândia" — Ao Cam-
peão das Prova* de Natação,

'laça "São Cailos" — Ao Cam-
peão em Gèstòbol Feminino.
Taça "Sorocaba" — Ao Cam-
peão em Atletismo.

Taça "RÍbeirKo Preto" — Ao
Campeão em Voleibol Feminino.
Taça "Taubaté" — Ao Campeão
cm Voleibol Masculino.

Taça "Ari Rodrigues" — Ao
Vicc-campeão em Tenis Masco-
lino.

CONQUISTADOS PELA Cl-
DADE DE TAUBATÉ'

POSSE TRANSITO*RIA

Taça "Sal Diamante" — Ao
Campeão em Cestobol Mascu-
lino.

Taça "Byron B. Toledo"—
Ao Campeão cm Cestobol Mas-
culino.

POSSE DEFINITIVA

Taça "Monte Alto" — Ao
Campeão em Cestobol Masculino

Taça "Ipamcrí" — Ao 3.° Co-
locado em Voleibol Feminino.
Taça "Dr. Paulo Eduardo Stcmp-
nicwski" — Vice Campeão cias-
sif. geral.

CONQUISTADOS PELA Cl-
DADE DE BAURU'

POSSE TRANSITÓRIA

Taça "Construtora Universal-
1942 — Ao Campeão Tenis
Masculino.

Taça "Artur B, Audrá" — Ao
Campeão Tenis Masculino.

POSSE DEFINITIVA

Taça "Campinas" — Ao Cam-
peão Tenis Masculino.

Taça "A. C. E. S. P." -
3.° Colocado Classificação Geral,

ESPORTE ILUSTRADO

CONQUISTADOS PELA CIDA-
DE DE UBERLÂNDIA

* 
POSSE TRANSITO'RIA *

Taça "Armando Andrich" —
A' c<iuipc de ccsrobol de fora
do Estado melhor colocoda no
certame.

POSSE DEFINITIVA

Taça "Milton Tavares" — Ao 3."
Colocado no Desfile Inaugural

Taça "Boulangcr Fonseca e
tação. ¦

Taça Antônio Uchoa rtlno
Feminino.

PRÊMIOS CONQUISTADOS
POR OUTRAS CIDADES

SÃO JOSÉ' DOS CAMPOS

(Transitória) — Taça "Dr.

Laerte de Almeida Morais" —
A' Campeã do Desfile Inauguial.

(Definitiva) — Taça "Antônio

de Oliveira Costa' — A' Campeã
o Desfile Inaugural.

SOROCABA

Taça "Manoel Carvalho Lima"
Ao Vicc-Campcão em Cestobol

Masculino.

MARILIA

Taça "Arnaldo Cunha" — Ao
Vicc-Campcão em Atletismo.

Taça ''Federação Paulista de
Tenis" — Ao 3.° Colocado Tenis.

RIO CLARO

Taça "Carlos Camargo Sales"
Ao Vicc-Campcão Cestobol Fe-

mini no.

JUNDIAI'

Taça "Vitor B. Guiaard" —
Ao Vice-Campeão Voleibol Mas-
culino.

LINS

Taça "FcíI . Paulista de Baskct-
bali" — Ao 3.° Colocado Cestobol
Masculino.

RIBEIRÃO PRETO

Taça "Fed. Paulista de Na-
tação" — Ao 3.° Colocado cm
Natação.

CAMPINAS

Taça "Fed. Paulista de Atle-
tismo" — Ao 3.u Colocado em
Atletismo.

ARARAQUARA

Taça "Fed. Paulista de Tiro
ao Alvo" — Ao 3.° Colocado Ces-
tobol Mocas.

TIETÊ'

Taça "Fed. Paulista de Vo-
leibol" — Ao 3.° Colocado Vôlei-
boi Masculino.

CATANDUVA

Taça "Edesio dei Santoro" —
Ao 4.° Colocado Cestobol Mas-
culino.

Taça "Boulanger Fonseca c
Silva7' — Ao "cestinha" do tor-
ncio.

LIMEIRA

Taça "Dr. Luiz de Barros"
— Ao Uniforme mais vistoso.

SANTA CRUZ (R G SUL)

Taça "Artur AudrA" — A'
representação mais disciplinada.

PRÊMIOS E MEDALHAS

Foram ainda conferidos pre-
mios a atleta Lidia Fedcrici pelo

melhor resultado técnico aican-
çndo nas provas femininas de
atletismo e a Herminio Corrêa,

pela melhor performance nas pro-
vas do esporte-base para homens.
ambas ofereddas pela Federação
Paulista de Atletismo.

Também a Federação Paulista
de Natação conferiu a Rui; Ki-
beiro Ratto de Volta Redonda
o prêmio pelo melhor resultado
íécn co da^competição aquática
dos Jogos Abertos de Taubaté
e é Slrgio Altino R>1>Mto»£
Tremcmbé medalha por bavet
consignado a melhor performance
entre estreantes.

A Diretoria de Escories do

Estado de São Paulo ofertou aos

1 o e 2." colocados de to<los os

torneios constantes .do P^Stama
da olimpíada intcr.or.ann. «t»

ticas medalhas de prata c bronze
respectivamente.

05 PRIMEIROS JOGADORES DE
FOOT-BALL

V

Estes e outros assuntos
interessantes, alem de
contos e romances, de
amor e aventuras, estão

no

EU SEI TUDO
DE DEZEMBRO A VENDA
Preço:

No Rio Cr $2,50
Nos Estados Cr $3,00
Redação: Maranguape, 15 -Rio
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FLAGRANTES DE S. JANUÁRIO — Aqui estào
detalhes do domingo último no campo do C. R.
Vasco da Gama, onde se feriu o primeiro encon-
tro das finais entre as seleções de S. Paulo e
do Rio, no campeonato brasileiro de futebol de
1941. Vemos os contcndores perfilados, no mo-
mento da cerimônia Inaugural, ao som do Hino
Nacional, e, em baixo, um curioso trecho da
arquibancada, onde os chapéus de chuva abertos

provam a intransigência dos fãs... í '
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