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QUANDO AS BARBAS
DO VIZINHO ARDEM...
A' torça de tanto se falar nos "exemplos magníli-

cos" do alheio, fica-se a um passo dos infernais complc-
xos de inferioridade. }

No nosso desporto tem sido assim, muitas vezes.
Km tal logar laz-se isso, assim, assim. Naquele

grande centro, adota-se aquilo. No entanto, aqui 6 as-
sado, quando se devia lazer irito. E por aí a fora. «

Felizmente, os dias que correm fornecem impres-
Soes mais lisongeiras. A analise do rreio produz uma con-
clusão mais agradável. Ja se nota a iniciativa própria,
lia como oue uma autonomia de raciocínio ria conside-
ração dos tais exemplos a denotar, se não amor próprio,
confiança nos conhecimentos disponíveis.

Vão-se quasi 2 anos, salvo erro mínimo, e o futebol
profissional navega quasi em calmaria, com relação as
fazes tempestuosas que atravessou. Esse estado atual
de coisas íoi, aliás, lixado, recentemente, nesta página,
quando se salientou a açf.o tranquilizadora desenvolvi-
da por Vargas Netto na presidência dá Federação Mc-
tropo li tana de Futebol.

lembro-me de que então, mlava-se, a vontade,
nas sal ias diretrizes de outros grandes centros iutebo-
listicos, onde a política de concórdia c democratissirr o
eouüíl rio contrastava, completamente, com o partida-
rismo clubista e o sentido de prepotência dos chamados
"grandes", fenômenos que arrastavam a um conceito
de tão baixo nivel nomes antes respeitados eum todo
de importância no concerto desportivo nacional.

E se agora o panorama é lem dherso, nilo devemos
julga-lo cristalização das coisas do iutel oi proiissional.
Nada disso. O lutei oi profissional é uma solução satu-
rada oue não se cristaliza... Se agora tudo vae bem,
amanhã, um tufão pede alater-se e acabar com o "dul-
ce far niente".

A prova mais concludente dessa instabilidade a
nue me reíiro vem de Buenos Aires, cujo setor futebo-
listico tantas e tantas vezes serviu de referencia e de
ilustração e conselhos c sugestões "paoificadoras" en-
dereçadas aos nossos paredros. O profissionalismo de
Buenos Aires andou aos "trancos-e arrancos". No Tri-
bunal de Penas da A. F. A. — órgão integrado por júris-
tas do mais alto quilate — houve coisas <lo arco da velha.
A posição moral e linanceira do profissional de futebol
chegou a um ponto tal que ajudou o êxodo de craques
para o México. E, internamente, os clubes vivem momen-
los de agitação dissolventc.

Leiamos o que escreve um dos periódicos especia-
lizados de Buenos Aires em seu comentário principal:

MAUS DIRIGENTES E PIORES DIRIGIDOS

O ambiente futeholistico local esta passando por
um momento de posição diiicil. Se as coisas correm, sua-
vemente, no que se refere ao desenvolvimento do tor-
neio profissional, nao se pa.csa o mesmo nos bastidores.
Os dirigentes, ao que parece, íemam providencias como
que a \ ropósito, para desgostar os assoociados c estes
nao admitem, de fôrma alguma, que os outros de sua
preferencia tenham uma colocação comprometedora
na tal ela e cm certos" clubes até responsabilizam seus
mentores, culpando-os por não ocuparem seus clubes a
primeira colocação.

No Raeing, no S. Lorenzo, no River Plate, no In-
dependiente, no Platense e em outros mais, as coisas es-
tão ardendo. No Raeing, renunciou a metade ou n ais do
que isso de sua diretoria. No. S. Lorenzo, só não pediram
a cabeça do seu presidente... . Identicarnente no River,

sendo que aqui pediram as de Cezarini o Pedernera. No
Independicnte ha muito pouco tempo que a situação
melhorou, e assim sucessivamente.

E' verdade que os dirigentes não soo "anjos" o nem
ha por ondo talar dos associados. Acusamos os admi-
nistradores porque, desde a questão do México, são
eles os culpados por não terem melhorado a situação dos
profissionais e ha, em conseqüência; um ambienta eler-
vescente, de fácil contagio. Também criticamos os sim-
patizantes dessas instituições porque tendo sido eles os
que os fizeram seus governantes, deviam possuir a rio-
cessaria sobriedade e melhor espírito desportivo para
relevar as contingências adversas de um torneio difícil
e complexo, como esse que se disputa em nosso meio.

E fácil manter a linha quando o quadro caminha
bem. Exemplo palpável'temos no Boca .luniors, aonde,
ha tempos, não existe qualquer dificuldade. Não se fala
por lá, do México. Não se pensa na "maldade" dos diri-
gentes. Não ha oposição nos pleitos eleitorais ha anos e
tão pouco se verificam renuncias no seio das diretorias.
Motivos? Acreditamos que a l?òá estrela é un. fator
preponderante n as ha que reconhecer, lambem, que os
dirigentes, en qualquer época, se teu preocupa-lo com
seus jogadores e que cm poucos clubes se lhes dispen-
sam a confiança e as atenções oue recebem dos dirigentes
da entidade auri-azul.

Não temos o n enor propósito de defender o Boca
Júnior» nesta contingência, mas nos.indagamos:

•— Que entidade, das "grandes", começou uma teu-
porada tão azarenta como a nossa, com uma equipe
onde Valussi e Sanchez, para não citar outros, eram pouco
mais nue figuras decorativas, segundo os a/eiçoados
do clube boquense? Sem embargo, fracassadas algumas
negociações para o engajamento de reforços, mantive-
ran -se Valussi e Sanchez e a torça do se lhes infundir
confiança e preparo atlético, estão cumprindo, ambos,
atuações de alto mérito.

No Raeing, vimos as alternativas do conhecimento
geral. A exclusão de D'.A lesandro, e de Barreuro — 100
mil pesos em jogadores — de Pólix Dia/, e vimos até o
"ebuceo" Garcia atuar na direita. No S. Lorenzo só
faltou oue a zaga reaparecesse com Pedro Ornar e que
no centro da linha média jogasse seu presidente, D. Hcn-
rique Pinto.

Pelos lados do River Plate, a ida de Moreno e de
Rodolli para o México trouxe um ambiente de descon-
trolc, notadamente quando se sussurra a ida lambem de
Pedernera, e Munoz, o outros, emigração que muito bem
poderão evitar os dirigentes.

No Independicnte as coisas se processaram ao con-
trario. A aquisição de Pairoux trouxe, como conseqüência,
um descontentamento geral, ja que éra para urn posto
menos necessitado de valores novos. Doixeu-so ir Odletta,
debilitando, com sua ausência, a defesa. A. Crucci se
considera como tipo de "sete instrumentos", da Zaga
á linha média e desta para aquela. O trio central do ata-
que altera-se a cada domingo, e assim sucessivamente.

Ninguém nos dirá que o associado ou ían apenas
ve as coisas de rraneira'diferente. E' preciso serenidade,
por conseguinte, e evitar situações que possam, a qual-
quer momento, determinar uma intervenção oficial que
virá, sem a menor duvida, se não se harmonizarem diri-
gentes e dirigidos.

A vista disto, não só aqui vae bem o axioma popular— mr.l de uns, consolo doutros — como ta^icnx^f3Bt!^i*j^
entissimo-• - quando as barbas do v^^Plf5j^xr^er<i/f ClftpjJ^l^í^
as suas de molho!
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PROGREDIU MUITO
CHILENO, DE 1942 O

ATLETISMO
DIAS ATUAIS...
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Estádio que c uma interessante
publicação desportiva do Chile,
divulgou, recentemente, um estudo
comparativo dos resultados atlé-
ticos do Chile com os do Brasil»
concluindo pelo alto merecimento
do titulo de campeões sul-amcn-
canos cm seu poder. O assunto
vem a ser proveitoso, tanto queoriginou este rápido comentário.

Inicialmente, pretendemos reti-
ficar alguns resultados colhidos
pelos chilenos como sendo os
nossos melhores de 1943. No
atletismo, embora as continuas
competições durante todo o ano,
os melhores resultados surgem,
apenas, no campeonato nacional.
L em 1943 esse campeonato
foi realizado logo nos primeiros
mezes. de modo que os dados
em que se baseou o estudo já
estão caducos. £, alem disso,
mesmo emprestando valor às
competições locais, nSo cremos
que o intercâmbio jornalístico
permita o conhecimento perfeitodo que aqui, em Sào Paulo e em
Porto Alegre realizaram os atlé-
tas.

E assim, vizando contribuir
para o aperfeiçoamento daquela
comparação, vamos dar aos seus
resultados brasileiros a devida
atualidade, tomando por base
os tempos do ultimo campeonato
brasileiro, realizado nos últimos
dias de Outubro passado, cm
São Paulo.

*
Faremos como que numa apu-

ração de parcos disputados por
correspondência, medindo os tem-
pos e dando-lhes ordem.

100 metros — Bento de Assis
(B) 10"5, J. Hoclzel (C) 10"6,
N. Pereira (C) 10"7, Renato
Bastianon (Bi 10"7, Paulo Car-
valho (B) ir.

200 metros—]. Hoclzel (O
22" 1/ . Valanzucla (C) 22"2,
Bento dé Assis (B) 22"3, A. Gon-
zalez (C)22"5.

400metros— J. Elhcrs (C), 48"6
A. Rozas (C)49"3, E. Hustado
(C) 49"8. E. Di Pietro (B) 50".
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400 metros st barreiras, — 1.
Hoelzcl (C) 55", A. &««(£)
55" 1. Silvio Padilha (B) 55"3,
A. Hoclzel (C) 55 '6.

Salto em altura — Celso P.
Doria (B) l,90m, A. Sodré (B)
l,85m, Diversos, do Chile e do
Brasil, com 08

Salto em distancia — J . Hoclzel
(C)7,08m. A. E gcling(C) 02 ,
H. Dal Lin (B) 6,90m. A. Mhy-
net (C) 6.755 m.

Salto tríplice — H. Ferrada
(C) 13,98m, Hélio Silva (B) 23,46m

Eqon Faalkenbcrg, Á esquerda e
em baixo, e Lúcio de Castro, são
dois elementos de primeira grandeza
na constelação atlética nacional
e com os quais o Brasil não tem
podido contar, presentemente, for-
marão. novamente, com Afano
Alarcio Cunha, o jormidavel bar-
reirista que vemos abaixo, no mo-
mento integrando a F. E. B.,
em disputa com Hélio Pereira, na
equipe nacional que irá ao pro-
ximo sul-americano? E se assim
Jor, o poderio da representação

crescerá consideravelmente.

Salto ei vara— F. .Horni (C
4,00m, E. Reimer (C) 3,80m,
R. Rourigues (C).

Arremesso do dardo ~~ O. Wen-
zel (C) 57 08 , R; Corria (C)
5 ,50 ,0. de Morais) 53,34.

Arremesso do peso — Brodcrseu
(C) 14,11 m, E. Steling (B)
13,74 m, C. Gcorgi (B) 13.64 m,
A. Machado (B). 13,61 m.

Lançamento do disco — Bro-
dersen (C) 45,14m, Giusfredi (B)
42,24. Camargo Barros (B) 41,36m.

Arremesso do martelo — Naban
(B) 49*'64m, Barticevic (C) 46,84m

Decatlon — Celso Doria (B)
6314 pontos; J . Colin (C) 6.070.
R. Rodrigues (B) 58.40, J. Hoel-
zel (C) 5.800.

Indiscutivelmente, o atletismo
chileno deu um salto adeante
do brasileiro. Nas provas de
campo, entílo, a melhoria foi
considerável. E nas provas cur-
tas de pista também se nota
progresso.

Acreditamos, porem, que um
campeonato continental realizado
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SOO metros — A. Rozas (C)
1'54"2. G. Huidobro (C) 1'55>'4,
A. Silva (B) 1*55"9, Geraldo
Pinto (B) 1'57"4.

1 500 metros — G. Huidobro
(C) 3'59"7, M. Castro (C) 4'07",
R. Yokota (C) 4'07"5. R. Inos-
troza (C) 4'08".

7

1.000 metros — R. Inostroza
(C) 8'32"4, M. Castro (C) 8'33",
Garcia Huidobro (C) 8'41", M.
Diaz (C) 8'45"2.

5.000 metros — R. Inostroza
íC) 15'03"4. M. Castro (Ç)
Í5'09"9,G. Huidobro (C) 15'25",
R. Aldana (C) 15"37"8.

10.000 metros — R. Millas
(C) 31'27"4, M. Diaz (C) 31'34 ',

R. Aldana (C) 32* 11", Gamboa
lC) 32'2b".

110 metros si barreiras — A.
Undurr.iga (C) 14" 9, Hélio Dias)
(B) 15"2, Ernie Markus (B;
15"9.
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agora não |ieriiiitíría ao Chile o
titulo honroso que ostenta, con-
quístado no ultimo ccrtamen de

?|iie 
esteve ausente o Brasil,

áto lamentado, pois o atletismo
nacional, sem vaidade, teria cm-

S 
restado maior brilho c renhidez
s disputas. O Chile teria que

lutar, nas provas de funda, com
os atletas argentinos, entre cs
quais Ibarra pontifica como uma
reprodução latino-americana ' do
sueco Gunder Hagg. 0 Brasil
estaria quasi ausente neste setor.
Nas provas curtas, inclusive as
de barreiras, esses 3 concurrentes
se empenhariam a fundo, necessi-
tando de qualidade c quantidade
para uma vantagem, nítida. E
neste detalhe acreditamos que
o Brasil levasse vantagem. Fi-
nal meu te. nas provas de campo,
o Brasil deveria ficar á frente,
pela força do cquilibrio entre a
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quantidade e a qualidade dos-
seus defensores, figurando o
Chile c a Argentina numa ou
noutra prova. Deve-se conside-
rar que a um sul-amcricuan
estariam presentes, na equipe
do Brasil, Ricardo Nitz, atleta
de valor considerável, campeão
sul-amcircaho c que não participa
de competições regulares por se
encontrar no interior do paiz;
Lúcio de Castro, no salto com
vara; Egon Falkchbcrg no arre-
messo do dardo.

Como se verifica, a golpe de
vista c sem minúcias maiores, a
posição do Brasil seria a mais
vantajosa. Teria vantagem nitida
num setor, e seria disputante
serio de outro. Enquanto isso, n
Argentina c o Chile empenhar-
se-iam. rudemtnetc. em dois seto-
res, ficando quasi á margem no
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terceiro, onde o Brasil teria
liderança.

E como a vitoria no competi
nato e dada pela contagem de
pontos, quem poderá precisar,
mesmo A luz de uma comparação
como esta entre dados atualissí-
mos, que a vitoria caberia a
A, B ou C?

Ricardo Xitz, ao a tio e á esquerda,
é um atleta de primeira ordem
que só não participa de competi-
çÕes regulares por se encontrar
no interior. Poderemos, porem,
contar com a sua colaboração a
qualquer momento, ícaro de Cas-
tro Jíello parece ajaslado mas será
um valor positiva se voltar aos
seus saltos impressionantes, como
se pode ver na gravura ao alio.
E Carlos Eugênio Pinto, além de
saltador em distancia, é um d:ca-
lUta de méritos, que brilhou no
ultimo continental levantado pelo
Brasil. Com esta gente que está
muito longe da maturidade atté-
tica, poderá ou não o Brasil, jigu-
rar condignamente numa compe-
lição sul-americana ?
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QUANDO PARECIA IMINENTE UMA
GOLEADA, DECLINARAM OS PAU-
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LISTAS E OS CARIOCAS ESTIVE-
A'BEIRA DO EMPATE!

*

Comentário do secundo jojjo rea-
lizado no Estádio Municipal do

Pacaembú
; Loool — Estádio Municipal do Pacaembú, S. Paulo.

Renda — 565.638 cruzeiros.
Juiz — Oscar Pereira Goraoe,
1.° tempo — 4x1.
Final — 4x3.

QUADH06

PAULISTAS — Oberdan; Caieira e BegUomine; Procopio, Ruy e
Noronha; Luiíinho, Lima, Leonidas, Remo e Rodrigues.

CARIOCAS — Jurandir; Nilton e Norival; Biguá, Danilo o Jaime;
Amorlm. Zizinho, Heleno, Ademir e Jorginho.

MARCHA DA CONTAGEM

1.° tento paulista — Com apenas 45 segundos de jogo, Leonidas
abriu a contagem. No centro do campo, a uma distância de 38 a 35
metros, o centro atirou ao arco. A pelota descreveu uma trajetória e,
na descida, atingiu as redes de Jurandir, passando rente à trave hori-
zontal. O arqueiro carioca tentou a defesa, mas mal sucedido. E' que se
encontrava multo avançado e, surpreendido pelo arremate, tão inesperado
quanto forte, nada poude fazer. Na sua posição normal, porém, teria
defendido, facilmente.

2.° tento paulista — Fê-lo Luizinho, aos 27'30" de jogo, cobrando
uma falta máxima de Biguá em Leonidas.

3.° tento paulista — Dois minutos e meio após, Luizinho repetiu o feito.
Ruy cobrou uma falta, próximo à área dos metropolitanos, no setor
direito. A bola cruzou alto a área e, ao descer, foi bem aproveitada
por Luizinho, que se destacou de um "bolo" de jogadores e cabeceou,
fulminando Jurandir quase à queima-roupa.

4.° tento paulista — Novamente com a diferença de 2'30", Luizinho
marcou outro tento. A defesa carioca avançou muito e os paulistas contra-
atacam rapidamente, Leonidas, no melo do campo, estendeu üm passe,
pelo centro, para onde derivava Luizinho. Este apoderou-se do balão,
escapou perseguido e. ao entrar na área, atirou violentamente, no canto
esquerdo de Jurandir. O arqueiro avançara, para fechar o ângulo de
arremate, mas Luizinho foi mais hábil.

1.° tento carioca — Quando faltavam 2 minutos para terminar o
primeiro tempo, Ademir abriu a contagem dos cariocas. O lance foi espe-
tacular e de mérito Individual: Ademir, quase no centro do campo, sur-
preendeu a defesa paulista demasiado avançada. Disparou e, após ven-
cer BegUomine, superou também Oberdan, enquanto Caieira, tentando
uma defesa desesperada, chegava tarde para intervir.

2.° tento carioca — Pedro Amorim, numa ação hábil e feliz, conseguiu
vencer Noronha, junto à linha de fundo e escapou para o interior da
área paulista. Centrou, levantando a bola e Ademir, recebendo-a, atirou
fortemente, para vencer Oberdan oem apelação. Isto aos 11 minutos do
segundo tempo.

3.° tento carioca — Foi vertiginoso o último ponto dos guanabarinos.
Pedro Amorlm cobrou um escanteio e Zizinho conseguiu desviá-lo, de
cabeça. Heleno recebeu a pelota e incontinenti atirou, a poucos passos
de Oberdan.

O segundo jogo da 2.a série final do Campeonato Brasileiro de Fute-
boi de 1944, entre cariocas e bandeirantes, excitou, fortemente, a curiosi-
dade dos fãs. Havia circunstancias e detalhes deveras excitantes. A má
atuação dos bandeirantes, no encontro do domingo, deveria ser reabili-
tada. Dava-se importância à ausência de Remo e de Ruy. E, com eles,
quem sabe se não se reeditariam os espetáculos magnííicos de que S. Ja-
nuário fora local? Por sua vez, o esquadrão metropolitano também deve-
ria sofrer reformas. Sentia-se que Flavio Costa tentara uma cartada de
sensação. Jogando com a maior quantidade de valores disponíveis, o
técnico carieca apresentara um conjunto forte, mas deixando o poderio
máximo para esse segundo jogo no qual tudo poderia ser decidido, inclu-
sive o próprio campeonato. Se com força menor os cariocas haviam
cedido por uma contagem que não sugeria domínio técnico, no primeiro
prelio, de que seriam capazes, no segundo, levando a campo o quadro
da vitória dos 3x1, no Rio, mesmo com os paulistas "au grand çomplet"?

Continua na pag. 10

¦

¦ v

M\ Mn- ^Z WmmC*z?*i&Ímli*&m m\

ES* mL ^mm <â R/mSHEOC?/'1, mm • mgf \/Mm^^Mi' ^mjmJ.tIB

&o*oS AmmW 
':¦¦

^^á*^ ^M^MmmmmmmmrZAwMàamWM

^gtt^^ ^^^t9^^ 
^^[5 WÁW ' :.V5Sftí'

jD&SH I fl Y^A kr^^L. *n pi fl |Mf ^

í I / ^Ê50°^* '
í/l ¦>'5«%°^os

GALERIA, A.E.C

n rrrtALL niteroi
José Clemente 65 Niterói

JIJPEEBALL--^". Florianp 57
ESPORTE ILUSTRADO



. . *
• *»'

>
•7-71., .

XX . -^^^MM«| - \

!*** • '
-$•% *

*..

<é^ yp!

*Kí

¦

l * •»

¦ 7 •¦¦
lis

'itê*^* N*1<\

"«:**
»l**fc*M».

.«,' r .

A tarde de anteontem, que
poderia ser assinalada como uma
das u atores do nosso Íutebol, foi,
entretanto, das mais tristes
il serie de incidentes e acidentes
nela havidos.

0 encontro entre o America
do Rio, e o Paisandú, tri campeão
paraense, era aguardado çooí
ansiedade ineomuu .

Sabia se da estupenda eapaci-
dade técnica tio Òlübq carioca, mas
também se contava, esperanço-
saiuente, com a extraordinária
eorageu do velho campeio pa-
racnse, que, de três anos
nfto tinha conhecido <> sabor
amargo do uma dura derrota.

Talvez losso isso quo levasse
a partida ao estado lamentável
em que a n esma se desenrolou.
Porque a eouipe campeia', num
instante de incompreensão, pre
íoriu, com algumas exceções, jogar
contra 0 homen- seir procurar
contaoto com a bola. Essa atitude,

i
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impensada e contraproducente,
gerou a desannohia da tarde
esporiiva e, sobretudo, rcllctiu
em prejuízo da esquadra local
nas suas próprias aspirações, pois
bem poderia, mesmo inferior a
outra, leva-la de vencida, bafejada
por esses instantes transiigurado
res dos que lutam.

Mas mio pensou desse modo a
mocidado alvi azul e o resultado
éque perdeu 0 jogo, desenvolvendo
sua atuação sob lorma agressiva
do que tiveram papel saliente,
Dodó, Puriüea, e Farias, oue
tiveram esplendidos in itadores,
no mesmo tom, en. Osny e Ma-
nolo, num justo revide.

Foi pena tudo isso. E' que o
Paisandú a despeito desses con
tra tempos, nunca se deixou do
minar, e ao contrario atacou
intensamente, embora sem acalma
que deve ser a preciosa compa-
nheira de todos os atletas nos
mon entos mais agudos da peleja.

O campeão paraense teve un a
tarde verdadeiramente inteliz.
Com meio minuto apenas de
contenda. Lima abriu o escore.
Foi unia coisa tao inesperada
que afetou seriamente todos os
anseios da equipe paraense. Mais
tarde, aliás quando o Paisandú
agia mais ainda no terreno con-
trario outra bola lhe visita as
redes. Foi um ponto que st'»
mesmo uri. "diabo rubro" po
daria labrica-lo: Maxwell faz un
raia espetacular, ajrôs ter \en

. cido a zaga, e consegue lintar
duas vezes seguidas o nosso ar
queiro, Tudo con a bola nos
pês, percorrendo a mota de um
extremo ao outro, para depois
penetrar, calma é risonhamente,
no reduto paraense, Isso le\ou
Dódõ a üm estado de inquietude
arrastando o a praticar atos re-
prováveis c toldar o seu belo
oaratz de quiper excelente.

As duas bolas ja assegurariam
o triuiilo aemricano om lace do
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Deixaram-se trair
pelos nervos os jo-
gadores do Paisan-
dú e o America, por
entre coriscos e
trovões, venceu

nitidamente!
De EDGAR PROEKÇ4

descontrole local que gradativa
mente se acentuava. \ era ainda
um tiro macio o rápido de China
para dentro das redes, e o ultimo
sinal dè prestígio, naquela tarde,
que Hilton apresentava como
autor do quarto ixmto carioca.
Enquanto isso, o Paisandú poude
somente conquistar um tento oue
I-árias arrancou, com presteza e
habilidade, das mãos do goleiro"americano".

O "onze" visitante constituo
uma atração para as arquiban
cadas. A sua classe é tão alta
quanto a dos melhores clubes
do Brasil, e disso deu provas no
recente campeonato desto ano
vencendo o "mestre Flamengo".

O America e" un conjunto de
apreciáveis recursos. Ainda ante
ontem prelion sen. o concurso
de 

"Grita 
e General e de outros,

titulares como Maneco e Jor
ginho.E' um time que se poderia
chamar astucioso Mobili
dade, destreza, e nítida com
preensão entr-e si. Enquanto os
nossos esgotam perdulariamente
todas as energias, os "rubros"
saben poupar-se e desírutar por
isso a vantagem que lhe advem
da inexperiência alheia, que eles
agradecem sinceramente...

Um time que possue um Lima,
convida o publico a ir ao estádio.

Lima é como um "tico-tico
no tuba". Não é um "Diabo",

S
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é um "Saci" com M mesmas vir-
tildes mitológicas.

ÍUVÍÀ RÁPIDA APRECIAÇÃO
DOS CONJUNTOS

A partida jogada, a despeito
da indiscutível superioridade do
America, Dflo (Ara os aeonteci
mentos verificados, teria sido
de admirável vibração.

O conjunto carioca apresentou
se desfalcado de Gritta é General,
como de outros elementos que
nao puderam vir a Belém. No
entanto, e* tilo eficiente o pre

paro ele seus jogadores, que o
America otereceu uma bela exi
biçao tócnica. Parece-nos que
tudo isso o* obra produtiva de
Gentil Cardoso, que sabe orien-
lar a sua esquadra, conhecendo
lhe os dcleitos, pieenchenclo os
claros com raro tino do obstr-
vaçao. A verdade é que, ti ex-
ceçAo de Manolo, cuja boa von-
tade e intrepidez nao chegaram
a suprir a ausência do grande
zaga, • os demais estiveram em
jionto de bala. Rubens, que
atuou interinamente na oquiiie
andou a contento. Vicente 6

promissor pelo «eu entusiasmo,
mas ainda não pode corresponder
as exigências do ''onze". Osni
6 um jogador decidido e enérgico,
estando presente em todos os
momentos. Amaro e China fizera'v
notáveis progressos depois que
passaram a prelinr no Rio. Silo
dois elementos ativos, um como
bom marcador e o ultiu o com
excelente visito do arco, Itim
deu vivo combate a Hélio, atuan-
do com segurança. Esoüerdinhn è
Wilton no mesmo plano de alua-
çao inteligente. Maxvíell, çavn
dor, iirpetuoso. E Lima, u n
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jeep. IvopUlo. saltitante, seus l^s' 
laròciam. rodas de borracha so-
-o trilhos o sobre ladeiras...

O time campeão teve em Dodo
o cltfi.ento quo o levou ao maior
desanimo. bJsss esplendido go-
k'ii-o. o melhor da terra, nao soube
dominar seus nervos. Nilo era
aouele Dcdó quo sempre en-
Irentava toda a luzilaria rival
deteiulo a soborbamente. Teve
um dia inieÜz.

Purifica e Isan trabalhavam
quase grudados um ao outro,
Preocupados no rebate? aorco da
mia. Apesar disso ainda Isan,

mesmo adoentado, esteve me-
líior quo o companheiro; Ma
miei Pedro Ioi o sustentaculo
aduiravel do sou quadro. lSn-
duanto Farias. Purifica, Dodó
o Pedro so tornavam inconvo-
niontos com o jolo carregado,
Manoel Pedro, que era sempre o
partidário desses momentos l>rus
cos de jogo. se conservava sereno
o essa a raztto do ter produzidox
unia esplendida partida. Wle, e
Jai ne. na es merda, toram os mais
eíieientes da tarde no si-u onze
Jaime jogou com abnégaçffò e
pertenceu ao grupo tios "pa-
citieos", como Saudoval, que na
segunda la/.e a*TÍu dom grande
segurança, Hélio Ioi, também*
oportuno e calmo. 0 seu òhçon-
tro com Vicente era inevitável.
Naquela .altura, a boca do arco
aberta para as suas aspirações
ele investia cora coragem, som
ter culpa qüe a imprudência de
Vicente resultasse no lamentável

t acidente j:i conhecido; Farias

(Continua na pag. 22)

Tnlervçm Osni, enquanto a van-
guarda do Çawrtndií avança e o
artiuciro Vicente ne mantém na
expectativa, <¦ o flagrante do
alto, á esquerda.

Ao lado, o çlass-ico .sorteio do
campo, vendo-te, dr. camisa esporte,
o chefe dá delegação americana,

Sr. Carlos Chagas.

Êm hai.ro, apertado por Maxwell,
Dodó agarra a pelota, com unhas

e dentes.
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Quando parecia iminente
uma goleada

Continuação da pag. 7

Por isso o Pacaombú apanhou a aua maior enchente, assinalando a
renda rocorde doa campos nacionais e quiçá do continente sul-americano.

Tudo indicava um ospotáculo brilhante.
A rivalidado atingia um ponto supremo. A torcida paulista estaria

a postoa, com todas as suas ruidosas manifestações, Inclusive a "torcida

organizada" do Corinthians. Contava-so com a ropercussão de uma cam-
ponha de nervos maldosamonto íoita por um jornal bandeirante, que não
titubeou om urdir mentiras capazes do pôr em pó de guerra os fãs da
terra. Mas a polícia, zelosa do bem-estar do povo, estava a postos, revis-
tando tudo e todos, apreondondo ato tesourlnhas e canivetes, o também
os barulhentos iogoa de artifício, providências que bem caberia no Rio.
Ao pisarem o gramado os contendoros, roaíirmou-se a previsão de um
ospetáculo sem precodontes. Os cariocaa traziam, como ae esperava, o
potencial máximo. Só Jurandir tomara o posto de Batatais, no quadro
herói dos 3x1. E os paulistas, além de Romo, exibiam Ruy, uma sur-
prosa sem dúvldj e uma surpresa maravilhosa para a torcida da Pau-
licóla, já que ó êle, no momento, um dos melhores centromódios nacionais.

E o primeiro tempo correspondeu integralmente.
03 locais realizaram um jogo vivíssimo, entusiasta, envolvente, asse-

nhoreando-se do campo de tal manoira como bem expressam os 4x1 do
primeiro poriodo. No sogundo tempo, porém, chocaram-se todos com o
rumo dado à contenda. E' que os paulistas, donos de uma grande van-
tagem no marcador, cuidaram, apenas, do conservá-la. Adotando a de-
fensiva concentrada, os paulistas não só poupavam energias para um
quinto jogo — o decisivo — como também denotavam que a movlmen-
tação inicial deixara-os estofados. Nivelaram-se, com esse declínio, aos
cariocaa. E estes, dentro do um coeficiente técnico abaixo de ruim, pre-
dominaram no campo, chegando a reduzir para um único tento a dife-
rença que ora, antes, de trêa. Fácil é, por conaeguinte, eatimar até onde
declinou o jogo, toenleamente, o quão dealnteressante tornou-se para a

Propriedade da COMPANHIA
EDITORA AMERICANA. Dire-
tor: Gratuliano Brito. Enderé-
ço: Rua Visconde de Moran-
guape, 15 — Rio de Janeiro —
Brasil. Telefones — Direção:
22-2622; Redaçfio: 22-4447; Ad-
ministração: 22-2550. Endereço

lar m IJusttã
telegráíico "Revista". Numero

avulso, Cr$$ 1,00. Número atrasado. Crf 14». Assinaturas — Porte
simples para o Brasil e as três Américas: Ano, CrS 42,00. Semestre.
CrS 22,00. Sob registro: Ano, CrS 63.00. Semestre. Cr$ 33.00. Estran-
geiro: Ano, Cr$ 133,00. Semestre. Crf 67.00. Sucursal em Sfio Paulo:
Rua D. José de Barros, 323. Telefone. 4-7866. Agentes em todas as
capitais e principais cidades do Brasil. Representantes: ESTADOS
UNIDOS DA AMERICA DO NORTE. S. Knopp & Cia., Times Buli-
dlng, New York City; ÁFRICA ORB2NTAL PORTUGUESA. D.
Spanos. Caixa Postal 484, Lourenço Marques; URUGUAI, Mora-
tori & Cia. Constituyente, 1746, Montevidéu; Sucursal na ARGKN-

TINA, "Inter-Prensa", Florida, 229, Buenos Aires.
Toda correspondência deve ser enviada ao diretor.

Este número consta de 24 páginas.

ESPORTE ILUSTRADO

assistência que (remira por uma goleada, capaz de revidar o 6x1 do
ano passado.

Mas não íoi possível, desta feita, a desejada revanche...
E. diga-se de passagem, um acontecimento desse gênero viria a oer

um fenômeno raro, pois os contendores são de força equilibrada. Um
resultado espalhafatoso teria sido e será produto, exclusivamente, de
uma oportunidade excepcional maravilhosamente bem aproveitada.

PANORAMA TÉCNICO

Um acontecimento traçou o caminho dos paulistas, no primeiro pe-
ríodo. Com apenas 45 segundos, Leonidas abriu a contagem. Isso era
o mosmo. para os cariocas, que começaram o jogo perdendo de 1x0. Ou,
pior ainda, porque, começando o jogo com o 1x0 no marcador, não teriam
que enfrentar o descontrole proveniente da surpresa. Enquanto no pri-
melro jogo, ambos os quadros tatearam durante mais de 15 minutos, neste
os paulistas começaram cheios de confiança, estimulados por uma torcida
que os aplaudia tão íreneticamente como apupara os cariocas, logo de
entrada. Lançaram-se os comandados de Ruy ao ataque incessante. Os
médios de ala avançaram, também, amparando a ofensiva. Os cariocas
foram forçados ao recuo pelo descontrole geral. Era preciso ganhar pó no
terreno, defendendo-se como fosse possível e. em seguida, tratar de bater
o adversário. Enquanto isso, a retaguarda bandeirante facilitava, pois os
avantes contrários, ocupados com o auxílio à defesa, dela pouco exigiam.
Por isso. a marcação cerrada, de homem para homem, executada por
Begliomüie e seus companheiros teve êxito integral. A retaguarda dos
guanabarinos, onde Danilo falhava no controle a Remo, Nilton afrouxava
a vigilância de Leonidas, e Luizlnho fazia diabruras com Norival. não po-
der ia estar, por conseguinte, se desempenhando a contento. Houve um
detalhe Interessantíssimo: os avantes paulistas superavam seus vigias
fcm velocidade e ainda os confundiam com o revezamonto de posições
precisamente executado, consagrando a tática preconizada por Gentil
Cardoso em certas circunstâncias. Era a inversão do quo se vira em
S. Januário, no 3x1. quando essa vantagem nítida coube aos cariocas.

O grande erro dos defensores cariocas residia na "folga" da marca-
ção individual. Todos os homens do ataque contrário aproveitavam esta
facilidade e comprometiam os cariocas ainda mais com o jogo de prl-
meira, isto é, nada de retenção da bola. Boa colocação e bola para o
companheiro adiantado, aproveitando-se, sempre, a harmonia das alas
ou do centro. Danilo passou, porém, a "apertar" Remo. combinando bem
com Blguá. Jaime identicamente com relação a Lima. E Já no final do

primeiro tempo os cariocas estavam atacando freqüentemente, empurran-
do a defesa contrária contra a linha de fundo e forçando o recuo do ata-

que para auxiliá-la. ..
O resultado expresso no marcador era certíssimo. Traduzia, ainda,

uma pontaria magistral dos paulistas que de seis tiros ao arco. se não
nos falham as anotações, quatro redundaram em tentos.

Logo aos primeiros minutos do segundo tempo ficou patente uma
sensível alteração. Ou os paulistas estavam íatigados e certos da vitória

que o marcador anunciava, ou então, ainda baseados nesta convicção,

poupavam-se para o quinto e decisivo jogo, como deveria ser realizado
em face dos regulamentos vigentes. Então, os cariocas apareceram como
dominadores do gramado. Vez por outra os locais investiam, mas encon-
travam a defesa carioca alerta. Contudo, a flsioncmia técnica adulterara-
se consideravelmente. Eram as filigranas dos paulistas, os artifícios^ do
sou ataque que, no primeiro tempo, haviam emprestado brilho ao jogo.
contribuição que. por parte dos cariocas, fazia-se representar por uma
iôrça de vontade e um espírito de luta admiráveis. E como os paulistas
desaparecessem tecnicamente, neste último período, os cariocas fizeram-
se salientes pelos mesmo3 méritos de antes. Não há dúvida que elementos,
antes obscuros, apareceram mais. Zlzinho foi um deles, distribuindo no
ataque. Ademir fez-se artilheiro perigoso; e os extremas tiveram destaque,
não pelo trabalho com os colegas das meias, mas pela alimentação feita
pelos médios.

A defesa paulista, submetida, então, a uma prova que não se pode
nem chamar de forte, mostrou-se debllíssima na marcação cerrada. E só
a desenvoltura dos seus homens. Insuperáveis na hora do "salve-se

quem puder", poude evitar que o jogo fosse virado de pernas para o
ar e que os cariocas, de vencidos, chegassem a vencedores.

A arbitragem coube a Oscar Pereira Gomes, da F. M. F., com estu-
peíação geral, pois dele se dissera "cobras e lagartos" a propósito do
primeiro jogo em que funcionou. Aos arrebatados pela paixão partidária
não satisfez. Eu ouvi, na tribuna do Pacaembu, em que se localizavam
locutores e jornalistas, comentários acres que variaram do /péssimo"
ao "descarado ladrão"... Não procurei ver de quem partiam os juízos
acima, mas me reservei para discordar deles aqui nestas colunas, como
já discordara no comentário feito ao microfone da Rádio Globo, durante
a reportagem de Gagliano Neto. Pereira Gomes afigurou-se-me quase
cera por cento. Não regateou advertências a quem as mereceu. Marcou
uma falta máxima como deveria ter marcado outra semelhante, no pri-
melro jogo. Apitou todas as faltas pessoais com critério. E muitos recla-
maram porque viram o jogo prosseguir sem' ouvir os apitos que o yoiume
da gritaria absorvia... Aí, parecia que apitava atrasado, mas não era
assim. Não aprovou um tento de Remo nem uma bola que Jurandir deixou
esepar para recuperar, dando a impressão de a ter tirado do interior
do arco. No primeiro caso, o impedimento assinalado pareceu-nos exato.
E quanto a Jurandir, era face da nossa posição no campo, devemos
acatar a decisão do árbitro que corria, acompanhando o lance, apre-
ciando-o da entrada da área penal carioca. Além disso, o fato de ter
defendido Jurandir, inicialmente, muito avançado — pelo menos três pas-
sos da Unha de goal, e tal a sua rapidez em recolher o balão que lhe
escapara, sugerem que não houve goal. Entretanto, todos reclamaram o
tento. Exceto os jogadores que estavam no campo... E isso é Importante...
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taieo-
nato lirasilciro de Futebol de 14
Mas a peleja decisiva não esteve a altura do renome
dos clássicos cotejos entre paulistas e guanabarinos

Comentário de ALBERTO JIENDES

Local — Estádio d© S. Januário.
Renda —- 293.791 cruzeiros.
Juiz — José Alexandrino.
1.° tempo — 2x0.
Final — 3x1.

QUADROS

CARIOCAS - Batatais; Niltcn e Norival; Ivan. Danilo e Jaime;

Pedro Amorim. Zizinho. Heleno. Ademir o Jorginho.
PAULISTAS — Oberdan; Caieira e Begliomine; Zeze Procopio, ttuy

e Noronha; Luizinho. Lima, Leônidas, Remo e Rodrigues.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Deveríamos o esperávamos, de fato, que a peleja decisiva do cem

peena* brasileire de futebol de 1944. reunindo, ainda uma ve,, carbea

rPaulistas, íòsse um espetáculo digno do renome que esses contenderes

impuseram, no futebol indígena, como tradição e como rivalidade.

- fl ^P --. * çS*^
afll flflr * "~*~ jtm

* - ^B^^fl^^LB ' _^^mmm\ .^mmtb * fl^fl^fl Mflfl P**^^^bBB
flflBBlflvfl ^B*''"*^- 'JJjBfc ttâ&^^F^Siüif Fí mmT^^^^^^MfL. fiflflfl

sL* IBfl^''' - ^^^flflfcBflr" "'^'"-ájTí^

Um lance diíícil. onde se vêem Rodrigues e Lima lutem-
do cem Danilo, enquanto Ivan está na expectativa.

Mas nâo foi possível iugir à influencia de certos fatores. E, com

todas as suas conseqüências lamentáveis, obliterando um espetáculo que
tinha tudo para ser de gala. o jogo desfigurou-se, técnica e disciplinar-
monte, chegando a um segundo tempo que mais parecia desses que se

travam em campos de bairo, sem divisas nem grades e onde os regu-

lamentos são os do "mais forte*'. A analogia podo parecer exagerada

iras é a pura e simples expressão da verdade. As ocorrências dos

primeiros jogos da final, aqui no Rio, ícram vistas, por certos elemento

de S. Paulo, cem óculos de aumento. A recepção que foi dispensada J
cariocas, ao tocar a sua vez d3 jogar em S; Paulo, no Pacaembu /,

tPSíemunhada como das mais vibrantes demonstrações de rivalidade.- A

assistência gigantesca deixou,mais do que claro ter sigo mal informada
p os seus ínformadores, não satisfeitos com a iníidelidade, incitaram sous

leitores e ouvintes ao mais alto grau, dando a impressão cie que o

futebol profissional, entre nós, vem a ser tudo, a razão de ser de todas

as coisas, os meios e os fins.

Se este estado de coisas foi tolerado por uns, por outros íoi trans-
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portado para o Rio, com as suas cores mai3 vivas e sempre tangendo
aquela corda, de quo "quem conta um conto acrescenta um ponto".

O resultado foi o que se viu no campo do C. R. Vasco da Gama.
Embora a polícia civil tivesse tomado providências, estabelecendo um
rigorosíssimo controle, desde a revista prévia à disposição de muitos e
muitos policiais no gramado, não íoi possível evitar que durante mais
de 10 minutos — após um atraso formidavelmente irritante de 1 hora
— a assistência recebesse os paulistas com estridentes vaias. E com o
decorrer do jogo, as vaias fizeram-se; projéteis perigosos, como garraías,
com uma das quais foi seriamente ferido ura assistente.

Este ambiente repercutiu em todos. \
Principalmente entre os jogadores.
E o espetáculo terminou mal, em todos os sentidos.
Os cariocas sagraram-se campeões, bi-campeões, pois também em

1943 tomaram o título, mas de forma a não lhes recompensar todos os
esforços e os méritos exibidos.

Poderia ser algo completamente diferente.
E ó nesse sentido que os dirigentes precisam ser chamados a res-

ponsabilidade. Se não foram tomadas providências positivas, ninguém
se esquecerá do campeonato de 1944 o, então, os certames nacionais
de futebol, em lugar de motivos de reunião nacional, terão efeitos dissol-
ventes.

Cuidem bem disto, srs. dirigentes, para que mais tarde nao se arre-

pendam.

MARCHA DA CONTAGEM

l.o tento carioca — Fê-lo Amorim, num "abafa" sobre a meta de

Oberdan, proveniente de um escanteio cobrado por Jorginho e cabeceado

por Zizinho. Isto aos 10'30".
2.° tento carioca — Aos 35' do primeiro tempo, Jorginho aumentou a

contagem. Pedro Amorim controlou o balão, sobre a linha de fundo, a
direita. Centrou, á meia altura, e Begliomine confundiu Oberdan, quando
a defesa era facílima. Jorginho viu a pelota passar e cabeceou baixo,
sobre o arco inteiramente desguarnecido.

3.° tento carioca — Coube a Ademir concluir a contagem dos cario-
cas. Fê-lo após fugir entre Caieira e Begliomine, tendo recebido um

passe de Zizinho. Perseguido, correu e de dentro da área desferiu um j
tiro indefensável, aos 24'30" do 2.° tempo.

Único tento paulista — Foi seu autor Leônidas, concluindo um centro
de Rodrigues, quando a defesa carioca pareceu imobilizada ante a rapi-
dez do lance. Ocorrência aos 29' do período final.

PANORAMA TÉCNICO

O jogo teve duas fases distintas, uma das quais não pode ser consi-
derada, futebolisticamente. No primeiro tempo houve algum futebol de
classe. Mas a fisionomia desse período foi .completamente oblilerada

pelo clima reinante. Os jogadores paulistas evidenciaram, visivelmente,
um enorme nervosismo. Não haviam passado em brancas nuvens as
vaias com que a torcida brindara-os, generosamente. Embora os bandei-
rantes devessem apresentar uma grande classe quanto ao pronuncia-
mento da torcida, como haviam feito os cariocas nas duas pelejas do
Pacaembu, ao contrário, deixaram-se trair pelos nervos. Tecnicamente,
essa reação significava insegurança, desconfiança recíproca.< Contudo,
valiam os paulistas pela energia, pelo espírito combativo. Ai os joga-
dores cariocas deixaram influenciar, também, pelo ambiente. A resis-
tência oposta pelos bandeirantes, com entusiasmo e fibra, à sua supe-
rioridade técnica indiscutível, provocou ação também entusiasmada dos
cariocas. Mas não ficaram apenas com o entusiasmo. Houve excesso e
excesso traduzido por violência. Zizinho, por exemplo, deu liberdade,
por certo, a muitos recalques, e prejudicou imensamente a sua ótima
eficiência técnica com a brutalidade que empregava. E a linha atacante
acabou por afinar pelo, mesmo tom, destoando apenas Pedro Amorim, o
mais comedido.

(Continua na pag. 14).
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Este fci o iance conseqüente ao do goal do Podro Amorim. o primeiro da vitória carioca.

S-:"¦".

As entradas violentas, terrivelmente ameaçadoras à integridade física
do3 contondores, multipiicaram-se o chegaram ao climax, no segundo,
aos seus primeiros minutos, quando Amorim e Noronha íoram expulsos
por agressão recíproca,

Foi nesta altura que o jogo terminou. As ações prosseguiram, o claro,
mas muito longe das características inheror.tes a um campeonato na-
cional do futobol, nem parecendo, mesmo, futebol.

Os cariocas, com a contagem de 3x0 a seu íavor, tomaram a mesma
providência dos paulistas no segundo jogo de S. Paulo: defensiva. Preíe-
rindo o menor esforço, os cariocas permitiram que os paulistas traduzissem
por predomínio territorial o entusiasmo com que se empenhavam. E,
então, o segundo tempo desenrolou-se no meio do gramado, revezando-se
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direita, sem ter a quem marcar. Mas Noronha não fez íalta porque os
cariocas preferiram a tranqüilidade... Pareceu que os cariocas quiseram,
como os paulistas naquele segundo jogo do Pacaembú, demonstrar que
só não ganhavam de goleada por não quererem...

E quem perdeu foi o público, enervado por uma demora de 60 mi-
nutos para o início do jogo e enfadado, depois, por um bate-bola inex-
pressivo.

A supremacia técnica dos cariocas que se poude notar no primeiro
tempo foi originada pela segurança da defesa guanabarina. Repetindo
a marcação cerrada empregada anteriormente, mas desta feita "apertada",

não permitindo aos contrários a mínima iniciativa e dando rijo — diga-se
de passagem — os metropolitanos não só contiveram os contrários como
favoreceram os seus avantes. De nada valeram os esforços de Leonidas
e seus companheiros, tentando confundir a defesa com o perturbador
jevezamento de posições. Danilo e seus comandados, nesses momentos,
usaram o cérebro, trocando a marcação de "homem" pela de "setor". A
chave do sucesso da marcação foi a vigilância de Danilo sobre Remo.
E os outros completaram o serviço.

A vanguarda, então, seguramente amparada, exigiu tudo da deíesa
paulista e acabou por vencê-la em toda a linha. Mas nem por isso tra-
duziram por tentos essa vantagem. A contagem foi produto de accss
individuais e não como conclusão de trabalho coletivo. Mas r futebol
é assim mesmo...

A ARBITRAGEM

Mais uma vez voltou a sofrer restrições o trabalho do árbitro.'O sr.
José Alexandrino, sorteado momentos antes do jogo, atuou razoavelmente,
dentro da temperatura da contenda. Teve seus erros, sem dúvida, mas
em nenhum momento deixou de ser honesto, imparcial. Fez advertências
a granel e quando precisou ser enérgico, não titubeou, expulsando Noro-
nha o Amorim.

A turma caricca, no vestiário, durante o intervalo do
primeivo para o segundo tempo. As fisionomias não de-
notam tranqüilidade, mas no campo foi o que so viu.. .

as ipriíativas da ataques, cuja iniciativa cabia, mais freqüentemente, aos
viritantes. A expulsão de Noronha afetaria, consideravelmente, os pau-
listas, so os cariocas pretendessem jogar de íato. Porque a falta de Noro-
nha seria mais sentida do que a d© Pedro Amorim. jorginho, jogando
bem nas duas exiremas, veio imediatamente para a direita, para apro-
veitar o buraco deixado por Noronha, enquanto que Procópio ficaria, na

PEITORAL CREOSQTADD
EU ANDAVA COMO UM TÍSICO,

PELA TOSSE ACORRENTADO:

MAS HOJE DEVO ESTE FÍSICO

AO PEITORAL CRE0S0TAD0.
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A' MARGEM DO CAMPEONATO
BRASILEIRO DE BOX AMADOR DE 1944
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O êxito do grande certame disputado no Pacaembú e
vencido pelos paulistas, foi mais uma vitoria conquis-
tada pelo dinamismo de Paschoal Segreto Sobrinho

Reportagem de F. Gusmão
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ÜM CORPO-A-CORPO ENTRB OSCAR MAIA E FRANCISCO MONTINÍ, ESTE ULTIMO CAMPEÃO BRASILEIRO DOS MEIO MÉDIOS.
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0 último Campeonato Brasi-
loiro de Box Amador foi soir clú-
vida alguma uma novai; niagní-
licn vitória, dessas que o dina-
mismo persoveraiito de Pásõhoal
8t»p;rcto Sobrinho costuma ilar
no sensacional eàpórto do Demp-
sey. Os eslorçps dispendidos polo
ilustro presidohto da Conlcdora-

cito Brasileira de Putçilismo para
ultrapassar- 03 sérios obstáculos
com que só defrontou, sAo dignos
da comiahça irrestrita que todos
os dirigentes <lo box nacional
nele depositam.

Desde a partieipaçaò das re-
prcsentaçõés de lóra de São Paulo
até a dificuldade de se obter uma
datalavoravel no einasió do Fa-
çáombiV, tmlo foram diticuldades
que apenas o presidente da en-
lidado máxima poderia remover.

MKUIOUIA TF.CViCA

Vencida esta etapa, que è mais
árdua e a meno? divulgada, cn-
treguo, por assi m dizer, a evo-

!:'¦. 7
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luçao do certame as suas pro-
priaa virtudes, o Oaupconato
Hrasileim de Box Amador foi
indiscutivelmente uma auspicio-
Sá demonstração de progresso
técnico do nivel qualificativo do
pugilismo que os maiores centros
esportivo do país estão prat-
canelo. Basta dizer quo a dis-
puta do título de pesos pesados
que o ano passado nfio so rea-
lizou, pois o paulista Oury venceu
por falta de concorrentes, este
ariò constituiu a nota maxiira,
o momento mais empolgante de
todo o certame, com a violou-
tissirna luta travada entre os
íuturosos pesos máximos Miguel
AbriU) Servi, do Sfio Paulo e
Nael Borjas dos Santos, tio Ni-
terói.

. AS EQUIPES EM CONJUM->

Coletivamente, Sjto Paulo man-
teve o título já havia conquista-
do em ringues da Guanabara,
nutra reafirmação da pujança
que o box amador jwssue na terra
Piratininga. Venceu indiscutível-
mente, os 5 títulos conquistados,

apresentando valores dignos do
seu renome.

Tecnicamente Francisco Mon-
tini íoi o n ais períeito do intc-
grantes da turma bandeirante,
um amador, que luta com o naxi
mo de calma e auto-controlò, só
dispendondo Tmergia^ no mo-
mento oportuno de '¦, 

golpear o
alvo e con* um jogo de esiuiva
que nenhum outro participante
do torneio apresentou tão eíi-
ciente. Miguel Servi, o peso pe-
sado impressionou pela valentia
con» que resistiu ao castigo e
pela violência com oue, por sua
vez castigou Xael Santos, ar-
rancando-lhe o título.

Os cariocas trouxeram a São
Paulo uma equipe nitidamente
superior, com classe bem mais
apurada do oue aqüelf. que de-
fendeusuas cores no certame de
1913, no campo de São Cristo-
vão. Do ponto de vista técnico,
Giaeomo Boderone toi *o número
um da turma guanabarina, con-
duzindo-se de lórma segura e
calma na peleja etn que soube
contornar com recursos de au-
teu tico campoão, a violência de-

sordenada mas sempre perigosa
do íluminense Gonzaga. 0 jovem

Flaraèngouroso :eve

ESPORTE ILUSTRADO

progredindo
que presenciamos e, se con-

tínuar bem orientado, muitas
façanhas de vulto poder.! ainda
marcar em seu cartel. Outra
figura impressionante dos cario-
cas íoi o conhecido Velascio

lva, cognominado aquí em SiSo
Paulo de "pantera carioca", e
que descendo da categoria de
m io posada para a de mtfdio,
conquistou , um nocaute massa-
crante no primeiro rounde da lu-
ta contra o representante ílu-
rm.inense, o que certamente teve
certa influencia para que o pau-
ísta Carlos Vieira da Silva*, um
doé melhores amadores paulistas.
nrio quisesse subir ao ringue
para disputar o título brasileiro
dos médios contra a potência
fulminante dos punhos de Ve-
lt\scio, alegando qne o esmurrador
carioca estava fora de j>eso, ob-
jeção que caberia a Federação
Paulista fazer è não ao amador.

Dos llun inenses a figura mais
promissora íoi o joven. poso
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pesado Nael Santos, ainda muito
novo c incspcrientc, sem saber
se controlar ante o castigo do
adversário, mas, sem dúvida, um
valor precioso que o box an.ador
de Niterói precisa cultivar com
carinho, pois tem todas as qua-
lidadcs para ser um grande pu-
giliata.

OS COMBATES
Damos, a seguir, o resultado

das lutas ofctuadcs nas duasro
dadas que constituíram o pro
grarra geral.

Dia 2$
/• luta - ¦ Peso Mosca.

Jorge Ramos (F. F.
Manoel das Santos (F.
Ganhou Manoel dos
por pontos.

2.» luta — Peso Galo.
Hélio Vinagre, (F. F.

D.) x
M. P.)
Santos-

D.
Antônio Baptista ÍF. P. P. )
Ganhou Antônio Baptista por
pontos,

ií." lula Peso Pena. *
Ralt Zumhano (F, P. P.) x-
Gastfto* Pires (F. P. V.) Ga-
nhou Ralt Zuranono i>or pontos.

{• luta - ¦ Peso Leve.
Padial (F. P. P.) x

Gonzaga (F. F. D.)
Esmar Gonzaga por

Manuel
Rsrr.ar
Ganhou
pontos»

luta - Peso Meio médio.
Francisco Montini (F. P. P.) x
Oscar Maia (F. M. P.) Ganhou
F. Montini jK>r ixmtos.

6.* luta — Peso Mídia.
Joílo Baptista F. F. D.) x

Velacio Silva (F. 
"NI- P.) Ganhou

Volacio Silva por k.o. no 1.°
assalto.

Dia 30
/.• lula — Peso Mosca.

Waldon iro L. Melo (F: P. P.)
x Manoel doa Santos F. M. P.)
Cnmpefto Manoel dos Santos?
tendo ganho por pontos.

íí.* luta — Peso Galo.
Adhemar Correia F. M. P.'x Antônio Baptista (F. P. P.)
Campeão Antônio Baptiftta, ten-
ilo ganho por pontos.

d.» luta — Peso Pena.
Waltcr Araújo (F. F. D.) \
Rall Zumhano (F. P. P.) Cam-
peão Ralí Zumbano, tendo ga
nho por pontos.

,f.» luta — Peso Leve.
Giacomo Buderone (F. M. P.)
x Esmar Gonzaga (F. F. D.)
Campeão Giacomo Buderone.
tendo ganho ix>r pontos.

5.n luta —¦ Peso Meio médio.
Ulisses M. Siqueira (F. F. D.)
x F. Montini (F. P. P.) Cam-
peão F. Montini, tendo ganho
por pontos.

$.* luta — Peso Médio.
Carlos V. da Silva (P. P. P.)
x Velacio Silva (F. M. P.)
Campeão Velacio Silva, tendo
vencido por w.o.

?V» lula — Peso Meio Panda. fl|
Antônio Leandro (F. \l. P.) x
Vücente dos Santos (F. P. P.)
Campefio Vicente dos Santos.
tendo vencido por pontos.

v luta — Pe.so Pesado.
vliguel Servi (F. P. P.) x
Xael Borja dos Santos F. F. D.)
Campefio Miguel Servi, tendo
ganho por k.o. técnico no' 3.M
assalto.

Nenhum RELÓGIO lhe dará
tanta SATISFAÇÃO

como o vx
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O que tem sido o campeonato brasi-
leiro de futebol até os dias do presente

Neste mon ento cm que naw
um campeonato nacional de íu
tebol »'í levado a cabo, por entra
característicos n« mais sensacio
nais, 6 sobremodo interessante
um pouco do história sobro casa
competição máxima do desporto
nacional'

E aqui vai a história dos cam
pconatos disputados desdo a sua
mstituiçfto, com os respectivos
jogos c demais detalhes uiiii.

J92.J — (1."oficial)

Cnmpeilo absoluto S. Paulo.
Campeão do Norte — Bahia
CaopcAo do Centro Distrito
¦ Federal.
Campoüo do Sul. - S. Paulo.
Entidades concorrentes — 9.
JogOS disputados - 8.
Pontos marcados - 2S.
Artilheiros -- Taiú (paulista)
o Junqueira icarioca).
Recordistas d«.* pontos - S.

Paulo, 13 contra 2.

jogos

Kst. Rio x Minas Oerais... 2-1
S. Paulo x Paraná 5-1
S. Paulo x R. Ct. Sul 4-1
Pará x Pernambuco 2-íi
Haliia x Par.1 1-0
D. Federal x Kst. Pio 4-1
D. Federal x P.ahia 24)
S. Paulo x 1). Federal i-0

Jogadores campeões

Primo, Uarthô, Clodoaldo, Ser
«io, Amilcar. Arlhtir, Xêco.
Heitor. Fried, Tntrt e Feitiço.
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1911,

Campeão absoluto - Distrito
l*ederal.

Campeão do Norte — Ba'sin.
Campe&o do Sul — 3. Paulo.

Campeonato de 1912.. os pao
LISTAS UEPETIHAM O FEITO DOS
CARIOCAS EM 1939, CÓ.VQUIS! ANDO
CAI BI-CAMPEONATO. BIS O.S AU-
TORES DA PROEZA; JUNQUEIRA,
OBERDAN, BSQLIOMINB, nil.W-
DÃU, JANGO, DINO, O TÊONICO
DBL DKBníO, LUIZINHO, SKUVíl.IO,
I.BONIDAS. LIMA B PARDAL.

F,M 1939, COM AIMORK. ROM£ü,
T IM, ARGEMIRO, OC, PROCÓPIO,
n.ORl.VDO, CARKRIRO, CARVALHO
I.PrTK.^NOklVAL, NASCIMENTO e
ROBERTO NO 8HU SELECIONADO,
OS CARIOCAS LEVANTARAM O BI-

CAMPEONATO.

Campeão do Centro — Distrito
Federal.
Fnlidodes coneurrentes — í).
Jogos disputados — S.
Pontos it.arcados — 46.
Rccorcista de tento? - D. Fe

deral 10 contra 5.
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JOGO*r i
S. Paulo"x Paraná 5-0
Bahia x Ceará 0-1
Pernambuco x Pará 2-2
Est. Rio x Minas 2-1
D, Federal x Km. Rio 3-3
Bahia x Pernanr buco 7-2
D, Federal x Bahia 7-2
D. Federal x S. Paulo 1-0'

Jogadores cam}Kí*e>.
m

ITnroldo, Peuuaforte, Hebraico,
Nesi, Seabra, Fortes, Zezé, La

Rarto. Xonô, Nilo, Modcruto.

1925

Canpeilo absoluto Di.striio
Fejioral.

Campeio do Norte — Pará.
Camjjeão do Nordeste — Bahia *
Camjwão do Centro - Distrito

Federal.
Cumix-lo do Sul - S. Paulo
ICntiua/los coneurrentes — 12.
.Ioros disputados — 13.
Pontos irarcadas — Gò.
Artilheiros - Nilo ícariocíis^ o
Manteiira (baiano) ti.
Recordista de tentos - D. Fe

deral, lõ contra ò,

Joaos

D. Federal x hsp. Santo... 6-0
S. Paulo x Paraná 6-1
•Niintus x hst. Rio 6-0
Bahia x Paraíba ,. 8-2
Pernambuco x Ceará.., 10-1
S. Paulo x R. G. Sul 4-0
D. Federal x Minas 3-0
Pará x Amazonas. 3-2
Bahia \ Pernambuco 4-0
D. Federal x Bahia 2-0
S. Paulo x Pará 3-0
S. Paulo x D. Federal í-1
D. Federal x S. Paulo....: 3*2
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Jo«ADORES CAVPfiOKS
Jogadores campeões

Haroldo, Pennaíorte, Helcio, Nas-
cimento, Horiano, Fortes, New
ton. Candiota, Nono Nilo e
Moderato.

Wâú,

Campeão absoluto - 8. Paulo.
Campeão do Norte — Pará.
Cnrrpcflo do Nordeste — Bahia.
Caxn|jcan do Centro — 1). Federal.
Campeão do Sul - S. Paulo.
Entidades concurrentes - 15.
Jogos disputados -— 16.
Pontoâ nareados — 110.
Artilheiro — Pclronilho (pau
lista) 13.
Recordistas de tentos — S. Paulo.

37 contra 6. --

Jooos

Bahia x Paraíba .. '. 5-0
Pará x Maranhão 5-2
Pernambuco x Ceará 3-1
S. Paulo x St a. Catarina-. 10-0
Bahia x Pernambuco 8-1
Pará x Amazonas.:. ... 7-0
R. G. Sul x Paraná........ 5-2
Est. Rio x Esp. Santo 6-3
S. Paulo x R. Cl. Sul.:.... 5-3
D. Federal x Minas 9-1
D. Federal x Est Kio 9-1
S. Paulo x Bahia .13-1
D. Federal x Paní 5-0
S. Paulo x D. Federai ... 3-2

D. Federal x R. G. Sul.... 6-2
D. Federal x S. Paulo  2-1

Jogadores campeões

Aiuado, Pennaforte, Helcio, Al
berto, Floriano, Fortes. Pasehoaí,
Oswaldo, Nilo, Bahiano e Mo
derato.

• I92H

Cani|>cao absoluto -- Distrito
Federal.

CamjHíílo do Sul — Paraná.
Campeão do Norte - Pará .
Campeão do Nordeste — Bahia.
Campeão do Centro - D. Federal.
Entidades concurrentes — 15.
Jogos disputados — 15.
Pontos marcados - 87.
Artilheiros — Mario Seixas (ba

hiano) e Stacco (paranaense^
7 cada.

Kecordista de tento* ~- Bahia
22 contra 3.

Jogos:

Ceará x Maranhão 3-0
Sergipe x Paraíba.. 5-1
Pará x Ceará 3-0
Bahia x A lagoas ?... 11-0
Bahia x Sergpe 11-1
D. Federal x Esp. Santo... 3-0
Est. Rio x Minas. 5-1
Paraná x Sta. Catarina 8-0
D. -Federal x Est. Rio 7-2

Cami>cao do Nordeste — Per
nambuco.

Camixiao do Este - Bahia.
Entidades concurrontes — 18
Jogos disputados —• 20.
Tentos marcados — 144.
Artilheiro - Russinho (carioca)

12.
Recordista de tentos - S. Paulo

Jooos

Para x Mato Grosso ... 2-1
S. Paulo x Paraná......... 10-1
R. G. Sul xS. Catarina.... 3-3
R. G. Sul x Sta. Catarina.. 7-0
Est. Rio x Minas 2-1
D. Federal x Est. Rio 5-3
Bahia x Sergipe 8-3
Esp. Santo x Alagoas 4-2
Bahia x Esp. Santo 4-2
Pará x An azonas 5-2
Pernambuco x Paraíba 7-3
Coará x li. G. Norte 7-1
Pernambuco x Ceará...... 1-0
S. Paulo x Bahia 7-1
D. Federal x Pernambuco.. 7-0
D. Federal x Paraá........ Q-2
S. Paulo x D. Eedoral 4-1
S. Paulo x D. Federal S-3
D. Federal x S. Paulo 3-1
S. Paulo x D. Federal 4-2

JOdADOUFS CAMPEÕF.S

Athie Grane, Del Debbio, Pe-
pe, Amilear. Serafino, Mlnis-
trinho, Heitor, Ganhinha, Foi-
tico e De Maria.
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J0GAD0»ES CAMPKOKS

Athiê, Grane, Bianeo, Peixi, Amil
car, Seraline, Bisoca, Heitor,
Petronilho, Feiti»;o e Mele.

19??

Campeão absoluto - Distrito
Federal.

Vice-Oampeao — S. Paulo.
Entidades concurrentes' —17.
Jogos disputados ~ 16.
Pontos marcados — 143.
Artilheiro — Nilo (cariocal 12.
Recordista de tentos — S. Paulo

20 contra 1.

ÒS JOGOS

Est. do Rio x Sergipe 13-1
D. Federal x Ceani........ 10-1
S. Paulo x Maranhão 13-1
Esp. Santos x Paraíba 6-1
Minas x Piauí 7-0
R. G. Sul x Pernambuco... 10-1
Paraná x Est. Rio 8-3
Bahia x Sta. Catarina 8-5
Pará x .'Uagôas. 12-2
S. Paulo x Esp. Santo 5-0
D. Federal x Minas 5-3
RV G. Sul x Parãá. -6-0
S." Paulo x Bahia; ....,.; Trl

10 ,

Vemos, em primeiro plano, o
quadro carioca que arrebatou
aos shus clássicos b tradicio-
nais rivais, os paum8tas, a
oportunidade de 8e sagrarem
T R I - C A M 1> E Ô tí 8 , EM 1943,
VÊEM 8E, AINDA, OS JUIZES URU-
OUAYOS CHAMADOS A APBITRA •
OEM DAS FINA18, TRJADA F GENARO
CIRÍLLO E O QUADRO BANDEIPANTE.

R. G. Sul x Mato Grosso.. 6-4
Paraná x R. G. Sul 2-0
Paraná x. Ceará.. s. 3-3
Paraná x Pará 2-1
D. Federal x Bahia 1-U
D. Federal x Paraná 5-1

Jogadores campe ões

Amado, Pennaíorte, Helcio .Nau-
icmento, Floriano, Fortes, Pas
choal, Nilo Rogério, Bahiano e
Teophilo.

1929

Campeio absoluto — S. Paulo
Campeão do Sul — S. Paulo.
Campeão do " Centro - Dis

trito I^ederal. . ...
Campisao do Norte — Pará.

1931

Campeão absoluto — Distrito
Federal.

Vice campeilo — S. Paulo.
Campeão do Norte - Pará.
Campeilo do Nordeste - Per

nambuco.
Campeão do Leste — Bahia.
Campeilo do Centro - D. Federal
Campeão do Sul - S. Paulo.
Entidades concurrentes - 18
Jogos disputados — 18.
Tentos marcados - 127.
Artilheiro — Oswaldo (peruam-

bucano) 8.
Recordista de tentos — S. Paulo

22.

Jogos

Paraná x Mato Grosso -4-1
S. Paulo x Paraná 6-4
S. Paulo x R. G. Sul  1-0
Minas x Est. Rio .4-3
D. Federal x Minas  5-0
Bahia x Alagoas..  8'0
Sergipe x Esp. Santo  j 3-1
Bahia x Sergipe  • 7-1
Ceará x R. G. Norte  8-5
Pernambuco x Paraíba  6-2
Pernan buco x Ceará  ; 5-2

'hi>'

Pará x Amasonas  . 6-1
S. Paulo x Pernambuco  11-3
D. Federal x Bahia  C-0

Finais

No Rio. - Distrito Federal 3
x S. Paulo I.

£. Paulo - AthiÔ, Clodô o
Barthô; Nerino, Gogliardo o Al
fredo; Luizinho. Fried, Petro,
Feitiço e Siriri.

D. Federal - Veloso. Dorain-
gos e Itália; Tinoco, Martin cIvan; Walter, Carvalho Leite,
Russinho. Nilo e Toó»ilo.

Tentos de TeóMo, Walter, Pe-
tro e Russinho.

Juiz —• Domingos Olmo.
Em Silo Paulo - S. Paulo 3

x D. Federal 0.

.S\ Pouíò - AthiÔ, Clodò oBarthô; Oswaldo, Gogliardo e
Alfredo; Luizinho, Lara, Fried,'
Ivrjtiço e Siriri.
* D. Federal - Veloso. Domingos
o Itália; Tinoco, Martin c Ivan;
Walter, Carvalho Leite, Russi
nho, Nilo o Teótilo.

Tentos de Feitiço e Fried (2).Juiz - Virgílio Fedrighi.

No Rio - Distrito federal 3
x S. Paulo 0.

•S'. Paulo - Athie, Clodô é
Barthô; Ross, Gogliardo e Al
Iredo; Luizinho, Lara, Fried. Fei
tico e Siriri.

D. Federal— Veloso, Domingos
e Hildegardo; ÍTermogenes, Ma-
tin, e Ivan: Walter, Leonidas,
Carvalho Leite, Russinho, o Tcó-
filo.

Tentos de Leonidas (2) e C.
Leite.

Juiz- Virgílio Fedrighi.

1033 - FEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE FUTEHOI.

(/.0 profissional) z

Campitto -r S. Paulo.
Vice-can peilo — Distrito Federal.
Entidades concurrontes — 5.
Jogos dispitados — 7.
Tentos marcados — 47.
Artilheiros — Waldemar, (paulista), Canhoto, jjMineiro), Said
(mineiro) o Hercules (paulista)
4.
Recordista de tentos — S. Paulo

17.

. Jogos;

S. Paulo x Est. Rio 5-1
D. Federal x Minas 6-1
S. Paulo x- Paraná 8-0
Minas x Est. Rio 10-2
S. Paulo x D. Federal 2-1
Minas x Paraná 6-2
S. Paulo x D. Federal 2-1

Jogadores campeões

Jurandir, Neves e Junqueira,
Tunga, Zarzur, Brandão, Tuíly,
Luizinho, Gabardo, Romeu, Wol-
demaiye Hercules.

193/+ - C. B. Ò.
y S •'
Campeilo -- Bahia.
Vice campeão - - S; Paulo.

Jooos:

Maranhto x Piauív. 4-2
R. G. Norte x Paraíba 4-1
Sergipe x Alagoas......... 5-2
D. Federal x Est. Rio.;... 5-3
S. Paulo xLí S. Marinha.., 3-2
Ceará x M&r&nh^o. ^ .y .^: ,i 8^Z

: ESPORTE ILÜSTBAtià :>1 :;;5



H
1'

j
¦

s í; ¦ ":

R. G. Noite x Pernambuco. 4-2
Bahia x Sergipe 8-0
Esp. Santo x D. Federal... 5-4
R. G. Norte x Ceará 4-2
S. Paulo x Ksp. Santo 4-2
Bahia x S. Paulo 4-2
S. Paulo x Bahia 3-2
Bahia x B. Paulo 2-0

Jogadores campeões ?

Do Vcccbi Pono, Bisa, Mila,
Qjuga, Gia, Betinho, Bayma,
Ouarany, Novinha e Almiro.

193', - F. B, F.

Campeão — S. Paulo.
2, lugar — Distrito Federal.
3." lugm - Paraná e Vúnas Ge-
rais. ,

4.n lugar — Estado do Rio, Es
pinto Santo e Marinha de
Guerra.

Jooos:

Minas Gorais x Marinha... 2 0
D. Federal x-Minas Gerais. 3 b
Esp. Santo x Est. Rio 4 4 *
Kst. Rio x Esp. Santo 3 2
Paraná x Est. Rio 4 3
S. Paulo x Paraná 7 4
D. Federal X S. Paulo 2 0
S. Paulo x D. Federal 2 1
D. Federal x S. Paulo 1 3

Entidades concorrentes — 7.
Jogos disputados — 0.
Pontos u arcados - 42.
Artilheiros - IV ondes (paulista) 7.

JpOADORES CAMPEÕES

Batatais. Jaú, Jarbas, Tungn.
Hrandáo, Orozimbo, Mendes, Lúi
zinho, Romeu,. Lara e Hercules.

1935 - F. B. F.

Cair.poAo — D. Federal.
2.» lugar — S. Paulo.

Entidades eoneurrentes - 7.
Jogos disputados — 7.
Pontos marcados - 37.
Artilheiro ™ Sá (carioca) 4.

Jogos
Eliminatórias

D. Federal x Esp. Santo... 3-1
Minas Gerais x Kst. Rio... 5-3
Paraná x S. Caí arma  Ü-0

Semi Jinaü
...

D. Federal x Paraná  3-1
S. Paulo x Minas Gerais... 3-1 ,

Fivajs

D. Federal x S. Paulo  51
$. Paulo x D. Federal  2-3 ,

JOQADOUES C AMPEÕES*

Batatais, Marin, Mnchado.Mar-
ciai, brant, Oro/.iinbo. Sa, Russo,
Caldeira Plaeidl) Mawócte Her-
cules o Otto.

...

roso - c. n. u.
Can.peáo — Distrito Federal.
2." lugar — S. Paulo.

Entidades eoneurrentes — 15.
Jogos disputados — 13.
Pontos mareados -* 78.

•.vJOQOS

•: ÈUminatoriai va*.'*
•'Pará x Áraa^òii^....;. t.;.v.?\v.o.

• Ceará x Piauí/..;\\ ......;•;!.; ,5-1
:R. G; .NtaHé 3C Alagoas'..... :3-0
ÍBahia x Serg* ipei < i; í. *. f: 4-2
Pará x Maranhão 5-1
Pará x Ceará..-...,. > .v.•¦.« 4-1Pernarabüéb'3è R. 6.'"Norte 6-0
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Não garantem...
Há quem acrçditc em mascotes. Mas é
preciso construir o futuro sobre bases mais
sólidas. É por isso que o Sr. já deve ter
pensado no seguro de vida, garantia de
tranqüilidade futura para o Sr. e para os
seus. 0 Agente da Sul América mostrar-
Ihe-á, sem compromisso, qual o plano de
seguro que melhor se adapta ao seu caso
particular.

mm

Sul América
Companhia Nacional de Seguro* da Vida.

Fundada em 1895
J.W.T.

Domingos b tüadeo foram as
cirandes figuras do selecionado
carioca campeão nacional de
1010, feito que lhe valeu o tri •

campeonato.

Pernambuco x Pará........ 5-2
Bahia x Pernambuco  w.p.

Skmii finais

R. G. Sul x Minas Gerais.: 5-<»
Bahia x Estado do Rio 5-4
S. Paulo x R. G. Sul 3-1
D. Federal x Bahia, 9-2

Finais

D. Federal x S. Paulo 5-2
S. Paulo x D. Federal 3-2
D. Federal x S. Paulo 2-1

r
Jogadores cíampeoes

r Rei, Zó Luiz, Jialia, Aíonso
Dodô, Canali, Orlando, Ladislau,
Carvalho Leite, NCna e Carreiro.

1938 — C. B. D.

CampeAo — S. Paulo.
2." lugar — R. G. Sul.

Entidades eoneurrentes 15.
Jogos disputados — 20.
Tentos mareados — 83.

Jooos

Amazonas x Piau;.. .0  3-5
Pará x Maranhão 7-0
Pernambuco x Alagoas..... 7-3
R. G. Norte x Paraíba.... 3-1
Pará x Piaui 9-0
Pernambuco x R. G. Norte 4-t
Pará x Pernambuco 2-1
Minas Gerais x Est. Rio... 2-1
Minas Gerais x D. Federal. 2-3
Bahia x Sergipe 5-2
D. Federal x Pará 0-1
D. Federal x Pará. 5-2
S. Paulo z Bahia.. 4-2
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S. Paulo x Balda 0-0
R. G. Sul x D. Federal... 3-3
It O. Sul x D. Federal 3-2
R. G. Sul x D. Federal 2-2

JOOADORES CAMPEORS ] a\ |
4

Jurandir. Jaú Carnóra," Brito,
Brandto, Arfrcmiro, Armandinho,
Luizinho, Teléco, Tim I.mparato
e Tcdesco.

í 1933 - F. B. F.

Campeão — Distrito Federal.
2.° lugar — S. Paulo.

Entidades concurrentes — 18.
Jogos disputados -~ 18.
Pontos marcados — 74.

Jooos

Amazonas x Piaui 4-2
Paraná x S. Catarina 3-0
Pará x Maranhão V*-2
R. G. Norte x Paraíba 5-2
Eep. Santo x Estado do Rio. 5-1
Sergipe x Alagoas 3-0
Patti x Amazonas... 7-0
Bahia x Sergipe *>-2
S. Paulo x Paraná 1-0
Pernambuco x R. G. Norte. 5-1
Minas Gerais x Esp. Santo. 3-1
Pernambuco x Bahia 2-1
D. Federal x Minas Gerais... 3-1
D. Federal x Pernambuco... 0-2
S. Paulo x D. Federal 4-2
D. Federal x S. Paulo 3-1
D. Federal x S. Paulo 0-0
D. Federal x S. Paulo 3-1

v..
. JOGADOKBS CAMPEÕES

Aimoré, Domingos, Florindo,
Zezé Moreira, Rodrigo, Canali,
Sá, Romeu, Carvalho Leite, Lco
nidas e Carreiro.

1930 - C. B.D.

Campeão — Distrito Federal.
2.° lugar - S. Paulo.
Entidades concurrentes -- 10.
Jogos disputados — 21.
Pontos marcados — 135.

'X.
mamaammí .»¦¦. t- •&* . *"V *
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/.» Regido

Pará x Amazonas 10-5
Maranhão x Piaui 5-2
Pará xlMaranliáo 5-2
Venc&lor — Pará

,-. * ; -' ' v' " ' \ "
m"

Bãtra»'."'.'1'-.>¦' '-

^

1/ -n

A^flBBBfl^l

lfi fl w \

ÍC^^< v^í Iflflflhéf^L
...SEUS INGREDIENTES SAO

GAPRICIIOSAMENTE 
'

ESCOLHIDOS!"

T Tina pequena diferença na
^ qualidude dos ingredientes
do cliupp pode alterar-lhe os»bôr.

Po. isso só o malte mais saboroso
e rico em princípios nutritivos e
energéticos:., só o líipulo da mais
alta qualidade e só o fermento

cujas células vivas ha muitos
anos v6m sendo sei. cionndas pela
Brahma - s&o empregados ná fa-
brieaçao da Brahma Chopp de
garrafa ou de barril. É por isso
que a Brahma Chopp é uma
bebida pura e saudável.

BRAHMA CHOPP
Só fas bem!

EM GARRAFA E EM BARRIL

PRODUTO DA CIA. CERVEJARIA BRAHMA SOCIEDADE ANÔNIMA
BRASILEIRA — RIO DE JANEIRO — SAO PAUI.O — CURITIBA

^^flflfclr^'^fl
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^ » Região

Pernambuco x Paraíba—
Ceará x R. G. Norte
Pernambuco x QPkr/l
Vencedor — Pdmambueo.

í?.' Região
' 

15-0 Alagoas x Esp. Santo 5-2
10-0 Bahia x Sergipe S-2
3-2 Bahia x Alagoas. 4-1

Vencedor — Bahia.

Floris*do, aimoré: e domingos
FOI O TRÍANOULÒ FIM AL DOS CARIO •

CAS EM 193$, QUANDO FORAM
CAMPEÕES, ABRINDO CAMINHO *PA

RA O TRI-CAMPEONATO QUE VI

RIAM A CONQUISTAR EM 1940.

4.* Rcaião
Minas 

"Gerais 
x Est. Rio... 5-0

D. Federai x Minas Gerais... 2-2
Vencedor -- D. federal.

5." Região

Paraná x S. Catarina...... 3-1
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R. 0. Sul xlWantí...... 44
S. Paulo x ll. g; Sul;..... 6.-1
VenciKlor — S. Paulo.

8HAU-11NAIB

Pornan buco x Pamntt. — 3*2
D. Federal x Pernambuco.... 

**4-l

S. Paulo x Bahia  w.p.

Finais

D. Federai x S. Paulo  §
S. Paulo x D. Federai..... 3-2
D. Fedeial x S. Paulo  4-1

Jogadores campeOus .

Nascimento, Norival, Florindo,
Zezé Procopio, Or, Argemiro, Bo
berto, Romeu, Carvalho Leite,

, 'l im o Carreiro.

19.\0 — C. B. D. . 
* •

Campeio — D. Federal. \f;.
2." lugar — S. Paulo.
Entidades coneiirrentes — 10.
Jogos disputados - 17.
Pontos marcados — 97.

Joòos

l&liriiviahiriax

Maranhão x Piau; 'r>-l
Coari x R. G. Norte 10-0
Pernambuco x Paraiba 3-1
Pará x Maranhfk) /.. 10-1
Peinarnlano x Géanl 2-1
Bahia x Alagoas 1--1
Esp. Santo x Sergipe 3»0
Esp. Santo X Hahia ^. 1-0
Esp. Santo x Par.i 3-2
R. G. Sul x Parand 5-0
S. Paulo x ll. G. Sul 2rl
D. Federal x Est. Rio íJ-1

Semi finai*
S. Paulo x Pernambuco...... 7-0
D. Federal x Issp. Santo... 6-1

Finais,

S. Paulo x D. Federal  3-1
D. Federal x S. Paulo  4-0
S. Paulo x R. G. Sul.;  2-2

Jogadores c:\mpko.os

Tbadeu, Domingos, Oswaldo,
Alonsinho, Zarzur, Alcei nades,
Adilson, Zizinhoj Izaias. Jair,
Carreiro, I.conidas, Alfiedo.

1DJ,1 - C.B. D.

Campofto — S. Paulo.
2.J lugar — D. Fedefral.

Entidades conourrentes — 20.
Jogos disputados r^1 .'-'24.
Pontos marcados — 131.

Jogos ;

Ceard x lí. G. Norte.  11-1
MaranbFto x Piau;.,;:  4-1
Pernamburo x Paraíba  0-0
Pará x .An.a/.onos... ..<... 4-1
Bahia x Esp. Santo. 3-0
Sergipe x Alagoas.  4-0

CABELOS BRANCOS
só tem quem quer
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lV«?»0R| USA E NÃO MUDA,
quem os nao quer
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Qoifl x Mato Grosso 2-1
Minais Gerais x Est. HiOY. 2-0
R. G. Sul x s. Catarina.... 0-4
Paraná x Maio Grosso 4-1
Pernambuco x Maranhilo.... 5-0
Minas Gerais x Sergipe... 3-1
Bahia x Ceará 4-3
Pará x Paraná 2-1
Bfllúa x Pernambuco 2-1
R. G. Sul x Pará 3-2
R. G. Sul x Minas Gorai».. 5-4
D. Federal x Bahia V)-0
S. Paulo x R. G. Sul 7-2
D. Federal x Bahia 3-0
S. Paulo x R. G. Sul 4-1

Finais

8. Paulo x D. Federal  4-2
D. Federal x S. Paulo  4-3
S. Paulo x D. Federal  1-0V

JOCMÜORKB CAMPKÕES

Obcrdan, Agostinho, Bcglioni-
ni, Jango, BrandAo, Dino, Clau-
dio, Mervilio, Milani, Lin a, Pip
o Rúi.

194* ¦- C. li. I).

Campeão — M. Paulo.
2." lugar - D. Federal

Entidades concurreutes — 2»'.
Jogos disputados - 22.
Pontos mareados - 129.

Jonos:

Amazonas x Pará 2-0
Alagoas x Sergipo 3-2
Paraíba x 11. G. Norte.... 6-0
Maranhilo x Piaui 0-2
A lagoas x Paraíba 0-4
Pernambuco x Paraíba 4-1
Ceará x Maranhilo 0-3
Est. Rio x Minas Gerais... 1-3
S. Catarina x Paraná 1-3
Mato Grosso x lloiaz 0-3
Minas Gerais x Esp. Santo 1-2
R. G. SulxS. Catarina... 7-3
Ceará x Pernambuco 1-1
Pernambuco x Ceará 3-2
D. Federal x ív. G. Sul 3-0
D. Federal x R. G. Sul tl-l
S. Paulo x Minas Gorais... 3-1
S. Paulo x Minas Gerais... 8-1
S. Paulo x D. Federal 3-t
D. Federal x S. Paulo 1-0
S. Paulo x D. Federal 3-3
D. Federal x S. Paulo 3-4

JOGADOUFS CAMPKÕKB

Obcrdan, )Junqueira, Bcgliomi
no, Jango, Brandão, Dino, Lui
zinho, Servilio, Leonidas. Lima.
Pardal, Agostinho, Cláudio. Mi
lani.

w;h - r. K. D.

Campeão — Distrito Federal.
2.u lugar ~ S. Pau Io.

Entidades concurrentes - 20.
Jogos disputados — 40.
Pontos marcados - 173.

Jogos

Maranhão x Piaui 10-2
Maranhilo x Piaui 3-1
Arr azonas x Pará 1-0
Amazonas x Pará 0-2-

prorrogação Pará (1 0).
R. G. Norte x Paraíba;... 5-2
R. G. x Paraíba 2-3

(prorrogação R. G. Norte 2-1).
Sergipe x Alagoas 2-1
Sergipe x Alagoas 0-0
S. Catarina x Goiaz 2-0
S. Catarina x Goiaz 4-1
Pernambuco x R. G. Norte. 8-1
Pernambuco x R R. Norte. 0-2
Bahia x Sergipe 3-1
Bahia x Sergipe 2-2
Coará x M aranhAo 3-0
Ceará x Maranhilo oVO

ESPORTE ILUSTRADO
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R. G. SulxS. Catarina.... 3-0
R. G. SulxS. Catarina.... 0-2
Eap. Santo x Est, Rio 1-1
Esp. Santo x Est Rio f•-*>
Ceará x Pará £-0
Ceará x Pará fj
Bahia x Pernambuco |-<J
Bahia x Pernambuco «>-«*

(prorrogação Bahia 1 0).
R. G. Sul x Paraná 2-1
R. G. Sul x Paraná ..... l-j*

(prorrogação Rs G. Sul M»
Est. Rio x Minas Gerais... 5-1
Est. Rio x Mins Gerais.... 1-1.
Bahia x R. G. Sití 34»
Bahia x R. G. Sul. ..... M

(prorrogação R. G. Sul J
Est. Rio x Ceará JJ
Et. Rio x Coari \ -
U. Paulo x R. G. Sul 5-3
M. Paulo xR. O. Sul 541
D. Federal x Est. Rio 3-0
D. Federal x Est. Rio J-»
S. Paulo x D. Federal 3-1
S. Paulo x D. Federal gf
D. Federal x S. Paulo »4J
D. Federal x S. Paulo 0-1
D. Federal x S. Paulo 2-1

JOOADORB8 CAMPKOE»

Batatais, Domingos, Larangei-
geiras, Uigun, Ruy, Jaime, Amo-
rim,Ademir. Pirilo, Penteio, Vove,
Norivul, Tini, l.olé, .). Pinto,
Aíonsinho.

Deixaram-se trair...

{Continuação da pàg. 9)

prejudicou-se pelo seu jogo pes
soai c violento. Arlcto, parado-
xalmento, esteve melhor quando
desceu para u zaga em substitui
çilo a Puritica. Gongibre veiu
no lugar de Quarenta. Nem foi
eficaz nem foi um inútil. Andou
assim, assim.

Como se vô, o Paisanriú dessa
vôs nilo jogou futebol. Sc o
fizesse, as suas luzes brilhariam
mais uma v£s.

O JUIZ PALMEIRA

A sua atuação foi honesta,
embora revestida de algumas fã
lhas. Houve um penal contra
Farias, mas o arbitro nfto consi
derou, pelas raíõcs que somente
ele justificara, mas que nao loram
certamente as dc querer preju
dicar o Paisandu.

Dc resto, marcou tudo con
inteligência c só nilo íoi mais ri-
goroso porque era necessário con-
duzir «aquela tarde com a maior
prudência deste mundo.

TIMES
Paisandu — Dodó, Purifica e

Isan; Sandoval, Manuel Pedro
o Pedro; Arleto, Farias, Hélio,
Quarenta (depois Gengibre) e
Jaime.

Avierira — Vicente (depois
Dalmar); Osny e Manolo; Ru
bens, Itim e Amaro; China. Wil
ton, Maxwell, Lima e Esouer
dinha

Grande
suplemento "

esportivo
- X ¦_

A COPA DO MUNDO. O BRASIL
NA COPA DO MUNDO EM 38.

CAMPEONATOS OLÍMPICOS DE

FUTEBOL. CAMPEONATOS SUL-
AMERICANOS DE FUTEBOL.
CAMPEONATOS BRASILEIROS.
CAMPEONATOS OLÍMPICOS DE

1896 A 1936. RECORDES FEMI-
NINOS MUNDIAIS DE ATLETIS-
MO, ETC. VER "ALMANAQUE

EU SEI TUDO" PARA 1945, À

VENDA EM TODA PARTE, COM
INFORMAÇÕES SOBRE O ANO,

CONTOS, HISTÓRIAS, DISTRA-

ÇÕES, NOVIDADES, CHARADAS
E MUITOS OUTROS ASSUNTOS.

Preço Çr$ 10,00

Companhia
Editora

Pedidos á

Americana
Rua Maranguape, 15 - Rio
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Os árbitros
Em 1944 aa árbitros provocaram acontecimentos importantes. No cam-
peonato brasileiro, por exemplo, au providências loram quase inéditas,
No* Jogos d» S. Paulo, o escolhido aó tove conhecimento da dotisão da
F, P. T, tastastoa antes do início do jogo. E no domingo, em S. Januário,
houve até as» sorteio no molo do campo, cujo flagrante vemos om baixo.
E »m cima. os três enviados do quadro da F. P. F., dos quais íoí Borteado

predtesmenfe o melhor, losé Alexandrino, o primeiro da direita.
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