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CHEGADAS

SÁBADO

Os finais dos páreos no Hipódromo da Gávea.
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1° páreo — 1", Corsário; 2o, Dorica; 3o, Aynioré.
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Io páreo — Vitoria íácil de Picada páreo -- 1". (atila; 2°, Copclia; 3o, Dondestá.
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2o parco - - Io, Heremon; i'\ Santorim. !°. Uiolil: í". Esquadra.3o páreo —
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3o páreo — 1", Salto; 2o, Cerro Claro; 3o, Excelente 4o páreo — Io, Ganges; 2o, Gioconda: 3o, Scafirc.
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4o páreo — 1°. Charro; 2o, Pinzon; 3o, Fritz Wilberg. 5o páreo — 1", Cerro Grande; 2o, Porungo; 3o, Isloti.

5o páreo — 1°, Guariuba; 2o, Arranchador; 3o, Itinga. 6o páreo — Io. Good Braid; 2o, Bordelaise.

M Í?H7 -7^" *

6o páreo — Io, Eclético; 2°., Farçola. 7» páreo — 1!\ Sandália; 2o, Salaga; 3«, Grey Lady.

V1

7o páreo — 1°, Highland; 2o, Cambridge; 3o, Hesperia. 8° páreo — Io, Chips; 2o, Sardoal; 3o, Prima Dona.
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CAPA:
foco

Heleno. do Bota-

Pagina ?: No disco de chegada
Os finais das corridas cie

sábado e domingo, no Hipo-
dromo ila Gávea.

Pagina 3: - ESPORTE ILUSTRADO
apresenta Capa e Contra-
Capa - - T.cvij Kleiman fala aos
desportistas de lodo o Brasil
¦—e A pii se responde ao leV.or.

Paginas 4,5. e 6 - - Historia Re-
tampago do Campeonato Pau-
lista de P.)46 — Uma síntese
de Obyimpicus sobre o des-
enrolar do campeonato ban-
deirante deste ano.

agina 7 Esporte. Mundial—
Fatos e fotos do esporte no
exterior: Inglaterra, hsla-
dos Unidos e Argentina.

Paginas 8 e 9 Diário da Vida
Esportiva, o dia a dia dos es-
portes por Yvcl Nainielk, c o

Concurso da Capa, com
o coupon n. 4.

iginas 10 e 11 - ¦ Flagrantes da
?..- rodada do turno do cam-
peonato des campeões,por New-
lon Viana.

Pagina 12 — No trem"de"Segunda-
feira — O bom humor dajtor-
cida carioca, por fflika — e
Placard Futebolístico, [com os
resultados no Rio, e nos Es-
tados.

tgina 13 — São Paulo, 4 vezes
campeão bandeirante de aspt-
cantes, por Thomas Mazzoni.

ginas I4"ê 15 — Esportes di-
ferenlcs - Basketball, por Sal-
danha Marinho — Ialismo'
por Almirante — De binóculo
em punho, por Galhardo Guaya-
náz.

agina 16— Esporte Ilustrado nos
Estados apresentando: — 0
auxilio do Governo aos clubes
dos Estados — e De Al inas,
por Januário L. Carneiro.

Pagina 17—Bolas na trave
com Qualquer Semelhança é
.¦Hera Coincidência, por Do-
nato — Os Cracks vistos pelos
nossos IAlares apresentando Bi-
pode, do Fluminense — Apuros
de um juiz ladrão — e Tempos
findemos.

Pagina 18 — O Radio Esportivo,
com o Inquérito sobre o loculor
esportivo mais ouvido, c I m
speaher alivo.

Pagina 19 — O Brasil Fufebolis-
lico - - com fotografias de qua-
dros de todos os recantos do
território nacional.

CONTRA-CAPA — São Paulo,
li-campeão paulista.
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CAPA — Heleno, centro-avante
do Botafogo F. R. O cornar.-
dante da. ofensiva do grêmio alvi-
negro é um dos valores positivos
do futebol carioca, e agora ficou
demonstrado quanto 6 querido
pela torcida, pois foi eleito ven-
cedor, \ or maioria de votos, do
2..° Concurso da Capa

CONTRA-CAPA São Paulo
Futebol Clube — O quadro do
tricolor bandeirante que vem de
levantar pi li segunda-vez con-
secutiva o título máximo do lu-
tebol paulista, orientado pelo
veterano Joreci O São Paulo
logrou alcançar o célro com a
diferença de um ponto sobre o
2." colocado, o seu clássico rival,
o Corinlians. por força de imune-
ros valores que militam cm suas
fileiras, tais como Gijo, Rcnga-
neschi. Rui, Noronha, Leonidasi
c Remo

(7 í/í/í1 w« í^/ztv poderá parecer ilógico a muita gente. A poli-eul-
/ura esportiva no Brasil resume-se unicamente ao futebol e ao turfe. Os
fogos do jidebol profissional, e as corridas de cavalo atraem a atenção
dos desportistas em face da vasta propaganda proporcionada por paginas
inteiras nos jornais, e programas especiais na radiofonia, dedicados
exclusivamente a estas modalidades. Os outros esportes nem siquer me-
recém um mínimo de atenção. Claro que há excessõe.s, como por exemplo
Mello Júnior, com o basket no "Jornal dos Sports", e Caetano Patoli,
com o atletismo, na. "Gazela" de São Paulo, para falarmos dos que en-
co ideando toda a série de dificuldades conseguem manter acessa a cam-
panha de divulgação em torno das coisas destes desportos tão esquecidos
pelos colegas da imprensa c da radiofonia esportiva. 0 Atletismo Joi o
único desporto que proporcionou ao Brasil, um Iri-campeonalo sul-ame-
ricano, c o basket fá nos deu dois títulos máximos do continente, sendo
que uni invicto em Guayaquil. Sou dos que batalham na primeira linha
pela difusão, cada vez maior, ae toaas as moaauaaaes amaaorisias. i:an
1945, quando estreei na radiofonia lancei unia seção diária intitulada
"m? ti mo um POUCO", na qual apresentava as novidades do basket, da
natação, da esgrima, do leais, do lenis de mesa, do vôlei, do ciclismo, do
tiro, do ialismo, do atletismo, do w ater-polo, do remo, do automobilismo,
do xadrez, dos saltos de plataforma, do golf, e ele.

Naquela ocasião ninguém acreditava na possibilidade de que pudesse.
arranjar diariamente assunto para aquela e o tempo mostrou que os espor-
tes enumerados tinham vida, pois redigi e apresentei durante 5 anos pejo
radio, nas emissoras "Jornal do Brasil", "Nacional", "Transmissora" e.
"Globo" as noticias, dos chamados "esportes diferentes".

Outros continuam a minha idéia, e com prazer registro o interesse
de diversos colegas pelo assunto. Bastaria um movimento coletivo dos órgãos
publicitários para que pudéssemos contemplar a vitoria do basket, da
natação, do atletismo, e de ouíras modalidades que podem empolgar gran-
des assistências.

responde,
\7cto LEITOR
Leticia Amarai. {Juazeiro

do \ orle — Ceará) — Agradecido
pelas referencias atrasadas quanto
a minha atuação na ' radiofonia
carioca. Brevemente atenderei
o seu pedido, enviando a minha
foto.

Paulo Bakketo Correia
{Porto Alegre) Volto a reafir-
mar epie a publicação dos cnmen-
tarios dos jogos é chover no
molhado", porque não adianta
repisar num assunto que é apre-
sentado cronologicamente com um
atraso de quatro dias. Depois
o numero reduzido de paginas
da revista, o grande numero de
seções, a conseqüente falta de
paginas, e a moderna paginaçSo,
tudo isto impede que se possa
atender ao seu pedido. Futu-
ramente, se houver maiores faci-
lidados apresentaremos uma gran-
de novidade neste sentido.

Passamos agora a> perguntas
que formulou em sua missiva1
A transferencia cie Belacosa do
Corintians para o B >taiogo, foi
em caráter de empréstimo até o
final da presente tem] orada. Ouvi
uma parsonalida de destaque da
administração alvi-negra (pie afir-
mou estar o clube tratando cm
transferencia definitiva do jovem
zagueiro paulista, o que será
possível porque o Corintians ainda
(em um debito com o Botafogo
na questão da venda do passe
do centro-medio Ilelio.

Tovar abandonará este ano o
futebol, porque vai dedicar-se
exclusivamente a medicina. He-
leno continuará no Botafogo.
0 jogador que viu na fotografia
do Tupynambás não é parente
de. Heleno. O "Canarinho" s;iíu
da Radio Tupv, e voltou a inte-
grar a equipe da Mayrink Veiga
A sua colaboração será recebida
c publicada com prazer.

Leia as instruções publicadas
na pagina 15, do n. 441, e veja
se consegue juntar material fo-
logra fico para as respetivas ilus-
trações. Escreva sempre.

Ivar de Oliveira — {Volta
Redonda) — Brevemente publi-
caremos a fotografia do quadro
do Botafogo F R.

José Silva — (RibArão Prelo)
— O Flamengo teve 12 vitorias
no campeonato carioca, ao passn
que o Palmeiras conquistou 3
triunfos, no certame bandeirante.

O Flamengo pretende construir
o teu estádio no antigo Derlvy
Club, mas por enquanto ainda
nada está resolvido.

Rly Morais — {Pelropolis)
Recebi as suas cartas de 12-V).
e de 8-11. Quanto ao seu Ira-
balho quero lembrar que somente
aceitamos as matérias escritas
num só lado do papel, e datilo-
grafadas.

L. K.
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A torcida orqinisada do São Pau/o F C . que in entivou 0 tricolor bandeirante ã corq dsla do bi-campeonalo

A HISTORIA RELÂMPAGO D
Acabou o campeonato paulista. Tudo ficou para trás. Mas nenhum

campeonato pôde ficar sem o balanço geral. Vamos recapitular, por
isso as 31 rodadas ou seja, vamos apresentar um traiUeur desse gigan-
tesco campeonato que acaba de encerrar suas operações. Vamos a ele.

PRIMEIRA RODADA!

Abre-se a batalha com 4 jogos apenas, sem ;i interferência do S3n
Paulo e do Palmeiras!

O jogo principal cabe ao Corintians que abate comphcadamentc
com má arbitragem o Comercial por 4 pontos a 31^

A Portuguesa de Desportos estreia com o pé direito goleando o
Portuguesa Santista por 6 a 0!

No outro jogo o Ipiranga supera o fuventus por 2 a L
E por fim também o S. P. R. vence o Jabaquara por 2 pontos n 1!

VEM A RODA NU'MER0 2!

Entram em jogo o >São Paulo e o Palmeiras e descança o Corin-
tians!

Nenhuma surpreza!
O tricolor liquida o Jabaquara por 4 pontos a 01
O Palmeiras embora descobrido vence o Juventus por 1 a 01
O resultado mais valorizado desta rodada cabe ao Ipiranga que

vae a Santo em Via Belmiro e vence o Santos por 2 pontos a 1!
Enquanto que o Comercial empata com a Portuguesa Santista

por 1 a li

TERCEIRA RODADA!

Estoura a primeira bomba atômica do campeonato! Isso por obra
da Portuguesa de Desportos que arrasa o Palmeiras por 4 pontos a 1!

O Juventus tem um bom resultado ao vencer o Comercial, por
a 0 e o mesmo faz a Portuguesa Santista que abate o Jabaquara

também, por 3 a 0. Por fim, o Corintians supera o S. P R . por 3 a 11

ESTAMOS AÇORA NA QUARTA RODADA!

Um bom triunfo obtém o Corintians ao superar o Santos, por
pontos a 2! _

O São Paulo, por sua vez, abate comodamente a Portuguesa oan-
tista, por cinco pontos a dois. «*»

Os outros vencedores da rodada são: Ipiranga e Portuguesa de
Desportos que abatem o S P R ., por 2 a 1 e o Jabaquara, por 2 a 0,

ESPORTE ILUSTRADO

GAMPEONA DAULISTA DE 194
Por OLIMPICUS

NA QUINTA RODADA parece que o Palmeiras vai arrancar.
depois do seu desastre frente à Portuguesa, porque vence o Ipiranga,
por cinco pontos ai. (

No entanto surge unia das maiores surpre/as d<> campeonato.
A primeira derrota da Portuguesa dv Desportos, por obra d"

fuventus, por dois a um
0 São Paulo colhe mais um triunfo superando O S P R . I""

3 ai!
Enquanto que o'Santos, ainda muito apagado, empata com •>

Portuguesa Santista. por l a I!

KIS A SEXTA RODADA!

O Palmeiras não passa de uni empate de I a I com o Santos, dando
mu:to o que falar a expulsão de Canhotinho!

0 Corintians vae a Santos e ganha seu primeiro jogo dificil, no
terreno santista. abatendo a Portuguesa local, por 1 a 0!

Nos outros dois prelios da rodada, temos o Comercial que galei
o Ipiranga, por 4 a 0 e o Jabaquara que surpreende, goleando também
o Juventus, por 4 pontos a 1!

A SÉTIMA RODADA traz resultados apertados, mas justos para
os dois lideres!

0 São Paulo apenas vence o Ipiranga, por 4 a 5 e o Corintians
apenas pôde bater a Portuguesa de Desportos, por 2 a 1!

Juventuse S. P. R. empatam por 1 a 1 e, por fim, o Santos começa
a colher vitorias, vencendo o Jabaquara por 1 a 0

NA OITAVA RODADA, acentua-se a carreira desastrada do
Palmeiras, ao ser vencido pelo Jabaquara, por 3 a I .

O Santos obtém seu primeiro triunfo excepcional resultado est<
contra a Portuguesa de Desportos, por 3 2, após estar perdendo poi
2 a 0.

Causa lambem surpreza o modo como o Comercial deixa-se abate
pelo S. P. R . por 3 a 0

NA NONA RODADA, culmina a fase adversa da Português..
de Desportos que é derrotada pelo Ipiranga, por 2 a 1!

0 São Paulo goleia o Juventus por 7 pontos a 3!
0 Palmeiras, o grande doente do campeonato, apenas pode ven-

cer o Comercial por 1 a 0

»



E o S. P k , por sua vez, obtém Au. bom triunfo sobre a Portu-
guesa bantisla, por 3 a <

NA DÉCIMA RODADA chega o "MageW 
dos dois lideresK o Sao Paulo vence o Corintians por 2 a I, -inílingindo-llic sua „r'.uieira derrota do campeonato

No outro Jogo o Santos e o Comercial empatam por 0 a (I

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA

Recomeça a vencer e a brilhar a Portuguesa de Desportos, aosuperar o Lomercial por cinco pontos a dois!
O Palmeiras vence o S. P. R, por 2 a 0!
E o Ipiranga também por 2 n 0 abate o JabaquarnlI'. o Santos liquida o Juventus por 3 pontos .-, Uin

. NA DÉCIMA SEGUNDA RODADA o São Paulo perde o seuprimeiro ponto no certame ao empatar con, a Portuguesa de Desuor-tos. por I a '

l.eonidas, a comandante di , Jensiva do S o Pauto l C roa, o pre,,,radar da e pape campeã, loreca

«£ ~JB*zy ; * 
'W '¦"' :W\ %n.^ '£'.¦>& m

v* «V «lll* • -<£^ 'V ^ SP* w»

"fi\$t ^^^ 
** w '&mmWtifâÈÈx ^^Wf

—— iniTintTrrTmmí i, ir i ímmiiííiíiií

Servilio, do Corintians, o artitheiro-mór, do campeonato paul islã deste
ano, com 19 goals

Piora a sorte do Palmeiras, ao ser abatido pela Portuguesa Sao-lista, por 4 pontos a 2.

Ú.

O Santos colhe mais uma vitoria, contra o S P RO campei nato avança!
>or o a _'

Atinge á DÉCIMA TERCEIRA RODADA. „ rodada do d Zu,em que o Lonntians vence o Palmeiras por i a 0!
No outro jogo „ Ipiranga e a Portuguesa Santista empatam porCIOKS a CJOKSl

NA DÉCIMA QUARTA RODADA, o São Paulo, a Portuguesade Desportos e o Corintians vencem respectivamente o Comercialpor 6 a 1, o S. P. R. por 2 a 1 e o Jahaquara por 4 a !qliara p
E AGORA A PENÚLTIMA RODADA!

0 São Paulo vae a Santos e vence o Santos, por 3 a 2'U Corintians livra-se do Juventus, por 4 a 1!L o Comercial, numa bonita virada, ganha do labacjuara no:mco a quatro!

/,[

por

POR FIM K ULTIMA RODADA!

A rodada tio "choque rei!"
O Palmeiras impondo uni empate ao Sã.. Paulo por I pontoprovoca o empate no primeiro lugar entre o Corintians e o São Paulo'Ao outro ,ogo a Portuguesa Santista vence o luventus. oor 2pontos a 0: '
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doão Elzel, o j ii: que apitou maior numero de vezes.no campeonato ban-
deuante

ABREM-SE AGORA AS PORTAS DO SEGUNDO TURNO'

Vejamos como começa!

PRIMEIRA RODADA!

O São Paulo vae a Santos e supera a Portuguesa Santista \.ov 2x0
A Portugueza de Desportos vence apenas por 1x0 o Jabaquara.

K o Santos continua com a boa estrela nos campo-: da Capital
vencendo o Ipiranga por dois pontos a um!

No outro jogo da rodada inicial. Comercial e S P R não ç.as-
sam de um empate por 5 a 5.

SEGUNDA RODADA I);) RETURNO!

Aparece a fenomenal atuação do goleiro Caxambú que resulta
na vitória da Portuguesa de Desportos sobre o Palmeiras, por 1 a 0!

O Corintians vence com uma complicada atuação do uiiz, o S.
P. R , por 2 a 11

Bonita é a vitoria que o Comercial obtém sobre o Juventus, por
5 a 2, enquanto que a Portuguesa Santista vence o Jabaquara por
2 pon;tos a 1 !

TERCEIRA RODADA:
O nOI mtiaiis, na terceira rodada, vae a Santos jogar com o San-

tos e volta com uma vitoria por dois a um!
O São Paulo, por sua vez, inflinge ao Comercial a sua primeira

derrota do segundo turno, por quatro pontos a dois!
Causa assombro o modo como o Ipiranga se deixa golear pelo

Juventus, por seis pontos a três.
No outro jogo, o Jabaquara 6 capaz de derrotar o S. P R , por

três pontos a um!

QUARTA RODADA!
Afinal, o Palmeiras tem um pálido triunfo, sobre o Jabaquara,

por dois a zero!
Portuguesa de Desportos e Santos abatem respectivamente o

Juventus por três pontos a uni e a Portuguesa Santista por dois pon-
tos a um!

QUINTA RODADA!!

O Palmeiras não consegue vencer o Comercial, empatando par
0 a 0.

O Corintian; vence facilmente a Portuguesa de Santos, por cinco
a dois! _

Fácil também é a vitória do Santos sobre o S. P. R., por qua-
ti-i) pontos a 0, enquanto que a Portuguesa de Desportos vence o Ipi-
ranga, por dois a zero!

SEXTA IODADA!

O principal jogo cabe ao Corintians epie custa muito para vencei
a Portuguesa de Desportes, por d >is a um!

O São Paulo abate o Santos, por dois pontos a zero.
Enquanto que a Portuguesa Santista vence o S. P. R. por quatro

pontos a 2!
Juventus e Jabaquara empatam por 0 a ()!

NA SÉTIMA RODADA, o Palmeiras perde mais um ponto ao
empatar com o'Juventus, por 3 a 5!

G São Paulo continua vencendo os adversários, sem sofrer uri
único tento, abatendo desta vez o Jabaquara, por quatro a zero!

A Portuguesa de Desportos goleia o 5. P. R., por cinco a zero!
E o Comercial faz bonito cm Santos ao vencer, em virada, a Por-

tuguesa fa ilisia, por quatro pontos a 5!

OITAVA RODADA

O Corintians obtém o maior numero de goals num só jogo, alui
tendo o Jabaquara por 8 a 3, no único jogo noturno do campeonato

O São Paulo, discretamente, vence o S. P. R., por 2 a 0!
O mesmo faz o Santos, vencendo o Juventus por 3 a 2!
!.'. afinal o Palmeiras pcd2 vencer, classicamente, o Ipiranga,

por 4 pontos a 2.

NONA RODADA, rodada de dois jogos apenas: Portuguo
de Desportos x Comercial e Juventus x S. P. R., ambos os jog.
tiveram o resultado de 2 a 0, a favor dos lusos e dos juventinos!

DÉCIMA RODADA, a maior de todas!
A grande apoteose do campeonato de 194(>!
O "magesioso" 

que trouxe a decisão da "taça dos invictos"
desempate do primeiro posto, entre o Corintians e o São Paulo!

Venceu o São Paulo por dois pontos a um e culminou!

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA!

O Palmeiras obtém sua maior vitoria do campeonato ao abai
.i Portuguesa de Santos, por seis pontos a dois!

O Corintians supera o Comercial, por 2 pontos a 0!

DÉCIMA SEGUNDA RODADA'

O São Paulo, contra a Portuguesa cie Desportos, empata pi
I a I e perde seu terceiro e ultimo ponto do campeonato!

. A Portuguesa Santista vence o Juventus por (> a 1 e <> Ipiram;
empata com o Co mcrcial. poi

DÉCIMA TERCEIRA RODADA!

0 derby dá a vitória ao Corintians sobre o Palmeiras, por quati
pontos a três!

Causa surpreza a derrota do Comercial frente ao Jabaquara po
7 pontos a 2, assim como decepciona, mais uma vez o Ipiranga, qu<
se faz abater pela Portuguesa santista, por 3 pontos a 2!

VEM A DÉCIMA QUARTA IODADA!

O São Paulo obtém a maior goleada do campeonato vencendo v
Juventus por sete pontos a zero!

O Palmeiras aumenta a serie de soas desventuras, perdendo por
2 a 1 para o S. P. R., enquanto que a Portuguesa de Desportos, ven-
cendo o Santos por 1 a 0, ganha definitivamente o terceiro posto!

O Corintians encontra sérios obstáculos para vencer o Ipiranga,
por três pontos a dois!

PENÚLTIMA RODADA!

Vencem o Corintians, contra o Juventus, por cinco a um, e a I
tuguesa de Desportos, contra a Portuguesa Santista, por quatro a doii

Ha empate entre Comercial e Santos, por 3 a 3!

TRIGESIMA PRIMEIRA E ULTIMA RODADA DO
CAMPEONATO DE 46!

O São Paulo vence o Palmeiras por 1 a 0 e ganha o titulo invicto
E no outro jogo o Santos vence o Jabaquara por 3 a 0 e obtém

o quarto lugar!

0 BALANÇO

E agora vamos dar a palavra final ao balanço do campeou,'.
Partidas efetuadas: 110!
Total dos goals assinalados: 442!
Total das arrecadações: 9.130.456 cruzeiros!
Artilheiro do certame: Servilio do Corintians, 19 goalsMaior "artilharia": São Paulo c Corintians, 62 goals.Melhor defesa: São Paulo e Portuguesa de Desportos, com

tentos contra!

!
uiz que mais atuou: João Eízcl, 27!
ogador que mais goal fez num só jogo: Lui/.inho, 4.

ESPORTE ILUSTRADO
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ESTADOS UNIDOS
shal Lee O

Co m,, 5 anos de idade, o garoto Mar-i JJock passa quase o dia inteiro na piscina do visinhoI ias o pai de Marshal Lee não acha ruim nem proíbe o garoto tle viverassim metido na cm nornuo Hml-i»™ rt|« ' i • i
i . A • Psique também ele e tia piscina, sendo, umtio., mais destacado; nadadores do Boys Club de Washington D. C.

**' ¦ '" A*. "' l llk -''

ARGENTINA — Sensacional flagrante colhido por ocasião do
jogo Boca Júnior:;, x Rosário Central, no qual vemos uma dupla fbici-
cleta. O médio Desimone tio Rosário rechassou, quando o atacante

tio Boca. Lorenzo tentava enviar o couro às redes.

SOFRE 00 FÍGADO ?
ÍAri-^

produto do laboratório da GUARAMIDINA

'•' _^^_ " -. - • • ,

A M̂undial
A

III
^Jjjl

WÊmm.

VVaHv f- lRA:"~"Jant° Ed,Uard° de Windsor quanto sua esposa

Douco mal nV «V 
a-fíumi senhora com excesso tle banhas. Com

esoec ais com o 3 
™% .Eduardo continua demonstrando cuidados

rfamen e ^ V P °P"V *1S,C°* °, que neIc é quase uma obcesscão. Dia-
lnte 

» r a CXeiic,clos' Preferentemente o lennis e o qolj. Igual-mente, o duque e a duqueza seguem severo regime alimentar. fazSndoapenas uma substancial refeição diária.

*
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Campeonato Brasileiro de Atletismo em Porto Alegre. Em cima

a primeira passagem dos 800 metros, vendo-se em primeiro pi, no

AgenTSilvi.. Bolívar Messerschmidt e Odel.no Kern e. em baixo

ní esole.riló instantâneo dos 110 metros sobre barreiras, vendo-se

da esquerda para a direita. Gastão Mesquita Neto o/'), Nero oao

de Ar uã.'), Edman Ave de Abreu (4"), Mano Wagner (,.«;. Lrn,

Mari us (2.Ò) e 1 lelio Dias Pereira (l.«), No ultimo flagrante, Lúcio

de Castro, o inconfundível campeão e recordista sulamericano, ven-

dor da prova de sua especialidade no Campeonato Brasileiro, no

ornento em que vencia o sarrafo numa das alturas preliminares.ccc
m
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DOMINGO — Dia 17.

^
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O ponteiro China'cfOe rompeu com o America

ESPORTE ILUSTRADO

No tiro ao alvo, o Flamengo superou o Fluminense, por 1.528 contra

1.410 pontos. Só mesmo dando tiros é que o Flamengo derrota o Flunn-

nense, exclamou exaltado o Reis Carneiro, vice-presidente do futebol

profissional dos tricolores. ^
O rcmpeonato brasileiro de atletismo finalizou com os segumi.es

resultados . Parte masculina : 19 - São Paulo. 272 pontos; 2<> Distrito

Federal, J.70; 3°, Rio Grande do Sul, 136. Parte feminina : Io, Sao Pau-

Io, 123; ;;°, Distrito Federal, 69; 3o, Rio Grande do Sul, 61.
No hipismo, Roberto Marinho, da Sociedade Hípica Brasileira,

triunfando i ela quarta vez na Taça "O Globo", ficou de posse definitiva
da mesma O que vale a dizer que o troféu ficou em casa, informou o

Rogério Marinho.

SEGUNDA-FEIRA — Dia 18.

O zagueiro Rafanelli tendo concluido de modo satisfatório os seus
entendimentos para continuar no Vasco, obteve permissão do clube para
gozar um mês de férias em sua terra natal, Santa Fé, na Argentina.
Que ele volte de lá com a "santa fé" da vitória do Vasco no campeonato
de 47, implorou aos céus, o Zé de São Januário.

O Fluminense não protestará contra o juiz Mario Viana, apesai
de ter sido piejudicado com a validação do tento de empate do Flamengo,
feito por Peracio com a mão. Os tricolores estão certos de que o juiz
não viu o lence, informou "O Globo", porém o Dilson Guedes, diretor de
futebol do Fluminense, e muito confidencialmente, disse-nos : Isto fa:

parte da diplomacia Fla-Flu !
A Federação Paulista d© Futebol conoordou com a Metropolitan;!

.... 8



O ataque da s,l,,„ ,, Minas Ge.,, que vence , ,„,,„,„ jogo . ,.cpi.csen,„vSn d(, ^ 
em adiar o final do campeonato brasileiro de 46, para março de 1947Belo golpe cio Vargas Neto, exclamou o botafoguense João Vaz, porque oselecionado carioca em sua primeira exibição em Santos, .apanhou de 4 a1. O presidente não faz fé com o Vasco, e os paulistas enguliram apílula.

- Delinifivamente cortadas as possibilidades de China voltar ao timedo América Não quis renovar o contrato imediatamente, e negou-se aenfrentar o Fluminense. Resultado : o América colocou o seu passe avenda. Vai fazer um negócio da China, sentenciou o técnico Jucá.

TERÇA-FEIRA — Dia 19

Iniciado o returno do campeonato carioca de basquete : Vasco 37 xBotafogo ;,3 - Fluminense 19 x Aliados 16 - Riachuelo 36 x Tijuca 22.- Em São Paulo, o Floresta derrotou o selecionado argentino de bas-
quete, por 45 x 42.

6 a 4: Lucas, Ismael, Cccí, Paulo c Nivio.

2S
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QUARTA-FEIRA Dia 20

O meia argentino Sastre revela que abandonará o futebol após o
jogo São Paulo x River. cuja renda será destinada aos jogadores do tri-
color bandeirante, que levantaram pela segunda vez o título máximo
do futebol bandeirante. ¦—

QUINTA-FEIRA — Dia 21

No estádio do Fluminense realizou-se o 2° jogo entre mineiros e ma-
ranhenses. Os montanheses venciam de 3 a 1, porém os nortistas reagiram
e aproveitando a péssima atuação do goleiro Geraldo, lograram empatar e
marcar mais 4 goals, triunfando por 7 a 3. Na prorrogação, porém, os
mineiros evidenciaram mais classe, impondo-se por 3 a 0, eliminando
assim os maranhenses do campeonato brasileiro. Quando os maranhenses
venciam de 7 a 3. o Ricardo Serran, do "Globo Esportivo" saiu-se com
esta : A turma lá do Maranhão que está acompanhando o jogo pelo
rádio, deve estar pensando com os botões, estes speakers estão fazendo
pouco caso da gente. Querendo impingir que o Maranhão está ven-
eendo de 7 a 3. Sete é conta de mentiroso.

SEXTA-FEIRA — Dia 22

Estuda-se na Inglaterra a possibilidade de serem introduzidas nas
regras do futebol a questão de substituições apenas para os jogadores
eontundidos. Como vai aparecer gente machucada quando esta lei en-
Irar em vigor, comentou o Luis Vinhais. O treinador quando verificar
Que o jogador não está dando no "couro", gritará : finja que está ma-
ehucado ! e depois o substituirá por uma "arma secreta".

— No campeonato carioca de basquete : Fluminense 43 x Riachuelo
21 — América 35 x Flamengo 25 — Tijuca 25 x Aliados 22.

SÁBADO — Dia 23

O Botafogo venceu o Flamengo, por 1 a 0. Na tribuna de imprensa
do estádio do Vasco, o Ary Barroso não se cansava de repetir : Está tudo
Perdido. O nosso time está caindo aos pedaços. E o Bobina não se
eonteve o acrescentou : Que sub-conciente ordinário !

YVEL NAMIELK — O repórter sete dias.

MlIUHilMIE

O MOMENTO V
É DOS FORTES!

SE É FRACO
TORNE-SE FORTE

PARA VENCER
NA VIDA.

USANDO O

3.° CONCURSO DA C\P\ rv ¦-'¦vow uti <-ai i\ — L-oupon n." i**
Il-Ç/rf^^0 ESPORTE ILUSTRADO Sdo dia 26 cie Dezembro de 1046, no jogador: °

do . . .NOME DO JOGADOR CLUBE

Nome do leitor:

Residência:

Cidade:

fiUcacãofe!Jerã° 
SercjLcM^e>n c„velohes com i seguinb

3.° CONCURSO DA CAPAE S PO R T E ILUSTRADO
Kua Visconde de Maranguape, 15 — RIO.

ESPORTE ILUSTRADO



FLUMINENSE 8 X AMÉRICA
1) Bigode foi um batalhador na marca-
cão da ofensiva americana, e ei-lo cortam
do uma investida de Maneco. 2) Vicente,
apesar das oito bolas que deixou passar,
em virtude da paralização completa do
sistema de marcação dos rubros, foi um
esteio O goleiro pernambucano defende
de soco, sob a proteção de Grita, enquan-
to Domicio fica na expectativa. 3) O go-
leiro Robcrtinho também foi chamado a
praticar intervenções em face da agressi-
vidade da ofensiva rubra. O kiper tricô-
lor defende de mnnhecaço uma cabeçada
de Cc«ar, enquanto Bigode barra a en-
frada de Maneco. 4) Grita fracassou na
marcação c ei-lo em uma das poucas
ocasiões em que superou Juvenal de
cabeça.
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A conversa esteve muito animada na última
iagom do "trem de segunda-feira", isto porque
grandes assuntos deram motivo para tanta dis-

pussão : o banho que os maranhenses deram nos
rnineiros — a sorte do Flamengo de apanhar
Io Botafogo pela contagem mínima e a sensa-
íional vitória do Fluminense, sobre o América.

i/amos ouvir as histórias, cronologicamente, isto
\, começando pela turma dos Estados, muito
ígitada com o desfecho do encontro entre Mi-«fias e Maranhão.

O kiper de Minas, o Geraldo, desmoralizou
selecionado montanhez.

Ora não culpe o rapaz, ele nada podia fa-
:er, porque a defesa permitiu que o ataque
3o Maranhão se aproximasse muito do arco, e

[chutasse a queima-roupa.
Minas estava vencendo de 3 a 1, e se

não fosse o fracasso do Geraldo, o Maranhão
não teria conseguido reagir e ganhar de 7 a 3.

O Geraldo, pode-se dizer, não viu a maio-
ria dos goals.

Como é que não viu ? Foram feitos na
cara dele.

-— A maioria dos goals do Maranhão não
foi marcada pelo Mosquito ? Quem é que conse-
gue ver "mosquito" a noite ?

Para dar no time de Minas Gerais a
Federação Metropolitana de Futebol não precisa
pensar nisso.

O Vinhais não vai nesta onda. Um time
que apanha de 7 a 3, e na prorrogação vence de
3 a O, pode dar muito o que fazer.

Pois arrisco o time do Bonsuccsso, e ga*
| nho longe.

Não há dúvida, o campeonato dos cam-
peões, é o campeonato dos kipers.

Foi o campeonato dos kipers até o 4°
jogo. mas a chuva de goals do Fluminense x
América desmoralizou os goleiros.E" verdade, tanto o Vicente, como o Ro-
bertinho tiveram os seus cartazes rasgados.

NO TREM DE
^EÚÜNDA-FEIRA1'

O Mário Viana amarrou, direitinho, o
ataque do Flamengo. Qualquer coisinha, e ele
parava os avanços da ofensiva rubro-negra.
Ora assim não é possível.

Enquanto o Mario Viana protege o Fia-
mengo, vai tudo muito bem, mas quando marca
na batata, estouram as reclamações.

Foi um autêntico "pai" para o Botafogo.
Não deu um penalty nítido do Ivan, e não ex-
pulsou de campo o Gerson quando este acertou
o Pirilo, em revide ao suposto "tapa-olho".

Só faltou, mesmo, ele marcar mais um
goal do Perácio, com a mão, não é ?

O Botafogo se não fosse o vento que im-
pediu as manobras da sua ofensiva fulminante
teria dado um banho no Flamengo.

Olha contente-se com 1 a zero, e veja lá,
em que condições o Geninho marcou o goal.
Foi uma rebatida de munhecaço do Luiz, após
uma cabeçada do Tovar.

A bola ia na direção do Heleno, mas este
tirou o corpo fora e deixou para o Geninho
emendar na corrida no canto oposto ao que
estava o Luiz. Golpe de inteligência.

Um timaço como o do Botafogo só conse-
guir fazer um goal naquelas condições, contra
um time que está caindo aos pedaços, convenha-
mos que é uma derrota moral.

Você quer dizer que foi uma vitória moral
do Flamengo, com certeza ? O Botafogo dominou
toda a partida, e o Osvaldo nem siquer fez uma
defesa, ao passo que o Luiz virou-se de todo o
geito para impedir uma goleada. Eu acho que o
Botafogo deveria erigir uma estátua em sua ho-
menagem.

O Botafogo deveria homenagear o Luiz
com uma estátua ? não compreendo ! Expli-
que-se.

— Porque se o Luis tivesse jogado no Fia-
Flu, do campeonato, o Flamengo teria sido o
campeão, e como não joi'ou, o Botafogo está
sozinho na ponta do campeonato dos cam-
peões.

Eu pergunto, quem é que poderia dizer
que aconteceria uma reviravolta daquelas, um
time estar vencendo de 2 a O, c apanhar de 8
a 4 ?

A falta de lógica do futebol é que expli-
ca tudo Isto.

Este negócio de um clube ter mais time
que o outro é bobagem. O jogo é jogado no
gramado durante os noventa minutos.

O primeiro tempo do choque entre o Flu-
minense e o América teve um desenrolar normal.

Mas em 7 minutos do 2o tempo, o Flumi-
nense jogando a favor do sol, marcou 4 goals
e liquidou o América.

Ficou provado que o ataque do Flumi-
nense. sem o Simões é muito mais perigoso.

Escute cá, o Juvenal também não fez
nada.

Atrapalhou a defesa do América e abriu
as brechas para as avançadas.

Qual o que 1 A culpa dos 4 goals atômicos
do Fluminense, foi a defesa do América ter
parado em campo.

Vocês querem saber de uma coisa, a culpa
de toda esta discussão, é da BBC.

Mas, ó vascaino o que é que tem a BBC a
vêr com o campeonato dos campeões.

Ora. porque se não fosse a BBC, o Vas-
co seria o campeão, e não haveria este torneio"caça-niqueis". Por causa da BBC o Vasco per-
deu G pontos preciosos, e se tal não acontecesse
o Vasco levantaria o título, com 8 pontos per-
didos.

Você vai desculpar mas a estação de rá-
dio da Inglaterra, a BBC não disputa o campeo-
nato carioca de futebol.

BBC, caveira do Vasco, foram o Bangú,
Bonsuccsso e Canto do Rio !

ELIKA — Maquinista.

CAMPEONATO DOS CAMPEÕES

EOTAFOGO x FLAMENGO

No campo do Vasco.
Io tempo : O x 0.
Final : Botafogo, 1 a 0.
Marcador : Geninho.
Juiz : Mario Viana, fraco.
Renda: CrS 143.995,00.
Botafogo : Osvaldo; "Gerson e Be-

lacosa; Ivan, Negrinhão e Juvenal;
Nilo, Tovar, Heleno, Geninho e
Braguinha.

Flamengo : Luis; Newton e No-
rival; Jacir, Bria e Jaime; Adilson,
Vaguinho, Pirilo, Perácio e Vevé.

FLUMINENSE x AMÉRICA

No campo do Botafogo.
Io tempo : Fluminense 3 a 2.
Final : Fluminense, 8 a 4.
Marcadores : Rodrigues (3), Or-

lando (2), Pedro Amorim, Juvenal
e Ademir, para o Fluminense; Ma-
neco (2), e Esquerdinha (2), para
o América.

'0W/sSjjj$^
Juiz : Oscar Pereira Gomes, re-

guiar.
Renda : Cr $ 108.123,00.
Fluminense : Robertmho; Gual-

ter e Haroldo; Pascoal, Telesca e
Bigode; Amorim, Ademir, Juvenal,
Orlando e Rodrigues.

América : Vicente; Domicio e
Grita; Oscar, Dino e Álvaro; Max-
well, Maneco, César, Lima e Es-
querdinha.

ARTILHEIROS

Io — Rodrigues (Fluminense), 3
goals.

2° — Ademir (Fluminense), Or-
lando (Fluminense), Maneco (Amé-
rica), Esquerdinha (América), 2.

3° — Pedro Amorim (Fluminen-
se), Juvenal (Fluminense), Geni-
nho (Botafogo), Heleno (Botafo-
go), e Perácio (Flamengo) 1.

ARQUEIROS

1° — Osvaldo (Botafogo), 0.
2° — Luis (Flamengo), 2.
3° — Robertinho (Fluminense) 5.
4° — Vicente (América), 9.

JUIZES QUE APITARAM

lü — Mario Viana, 3 vezes.
2° — Oscar Pereira Gomes, 1.

Rio Grande do Sul : Júlio; Nena
e Joli; Laerte, Ávila e Abigail;
Tesourinha, Cubano, Adãozinho,
Saladura e Margarida.

Bahia : Nova; Jonga e Arnaldo;
Joel. Alberto e Louro; Augusto,
Gringo, Siri, Dino e Jaime.

NOS ESTADOS

Em Curitiba —- Paraná.
Ferroviário 3 x Atlético 1.

Em Fortaleza — Ceará.
Fortaleza 2 x Sport Club Bahia

dois.
Em Niterói —¦ Estado do Rio.
Ypiranga 6 x Niteroiense 1.
Sepetiba 4 x Arará 2.
Fonseca 2 x Barroso 1.

Contra e CÁSPA
QUEDA DOS CABELOS

muiji'Hiiii
ALEXANDRE

Não tem substituto
USE í NÂO MUDE

BELEZA'¦VIGOR
005 |

CABELOS

COLOCAÇÃO DOS CONCOR-
RENTES

1° lugar — Botafogo — 2 jogos— 2 vitórias — 4 pontos ganhos e
nenhum perdido. 2 goals pró e 0
contra. Saldo : 2.

2° lugar — Fluminense — 2 jo-
gos — 1 vitória e 1 empate. 3
pontos ganhos e 1 perdido. 9 goals
pró e 5 contra. Saldo : 3.

3° lugar — Flamengo — 2 jo-
gos —¦ 1 empate e 1 derrota — 1
ponto ganho e 3 perdidos. 1 goal
pró e 2 contra. Déficit: 1.

40 lugar — América — 2 jogos.
2 derrotas —- 4 pontos perdidos. 4
goals pró e 9 contra. Déficit : 5.

RENDAS:

Total da 1» rodada : Cr S 
315.825,00.

Total da 2^ rodada : Cr $ 
252.118,00.

Total geral: CrS 567.943,00.

CAMPEONATO BRASILEIRO

EM S. PAULO :
Rio Grande do Sul x Bahia.
20 jogo da série.
1° tempo : Rio Grande do Sul 1

a 0.
Final : Rio Grande do Sul 4x0.
Marcadores : Adãozinho, Marga-

rida, Tesourinha, e Saladura.
Juiz : João Aguiar, regular.
Renda : CrS 80.793,00.

Em São Gonçalo
Mauá 1 x Tamoio 0.

PÍLULAS
DE

BRIST0L
Estimulam

suavemente c
Vegetais e.
açucaradas

1 osJ|
3 e JpvJg&:A

^-o 1111 —1 ¦!¦¦' HJMffWyWjH v* >*
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4 yezes ulista de I

Bonito feito da equipe secundaria do São Paulo F. C.
Por THOMAZ MAZZONI

r*

Quatro vezes campeão aspirante, eis a conseqüência que o jogo
preliminar dii derbg trouxe para o campeonato secundário. O São
Paulo, assim, colecionou seu quarto titulo consecutivo e não se conhece
outro feito igual no futebol profissional de São Paulo e do Rio.

Antigamente, no tempo do amadorismo coube ao segundo qua-
dro do Palestra estabelecer uma tal série de ouro vencendo seis cam-
pconatos consecutivos. De fato. 0 "segundão" alvi-verde de 1927
a 1952 ficou sempre com o cétro de campeão secundário da Al LA
em suas mãos. 0 São Paulo, agora está repetindo tal. proeza embora
terá que dar o máximo para que possa vencer mais duas vezes o 

pri-
meiro posto e igualar o recorde em mãos do segundo quadro do I ales-
tra. Não deixa porem de ser significativa essa primazia do tricolor no
futebol atual. Não surge tão facilmente um onze concreto e equilibrado.
Não é apenas um quadro que se arma que se constroe e vive do ren-
dimento de alguns bons jogadores. Não. E uma escola, é uma arvore

que cria raizes e dá bons frutos durante muitos anos. Para secarem
tais raizes 6 preciso uma séria decadência, caso contrario, a arvore clara
sempre bons frutos. Eis o que estamos vendo no onze aspirante tri-
color que não reúne apenas onze jogadores, bons campeões de sua classe
e sim uma escola que vae produzindo valores e ciando sangue novo ao

quadro principal. Assim, sem solução de continuidade, o conjunto
aspirante sampaulino tem se mantido num mesmo nível nestes, últimos

quatro anos e cremos que ainda não atingiu o seu apogeu «j.mcjo
iá cateeorizou azes que amanhã serão os substitutos dos Leomdas,

Luizinho! PaSim'etc. Aliás já tivemos convincente atuação desses

ens azes na turma principal, muitas vezes, sendo em mgos de cam-

,11ato ru.lisía em cotejos com os cariocas c até em, prelios inter-
¦ liatO paUIlSU , Ciu tw»W  Anlnnmin Savpnn.

;ovcn
peo"e°natl>; 

fS' rs , deixaem sua classe os Anloninho, Savcrio.

Jacó Armando leso An^co, André, Leopoldo, etc, iá adqnmrarn
jeico, ai manoc, cracks 

principais e isso os deixa bem pre-
±d»Xserem n ados definiüU.neite nu;n futuro ben, próximo.

^ campanha gloriosa do quadro aspirante tricolor neste seu Maio

"tetra campeão", começou em 1943. Nestes 4 anos. pois, o São Paulo
obteve alem dessa glória outra primazia que foi a de vinte e sete par-
tidas invictas, conquistando o troféu Gasper Libere).

Todos os esforços dos seus adversários, notadamente dio Corin-
(ians para arranca-lo da ponta foram em vão. Póde-se dizer epie todos
os quatro campeonatos foram vencidos de ponta a ponta. Isso de-
monstra a potencialidade e o espirito de equipe que possue esse extra-
ordinário quadro aspirante.

BALANÇO DOS CAMPEONATOS DE ASPIRANTES REALI-
ZADOS PELO SAO PAULO F. C. EM 1943 — 1944 - - 1945 e 1946.

i 'iiiíBa—¦—

JOGOS

DISPUTADOS.
GANHOS
empatados,
perdidos .

tentos:

PRO*
CONTRA

1943 1944 194; 1946 TOTAL

20
17
3
0

78
99

]
20 20 19
15 16 14

3
1 2

75 63 53
24 21 15

79
62
12
5

269
82

OBSERVAÇÕES — Em 1945 em jogo para desempate do cam-
peonato o São Paulo venceu o Corintians por 3x0, jogo esse que não
esto. computado na relação <dma.
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TAOZINHO

Logo após
o ter mi no
da partida
de basque-
tebol entre
o I ,;uca I .
C. x Ria-
ch uel o T.
G., vencida
pelo Ria-

Wtei£

i

A representação tle baskel tio Tijuca, que concorre ao campeonato carioca

chuelo, os associados tijucanos
invadiram a quadra c agrediram
o árbitro da partida, Sr. João
Lopes Coelho, inutilizando toda
a sua idumentaria.

E como ja haviam decorridos
cS5 dias sem (pie a Diretoria do
Tijuca T. C. ou a F, M. B.
tomasse qualquer providencia no
sentido de indenizarão, os árbitros
do quadro oficial da F. M. B.,
num protesto de "alta soíidarie-
dade", foram ao "dissídio cole-
tivo", negando-se a dirigir jogos
do Tijuca, até que este clube
"reinvindicasse as justas pre-
tensões" do veterano Coelho. .

Então, durante a "assembléia

gerai" dos árbitros, que levaram
a esta "greve", o Adolfo Perez,
com os seus venenos venenosos
esquecendo-se da compleição física
do velho Coelho, indagou:

— Está "greve" ficará sem
efeito, se o J leitor Beltrão, a titulo,
de indenização, oferecer um dos
seus ternos ao juiz Coelho?. .

baii;et
0 "TORNEIO HUGO REBELLO"

UM EXEMPLO A SEGUIR
Por SALDANHA MARINHO

Foi sem duvida alguma inserida na trajetória esportiva da vitoriosa
agremiação arrabaldina. denominada Grêmio dos Magnatas, mais uma
vitória com a iniciativa que acaba de lançar, promovendo o "Torneio

Hugo Rebello" em homenagem ao confrade do "Jornal dos Sporls"
jalecido no mês próximo passado.

E não é necessário se conjec/urar muito para que se descubra togo
nas primeiras linhas que nortearam essa útil iniciativa, um desejo sadio
de confraternização e uma dose bem elevada de. reconhecimento que resut-
farão em benejicio do próprio basquetebo! metropolitano, cooperando
para o seu almejado progresso e de suas reais finalidades.

Nada menos de 70 associados do Grêmio dos .Magnatas inscreveram-
se nesse torneio, o que já é uma vitória. Teriam se inscrito mais asso-
ciados se não josse um artigo do regulamento desse torneio obrigar o ins-
crito a participar de todos os prélios de sua equipe.

Nesses associados que se inscreveram, reside a conjiança dos diri-
gentes no sucesso do torneio, porque eles prometeram aos mesmos a rea-
lização regular das rodadas, de lutar pelas suas equipes e de honrar seus
patronos — os cronistas cariocas — sem esquecer o leal entrelaçamento
de sócios pertencente? a mesma agremiação, porque, sabem que assim o
jazendo, estão trabalhando para o apuro físico e social de nossa raça.

Logo, nada mais estão jazendo os "magnatas" do que dar um alio
exemplo de como encaram os problemas atinenlcs ájormção atlética de sua
juventude, de como a prálca salutar do esporte que praticam deve ter um
â nbito mais largo, um horizonte mais vasto, mercê mesmo das caracteris-
licas que a determinam como base de um pe.rjeilo equilíbrio social, sem
o qual jicaria restrito as exibições costumeiras e padronizadas, por isso
mesmo, desinteressantes para o seu quadro social

Clubes dessa estirpe, com essas diretrizes, norteando suas trajetórias,
tornam-se padrão de glórias e motivo de orgulho para. os seus incentivado-
res, nesse caso o incansável I)aulo Santos.

A imprensa compele, agora, olhar com mais carinho e dedicação a
iniciativa ora tevada a ejeito e a entidade oficial prestar uma alenção me-
llior a seus resultados e a seus objetivos..: :¦¦.?. ... ...

: .:- sspQftin n.asiiuux>

^Bg^ yftflV w5

/BRILHA SEMPRE / m
Noa «aportes, na vida social, no trabalho ou em
casa, ele brilha sempre. E dá provas de sobejo
bom gosto pois completa seu apuro usando
Brylcreem que torna os cabelos sadios e juve-nis e os mantém sempre penteados. Brylcreem
dá brilho, fixa sem emplastar, permite repentear,
tonifica a raís do cabelo, evitando a caspa e a
queda do cabelo. É produto científico e positivo.Sua colocação nos barbeiros de 1.* e suas 5 em-balagens diferentes, põem-no ao alcance de todoa I

Mais de 27 milhões de unidade*
vendida* anualmente no mundo inteiro/

O MAIS PERFEITO TÔNICO FIXADOR DO CABELO
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"THE C0MM0D0RE CüP"

Por Almirante

// /./<vi Comodoro" é o mais antigo trojéu do iatismo'brasileiro, p >/.,-
vem sendo disputada ha IO anos. á primeira laça joi ojerecida pelo SnrII.M. Sieyes. ex-comodoro'do Rio Yachl Club, , a presente taça foi insti-tu ida pelo ex-comodoro do São Paulo Yachl Club. Snr. F. L Glass
para ser disputada cm duas séries de regatas anuais, sendo a primeirana represa de Santo Amaro, em iates da classe "Seagulf 

e segunda eraiates da classe Alagen-Sharpie" na Enseada de Jurujuba. Sendo que oclube que vencer as 2 séries Jicarâ de posse da mesma por um ano. ficar.d •
de posse definitiva quando vencer J séries.

Na 1» regala do ano de 1946, realisada em Abril na represa de Santo
Amaro, saiu vitoriosa a equipe comandada por Preben Sclimidt. A 2-
realisada nos dias 15 e 16 do corrente, a equipe comandada por Gemi
llolland, conseguiu sobrepujar a do Rio Yachl Club.

Vamos contar um caso passado na regala, para que todos possamavaliar o espirito da cavalheirismo que prendia as regata*: por ocasião
da ?.« regala o capitão da equipe do Rio Yachl Club. Preben Sdimidl,
leve a "bujarrona" 

rasgada, imediatamente dois concorrentes da ca lipc
do São Pauto )'uA:t Club. enrolaram as suas. foi um gesto que mais uma
vez serviu para mostrar a cortesia reinante entre os dois clubes dos "/',/-

glesds"
.\o sábado 1', a noite, foi oferecido á equipe visitante e vitoriosa um

churrasco e no domingo por ocasião do almoço foi entregue o cobiçado
troféu a G. Holalnd.

Por ocasião do almoço Jatou em nome do Snr. fi F. Hagen, Como-
doro do Rio Yachl Club, o Snr. J/ai/land exaltando o brilho da compe-
lição, lendo G llolland agradecido, terminando com um "good 

JelloKVs"
ao Rio Yachl Club.

Abaixo damos as colocações dos comandantes e iates nas 4 rega/a.i
reatisadas:

SAO PAULO YACM'1' CLUB

/.• Req.

C . Alilbourne....
H. Holland
G. llolland

o
(>
5

14

RIO YACI1T CLUB

/.» Reg.

0
4

k» Rev.

Preben Sclimidt..... }
Gastao P. de Souza  2
II 1 lindem 0

Pontos obtidos petos iates

SEARLARK O
OSPREY 5
Swallow õ
CYGNET 0
JOUJOUX.. 0
Albatross 4
SEAGIM.L 2
KITTIWAKE 0

O
6
4

V.» Re,

14

TOTAI.

14
16
15

45

___ _.

o
3
4
0

Ü

6
0
5
2
4
0
0

a
.)
0

8

<>
4
3
v
0
0
()

20
10
5

55

25
16
15
9
6
4
4

&W:4tt^->cr~- .. f*^ ^^^^^^-v^y^^-d^^:.-W&*- 
*'~*^gífeí';

¦^^^^^X.:7;^^^rmnm,,^ A^~-._«— 7^te7~—- '.- s*rt^aaa£t&& '

.; 4n,MAlL(r; 
co™anà*d° Pe> tripulação do Rio Iate Clube, que par-

a u-nhn de ^uT^'0 
C^l ál^iná^ cm botina cochJl,, ; ^a linha de chegada, logo apus ter montado a baia do Morcego.

iÊÊ
vou GALHARDO GUAYANAZ

A vitoria cie uni a/ar. sobre um favorito, sempre e mal recebida
pela maioria. Exomo ha dinheiro em jogo, a idéia da fraude sur-eimediatamente. E nos somos obrigados a reconhecer que, na maior
parte das vezes. « maioria está com a razão, dando assim, mais umavez. foros de veracidade ao ditado vox populi vox dei. Mas a derrotado favorno nao significa que êle nào tenha disputado - nem sem-ore, {,clo menos. A fraude, existindo no caso. corre por conta dos res-
ponsaveis pelo vencedor que, durante corridas e corridas seguidasestiveram, preparando o "tiro", fazendo o parelheiro correr com ordensde nau disiutar.

E estes casos, no nosso turfe, são mais freqüentes do ue o dosfavoritos q.ie nao ganham porque não disputam. Naturalmente, pro-var a culpabilidade dos responsáveis, para poder puni-los, 6 infinita-mente mais difícil do que fazer afirmações sem compromisso, nãomencionando nomes nem datas. . . Mas estas considerações nos vêma propósito de uma observação feita Já diversas vezes, sempre que hamudança da Comissão de Corridas. Sempre que uma nova Comissãode Corridas subst.tue a anterior, os resultados dos páreos passam aser mais lógicos, vencem os animais indicados pelo reíorspeto, rara-mente estoura um azar. . . Depois, com o passar do tempo, as coi-sas voltam ao e:;tado em que estavam antes e as surpresas se suce-dem, alterando resultados que se presumiam matemáticos
Como se poderá explicar o fenômeno?
Muitos dirão que isso acontece porque, com o passar do tempo,a Comissão de Corridas vae se abrandando, fazendo vi ta grossa amuita coisa. . . Alguns chegarão ao extremo de admitir a conivênciada Comissão em alguns tiros". . . (No dia em que Ncro. no último

galão, roubou a vitoria a Rockmo.y, que pagaria mais de 600 por 10lalou-se a boca pequena qUe a Comissão tinha suspendido o Irigoyen
porque lhe fizera perder mais de 600.000 cruzeiros. . . Evidentemente
quem espalhou esse boato e quem o acolheu--ou é muito infantil'ou então tem alguma preveiYeão com a Comissão de Corridas)Aos, entretanto, somos p0r uma terceira hipótese: nao acredi-
[amos que se iaçca vista grossa, não admitimos nem por hipótese quehaja conivência. O que acontece, pura e simplesmente, é que os habi-lues do tiro intimidam.se toda a vez que ha mudança na Comissão de
Corridas. 

L so depois, aos poucos, (entoando o terreno cautelosamenteejp.c se aventuram. . . E se o primeiro 
"tiro" atingiu o alvo, porquenao tentar o segundo e o terceiro?. . . E assim, aos poucos, readquirem• i antiga audácia, so se detendo depois, quando uma nova Comissãode Corrida, desconhecida, assumir o cargo, tornando a intimidá-losComo rcmxhar a situação, afim de que esse "temor 

sagrado''lizcsse diminuir os 'tiros"?... 
Não temos a menor idéia, a não ser

que se criasse um organismo secreto que viesse a fazer parte da Comissão cie Corridas. A existência de um "Sombra" 
de verdade talvezlizesse algum sucesso
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O sele lanado de Peraan bico que participou do campeonato brasileiro de futebol de 1946, sendo eliminado do certame pela representaçãoJuliana h.ste o

quadro pernambucano: dlanoetzinho ChicÕo e Xago Te.irinho. Gilberto, e Guabennha Zezinho, \elsinho, Djalma 1. Titula e Idgard

RTE ILUSTRADO NOS ESTADO
0 AUXILIO DO GOVERNO

O Governo Federa!, nos termos da legislação em vigor, conce-
deu silivenção no corrente ano. à ¦; seguintes associações e entidades
desj ortivas:

1 •
9 .-

0 -
4 -

5-
6-

—
—
—

10 —
j] _
12 —
13--
14 —

15 —

17
18
19
21
21
22
25
2}
25
26

28
29
30
31

Clube Cruzeiro Ideal — Juruá —Cruzeiro do Sul
Atlético Rio Nègrõ Clube — Manaus. ......
Corintians Futebol Clube — Manaus
Pinheirense Esporte Clube — Icorací — Mu-
nicípio de Belém)

Luzeiro Esporte Clube — Vigia
América Foot-Ball Clube — Fortaleza
Centro Náutico Potengi — Natal
Sport Club do Recife — Recue
Santa Cruz Futebol Clube — Penedo
Rio Branco Sport Club — Capela
América Futebol Clube — Própria
Associação Atlética da Bahia —- Salvador
Fsporte Clube Vitória — Salvador
Clube de Xadrez de Belo Horizonte — Belo

I lori/onte
Smart Futebol Clube — Itajubá
Clube Atlético Fábrica de Estojos e Espoletas

de Artilharia — Juiz de Fora
Sport Club Borboleta — Juiz. de Fora
Sport Club Juiz de Fora — Juiz de Fora. . . .
Sport Club Mariano Procópio — Juiz de Fora
Tupi Foot-ball Club — Juiz de Fora
Tupinambás Foot-Ball Club — Juiz de Fora. .
Vasco da Gama Foot-Ball Club — Juiz de Fora
Vila N iva Foot-Ball Club — Juiz de Fora..
Volante Futebol Clube — Juiz de Fora....
Esporte Clube Ribeiro Junqueira — Leopolcbna
Associação Atlética Lima Duarte — Lima
Duarte

Marianense Futebol Clnbe — Mariana. . . .
Esporte Clube Palmeirense — Ponte Nova..
Santa Cruz Esporte Clube — Santa Luzia
Vargiriha Tênis Clube -- Varginha
Esperança Futebol Clube — Nova Friburgo
Associação de Cronistas Desportivos do Rio

de Janeiro

Cr$
Cr$
Cr$

C.*$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Cr$
Cr$

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
C.*$
Cr$

c*$
c.*$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

6.000,00
6.000,00
6.000,00

6.000,00
2.000,00

10.000,00
2.000,00
7.000,00
3.000.00
6.000,00
6.000,00
(i.OOO, 00
6.000,00

2.000,00
6.000,00

2.000,00
2.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
6.000,00
6.000,00

6.000,00
2.000,00
7.000,00
2.000,00
5.000,00
7.000,00

Cr$ 0 000,00

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47-
48 —
49 —
50 —
51 -
52 -
53 —

54 -
55 —
56 -
57 —

58 —
59 —
60 —

61

62 —
63 -
64 —
65 —
66 —
67-
68 -
69 -
70-

71

Cruzeiro Futebol Clube.... .
Desporto Clube Cocola
Engenho de Dentro Atlético Clube
Olaria Atlético Club
Ri ver Foot-Ball Club
Sport Club Oposição
Associação Atlética Catebé — Alibaia
Cafelândia Futebol Clube — Cafelândia. . . .
Associação Atlética Ponte Preta — Campinas
Associação Esportiva Jundiaiense — Jundiai
Parque Clube de Pirajuí — Pirajuí
Esporte Clube União — Porto Feliz
Ferroviários Esporte Clube — São Carlos
Clube Atlético Indiano— São Paulo
Clube Atlético Penhense — São Paulo. . .
Clube Recreativo Flamengo — São Paulo
Associação Atlética Socorrense — Socorro
Clube de Natação Tieteense — Tietê. .
Britânia Sport Clube — Curitiba
Clube Atlético Comercial — Curitiba
Sociedade de Cultura Físrca Juventus — Çu-
ritiba

Assccação Esportiva Jacarézinho
Ipiranga Futebol Clube — Palmeira.
Ciubj Atlético "DNC" • Paranaguá.. ......
Clube de Natação e Regatas Comandante Santa

Rita -— Paranaguá
Rio Branco Esporte Clube — Paranaguá.
Guarani Esporte Clube Ponta Grossa. . . .
Clube Atlético Renascença Porto Ama-

zonas — (Município de Palmeira)
Grêmio Náutico Tamandaré • Cachoeira do
Sul _ 

Clube Esportivo Alvi-Rubro Gravataí
Esporte Clube Paladino — Gravataí
Grêmio Futebol Santanense Livramento
Grêmio Esportivo Sul Brasileiro Osório,
Clube Náutico Gaúcho  Pelotas
Geral Futebol Clube Porto Alegre. . .
Tricolor Futebol Clube Porto Alegre:
Liberal Futebol Clube São José do Norte
Grêmio Esportivo Leopoldinenso São Leo-
poldo

Grêmio Esportivo Juvenil

Cr$
C.$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
C.$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Cr$
Cr$
C.*$

Uruguaiana

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Cr$
Cr$

7 000,00
6.000.00
7.000,00
7.000,00
o 000,00
6.000,00
8.000,00
7.000.00

10.000,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000.00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6.000,00
6.000,00
7.000,00

10 00 ).00
6.000 00
().0OO00
7.000.00

6.000,00
6.000,00
6.000,00

Cr$ 6.000,00

7.000.00
5.000,00
6.000,00
8.000.00
o 000.00
2. ooi ».on
8.000.00
2.000.0 )
6.000.00

6.000,00
(> ooo.oo

i
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Por* Bonito
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ÇL^mu^u Fe. y^^^y

OS CRAKS XISTOS PFI.OS LEITORES

Bigode, médio do Fluminense, visto pelo leitor Níelron Borges
ESPORTE [LUSTRADO publicará em todos os numerosas caricaturas
que forem enviadas pólos leitores, contanto queseiam desenhada a
n i nquiin

APUROS l)K UM fUIZ I.AIRÀO
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MPOS MODERNOS
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Notável o seu uniforme de tênis, e por talar nisto você quer»gar pmg-pone \igar pmg-pong
1

i m

ESPORTE ILUSTRADO
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QUAL O LOCUTOR
ESPORTIVO MAIS OUVIDO?

Prosseguimos hoje com o inquérito que iniciamos na semana

passada pelas ruas da cidade, afim de verificarmos num coníacto direi o
com o povo, qual o speaker mais apreciado nas reportagens esportivas.
Em frente ao edifício do Ministério da Fazenda, um gary da Lmipc/.a
Publica, disse-nos que acompanha o futebol pelo Arv Barroso. De-

pois ouvimos o sr. Barcelos, proprietário da "Pan-Otica", 
que afir-

tnou-nos apreciar as reportagens de Gagliano Neto. Em seguida na
escadaria do edifício do Ministério da Fazenda, uma funcionaria pu-
blica declarou-nos que gosta do futebol através a palavra de Oduvaldo
Coz/.i, e finalmente em plena rua Araújo de Porto Alegre, as irmãs
Medina, famoso conjunto vocal, manifestaram a sua preferencia por
Gagliano Neto.

Como se verifica, Gagliano Neto, 2 votos — Arv Barroso, 1
e Oduvaldo Coz/i, 1

QUAL O LOCUTOR ESPORTIVO MAIS OUVIIX)?

Eu acompanho as irradiações do futebol carioca, pelo
locutor:

NONÍE IK) ' SPKAK :i<" RSPOMIVO

Nome do leitor: ...

Residência:  

Cidade:  .

O votos deverão ser colocados cm envelopes com a seguinte
indicação:

INQUÉRITO LOCUTOR. ESPORTIVO

ESPORTE ILUSTRADO

RUA VISCONDE MARANGUAPE. 15 — RIO

k.í.^^

PEtA T0S$jÊ ACpRREHTÂDiÓ:'
MAS HÔill DEVO ESTE FÍSICO
ao ;; Sêêê ai 8 r êosotÀãô^
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Os dirigentes de- todas as equipes c clubes que mílitam no fuleho
brasileiro, sejam os quadros de grandes cidades ou das vilas do interior'
poderão enviar á seção "nUASIL 

FUTKBOLLSTICO" as fotografias dos
seus quadros d, tamanho 13x18 e também vistas dos seus gramado*assim como retratos de- jogadores que serão estampadas nesta páginana ordem de chegada .

No verso das fotografias deverão ser enviados os seguintes dado.
a ESPOUTK ILUSTRADO.

Nome «Io quadro ou iogador: Cidade ou vila em que atua
Liga, o„ federação a que está filiado, ou então se é um time avulsoEstado

W'ã\ Mil*, f III fl flff #1
D quadro juvenil do Casco, de Diamantina, Minas Grais
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Palmeiras Sport Club. de XI, das Almas, da Haia.
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tt ¦ meias do Tamandaré F. C, do Colégio Santo Antônio, de Blumenau,
.Santa Catarina: Aderbal e Xeg.

*
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Equipe infantil da Associação Olímpica de Lavras, /Alado de Minas Gerais

19 ESPORTE ILUSTRADO
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