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3o páreo — 1" — Halina;

2o — Ara Diana

3n páreo — Io — Dorica; 2" — Tíingo;
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6o páreo — Io — Muluya;

2o — Latente.

6o páreo — Io — Highland;
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A equipe do Fluminense —
super-campeão de 1946. — Eis
o quadro que derrotando o Botafogo por 1 a 0, no encontro final
do certame decisivo, logrou obter
o titulo máximo do mais disputado dos campeonatos metropolitanos de futebol: — Robcrlinho — Gualter — Pascoal —
Maroldo — Amorim — Ademir—
Telesca — Rodrigues — Careca—
Bigode e Orlando.

£ZsS4eAc*t£&
CAPA e CONTRA-CAPA — O
quadro do Fluminense, supercampeão de 1946.
"chegada
Pagina 2 — No disco de
— Os finais dos parcos de sabado e domingo no Hipódromo
da Gávea.
Pagina 3 — Esporte Ilustrado
apresenta — Capa e ContraCapa — Levy Klciman fala
aos desportistas de lodo o Brasil — e Aqui se responde ao
leitor.
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Paginas 4, 5, 6, e 7 — A Cam— Superpanha do Fluminense
campeão carioca de 1946. —
com os resultados dos jogos
do tricolor na campanha pelo
titulo máximo — As rendas
dos jogos do tricolor na cam—
panha pelo titulo máximo
As rendas dos jogos do grêmio
das Laranjeiras — Os jogadores
campeões — e outros detalhes.
Escreveu Levy Kleiman, e fotografou Newton Viana.
Paginas 8 e 9 — Diário da Vida
Esportiva — O dia a dia dos
descrição de
esportes numa
"repórter
o
Yvel Namielk,
sete dias" e o 5." Concurso
da Capa.
Paginas 10 e 11—Os quadros
super-campeão : — Fludo
minense.
Paginas 10 e 11 — Bolajogo, Fiamengo e America.
Pagina 12 — 0 Placard Fulebolistico com os resultados dos jogos
no Rio e nos Estados.
Pagina 13 — Olympicus escreveuOs grandes episódios do campeo:
nato Brasileiro do Passado —
"massacre" de 1926 — Como
O
São Paulo venceu Santa Catarina por 16 a 0.
Paginas 14 e 15 — Esportes dijeren/es com Basketball, por
Saldanha Marinho — Encesrando, por Tãozinho — latismo, por Almirante e De
Binóculo em Punho, por Galhardo Guayáz.
Pagina 16 — 0 Esporte Mundial
com fatos e fotos do exterior:
Pagina 17 — Botas na Trave —
com 0 Apito IV. 1 queixando-se
da pouca sorte nos apupos
da torcida — 0 Atleta Perjeito não conseguiu ouvir a
irradiação do jogo River x
Corintians, e deu um pulo a
São Paulo — No Hospital
o milionário foi confundido com
um famoso batedor de penalties e. . . — Os Cracks vistos
pelos leitores, apresentando a
caricatura de Gentil Cardoso,
Pagina 18 — Esporte Ilustrado
nos Estados — apresentando
"Pensando
de Minas Gerais,
em 1947", de Januário L. Carneiro — e Um lime de onze
irmãos.
Pagina 19 — 0 Brasil Futebolístico
com fotografias de jogadores
e quadros de todos os recantos
do território nacional:
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1947. Estamos vivendo os primeiros dias de um novo ano. 1946
já pertence ao passado. Integrou-se na história. Será lembrado como o
mais emocionante ano do jutebol carioca. 0 ano do super-campeonato.
Dificilmente teremos, tão cedo, a repetição dos sensacionais acontecimentos que culminaram com a disputa do titulo por 4 clubes. Tudo isto
vem demonstrar que o interesse pelo jutebol cresce de momento a momento.
Ninguém pode jicar indiferente ao esporte das multidões. Este ano o
jutebol carioca vai ganhar mais um concurrenlc ao titulo, o Olaria Alietico Club. A agremiação leopoldinense já participou com exilo de outros
certames projissionais, e reaparece agora com uma moderna praça de
esportes. O Bangú espera voltar a aluar este ano em seus domínios. Não
"estádio
"alçapão
no famoso
da rua/JFcrrer", porem em seu novo campo, o
proletário", que jica lá mesmo em Bangú. Deverá ser inaugurado por
ocasião do campeonato carioca, e terá capacidade para W.O0Q especladores. Isto significa que Iodos os clubes voltarão a visitar Bangú, aonde
os pontos são valentemente disputados, e o grêmio local transjorma.se
num quadro de gigantes. Soubemos lambem que o clube que deu Domingos da Guia ao jutebol nacional, pretende organisar um jorle conjunto.
O Bonsucesso já iniciou as obras do seu estádio. 0 America deverá Iambem iniciar brevemente as obras da sua nova praça de esportes, sob a orienlação do ex-presidente do clube, vai rejormar o seu "onze" e contra/ar um
novo técnico, possivelmente Detla-Torre, o zagueiro argentino que já militou em suas jileiras. Admite-se como certo o ingresso de técnico Ondino
Viera no Botajogo. 0 Vasco da Gama espera contar com Joreca na direção do "Expresso", pois preparador do time bi-campeão bandeirante,
virá residir no Rio. 0 Flamengo com o seu novo presidente Orsini Cor iolano vai emprestar lodo o apoio a Flavio Costa para apresentar um bom
lime, com o rejorço de novos elementos. 0 Fluminense, super-campeão
de 1946, vem assegurando a permanência de todos os titulares de 1946,
inclusive o técnico Gentil Cardoso. Já joi iniciada a batalha de 1947.
Acreditamos que este ano as emoções serão mais violentas, e o campeão
será. . . Desculpem, mas não somos advinhos.
Propriedade da COMPANHIA
EDITORA AMERICANA. Diretor-Presidente: Gratuliano Brito. Diretor-Secretário: R. Magalhães Júnior. Endereço: Rua
Visconde de Maranguape, 15 —
~*
~
Rio de Janeiro — Brasil. Telefones — Direção : 22-2622; Secretaria : 22-4447; Administração :
22-2550; Publicidade: 22-9570; Portaria: 22-5602. Endereço telegráfico: "Revista". Número avulso no Distrito Federal Cr $
1,00; Cr$ 1,50 no Interior.
Número atrazado Cr $ 2,00. Assinaturas — Porte simples para o Brasil e as três Américas: Ano, Cr $ 70,00;
Semestre, Cr $ 35,00.
Sob registro:
Ano, Cr $ 90,00; Semestre, Cr $ 45,00. Estrangeiro : Ano, Cr $ 160,00;
Semestre, Cr$ 80,00. Distribuição em São Paulo : Rua Capitão Salomão, 67. Telefone, 4-1569. Agentes em todas as capitais e principais cidades do Brasil. Representantes: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA DO NORTE, Aguiar Mendonça, 19 West 44th Street. New
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Francisco de Assis Bettega

(Curitiba — Paraná) — Os enderecos das entidades poderá obter
escrevendo a Confederação Brasileira de Desportos — Avenida
Rio Branco 181 — I4.u andar —
Rio — O seu álbum de escudos
não irá por água abaixo. Peça as
O
entidades e será atendido.
selecionado
o
derrotou
Vasco
mineiro porque e um time de
categoria superior, que durante
o campeonato carioca sofreu bruscas mudanças na direção técnica,
e teve vários dos seus elementos
de valor afastados do gramado
por contusão, tais como Rafagnelli, e Isaias. Não ha, portanto, o que extranhar, se atentarmos que o grêmio cruzmaltino
perdeu pontos preciosos justamente para os chamados clubes
pequenos. Agradecemos as suas
referencias a nova fase do Es\o
Ilustrado.
porte
Quanto,
aumento do numero de pagina
não é possível dada a absoluta
falta de papel. No que diz respeito a publicação das fotos dos
jogadores dos clubes pequenos
do futebol carioca o seu pedido
será satisfeito quando tiver inicio a temporada futebolística.
O Andarai foi afastado do futebol
profissional por ocasião da pacificação em 1937, c o Paissandú,
que foi O campeão carioca de
1912, desde a outra guerra mundial afastou-se das lides oficiais.
Márcio Vasconcelos (Rio)—
"seu" Telesca não confere
O
com o original, e portanto não
atende aos requisitos da seção
"Os Cracks vistos
petos leitores".

Jair Epiphanio de Oliveira

— (Rio) — Para a sua caricatura
do Heleno, leia a resposta a Marcio Vasconcelos.
|
Sebastião Lopes Duarte —
(Rio) — A caricatura do Mundinho
está O. K. e será publicada brevemente.
Quanto ao Oberdan
nada feito. Continue enviando
os seus trabalhos, mas no estilo
em que fez o trabalho sobre o
zagueiro do São Cristóvão. Está
bem?
Getulio Araújo — (Ibiraci)—
O^centro-medio JDino esteve por
empréstimo no America até 31
em
Dezembro,
retornando
de
origem,
seguida ao seu clube de
o Vasco da Gama. O melhor
centro-avante brasileiro, na nossa
opinião, é Heleno de Freitas, do
Botafogo.
Newton Jangutta — (Rio)—
Aceitemos somente os desenhos
a tinta nánquim.
Leitor de Ponta Grossa —
(Paraná) — A variedade de modalidades esportivas 6 para atender a todos os esportistas. Os
comentários dos jogos serão estampados de um modo diferente.
Aguarde. Obrigado pelo incentivo.
— (Belo-Hori| C. Machado
—
Achamos interessantes
zonle
as suas sugestões, porem a falta
de espaço não permitem o seu
aproveitamento.
L. K.
ESPORTE ILUSTRADO
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1946:
DE
CARIOCA
SUPER-CANIPEAO
DOS
li HISTORIA
LUM NENSE FOOTBALL CLUB
ESCREVEU

¦.-•'

LEVY

KLEIMAN

valorisado titulo ela historia
O Fluminense conquistou o mais
em poder elo Flamengo e do
do futebol carioca. Um cetro que esteve
num certame extraordinário,
America, e que teve ele sêr disputado
4 vencedores. No super-campeonato
pois o campeonato apresentara
foi possível a conquista
somente no ultimo encontro, ante o Botafogo,
de tão ambicionada gloria .
dirigir o conjunto que
Coube a Gentil Cardoso armar, preparar e
elo associabrilhantemente levantou o mais árduo dos campeonatos
"onze"
vitoria, toi
que iniciou a arrancada da
lion metropolitano. O
vulnerável elo conformado a base da intermediária que era o ponto
"PTB" foi constituído na partida do returno ante o MaO
junto
6 a 3. Em seguida o
dureira, no dia 6 de Outubro, impondo-se por
a 3. Em seguida o^ tricolor
tricolor derrubou o São Cristóvão por 5
"fogo da mde
Porem
a
3.
a
5
prova
Cristóvão
São
por
o
derrubou
verificou-se ante o America.
termediaria Pascoal, Telesca e Bigode,
dos rubros foi completamente anulado.
quando o poderio ofensivo
Laranjeiras cedeu na peleja
vencendo o tricolor por 1 a 0. O time das
daí em diante firmou-se e mauseguinte para o Vasco, por 3 a 2. Mas
teve-se invicto até o final elo super-campeonato.
alguma, a ofensiva arraO ponto alto ela equipe foi, sem duvida
Ademir, Simões, Careca, Orlando e
sadora formada por Amorim,
nas 24 partidas que disRodrigues O Fluminense logrou assinalar,
97 goals, sendo 74 no campeonato, e 23 no superputou nada menos que
dos seguintes jogadores Rodrigues 30
campeonato, por intermédio Ademir 25 (Campeonato, 15» _ Su- Super, 9)
(Campeonato, 21
__ Simões, 15 (Campeonato, 15) — Pedro Amorim, 12 (Camper 6)
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fotografou

NEWTON

VIANA

— Super, 4) Orlando, 10 (Campeonato, 8 — Super, 2) —
8
peonato,
— Careca,
Pé ele Valsa, 2 no campeonato — Pascoal, 1 no campeonato
1 no super—Juvenal, 1 no super —Grita (do America) contra no
2.° jogo elo super.
O Fluminense nos 24 joge>s na sua campanha pelo titulo máximo
utilisou 20 elementos, sendo 20 no campeonato, e 14 no super. Foram
estes os profissionais que aluaram no quadro campeão, com o numero
ele pelejas em que aluaram: Kipers — Robertinho (18), e Alfredo (6)
— Zagueiros, Gualter (22), Haroldo (24), e Oshi (2) — Médios, Pascoal,
(16), Telesca (11), Bigode (24) Pé ele Valsa (14), Vicentini (3), e Mirim
(4) — Atacantes, Amorim (23), Ademir (23), Simões (17), Careca (6),
Paulo (1), e Pinhegas (1).
Juvenal (2), Orlando (23), Rodrigues (24),

Os 14 titulo máximos do Fluminense F. C,
D — 1906

8) — 1924

2) — 1908

9) - - 1936

3) - 1909

10)

- 1937

4)—

1911

11)— 1938

5)

1917

12)— 1940

6) — 1918

13) — 1941

7^ — 1919

14) — 194b

Este o trio final efetivo que constituiu um baluarte da retaguarda tricolor: Gautler.

Roberiinho

e

Haroldo.

AS COLOCAÇÕES DO FLUM NENSE NA MARCHA
Foram estes os postos que o Fluminense ocupou na taboa de pontos perdidos nas 18 rodadas do campeonato:

TURNO
l.a rodada — 1."
2." rodada — 1."
3." rodada — I.°
4." rodada — 1."
5." rodada — 1."

Fluminense, Vasco, e Flamengo, zero
ponto perdido.
Fluminense c Flamengo, zero
ponto perdido.
Fluminense c Flamengo, zero
ponto perdido.
Flamengo, 0 2.° — Fluminense, 2.
Flamengo,

6." rodada — 1."
7." rodada — I.°

Flamengo,
Flamengo,

1 2." — Fluminense, 2.
I 2." — Fluminense, 2.
2 2." — Fluminense, 4.

8.n rodada — 1.°
9.a rodada — 1.°

Flamengo,

2

2."

2

2." — Fluminense,

Flamengo,

—

Fluminense,

RETURNO
1 .a rodada — 1.° — Flamengo, 2 2.° Fluminense e America,
9.
2." rodada
I.9— Flamengo, 2 2." Fluminense e America, 6.
3." rodada
1.°—Flamengo, 4 2." Fluminense, e America, 6.
4." rodada
I." — Flamengo e America. 6. 2." Fluminense c
Botafogo, 8.
—
5.» rodada
]."--- America. 6 2." Fluminense. Flamengo c Bo6." rodada —

1."

Ia fogo, 8.
America, 6 2." —
Ia fogo,

America.

6.

Fluminense.

Flamengo,

c Bo-

8.

7." rodada —

1."

Fluminense.

8." rodada—

1 .<'

America e Flamengo. 8
ia fogo, 10.

9." rodada —

1."

Fluminense,

4.
e

Cl OA 0

America

America,

e

Flamengo,

S
2." Fluminense, e Bo-

Flamengo

e Botafogo,

10.

O TRICOLOR NO SUPER - CAMPEONATO
TURNO

RETURNO

2.a rodada

1.° — Botafoto,
1.° —Botafogo,

3.a rodada

1.° — Fluminense,

l.a rodada

0.

2.° — Fluminense

0

2.°-—Fluminense,
1 2.° — Botafogo,

e

Flamengo,
1.
2.

1

l.a rodada

1."

Fluminense,

1.

2.a rodada

1."

Fluminense,

1.

2.° — Botafogo, 2.
2.° — Botafogo, 2.

3.a rodada

1.°

Fluminense,

1.

2.°

Botafogo, 4.

?!
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í? ataque do Fluminense por maioria dos jogos da campanha, t t que
marcou 92 dos 97 goals assinlados pelo tricolor: Amorim, Ademir, Sii. mÕes,H: Orlando e Rodrigues.
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Rendas dos jogos
do Fluminense
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CAMPEONATO CARIOCA

fl

CAMPO

JOGOJ]

.RENDA

TURNO
Fluminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bonsucesso
Canto do Rio
Bangú
Botafogo
Madureira
S. Cristóvão
América
Vasco
Flamengo

Total

Fluminense (12.250,00
Fluminense 46.048,00
Vasco
92.492,00
Botafogo 187.689,00
Fluminense 43.696,00
Fluminense 65.414,00
Vasco.
122.565,00
Vasco
182.245,00
Fluminense 266.955,00

1.019.354,00

RETURNO
Fluminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bonsucesso
Canto do Rio
Bangú
Botafogo
Madureira
S. Cristóvão
América
Vasco
Flamengo

Bonsucesso 34.002,00
Canto do Rio 58.819,00
Fluminense 27.688,00
Fluminense.
110.722,00
Madureira 32.726,00
S. Crist.
125.589,00
Fluminense 246.575,00
Fluminense 207.850,00
Flamengo 268.058,00

Total

].

Total geral do campeonato carioca

2.131.382 00

112.029,00

SUPER-CAMPEONATO
TURNO
Fluminense x Flamengo
Fluminense x America
Fluminense x Botafogo
Total

Vasco
187.320 00
Botafogo
108'. 123*00
Vasco
234'. 635,00
530.078,00

RETURNO
Fluminense x Flamengo
Fluminense x America
Fluminense x Botafogo
TotaI
e preparou o time dos cam(9 técnico Gentil Cardoso que armou, dirigiu
"chave"
a
do
ao
lado
para a conquista do
peões,
jogador que joi
titulo: Ademir.
ESPORTE
».

:&:

ILUSTRADO

Vasco
185.936 00
Flamengo
85 324'00
Vasco
33õ! 995*00
607.255,00

Total geral do super-campeonato
Total final

1.137.333 00

3.268.716,00
6
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^ /m/w intermediária que solidificou a dejesa
do Fluminense: o o PTB: Pascoaf, Telesca e Bigode.

A campanha o

to

inense pelo titulo de 194

O tricolor nos 24 jogos que disputou
pelo titulo máximo de 46
18 no campeonato, e 6 no super-campeonato obteve
18 triunfos, logrou
1 empate, e foi derrotado cinco vezes.
No campeonato carioca propriamente dito, o
grêmio das Laranjeiras conquistou 13 vitorias, e foi superado cinco vezes.
No super-campeonato, o campeão carioca sustentou
uma campanjia invicta, com 5 vitorias, e apenas 1 empate.
No estádio das Laranjeiras o time tricolor triunfou
em seis dos
nove encontros em que o Fluminense teve mando de
campo, e ali per
deu para o Flamengo, Botafogo e Vasco. Fora do
estádio de Álvaro
Chaves, o Fluminense conquistou sete vitorias, e
perdeu 2 encontros
um para o Botafogo em General Severiano, e outro
para o America!
em São Januário.
No super-campeonato, o grêmio das três cores venceu
3 pelejas
no estádio do Vasco, empatou um encontro no mesmo
local, triunfou
nos campos do Flamengo e do Botafogo.
O maior escore que o Fluminense conseguiu foi 11 a 1,
no jogo do
returno com o Bangú. Somente duas vezes o tricolor
venceu pela contagem mínima, no returno do campeonato contra
o America, e no
returno do super-campeonato frente ao Botafogo.
A maior contagem imposta ao Fluminense, foi 5 a 2,
no choque
do turno contra o Flamengo.
14 escores diferentes registram as vitorias do tricolor
na campanha
do titulo: 1x0 (2 vezes) — 2x0 — 2x1 — 3x0 — 3x1
(2 vezes) — 4x1
- 5x0 - 5x1 - 5x2 -(2 vezes) 6x2 - 6x3 - 8x3 (2 vezes) - e
8x4.
A contagem do único empate foi lxl. Nas cinco derrotas,
4 escores diferentes: 3x1 — 3x2 (2 vezes) ¦— 4x2 e 5x2.

RETURNO:
Fluminense
Fluminense
Fuminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense
fluminense

8 x Bonsucesso 3 - No campo do Bonsucesso
2 x Canto do Rio 1 - No campo do Canto do
Rio
11 x Bangú 1 - No campo do Fluminense.
6 x Madurara 3 - No campo do .Madureira.
5 x Sao Cristóvão 2 - No campo do São Cristóvão
1 x America 0. No campo do Fluminense. ^t<na°'
5 x Flamengo 2 - No campo do Flamengo.

NO SUPER-CAMPEONATO:
TURNO:

2

Fluminense 8 x America 4-No campo
Fluminense 3 x Botafogo 1 - No campodo Botafogo
do Vasco!
RETURNO:

3

Fluminense 4 x Flamengo 1 - Campo
Fuminense 6 x America 2 - No campo do Vasco
Fluminense 1 x Botafogo 0 - No campo do Flamengo
do Vasco"
EMPATES:

1

NO SUPER-CAMPEONATO:
TURNO:

Fluminense 1 x Flamengo 1 - No
campo do Vasc*.
5

18
NO CAMPEONATO:

NO CAMPEONATO:
6

Fluminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense

5
5
ó
8
3
I

x
x
x
x
x

5

13
TURNO:

TURNO:

1

1

DERROTAS:
VITORIAS:

7

x Bonsucesso 1 —No campo do Fluminense
Canto do Rio 0. No campo do Fluminense!
JtJangu 1 — No campo do Vasco.
Madureira 3 — No campo do Fluminense.
São Cristóvão 0. No campo do Fluminense.
Vasco 0 — No campo do Vasco.

3

XJlumInense 2 - No campo do Botafogo.
America
Ame&%3
3 x Fluminense 1 - No campo do Vasco.
flamengo 5 x Fluminense 2 - No
campo do Fluminense.
RETURNO:
4ri Flumínense 2 V*Ínl°%0
vasco o x fluminense 2 — No No campo do Fluminense.
campo do Fluminense.
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O quadro do Flamengo, campeão carioca de juvenis.

DIÁRIO o
DA VIPA
E5P6KTI
Domingo — dia 22 —
O San Lorenço, campeão argentino, estreando em Madrid,
venceu por 4 a 1, o Atlético Aviacion.
No concurso de hipismo, realisado na pista da Sociedade HiHermes Vasconcelos, da Sociedade
pica Brasileira, sairam vitoriosos
"Prefeitura do Distrito Federal", e o CapHipica Brasileira, na prova
"Prepitão Elov Menezes, do Regimento Andrade Neves, na prova "tanto
feito Hildebrando de Góes". O Padre Olímpio de Melo, que
aprecia" o atual prefeito carioca fez uma oração ao Senhor do Bomfim: Bem que podia ser Prefeito Olímpio de Mello.
Na primeira peleja da serie decisiva do campeonato carioca
de juvenis, o Flamengo venceu o Vasco por 2 a 0. Primeiro tempo:
0x0. Marcaram os goals Moacir e Arlindo. O juiz João Aguiar, da 1.°
no 2.° tempo pois
categoria, não quiz prosseguir no controle da peleja "pas
agem estratefoi ameaçado pelo terceiro time do Flamengo na
Alexandre,
Madureira,
o
o reporinformou
segundo
do
Botafogo,
gica"
Coelho,
o
embaiO
Canôr
Simões
amadorista.
setor
do
ter completo
conterrâneo:
o
arbitro
Um
defendeu
Gerais,
juiz que
xador de Minas
no
vezes
brasileiro
campeonato
duas
de
triunfo
em
carregado
foi
já
o
cartaz.
futebol de 1946 não pôde arriscar
Em Montevidéu o equipe do Boca Juniors, vice-campeã da
Argentina, derrotou o Penarol por 3 a2, depois de estar perdendo no
1.° temp por 2 a 1.
Em Montevidéu foi assentada a reahsação de um torneio internacional na 2.a quinzena de Janeiro, na capital uruguaia com a
—
participação dos seguintes clubes: Penarol e —Nacional, do Uruguai
Vasco e São Paulo, do
Boca Juniors, e River Plate, da Argentina
Brasil.
Segunda-feira — dia 23
O Vasco da Gama promoveu na Federação Metropolitana de
"porto de honra"
para a apresentação cie votos de feliz
Futebol um
ano novo aos seus co-irmãos. O sr. Ary de Oliveira representante

h

ESPORTE ILUSTRADO

dos clubes da 2.a categoria aproveitou a oportunidade para lança,
o nome de Vargas Neto a presidência da entidade no novo periodou
O atual mundatario da entidade do 8.° andar do Cineac, concordor
"O
bamcom a sua reeleição.
poeta máximo dos pampas é mesmo um "rapoba", igualsinho ao tio, exclamou o Mario Newton Figueiredo, o
sa velha" do America, só aceitou a reeleição com a condição de unanimidade, e a coisa foi resolvida num almoço com o Claudionor de
Souza Lemos e o Max Gomes de Paiva. E' fácil explicar. O Fluminense estava disposto a fazer a oposição desde que contasse com o
apoio de outros clubes. O Milton Santos não queria reeleger o Vargas Neto. O Alemão também não andava satisfeito. Mas quem estragou a brincadeira foi o Max Gomes de Paiva que numa roda de
amigos declarou que se ele fosse presidente do America na época da
eleição, votaria no Vargas Neto. Entenda-se essa politica de carneiros,
finalisou o antigo mentor do Haddock Lobo".

Terça-feira

— dia

24

A Federação Metropolitana de Futebol proclamou, oficialmente o Fluminense, campeão carioca de profissionais de 1946.
Quarta-feira — dia

25

Anuncia-se que o Automóvel Clube do Brasil estaria disposto
a realisar em principios de 1947 uma Gávea com a participação de
verdadeiros ases:_ Varzi — Pintacuda — Villoresi — Platé — Palmirie—
Galvez e Pessati.
Foi rescindido o contrato do centro-medio Santamaria com o
São Cristóvão. O jogador argentino recebeu passe livre. O Santamaria
agora só tem um caminho a seguir, disse o Bruno Gomes Taco Taco,
ingressar no Santa Cruz, de Recife, porque para o Santos, e para o
São Paulo ele não serve mais.
O Madureira em sua excureão pelo interior de São Paulo descobriu um goleiro num clube de Campinas, e vai contrata-lo. Chamase Nênê. Imaginem vocês, sorriu satisfeito o Rodrigues, o' 'rei do
chute", se o Tarzan no goal do Madureira não poude impedir os ''banhos", quanto mais um nenem. — Ainda do Madureira a novidade
da instalação de refletores no estádio suburbano. O presidente Ângelo
Filpi vai pedir auxilio ao prefeito.
Pedro Amorim prorrogou graciosamente seu contrato com o
Fluminense por mais sete mezes.
Em Madrid, o San Lorenço, da Argentina, foi derrotado
por
4 a 1. pelo Real Madrid.
Quinta-feira — dia

26

Moreira Rabelo, o novo membro do Conselho Nacional de Desportos, na vaga de Gabriel Monteiro da Silva/ recentemente falecido»
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A equipe do Vasco, vice-campeã de juvenis da cidade.
Luiz Galbti indicado para a \iee-presidcncia do órgão coniroladcr dos
esportes.
O América
pretende conseguir a transferencia do zagueiro
Larangira e d- atacante Limoeiro, pertencentes ao Botafogo. Até
par >ce que o gr n 10 rubro pr tvnde tegi ir a risca a sugestão do "Diari) da Vida esportiva" estampada no n. 440, dia 4 de Agosto, 4."
feira: "O America contratou mais um Lima para a sua equipe. Tratase,™;.Llm,a' numero cinco, irmão do Lima, que forma com o Maneco,
o lico-Tico no Fubá". Uma sugestão de um fabricante de refrescos
ao técnico rubr-, contrate o Larangeira, do Bctafcgo,
o time
para
se;a uma autentica "laranjada americana". Imaginem vocêsqueum
jogo
do America com todos esses elementos no time, irradiado
Arv
pelo
Barroso Lar; ng?ira rebate. O couro vai ter a lima
quinto, que de cabeça
estende a Limoeiro, e este cruza no sentido de Lima
primeiro.
No primeiro
jogo do torneio internacional ele baskét, em Bucnos Aires, o Olimpia de Montevidéu, derrotou o Floresta de São Paulo
por 46 a 33.
Em New-York rc^nteceu uma coisa incrivel: não houve espetacule» de box, no Madison Square Garden, por falta de lutadores. O
pugilista Jack Lamotta passou a substituir Rocky Graziano, que não
podia lutar. Devido a substituição, o cow-voy* Ruben Shank que
deveria lutíir com Grazziani, recusou-se a enfrentar Lamotta.
No 2.°
jogo da melhor de três pelo titulo carioca de
o Vasco sobrepujou o Flamengo, por 1 a 0, goal de pemllv. juvenis,
A competição ficou empatada havendo necessidade de uma "negra". Apitou
a partida, o juiz Necyr de Souza, que vinha de uma "cerca" de 5 mezes
pela Escola de Árbitros.
—O Wanderers é agora o lider do campeonato inglês,
•
com a vitona de 1 a 0, sobre o Sunderland.
Sexta-feira — dia 27
A Taça Rio Branco será disputada nos dias 29
de Março, em
São Paulo, e 2 de Abril, no Rio, pelos selecionados do Uruguai e do
Brasil.
As finais do campeonato brasileiro de futebol,
entre paulistas e cariocas serão realitadcs no elomingo, dia 8 de Março, e quartafeira, dia 12. Se houver necessidade de uma terceira peleja, esta será
realisaela no domingo, da 16.
O Coronel Orsini Coriolano recunciou ao cargo de
presielente
do Flamengo ja.-a o periedo de 47.
O Brasil se fará representar no terceiro campeonato
sul-americano de tênis de mesa, que terá lugar na Argentina, em Mar dei Plata,
na 2." quinzena de Fevereiro, com a participação de racjuetistas argentinos, uruguaios e chilenos. A equipe brasileira será formada' por 5
jogadores: 3 do Rio e 2 de São Paulo.
O kiper Weishaar Charles, do Racing, ele Strasburgo, campeão
da França, foi detido como clanelestino a bordo do navio misto írancês "Angô" que aportou ao Rio. Veio tentar a sorte no Brasil porque
os clubes franceses não podem pagar salários que correspondam ao
nivel de vida da França.
Sábado — dia

28

— Fala-se
que Gentil Cardoso está cotado para dirigir o selecionado brasileiro.

Lrnçado, por uanimidade, o nome de Orsini Coriolano,
a nova eleição presidencial do Flamengo.

para
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ESCOLHA

UM

JOGADOR

DO

FUTEBOL

CARIOCA

O Concurso da Capa já se tornou uma tradição na nova fase de
Ij.SprRXF. Ilustr.do. Os leitores deliberam pel voto
qual o jogador
do^tutebol carioca que deve figurar na capa do ultimo numero
de cada
mcs. Assim, Ademir, de Fluminense, foi o consagrado no 1.°
Concurso. A vitoria coube no 2.» pleito, a Ilelen
, eh/Botafogo. No 5.°,
o laureado foi Orlando, do Fluminense. Como se verifica
a torcida
tem eleito os seus astros preferidos.
será
o
vencedor
do
4.° concurso, cu;o encerramento se dfró noQuem
dia 16 do corrente? A maioria
de votos indicara o^crack que irá figurar na
pagina do numero
do dia 30 de?te mes. Agora vamos iniciar primeira
1947, com o 5.° Concurso,
e chamamos a atenção dos leitores
que não derejarem recortar as suas
coleções de Esporte Ilustrado
que poderão enviar voteis em papel
comum com os dados constantes dos coupons.
Não poderão ser votados, os jogadores Ademir, Heleno, e Orlando,
porque estes ;a triunfaram no concurso.

"l
5" CONCURSO DA CAPA — Coupon n.°
Voto para a «~apa do ESPORTE ILUSTRADO I
do dia 27 de Fevereiro de 1947, no
jogador :
NOME

1

do
DO

JOGADOR

CLUBE

Nome do leitor:
Residência:
Cidade-

Os v )tos deverão ser colocados em envelopes com a seguinte
indicação'.
S.o CONCURSO DA CAPA
ESPORTE
ILUSTRALO
Rua Visconde de Maranguape, 15 — RIO.
ESPORTE ILUSTRADO

TIMES
SUPERPEONAT

— Fluminense, campeão — 1
Itobertinho, Haroldo, Pe de Vil:
gode — Ajoelhados : Amoriir,
Orlando e Rodr.gi

— Botafogo — 2o colocado : 0
Heleno, Tovar, Geninho, Nilton
Braguinha e Nil<

— Flamengo — 3o colocado vai, Luis, Newton, Biguá, Brl i,
lhados : Adilson, Tlão, Plrilo,
— América — 4o colocado ycj
Vicente, Grita, China, Lima, M
sar, Dino e Esqueci
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domingo. O scratch
~ selecionado
*
„^inm realizou
rnaiiynu o seu primeiro ensaio para enfrentar o Fluminense, campeão carioca, no próximo
carioca
O
alto o selecionado
Ao
Rio.
o
Russo
(2)
e
o
scratch
para
Djalma
para
g™J™L Lüria (3) e
° R[°r
Rio
O quadro do
Jorginho.
e
II,
Lima
Alfredo
Djalma,
"negra"
L'n rSSSSSF m?Í^:^^^^k^^^S&Pa^t
da
aspectos
dois
Em
baixo,
e
Silvio.
Adelino, Macalé. Russo, Carlinhos
SKm^tSS e Ale - Vhorino Darli fMineiro
o
Vasco,
por 2 a 1, sagrou-se campeão da categoria.
derrotando
Flamengo
o
de juvenis quando

treinou contra
carioca ladeada
constituído por
do campeonato

.,0Èm

^M^

-;.Í::S-;

i ;^m»$m

Domingo, dia 29
I
i\T0 DISTRITO FEDERAL
VASCO
3."

x

FLAMENGO

partida da melhor de três,
pela decisão do campeonato
carioca de juvenis .

No

campo

do

Botafogo.

1.° tempo: — Flamengo, 1 a 0.
Final: — Flamengo, 2 a 1.
O

I

Flamengo sagrou-se ¦ campeão,
pois venceu a primeira peleja,
e foi derrotado na 2.-

Marcadores: Hélio, e Gin (contra), para o Flamengo e Babusa,
para o Vasco.
— MiFLAMENGO: — Rui
—
guel e Carlos Albeito — Orlando,
Jorge I,
Moreira e Bebeto
Arlindo, Hélio, Moacir, e Jorge
II.

K
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\

JÊÈIÊÊÊÊÈ!
'fllTEMISTh

>$

VASCO: — Hernanni — Gim
e Wilson — Duarte, César, e
Aldo — Babusa, Vasconcelos,
Baby, Jansen e Maia.

EM

SAO

PAULO

SÃO PAULO x FLUMINENSE
Jogso dos campeões do Rio e de
São Paulo.
l.° tempo: — São Paulo, 3 a 1,
Final: — São Paulo, 3 a 1,

Marcadores: — leso (2), e Ferrari, para o São Paulo —
Ademir, para o Fluminense.
Tui/- — Mario Viana, bom.
Renda: — Cr$ 316.835,00.
FLUMINENSF: — Robert".
nho — Gualter e Haroldo — Parcoal, Telesca, e Bigode — Pedro

(SiCareca
Amorim, Ademir,
mões), Orlando e Rodrigues (Pinhegas).
SAO PAULO: — Gijo — Piolin (Saverio), e Renganeschi —
Rui, Bauer, e Noronha — Ferrari (Barrios), leso, André, Remo
(Antoninho), e Teixeirinha.

Aos srs. distribuidores e assinantes
desta revista
Rogamos indiquem sempre, com as suas
remessas de dinheiro, nome e endereço
certos a que as mesmas se destinam.
12

O

selecionado

de

paulista

Em

1926.

Grane,

Xinga,

pé,

Del

Dtbb'o,

colhida

no

Tujjy,
Foto

e

Serjjim.

Parque

/Ijcelhadcs,

Apparido,

Heitor,

Pelronillw,

Feitiço

e

J/ell.

Antártica.

OS GRANDES EPISÓDIOS DO CAMPEONATO
BRASILEIRO
Paulo

S.

PASSADO

"MASSACRE"

O
Como

DO

venceu

DE

Santa

Í926

Catarina

por

16

a

O.

OLIMPICVS
o

Preparava-se
correntes

seriam

desta

o XI

vez

Por
a

uma

Paulo

São

mesmo,
verde"
os

infelicidade
e

brasileiro

campeonato

quasi os
"barriga

logo

enfrentar

do

de

saída

16

no

Não

os

puderam

Os conIria estrear
zona — a Sul.

Os

foram

quadros

PAULISTAS

foi

estabelecido
que

resiste

Zé

"massacre"

o

Tuffy;

Aoparicio,

pontos

foram

feitos

na

seguinte

1.°

TEMPO

ordem:

record

até

dos

—

estes:

Grane e Del Debbio; Xingo, Amilcar e
Heitor, Petro, Feitiço e Melle
CHATÀRINENSES —Moritz;
Aldo
e
Enéas,
Brída;
(Cap.)
Macaco e Peru; Carioca, Zinder, Acelon, Laporta e Accioly.

Serafini;

Os

record

esse

evitar

paulistas

para

vir

paulistas!
"massacre"
fugir ao
?

nadional,

certamem

clássico

1926.

os

poderia aquele XI bisonho
desigual.
Foi
um
prelio muito
Nessa tarde, no velho Parque Antártica,
goals
a 0!

de

Catharina.

e justamente em nossa
catharinenses foram escalados

Como

de

ano

Santa

salvo

hoje:

recrutas

1.° — Petro; 2.° — Apparicío;
Petro; 6.° — Heitor; 7.° —Petro;

3.° — Apparicio; 4.° — Petro; 5.°—
8.° — Aldo (contra); 9.° —Feitiço.

sulinos.
Vamos transcrever
16 de Outubro.
prelio efetuou-se no dia
trechos de uma crônica da época, para que melhor seja rememorado
esse episódio, que causou pena e não íilegria: Leiamos:
"—O
encontro de hontem, no Parque Antártica, entre os seleCatarina, realizando o primeiro
cionados de São Paulo e de Santa

2.°

O

jogo da eliminatória
o que teve: a vitoria
dos paulistas que
runchados na lida,
irmãos

zona

era

nem

ao

do

esporte

no

e

absolutamente não
possível,
menos aproximadamente de

era,
outro

car-se

diferença,

com

os

nossos

que o resultado
modo.

não

A

a

forças

entidade

Andou mal

de

potencialidade

central

andou

tão

superior.

mal

e malissimamente

mal.

a culpada tão somente desse
16 a 0! — pelo qual passou

quasi vexame, pelo menos decepção,
a turma de Santa Catarina.
"encontro"
multidão,
resulfoi assistido por uma compacta
O
superioridade
dos
Com
a
tando numa verdadeira decepção.
patente
diz
tudo.
resultado
O
paulistas, a peleja nem merece crônica.
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PARA
Use

OS

CABELOS
não

e

mude

rTTTTTraTiTnrra
ALEXANDRE
Dá

E'
—

13.° — Feitiço;

que
Ao contrario
Brasil, velhos e ca-

disparidade, o contraste de aptidões é tão grande,
tão chocante tão patente, tão a vista, que se torna acremente censuravel a desastrada resolução da Confederação, fazendo que tão bisonhos iniciadores viessem, logo no primeiro encontro da Zona Sul, choA

10.° —Grane;
11.° —Heitor;
12.° —Heitor;
— Heitor;
15.° — Petro;
16.° — Amilcar.
Total: — 16 a 0!
.
Brida, no
1.° tempo, abandonou o campo..

desfecho

mister,
calejados no
insipientes.
novatos,

experimentados
são

poderia ter outro
estrondosa dos locais.

não

Sul,

por contagem
são os Iniciadores

santacatarinenses

Nfío
fosse

da

TEMPO

vidd,

VIGOR

mociddde

AOS

BELEZA

e

1^°*

CABELOS

Pabeios
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0 quadro

do Clube doo Aliados

que concorreu ao

certame da

í.°

divisão da

F.

M.

B.

FELIZ AI0 IDTO BASKET-1IEI
Não jossem as incompreensões criadas
por vários desportistas, destituidos totalmente do verdadeiro senso desportivo, logo
no inicio da temporada e que resultaram em uma grande reviravolta no basquelcbol metropotilano, estariam todos os "baskl-emen" agora, congregados em um só
pensamento, salisjeilos e vitoriosos, pelo cumprimento de mais uma temporada, aliás, uma temporada ainda inédita entre nós, considerando o seu
aspecto técnico, mais aprimorado c equilibrado e,
por isso, mesmo reputada de um valer singular.
E' bem verdade que outras séries de irregularidades
joram observadas
em iodo o terreno, como expulsões de campo, tentativas de agressão,
susentidade
na
controladora
do ceslobol metropolitano e outros casos
pensões
mais como a cjndição de Jogo super-rápida do basqueteboler italiano
Sérgio Slejanini por ocasião da sua transferência da Federação Italiana
para o Fluminense F. C, porém, essas irregularidades são admissíveis
e mesmo normais diante daquelas incompreensões que nos rejerimos
acima devido as gigantescas proporções que atingiram ocasionando
paratizaçao do campeonato, renúncia coletiva da diretoria e, em conseqüência
uma série de obstáculos c dijiculdaües para normalizar a caótica situação
deixada pelos lamentáveis incidentes da primeira rodada, sendo ríeccssârio criação de Leis dtí Emergência, etc, etc.
ESPORTE ILUSTRADO

por

SALDANHA

MARINHO.

Então aproveitando o ano que ontem iniciou-se,
jazemos um apelo
deste espaço que nos é reservado, a todos os desportistas
que extendem
suas^ atividades ao basquetebol, que considerem —
mas que considerem
no "duro" — os votos recebidos e retribuídos de
muitas Jelicidades e de
um Ano Novo farto de venturas e intermináveis
tranquilidades, procurondo para si e incentivando aos demais a abdicação
de todos os gestos
e atitudes que venham impedir a marcha
progressiva e vitoriosa do nosso
cestobol, cujo ápice já devia ter sido atingido_
ha muinlo tempo.
Esses também são os nossos votos
para *_ ano de mil novecentos e
quarenta e sele, ontem iniciado.

f

SOFRE DO FÍGADO ?

n

TOME

produto do laboratório da GUARAMIDINA
«o
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A^ campeonato da classe stars, cm plena bahia da Guanabara, os barcos
proqridem penosamente com n Inic Jn? ~>„
,
j a água
r%anmj<>cando
e debaixo de constante panejar - A' direita o conhecido
Martin zl^sT*
i (jji/uc*,, apici.iando
, argentino
jornalista
"lariuiL*
ZreciJndo ao
f"'V/'T
,
lado do veleiro remando de Avelar, os
provas do campeonato carioca.

IATISMO

Por
x u i

ALMIRANTE

r\ jlv i*i i xv n in ± n,

O BALANCETE DE 1946 DA VELA
?>

i.
,
•
C\ ano
„„~ de
J~ 1946,
in,i/: foi
f
„
O
muito ativo
para os yachtmens da Guanabara,
pois alern^ de suas regatas constantes do programa, houver ainda a
participação de veleiros em competições mundiais, faremos um retrós
peto do que foi a temporada pelas classes.
Classe 6 metros internacional—Os barcos desta classe em nossa
bahia são em numero de 5 porem não tivemos uma só regata em
que
todos comparecessem, sentimos falta elos iates Stella e Oba
em
que
1944 ofereceram lances emocionantes. Não houve Campeonato Carioca para esta classe, por não ter nenhum iate se inscrito. Porem a
temporada interna do Rio Yacht Club, clube em que reúne os 3 mais
antigos 6 metros da guanabara, esteve bem animada, foi vencedor
o iate Ailecn comandado pelo "velho" Preben Schimdt.
Classe Slar— Achysses Carneiro Lopes, soube muito bem conduzir sua flotilha, realizando regatas ele todos os tipos, foi uma temporada cheia de sensações em que sobresairam os seguintes veleiros:
Ernani Roço de Paula Simões (Coca), João José Bracony, Roberto
Bueno, Fineberg e Sansoldo, sendo que este ultimo apesar ele ser um
novato na vela, vem se impondo dia a dia. As principais vitorias couberam a Coca, Bracony e Sansoldo.
Classe Guanabara—Continua a prosperar esta classe, muitas
regatas, muitos concorrentes e muita animação.
O seu programa de regatas foi vastíssimo, tanto que o super campeonato metrotopolitano somente terminou no dia 21, com a vitoria
de João Pinho Filho, do Clube de Regatas Guanabara. Os veleiros
que conseguiram se sobresair foram-: Bene, Capeto, Pinho, Prado e
Annibal.
Classe Carioca — Um caso interessante dá-se com este monotipo;
quasi todos os proprietários destes barcos, são pessoas com pouca experiencia do mar, e por este motivo tem receio de tomar parte em regatas.
Os iates que mais vitorias conseguiram foram:
Caímbe, de propriedade dos irmãos Castro Faria, Kati de Luiz
de L,ima Castro sob o comando de Roberto Fineberg, já que o "famoso"
Sudoeste,^depois da popa que levou na regata promovida pela Escola
Naval, não mais tem tomado parte em regatas.
Com a fundação da Associação de Veleiros da Classe Carioca
é bem provável que vejamos maior numero de concorrentes, e não
somente os apontados acima.

3\1

Os jornais
noticiaram,
há dias, a
visita do
Presidente e
do Diretor
de Basquetebol do
Grajaú T.
C., respect i v am e nte, Dr. Rubem Va z
Toller eTSr. Amaral, á sede do
S. C. Mackenzie, o que, sem dúvida alguma, constituiu um fato
extraordinário considerando o incidente havido entre os dois clubes e que resultou no "divórcio"
de ambos para posteriormente

i§

"unirem-se"

novamente...
por
fraternais. . .
"O
que teria ido fazer no
Mackenzie, o Toller do Grajaú" ?
perguntou intrigado á D. Maria
de Almeida, o veterano Garcia
Rocha que de posse do C. P.
nada perdoa.
"Naturalmente desejar um
Feliz Natal", respondeu a dedicada funcionária da F. M. B.
E o Tinoco que estava ao lado
palestrando com o boy Washington, argumentou:
"Aposto
que o Carlos Guimarães, do Mackenzie, em retribuição
desejou ao Grajaú um
"Ano
Bom" ou um "Melhor
Ano" o de 1947. . . porque o de
46 já era dele..."
laços

— Jorge Carneiro, Mauro Lobo,
Mario Barrozo, os Simões, porque não comparecem as regatas?
Classe Sharpie I2m2—Esta classe que maior numero de regatas
~° n-rainíCr?-iímC> de. 1945, nSo apresentou grandes revelações, exceto
TJoão
Pinho Filho, pois os vencedores continuaram a ser os mesmos,
Dacio, José Luiz, Hélio.
Classe Hagen-Shàrpie — 0 barco que mais se sobresaíu foi o Sealark, sob o comando do tio e sobrinho, Alexandre e Gastão Pereira
de Souza, seguido em igualdade de condições
pela senhorita Margareth
bchmidt, que tem vencido muito "lobo velho".
Classe Snipe — Fernando de Avellar, o dinâmico secretario da
nf-° clescanÇa> quinze regatas constantes do calendário
ml' ]54,
5 t?i
da
Hotilha
fez realizar, e ainda fez com que a sua flotilha fosse repre"S CílniPco!lato Mundial de Snipes. Dirch, Fernando, Pinho.
Ali j
AlhadaseBasiho
(os irmãos) foram os que mais brilharam durante 1945.
Ahi está o que foi 1946 para os veleiros da Guanabara,
já que seriam
impossível refenrmo-nos a regata por regata,
em
1947,
os
que
mens da Guanabara se apresentem em maior numero, e esperamosyachtque
o calendário não seja tão "comprido".

De binóculo em punho
por

GALHARDO

GUAYANAZ

Chegamos, depois de uma temporada das mais brilhantes, a chamada temporada ole verão, isto é: os principais parelheiros vão veranear nas fazendas. . . ou em São Paulo, já que lá o clímax da temporada clássica se antecipa ao daqui. E os turfistas cariocas ficam assistindo corrielas na areia, o que representa uma vantagem: não existe
a mudança de raia, que muitas vezes serve de desculpa
para as mais
disparatadas performances. Alem disso, os páreos são menores, disputados por menor número de animais. Isso faz com
que as forças se
destaquem mais, que os_ rateios sejam menores; em compensação, os
resultados são mais lógicos. . . e alguns cavalos conseguem vencer,
coisa que não aconteceria se corressem os principais representantes
da turma.
E, a julgar pelos resultados do golpe de placês inventado neste
final ele temporada, teremos grandes surpresas durante o desenrolar
da temporada de verão. Os páreos pequenos são ideiais para os "tiros"
de placê, e, como teremos uma infinidade de páreos
pequenos, é lógico
"tiros"
serão multiplicados: uma grande oportunidade
pensar-se que os
para os quefdescobnram e estão executando o plano — uma dor de
cabeça que vae^durar a temporada toda para os took-makers. . .
'sistema"
O
é o mais simples possível: os "sabidos" fazem seu
;ogo de placês aqui fora, os clandestinos, focalizando a força do páreo
—um animal
que deve ratear uma ninharia, 11 ou 12 cruzeiros... O
banqueiro, caso o parceiro ganhe, perde uma ninharia — e resolve
correr o risco, banco o jogo. . . Mas, como nesse negócio tudo pôde
acontecer e o seguro morreu de velho, o banqueiro entra em comunicação com os seus agentes na Gávea: indaga o
que ha com o jogo de
placês. .A resposta é a expressão da verdade: não ha nada, está tudo
normal. Está tudo normal, até a hora de fechar o jogo: porque nessa
hora chega um camarada no guichel de placês e joga o diabo num animal que não está no páreo, que, o máximo que pôde fazer, é fechar
a raia. . . Resultado: a força elo páreo, que deveria ratear no máximo
11 ou 14 cruzeiros, paga 30 ou 40. Os book-makers ficam fazendo caretas de raiva.^ E nós estamos desconfiados
que, lá no Jockey, o pessoai fica sorrindo, satisfeito. . .
ESPORTE ILUSTRADO
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CHILE — Curioso Uagrante colhido por ocasião do jogo Magallanos x Wanderes. A equipe do Wanders, depois que obteve a vantaeem no marcador, aplicou toda a serie de recursos para mantê-la.
Não passava ninguém e Epeloa, do Magallanes experimentou a fúria
da marcação, c ei-lo furiosamente contido por Cepeda e Vasquez, da
defesa contraria. Um autentico lieróc, porque para enfrentar estas
feras é preciso tei muito apetite

b—y
Baeza tem uni digno substituto no zagueiro Gutiórrez,
CHILE
da 2." divisão, uma das maiores figuras da defesa do Universidade.
Ei-lo desfazendo um ataque
por intermédio
perigoso do Wanderers, "bicicleta".
"chilena",
ou melhor uma
de Toro, aplicando uma

Nos quarenta e um Campeonatos de Lisboa realizados, o Sporting conquistou o titulo pela 18.a vez, arrancando
o seu triunfo definitivo nos últimos seis minutos em que se exibiu na prova. Pode considerar-se brilhante a
carreira da equipe leonina ao longo do torneio, pois se manteve sempre no primeiro lugar terminando com
uma única derrota, infligida pelos campeões nacionais na penúltima jornada.

ESPORTE ILUSTRADO
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POR PFRRO DF.
LA CANCHA"

BOLAS
NA
TRAVE
OS CRACKS..VISTOS
PELOS LEITORES £
-— Estou farto deste sanatório!
Todos entram neste quarto e me perguntam se esta é a perna de bater penalties.
Logo eu que não gosto de futebol.

O

ATLETA
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PERFEITO

Gentil [Cardoso, treina dor do^quadro do Fluminense, campeão de 46,
visto pelo leitor Norberto
Vale, de Recife — Pernambuco.
Publicaremos
em
BOLAS NA TRAVE todas
as caricaturasj desenhadas
a nanquim.
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mados. assim como retratos de jogadores que serão estampadas nesta
pagina na ordem da chegada

a

,

vi

«•;.

No verso das fotografias deverão ser enviados os seguintes dados
Esporte ílustrado

Nome do quadro ou jogador: Cidade ou vila em que atua
Liga. ou federação a que está fiKado. ou então se é um time avulso
- Estado.

' * :<*<
Vfisiíáã'-*

Ypiranga l

C

de Pureza

/•'. ,/<> /,'/,»

Os dirigentes de todas as equipes e clube1 que milham no futebol
brasileiro, sejam os quadros de grandes cidades, ou das vilas do in
"bráSII.
terior, poderão enviar á seção
FUTEBOLÍSTICO" as fotografiav dos seus quadros de tamanho 13x18 e também vista dos seus gra-

..&. CÜsí

Ataque do /*.'. c'. Passaqense de Belo-II rlzonle
/ando, Oliveira, J/undinhn, Osvaldo e Noziíifio.
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Jlinas Gerais

Celio de Paola, zagueiro direito do Terrestre E
-¦¦ Mii as Gerais.

Or-
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Conselheiro

Lafaiete

Minas

Gerais

