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LEIAM HESTE1

FLAMENGO
BI-CAMPEAO DO
TORNEIO INICIO
Reportagem de Luís Mendes
Fotos de Alberto F. Lima
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DOS J
OLÍMPICOS
DE 19 5 2!
Relação completa de
todos os três primeiros
de cada prova!
Reportagem de
BENJÁMIN WRIGHT

BALANÇO
FINAL DA"COPA RIO"
por ARMANDO NÓBREGA

OS JOGOS
DO VASCO E
FLAMENGO
EM SÃO PAULO
por OLYMPICUS
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0 lime <!«. Khiminens.' realizou aquilo que o Vasco não conseguiu em 51, conquistou a ('opa Rio para o futebol cariocii. Km pé
Castilho e Pinheiro-. — At-arliadus: Tele,, Orlando, Marinho, Didi e Quiucas

IMiidaro, Rdson, Jair, Bigode,

BALANÇO FINAL
DA II "COPA RIO / /

Escreveu ARMANDO NÓBREGA
Fotografou JOSÉ SANTOS

s u cinciüentenário,
. como campeão e

Ao ensejo do
quis o Fluinens
aniversariante, oferecer ao público
futebolístico um grande certame in-
ternacional, com a colaboração do Co-
ríntians, campeão ])aulista

Nada mais justo, portanto, que a
sincera pretensão do simpático grêmio
das Laranjeiras em promover, e.xcep-
cionalmente, a II Copa Rio no inter-
valo entre o término do Campeonato
Brasileiro e o início do Campeonato
Carioca.

Pensou, de imediato, o Fluminense,
em convidar grandes quadros, de :i'ania
reconhecida mundialmente no «Asso-
ciation». As negociações com os cani-
peões da Inglaterra, Escócia. Espanha.
Argentina o outros,; chegaram mesmo
a ser iniciadas. Entremontes, as ynaiò^
res dificuldades surgiram aiiui mesmo,
com o caso do preço dos ingressos
longamente debatido na Câmara dos
Vereadores. Com isso, estando mos-
mo a realização do certame por um
fio, e ante a incerteza,- os clubes es-
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0 Prefeito J(,iIo Carlos Vital entrega a Copa Rio ao capitão Píndaro O valioso troféu conquistado pelo tricolor no seu cinqüentenário: a II Copa Rio
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Os tricolores saem de campo carregando os diversos troféus conquistados na Copa Rio. Píndaro com a
Copa Rio. e Quincas com o troféu Cinqüentenário

irangèiro» oonvídodéf leram d«set«
tando, apresentando as m;üs variadas
desculpas. , V-

Por fim, quando os dirigentes tri-
colores o a Câmara dos Vereadores
chegaram ;i um entendimento concilia-
lórlo, somente dois grandes clubes es-
trangéiros tinham confirmado a sua
vinda: o Pefiarol o o Áustria. Falta-
vairí portanto, mais três concorrentes
europeus e um sul-americano. A rea-
llaaçâo ii" torneio estava, portanto, pe.
rlgando por falta de concorrentes,
.piando afinal, depois de muitos es-
forcos, conseguiram os emissários tri-
colores, assegurarem a participação do
Libertad, campeão paraguaio, do
Grasshopp r, da Suíça, do Saarbruken,
da Alemanha Ocidental c do nosso co-
nhecido Sporting de Lisboa.

SURPRESAS E DECEPÇÕES

Formadas as duas chaves, nu
do Rio disputariam as eliminato-
rias o Fluminense, Penarol, Spor-
ting e Grasshopper e na de São Paulo
(, Corintians, Áustria, Libertad
Saarbrucken,

D" todos esses clubes, os completa-
mente desconhecidos da torcida bra-
sileira. eram o Grasshopper e o Saar-
brucken. Este, principalmente, era
uma autêntica Incógnita, pois do pri-
meiro ainda se tinha uma vaga idêin
pela impressão que nos deixou o so<
lecionado helvético, com o seu celebro
ferrôlho, na Copa do Mundo de 1950
Ambos, porém não agradaram às toi -
cidas carioca e paulista. Os suíços
aplicando um sistema com o objeti-
vo primordial da defesa. — o rígido
ferrôlho. — davam uni espetáculo frio
o até certo ponto enervante. Os hei-
véticos. com o seu jogo feio, também
contaminavam os adversários que aca-
bavam perdendo o seu habitua! pa-

m
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Marinho, a grande revelação do tricolor, vencendo o goleiro Pereyra Natero,
sob as vistas de Rodrigo Andrade

O juiz austríaco Arnauld Gabler, foi o que melhor impressionou. O árbitro «ma
neta», aparece entre os çapitües do Sporting, e do Grasshoppers5
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de roni-
imposto

desconheci
esperava. Foi o

Dos cinco troféus sobre as bandeiras do Fluminense e Corintians, quatro foram conquistados pelo tricolor

drão de jogo, na ânsia louca
per o cerco que lhes era
de qualquer maneira.

Dos alemães, apesar d
dos, pouco deles S(
Saarbrucken o mais fraco concorrent
do torneio, sendo goleado por todo.-
os seus adversários.

Porém, a maior decepção, foi a que
nos deu o Lib rtad. Esperava-se mui-
to mais dos guaranis, que, embora
sem serem grandes «virtuosos» em téc-
nica, são temidos polo seu forte ospi-
rito do luta e estão sempre i m çontac-
to com os maiores centros futebolísti-
cos sulamericanos. O Libertad, toda-
via, .só não foi o pior quadro do tor-
neio, porque pior do que êle veio
o Saarbrucken. Mas foi a maior de-
cepção, porque deles tínhamos razões
para esperar melhores resultados.

Mas se o Libertad foi a grande de-
eopção, o Sporting de Lisboa foi a
maior surpresa. Com um quadro lio-
mogêneo, lutador o apresentando um
futebol bem melhor do que quan-
do esteve aqui no ano passado, os lu-
sitanos surpreenderam o Fluminense
com um empato, num jogo em que
apareceu mais que o seu cohtendor,
fizeram boa figura ante o pi narol,
com o qual esteve em igualdade de
condições na cancha durante a maior
parte do «match» o conseguiram ainda
fazer o que os tricolores e os uru-
guaios não conseguiram, isto é, mar-
car dois «goals» nos suíços com for-
rolhos e tudo mais.

O Áustria, com o seu futebol íili-
granado, enchendo os olhos do torce-
dor, foi todavia, o mesmíasimo do ano
passado. Os vienenses sào bons cqn-
troladores da pelota, driblam e pas-
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Bela homenagem do Corintians ao Fluminense

OS MELHORES E OS PIORES
JOGOS

Sem dúvida alguma o melhor jogo
da II Copa Rio, foi o Fluminense x
Penarol. De um lado, os tricolores
acertando em cheio em todas as suas
linhas, lutando com fibra e com téc-
nica para sobrepujar a conhecida fi-
bra dos orientais, a sua ihegávi 1 cate-
goria e seus valores individuais. Um
jogo corrido, bem disputado e que
conseguiu empolgar de fato os torce-
dores que alluiram ao Maracanã.

No Rio ainda tivemos os jogos fi-

Orlando é cumprimentado pelos corin-
tianos Gilmar e Goiano

sam muito bem, mais faltam-lhes mais
velocidade, objetividade nos ataques e
aquilo que os sulamericanos tem: a
malícia. _ , .

O Fluminense, Corintians e Penarol
foram, com justiça, os melhores qun-
dros do certame. O primeiro, começou
fracamente, mas de jogo a jogo outra
coisa não fêz senão crescer de. pro-
ducão. Sua defesa foi também a
melhor do certame. ' O representante
da Paulicé.ia, foi outro bom qun-
dro o fêz ius ao titulo de vice-cam-
peão. Sua artilharia foi a mais posl-
tiva, apesar de nos últimos encontros
não ter contado com o seu melhor
atacante, o famoso Baltazar, contun-
dido no «match» com o Penarol. Logo
depois do Corintians, pode-se citar o
Penarol. Bom quadro, sem dúvida ai-
guma, aquele orientado por Juan Lo-
pcz, e que conta com a maioria dos
«cracks» campeões do mundo. Seu ata-
que, formado por Gigtúa, Hogbert (ou
Abadie), Romay (ou Miguez), Schi-
afflno e Vldal. ê dtpno dos maiores
respeitos. Entretanto, feua def»aa apre-

(Hilfure) o na

nais e semi-finais, entre Fluminense,
Corintians e Áustria, que agradaram,
principalmente aqueles disputados com
os bandeirantes. O Sporting x Pena-
rol também foi um bom «match».

Entretanto, na capital paulista, dada
as fracas exibições dos paraguaios e
alemães, somente um jogo agradou,
pelo valor dos adversários: 0 Corin-
tians x Áustria. Tiveram ainda es
paulistas um jogo que parecia bom.
mas que a violência incrível posta em
prática prejudicou completamente o
espetáculo, tornando-o um dos piores,
senão o pior. Corintianos e uruguaios

só jogaram futebol de verdade uns 20
minutos. Daí em diante foi uma ver-
dadeira batalha campal da qual to-
muram parte jogadores, dirigentes.
policiais e até fotógrafos.

O pior «match» em matéria de fute-
boi entretanto, foi aquele, ainda na
Paulicéia, entre paraguaios e alemães.

ARTILHEIROS, DEFESAS E
RENDAS

O Corintians foi o quadro que mar-
cou maior número de tentos. Em seis

(Cont. na pág. 12)
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CONTRA 0 BRASIL

OS AMERICANOS ESTIVERAM
À BEIRA DA DERROTA PELA 1.» VEZ

HELS1NKI — (De BENJAMIN Ficou o basketball brasileiro fora das

WRIGHT, especial para o ESPORTE finais olímpicas. Não tiveram muita

ILUSTRADO)'. sorte os basketballers patrícios pois a

èntorce de Bombarda e a fratura do pó
de Godinho afastou da equipe dois ele-

mentes de grande valor e que poderiam
ter decidido algumas situações difíceis

no que concerne às substituições. Mes-

mo assim o nosso basketball soube im-

por sua classe com magníficas vitórias

sobre o Canadá, Filipinas, Chile, ha-

queando todavia contra a Rússia em

uma peleja em que estivemos mandan-
do no placard em quase todo seu trans-
correr, cedendo no final em virtude de
algumas jogadas precipitadas e pela
inexperiência de um ou dois elemen-
tos. Tivemos uma ampla reabilitação
contra os Estados Unidos, muito embo-
ra o placard houvesse sido adverso por
escassa margem de pontos. Contra os
americanos demonstramos que real-
mente possuímos um grande quadro e

que somente por falta de chance fornos
alijados dos prélios. A crônica foi unâ-
nime e mdeclarar que contra o Brasil,
os americanos pela primeira vez estive-
ram à beira da derrota, e posso acres-
centar que somente a falta de elemen-
tos de alta categoria na suplência, fez
com que cedêssemos no final de um pré-
lio em que por longo período estivemos
à frente no marcador. A parte pouco
agradável do torneio foi a das arbitra-

gens. Grande disparidades de critérios
foram notados, sendo que os árbitros
europeus prejudicaram grandemente os

quadros sul-americanos, em benefício
dos da Europa. O Brasil foi um dos
mais prejudicados, e queremos crer que
para o futuro deve haver mais unifor-
midade nas arbitragens, a fim de evitar
cenas lamentáveis como as provocadas
pelos uruguaios, que embora prejudica-
dos, não deveriam chegar ao ponto da
agressão ao árbitro, por sinal um dos
melhores do torneio, o americano Far-
rei, juntamente com nosso patrício Cé-
sar Porto. Muito pode ser escrito sò-
bre o te :ieio olímpico de basketball, c
oportunamente voltarei ao assunto, fo-
calizando detalhadamente certos aspe-
ctos mais curiosos desse monumental
torneio.

;EOPÒETE ILUSTRADO - 14-8-52 - Pág. fi
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O ,,-r-ro do Vasco foi o viec-campcão do Teme:,,. ISm |.c: Alde.nar, Amaury, Barbosa, Conceição, B!ra e -Vfrcdo. - Aga.hados: Cámcllnho, Vasconcelos.
Kelíiinho, Jansen e Djair

FLAMENGO . ? ¦& «i .*

BI-CAMPEAO do
TORNEIO INÍCIO

Escreveu LUÍS MENDES

WÊÊÊÊÈÊ&êÊÊÊ^mímk

Anes'f»r do público já estar inipr-
madõ de que os «teams» <la cidade
não se apresentariam completos no
Torneio Initium, muita gente, assim
mesmo, compareceu ao Maracanã pa-
ra ver o desfile dos clubes da eida-
de. na abertura da temporada oficial.
Uma renda boa foi alcançada —

333.150 cruzeiros e 30 centavos. Ao
meio (lia teve inicio a competição fu-
tcbnlísticà de domingo. Como é do
conhecimento geral, além dos clubes
da primeira divisão da FMF, também
o campeão da 211 categoria — o Orien-
t,. — estava incluído na lista de 12
concorrentes ao título desse campeo-

!
I

.
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A equipe do Botafogo, semi-finalista, venceu o Bonsueesso e perde
para o Flamengo

Fa.sç d.» jogo em que o Flamengo derrotou <» Botafogo, vendo-se Nem duelar
com Rubinho numa bola aba

??Ví;:.
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Fase do choque Botafogo x Vasco. Amaury desarma Aloísio na entrada da área
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A turma do Fluminense ciiin ante os e.ruzmaltinos

O quadro do Bangu. Ganhou do Olaria, mas perdoa para o Vasco

. MW-^tív^JÍÍB'.

A cauipc do America não passou pelo Vasco

nato relâmpago. O Oriente, alias, foi
para um segundo jogo, o que lhe devo
ter agradado muito. As pelejas se
efetuaram com bastante entusiasmo,
contagiando a assistência, cuja vibra-
cão sé fêz notar.

Sobro o encontro final entro F!a-
mengo o Vasco, não há dúvida, houve
as emoções comuns das grandes pele-
jas. prendendo a atenção dê todos
durante os seus 60 minutos de bata-
lha' Realmente, rubrò-nêgros o cruz-
maltinos, haviam sido as duas equi-
pes que mais agradaram, por todas
as razões. Houve, portanto, absoluta
justiça no fato de serem ambos, os li-
tigántes do encontro final. O Vasco

ria Clama alcançara o direito de lu-
tar pelo título dn Início, depois de
três encontros renhidos, vencendo
bem. Diante dn América o onze de
Carlos Volante foi vencedor por 1x0.
Depois contra o Bangu. alcançou um
triunfo mais amplo por 2x0, mesmo
tendo o Bangu em sua equipe, alguns
astros que por várias vezes têem li-
gurado no quadro de cima. Teve ain-
da o Vasco o Fluminense pela frente
e o derrotou também por 2x0. Já o
Flamengo, teve menos compromis-
sos, pois somente jogou duas vezes
antes do encontro final. Uma contra
o Oriente — vence',; por 2x0 — e ou-
tra contra o Botafogo, quando seu
...ti :;tn ¦ impressionou melhor c alcan-

çou o triunfo por 2x(). Já se vê que
tanto o Flamengo como o Vasco nao
precisaram do recurso das penalida-
dos máximas para decidir seus jo-
gos. Venceram mesmo, no próprio os-
paço de jogo. tendo o rubro-negro
passado pelos 100 minutos em que
atuou sem sofrer um único tento o o
Vasco pelos 120 minutos em que es-
têvc em ação. com um só tento con-
tra. êsso justamente o que lhe assi-

nalou o Flamengo no prélio final. Há
outro detalhe que não pode ficar es-
quecido: o «team» do Vasco, logo ao;-
3' do primeiro tempo do último jogo.
perdeu o concurso de Bira, porfian-
do daí para a frente com inferiorida-
de numérica diante de um contendpr
que se lhe igualava tecnicamente e que
tivera o «handicap» de participar do
um cotejo a menos. Dai encontrarmos
grandes méritos na situação alcan-

¦kJtLJÈ *t m MWMÊBÊÊkk*-éJÊm w* v-flH
K«*i (^^K»*?^' *mWÊ3È!ÊÈmk£m mÈÊÊÈSÊÊÊM^M Bife**- ..; JfS

O Oriente derrotou o Canto do Rio, mas perdeu para o Flamengo

ri

^tj.vrAasalfVXf/íf^li^^^^,

O Bonsucesso depois de derrotar o Madureira, perdeu par« q Botafogo



t, ''-.<;?){. *£ ¦';> ¦'*¦;' £ 
"¦*!¦; ¦ ¦'^t'" 'v ," í ¦' ?¦ ! 

' 
¦'-'* ^ ¦¦ '¦' '-¦.-.'.•'' 

.* :<-" ¦ -<*i. '¦'->- t-í-í <%•/?:'/ ¦"'^.¦"/.-í-íS? Âí?í lí^Ç^3^___^S^^_^_?^-^f'^w3-S_5wf_ÍK^SWsS-B^^S5í_3^w?B

^.'...'„*.íSXi»'í<':w*,*oft*¦¦¦'*• 
'*¦¦»•-•»'¦¦•**¦¦•*'¦ ¦ ••>¦¦•• ¦ •-*¦ .-.•*•¦ ¦ .*.  • »™

O Sã« Cristóvão foi vencido pelo Olaria, na decisão por pennlties

cada pelo Vasco, que as circunstâncias
tornaram tã<> campeão quanto o pró-
prio campeão.

Fazendo-se um eyáme sobre todos
os «teams» que ontem disputaram o
Torneio, não s ¦ pôde prever nada ua-
ra o próximo campeonato, _ porisso
que todos os participantes não colo-
caram no campo os seus principais
quadros. O Oriente, sem dúvida, foi
uma agradável revelação, pois sd
igualou ao Canto do Rio no primeiro
prélio, riscarido-o do Torneio na de-
cisão por pênaltis, li pois. contra o
Flamengo, batalhou, tove bons mo-
mentos, mas não resistiu a superior
categoria do antagonista. Canto do
Rio, São Cristóvão, Madurei rã-; Ola-
ria e Bonsucesso, também sem suas
constituições titulares, não decepcio-
naram. mas não chegaram a igua-
lar aos que formam no chamado gru-
po grande, tendo até mesmo o Amé-
rica, com sua equipe detentora da
Taça «Carlilo Rocha», sido elimina-
do no primeiro prélio de que partici-
pou. O Bangu jogou apenas duas vê-
ms. Venceu relativamente bem em
! eu primeiro jogo contra o Olaria e
tombou diante do Vasco. Foi o toam
ciue teve mais «estrelas» em seu elen-
co, pois Salvador, Alaíne. Pinguela,
Barbatana, Vermelho c Moacir Bue-
no foram elementos que figuraram
em grande parte dos compromissos
oficiais dos alvi-rubros no campeona-
to passado, como integrantes does-
quadrão titular. Nem porisso mi-
pressionou bem o quadro suburbano.
Ao contrário, teve momentos de imen-
sa decepção. O Botafogo teve uma
equipe irregular, pois SC agradou in-
leiramente no prélio com ó Bonsu-
cesso, tendo pela frente o tearil ru-
bro-anil com maioria de titulares, de-
sapontou diante do Flamengo, dei-
xando-se envolver totalmente. Mas o
maior responsável por isso foi o go-
loiro Arízi©, cercando um frango tre-
mondo quando o prélio estava sendo
disPutadò de igual para igual. Aqui-
Io foi uma ducha sobre os seus com-
panheiros. Sobre o Fluminense, sò-
mente temos a dizer que não o vimos
em campo. Jogou pessimamente. Deu-:
tro daqueles 20' em que enfrentou o

Vasco, foi só o Vasco que jogou, ten-
do mesmo tempo o onze vascaino, em
tão exíguo espaço, para marcar 2 ten-
tos. B é também decepcionante que
assim tenha sido, quando se sabe que
no onze que o Fluminense mandou a
campo, aparecem alguns nomes de
primeira água, como Veludo, Lafaie-
te, Jair. Victor, Lino. Robson, Si-
mões, Villalobos o Joel, tantas vezes
integrantes do primeiro team tricô-
lor...

E agora, dediqüemo-nos aos dois
finalistas. Comecemos pelo Vasco,
deixando para o final o toam que lc-
vantou a Taça «Renato Pacheco Mar-
quês».

Não há dúvida de que o onze vas-
cai no encheu as medidas, com um fu-
tebol bonito, bem tramado, que devo
ter enchido de orgulho o treinador
Carlos Volante, que foi quem dirigiu
e preparou o conjunto para esse tor-
vicio'. Adotou o Vasco um futebol lá-
< il, leve, agradável do se ver c sobre-
tudo muito objetivo, pois a equipe de
São Januário assinalou nada menos
cue finco tentos em todo o torneio.
Gostamos muito dos zagueiros Amau-
vy <• Conceição, principalmente Con-
ceição, verdadeiramente dotado de to-
rios os recursos comuns dos beques
do sucesso. Àldemar o Bira foram
também dois médios de muito tiro-
cínio sendo lamentável que Bira, «lis-
tendendo um músculo, tivesse quç
deixar o campo no encontro fmal. u
ponteiro Camelinho foi outro que ape-
nas nos fêz lamentar a sua pouca es-
fatura pois se tivesse um pouco mais
de tamanho, talvez fosse longe... Eu-
tretanto de todos os que vimos no
onze do Vasco, Nelsinho foi quem

impressionou, pela facilidade <! •
movimentos, a simplicidade de
fintas e a precisão dos passes,
fnfuro. Barbosa, Alfredo. Vas-

concelos, Jansen e D jair, são já mui-
to conhecidos e suas possibiluiau s
todos reconhecem. Mas o goleiro es-
Lá voltando rapidamente á forma,
apesar daquele goal do prélio com o
Flamengo...

Quanto ao Flamengo teve em Anto-
ninho um goleiro magnífico, salvando
a team na hora crucial do encontro

mais
seus
suas
Belo

PARA 0 ÁLBUM FÃ
FOTOS DO SEU "CRACK" E CLUBE FAVORITOS
ou ainda em sensacional pose. a fotografia de seu
ARTISTA DE RÁDIO ou do CINEMA BRASILEIRO

Tamanhos:
13x18 — CrS 10,00
18x24 — CrS 20,00

Pedidos pelo Reembolso Postal a
NEWTON VIANA — Av. 13 de Maio, 23 — 22° and., S/2.213

N.B. — O pedido mínimo 6 de Cr$ 20,00
RIO

Queira enviar-me, polo Reembolso Postal  fotografias

(nome do jogador, clube ou artista)

RUA Nc

CIDADE  ESTADO

NOME 
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O Olaria derrubou o São Cristóvão, mas foi vencido pelo Bangu

ren o Vasco. Os beques Leone, Cido
e Jordân muito bons, principalmente
Cido que está em boa forma. Dos
médios. Jadir foi quem mais nos
agradou, embora Aristóbulo nos te-
hba impressionado favoravelmente,
com um trabalho precioso de distri-
buirão; Mas o outro é mais vibrante,
procura mais a luta c marcou aquele
goal como conseqüência desse seu es-
tilo d. batalhar. Dos dianteiros, a
ala canhota Clovis e Zagalo, por si-
nal, dois novos, foi o ponto alto.
Muitíssimo bons esses dois valores

novos, tendo Aloísio, Neca e Hugui-
nbo. princioalmentc os dois primei-
ros, cumprido trabalho à altura do
que já é conhecido, rio que diz res-
peito a:> que podem fazer. Huguinho,
porém meio paradão. foi pouco vi-
brátil para estar'numa equipe que ai-
eaiiçou a vitória nelos méritos da vi-
bração, do coração e do entusiasmo,
alem do bom jogo que apresentou.

Os juizes atuaram todos muito bem,
num nível que nos animou muitís-
simo par?, o campeonato prestes a
começar.

'¦':¦¦..'¦¦-; '.:.:'¦.."¦¦¦

O Ma (In rei ia foi desclassificado pelo Bonsucesso
O Canto do Rio estreou mal, foi derrotado no V> jôffo nelo Oriente, campeão

do Departamento Autônomo
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O 
Torneio Início foi levantado pela segunda voz consecutiva pelo Fiámengo,
que venceu na final o Vasco por lx(>. Nesta página apresentamos diversos fia-

irrintes dos vários jogos do Torneio que marca a abertura «Ia temporada futebo-
lística'carioca: 1 — VASCO X BANGU: Barbatana cabeceia para o chão numa en-
trada de Vasconcelos. 2 — BOTAFOGO X BONSUCESSO: Baduca supera Elias na
corrida e marca o tento do Botafogo, vencendo o goleiro Ari. 3 — VASCO X BAN-
G-U' Defesa do goleiro Fernando numa avançada de Nolsinho. 4 — WJiAvvuv >.
VASGO  Barbosa defende, enquanto Cabeção bloqueia Didi. 5 - BOTAFOGO X
FLAMENGO: Defesa de Antoninho a escanteio numa cabeçada de Dino. 6 — BON-
SUCESSO X BOTAFOGO: O goleiro Elias defende um pênalti batido por Rubi-
n]10 7 _ VASGO X FLAMENGO: Defesa de Barbosa numa carga dos avantes ru-
bro-ncgros. 8 —- VASCO X FLAMENGO: Djair escapa ao controle da zàga rubro
negra e chuta a queima-roupa, mas Antoninho surgiu na hora «II» e defende. 5) —
OLARIA X BANGU — Cabeçada de Zé Carlos desviando um liasse de Maxwell.
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Dia 6 de agosto':
Torneio Quadrangular
Palmeiras 2 x Vasco 1 (2x0i — No

Pacaembu — Rodrigues e Amorira.
do Palmeiras — Chico, do Vasco. —
Juiz: Tordjman, fraco. CrS 333.330.00
— Palmeiras: Fábio (Oberdanj: P.u-
bens e Juvenal: Fiume, Luís Vila e
Denta: Líminha. Odair fSarno), Amo-
rim. Jair e Rodrigues. — Vasco,: Er-
nani; Augusto e Bí-lini: Eli (Lola),
Danilo e Jorg':: F~iaça. Maneea, Ade-
mir, Ipojucan e Chico.

Amistoso:
Olaria 3 x Bonsúcesso 2 -Oiuna

3X0) — no campo do Olaria • - Cs-
dinho <2> e Ernesto, do Olaria —
Wassil Í2i. do Bònsucesso - Juiz:
Alberto da Garna Ma!che«\ bom. Cr*
9.970.00. — Olaria: Celso: Os-.vaído
(Bené) e Job (Oswaldo): Olavo
Moacir e Ananfas: Lupércio «Paulí-
nho}, Washington. Maxwell. Lima
(Ernesto; e Cidínho (Cordeiro). —
Bonsueesso: Ari: Elias e Flúvio:
Urubatão, Gilberto (Garcia; o, Lusi-
tano: Malinho (Wassil), Saladuro
(Sccaj, Gringo, Naninho f- íPHio.

Sábado, dia 9 de agosto:
Torneio Quadrangular
Paím -iras 1 x Flamengo 0 (1x0) —

No Pacaembu — Odair — Juiz: —
Tordjman. fraco. CrS 220.045,00. —
Palmeiras: Oberdan: Rubens e Juve-
nal; Waldemar Fiume, Luís Vila e
Dema: Liminha iLima;. Odair .'Li-
rainha;. Amorim (Ponce de Leon),
Jair e Rodrigues. — Flamengo: Gar-
cia: Eíeuá e Pavão: Bria, Dequinha
e Beto: Joel, Rubens, Nestor iHu-
guinho e posteriormente Neca), Be-
nitez e Esquerdinha.

Domingo, dia 10 de agosto:
Torneio Quadrangular

São Paulo 4 x Vasco 0 <2xo> — NO
Pacaembu — Albella (3) e Bibe, do
São Paulo. — Juiz: Juan Armental.
bom. — CrS 516.505.00. — São Pau-
Io: Bertolucci; De Sordi •• Mauro:
Pé de Valsa. Rui e Alfredo (Tureão)
Maurinho, Bibe (Moreno). Albella
ÍDurval). Nenê e Teixelrinha. —
Vasco: Ernani (Herrerai: Augusto •.*
Belini; Eli (Lola), Danilo e Jorge:
Frisca. Maneea Ademir, Ipojucan
(Edmur) e Chico.

Torneio Início da FMF:
Venctdor: CR. Flamengo. — Xo

Maracanã — CrS 333.153.30.
l-> iógo — Oriente S x Canto do

Rio 0 - Nos penalties, Oriente 3x1 -

Juiz: Jones. - Oriente: Fidelis,
Gambá e Tião Papo: Inácio. Doca e
Nicolau: Lorica, Aditão. Lima. Ai
sio e Decinho. — Canto do
rácio: Nanati e Cosrne:
Edésio e Zé de Souza: Jairo.
Miltinho, Cabano e Edir.

2-v jogo — Bonsueesso 1
dureira 0 — Wassil — Juiz: Thomas.
— Bonsueesso: Ari: Elias e Waldir:
Urubatão, Gilberto e Lusitano: Ma-
linho, Wassil, Gringo. Naninho e He-
lio. — Madureira: José: Bitum •
nelo; Ocimar, Darci
Jorge. Evaristo, Jorg-
e Aloísio.

?/t jogo — Olaria 0 x
0 — Nos penalties, Oia:

Rio: Ho-
Wagn r.

Ma

Alcebíade;
II. Paulinho

São Cristóvão
ia 2x1 — Juiz:

Malcher. — Olaria:
Z-ir: Olavo. Nélio e

Celso:
Nilton

Bené e
Lupér-

CAPA.: — O jovem e futuroso centro-médio Aldernar. do Vasco da Gama. Teve
urna atuação de relevo nos jogos do Torneio Início, sagrando-s • vice-campeão
de 1S52.

CONTRA-CAPA: — O quadro do Flamengo, vencedor do Torneio Início dê
1952, repetindo a proeza da temporada passada. Eis o time vencedor. Em pé.
Aristóbulo, Jadir. Jordan, Antôninho, Cido e Leoni. Agachados: Aloísio. Neca,
Huguinho, Clovis e Zagalo.

BALANÇO FINAL • • *

(Cont. da pág. 
~i)

jogos seus atacantes fizeram 18 ten-
tos. sendo ainda o seu atacante Bal-
tazar o artilh- iro-rnor do torneio com
7 «goais;/, seguido de Orlando o Mari-
nho, do Fluminense, corn 5, cada.

O Fluminense, entretanto, alérn dos
14 'ígoals» que marcou, sendo portanto
sua artilharia a segunda colocada, teve
o mérito d - ter sido sua defesa a
menos vazada. Castilho, nos 7 jogos

que disputou só foi apanhar •:
bolas nas suas redes, em dois jogos
apenas.

Os a.acuntes suíços e alemães foram
os menos positivos, pois assinalaram
apenas 3 tentos. Acontece também que
os suíços só deixaram passar 4 bolas
para sua rede. Se eles não faziam
«geals» também não deixavam rei's
adversários. Aliáp, o goleiro hei-

vético; Preiss, era o que de melhor
havia no quadro. Muito arrojado ¦;•
corn boa colocação, Preiss. conseguiu
mesmo se colocar entre os melhores
arqueiros do torneio.

Desta feita, a II Copa Pio não con-
seguiu boas r-ndas, isto porque o
público se desiludiu dos concorrentes
logo nos primeiros jogos. A melhor
renda foi aquela do Fluminense ::

BELEZA
eVIGOR

DOS
CABELOS

CALVÍCIE PRECOCE
Como evita-la Imui
ALEXANDRE

Super eficaz contra
QUEDA DOS CABELOS

Sporting, que atingiu a casa d-.- uni
milhão e oitocentos mil cruzeiros, on.
quanto a mais fraca foi verificaria hc
Pacaembu no «match» entre Libertai
x Saarbrucken. que atingiu sòment"-
as cifras dos vinte mil e poucos cru-
zeirós. E esses quadros fjanharam :•¦-
ligiosamente CrS 200.COO.00 por jogo.
cada:...

A verdade é que a Ií Copa Rio u-v
péssimos concorrentes, mas a primei-
ra também os teve (Nice. Estrela Ver-
mell.a. o próprio Sporting). O certame
do ano passado, todavia, levou a van-
tagem nas rendas sobre o -•••cém-findo
devido tão somente as novidades que
trazia a primeira realização da Copa
Rio. Mas, se nos próximos não se
trouxer quadros d'- valor r.-conhecido,
o fracasso vai ser total, _.ois o povosabe perfeitamente distinguir o bom
do ruim.

AS ARBITRAGENS

Foram os seguintes os juizes, da 1 I
Copa Rio: ÁrnOld Gabler, austríaco:
Lugon Ding-r, alemão; Fritz Suchmul-
ler, suíço: Gabriel Tordjman, :.ra"cês:
,T.rio'n Armpnthal. uruguaio. Joaquim
Campos, português e Gama Màlchcr,

,. ^., ...,,.*; = >.:< DiCKS li O .To-
nes não apitaram nenhum jogo, s ¦: -
vindo em diversos deles .\prnas como
bandeirirthas.

O que mais apitou foi o austríaco
Gabl r, que demonstrou ser uni bom
juiz O alemão Dinger foi o juiz da-
quèle ruidoso «match» entre Peharo,
e Corintians. e pode .; r apontado como
um dos principais culpados dos iam n-
táveis incidentes havidos em campo, o
português Joaquim Campos atuou b- m
na semi-final entre Áusir.a e Flumi-
n nse, mas decaiu no prim :iro jogo
da final com o Corintians. O írancôs
Armènthal foi o jtrz da íinalissima.
Teve uma atuação fraca, permitindo
no tempo complementar que as cenas
de indisciplina se multiplicassem.

Durante todo o certamem houve as
seguintes expulso s: Zappia, no jogo
Grasshopper x Sporting; Miguez e Fio-
mero, no Corintians x Penarol; >Julta-
zar, no jogo Corintians :: Áustria.

rir,. Cidinho. Maxwell. Ernesto e Cor-
dei'ro-, — São Cristóvão: Borracha,
Waldir e Manoelzinho; Nei. Geraitio
.•- Adir: Geraldinó. Paulo César. Cabo
Fri", Ivan - Cunha.

4, y!ígú _ Vasco 1 x América 0 -
.Wlsinho — Juiz: Deakin. — Vasco:
Barbosa. Amauri e Conceição; Alue-
mar. Rira e Alfredo: Camelinho, Vas-
conchos, Nelsinho, Jansen e Djair.
— América: Osni: Miguel I e Miguel
II: Didi. Hélio e Godofredo; Gui-
ihérme, Valeriano. Dimas. Ari e Jor-
ginho.

rv j6g0 _ Flamengo 2 x Oriente 0
NecI e Huguinho - J.uw:_Ca»Joh

de Oliveira Monteiro. rvam-n^.-
Inton nho: Leoni e Cido: Aristóbulo,
jídfre Jordan: Aloísio. Neca, Hugui-
rho Clóvis e Zagalo. - Oriente. Fi-
delis: Gambá Tião Papo: Inacm.
Doca e Nicolau: Lorica, Aditao, Li-
ma. Aloísio Decinho.

6v jaco — Botafogo 1 x Bonsuces-
<o 1 —""Baduca. do Botafogo — Hélio,
do Bonsueesso - Nos penalties Bo-
tafogo 2x1 — Juiz: Gama Malcher.
— Botafogo: Arízio: Orlando Maia e
Almir: Rubinho, Richard e Calico;
Mangaratiba, Geraldo, Dino, Vim-
cius e Baduca. — Bonsueesso: Ari;
Elia« >¦¦ Waldir: Urubatão, Gilberto e
Lusitano: Malinho. Wassil, Gringo,
Naninho e Hélio.

7v j6go — Bangu 1 x Olaria 0 —
Vermelho — Juiz: Deakin. — Ban-

„„. Fernando; /••'• Carlos o Salvador;
Alaine Pingufla <¦ Barbatana; Me-
i,.zeM Vermelho, /¦••/.inii". Moacir <•
rir,,'' Olaria: Celso; Boné e Zelr;
Olavo Wélio '•¦ Nilton: Lupércio, Ci-
dinho' Maxwell, Ernesto e Cordeiro.

gv jogo — Vasco 2 x Fluminense 0
Tfinsen o Vasconcelos — Juiz: Má-

ri,,' Viana. Fbmiin-nse: Veludo;
I afaiete a Nestor; Vítor, Emilson o.
jtlà/-¦ rJjDÓ, Villalobos, Simões, Rob-'„on ',. 

joel. Vasco: Barbosa; A-
inauri e Conceição; Aldernar, Bira <¦
Alfredo; Camelinho. Vasconcelos, Nel-
sjnho, Jansen e Djair.

<)¦/ jogo - Flamengo 2 x Botafogo
Aloísio e Aristóbulo — Juiz:

Carlos de Oliveira Monteiro. — Fia-
mengo: Antôninho, Leoni e Cido;
Aristóbulo, .Jadir e Jordan: Aloísio,
Neca, Huguinho, Clóvis e Zagalo. —-
Botafogo: Arízio; Orlando Maia e Al-
mir; Rubinho, Richard e Calico;
Maugarabita, Geraldo, Dino. Vinícius
e Baduca.

u.„ íoko — Vasco 2 x Bangu 0 -

K(Vsinno e Vasconcelos. - Juiz: Ma-
V: vi o no — Vasco: Barbosa. Amau-
1^. côiíceiçâo; Aldernar, Bira * Al-

•:f.fl0. Camelinho. Vasconcelos^ Nel-
« nho .Jansen - Djair. - Bangu:
Fernando; Zé Carlos e Salvador:
AÍaine, Pinguela e Barbatana: Mene-
jjos, Vermelho, Zòzinho, Moacir -
( 'Íl'o.

n,, jôg0 _ Fianu-ngo 1 x Vasco 0
— Jadir — Juiz: Garna Malcher.
Flamengo: Antôninho: Leoni e Cido.
Aristóbulo, Jadir e Jordan: Aloísio,
Neca Huguinho, Clóvis e Zagalo. --
Vasco* Barbosa; Amauri e Conceição:
aldernar, Bira e Alfredo; Camelinho,
Vasconcelos, Nelsinho, Jansen e
Djair.

ECOS DOS JOGOS OLÍMPICOS EM HELSINKl

ZURICH — SuiQa - (de BENJAMIN WRIGHT, especial para o ESPORTK
ILUSTRADO i.

Não há a menor nossibilidade de alguém negar que houve uma espécie de
sfrente única» européia, contra os países americanos, n.-s diversos confeiv-«.,o.,
r.aiizados simultaneamente cornos Jogos Olímpicos, em Helsinki. .No cia u -\
constatamos a maneira escandalosa de agir de alguns delegados, fazendo ruuio.-
com a boca. a fim de atrapalhar, quando um delegdo sul-americano peaia n
palavra... Coisas de criança, as quais tive a infelicidade de presenciar, ficando
desapontado, por jamais esperar atitudes dessa natureza de homens que em
sua maioria, estão <rmais para lá do que para cá»... . .

Com a Copa das Nações (ouo até mudaram de nome» criaram tuna serie d-

diücSdldes chegando até a'transferência para 1955 Inegavelmente porem, o

maior aosurdo verificou-se no Congresso da FIBA (basket). Gomo se sabe¦ era
candidato. à presidência da FIEA o gr. Reis Carneiro, desportista brasileiro d
reais méritos O secretário da FIBA. um tal Mr. Jones, prometeu seu apoio a
candidatura do nosso patrício. Acontece que o atual presidente resolveu cnn-
didatar-se à reeleição, o que fêz o já conhecido «dono d>- basketball», Mr. Jone-,
faltar com seu prometido apoio. Afinal foi eleito o sr. Willlam Green por 19
votos contra 12. assim como 4 vice-presidentes, sendo três da Europa e um da
América. Estourou como uma bomba, quando t"^i invocado o estatuto da FIE.',
que reza que o presidente só pode ser eleito por maioria de dois terços, e os
vice-presidentes. devem ser um de cada zona. Havia, portanto, flagrante cies-
respeito aos estatutos. Tinha que ser achada uma solução que consultasse cs
interesses dos <'donos do basket». Então foi achada uma solução. E agora pa<-
mera vocês ante a solução encontrada. Mudaram os estatutos. Claro. Caso a
iei não permita, modificaremos a lei...

E foi isto que fizeram, espoliando flagrantemente nossos direitos. Com a
mudança dos estatutos puderam levar avante seus desejos, confirmando a re-
eleição do Mr. Green e dos vice-presidentes europeus, o que para Mr. Jones.
foi magnífico, pois embora americano, vive na Europa, e portanto, capaz de
tudo para estar bem com os europeus. Foram muito práticos, convenhamos. p>
rém muito pouco decentes.

a titulo de consolação, criaram mais uma vice-presidência, e um «bureau» de
qualquer coisa, para o qual foi eleito, então, o nosso amigo Reis Carneiro. Por
um dever de profissão fui obrigado a assistir a tudo isto. ,• a tanta demor.s-
tração de falta de sinceridade. Sinceridade! Haverá ainda isto no mundo'.'

5 PAULO E PALMEIRAS FINALISTAS.

ter r
Paulo

eruiüoIo honrosamente
(Cont. da pág. 14)

facilmente para o São
na rodada mim-ro

para o Palmeiras, entregou-se
dois. Com isso. Vasco e Flamengo sofreram quatro

derrotas no Facaembu. Sábado o time de Rubens desempenhou outro papel
contra o Palmeiras. Seu conjunto nunca afrouxou, atacou sempre, e s"e não
marcou nenhum goal deve-se ao fato de seus atacantes não serem mais roso-
lutos, também porque a defesa do Palmeiras conduziu-se com muito equilíbrio.
O jogo não foi muito combativo, talvez fosse mais de estilo câmara lenta. Mas.
teve equilíbrio. Faltou maior entusiasmo nos dois quadros. Mas isso, possl-
velmente, devido a ter decrescido o interesse cm torno do Flamengo, motivo
por que a torcida foi pequena e daí. nesse ambiente, a peleja se tornou des-
colorida.

Xo primiro tempo o Palmeiras, forçando o equilíbrio, marcou seu único
EToa! quando Liminha centrou. Garcia e os dois zagueiros se atrapalharam, dei-
xàram a bola voltar fracamente para diante da meta desguarnecida, e Odair,
chegando na corrida, enfiou a Superboll nas redes. Nada mais de concreto
houve depois desse goal, tanto nos ataques do Palmeiras como do Flamengo, o
que naturalmente tirou qualquer outra sensação ao prólio. Os goals que falta-
ram no jogo de sábado, vieram na partida de domingo, entre São Paulo e Vas-
co. Poderia se crer que o time de Ademir não se deixaria esmagar tão fácil-
mente, mas ao quebrar o São Paulo o equilíbrio inicial com um goal de Albella.
a partida tomou nitidamente feição sampaulina, já (pie o ânimo do Vasco come-
çou a esfriar. E eis que Albella. minutos depois, com uni centro de Teixeiri-
nha, pulou, cabeceou e encobriu Ernani, paia marcar o tento número dois.

O Vasco mais desanimou pelo fato de ter sido expulso Chico que incorreu de
unia tentativa de agressão contra De Sordi. O primeiro tempo encerrou-se com
dois a zero para os locais. Na segunda fase Herrera entrou no lugar de Ernani,
mas não evitou mais dois goals contrários. De fato ao nono minuto Jorge fêz
falta em Maurinho: este atirou à trave v Albella na corrida marcou inapelàvel-
mente. Logo depois Bibé, infiltrando-se pela defesa contrário encerrou a con-tagem. Desde aí o Vasco entregou-se totalmente. Nos últimos instantes Morenofoi expulso por tentativa de agressão contra Ademir.

y-'im
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(iiuidro do São Paulo, fluc alcançou um brilhante triunfo sob— o \ asco í.m
nc- Rui Alfredo, De Sn reli. Pé de Valsa, Iíertolucci e Mauro. Agachados: Man-

' rinho, P»ibe, Albella, Moreno e Teixeirinlin

S. PAULO e
INAL8STAS 00

PALMEIRAS
HIADRANGULAR

Escreveu OLYMPICUS — Fotografou JOSÉ SANTOS

O Quadrangular Rio-Sâo Paulo, dos quatro esquadrões, resultou num sucos-
*o absoluto dos dois quadros paulistas com quatro vitorias, sendo que o Sao
Paulo goleou tanto o Flamengo como o Vasco. O Palmeiras, como 6:seu cos--
turno limitou-se a vencer por pequena contagem, mas de qualquer modo, ficou

Difícil defesa de lOrnani numa carga de Albella

 ..-.-, •.•¦.- v.v.v ¦.¦-•-:-:¦:¦;.¦ ¦ •*X:_i;.: ¦..'.:' '"*' ' T~"''' \Ç*''*:!!:'. ¦

O Vasco não foi feliz no P.caembu? perdeu de 4x1 nçra o 
^^^V^.Em pé: Belini, Augusto, Erriani, Danilo, It.li e A1 e d o. Abadiados. . via.

Ademir, Muneca, Ipojuean e Cinco

Cinco flagrantes da batalha em que o Sã o. Paulo 
Je«..t«»u 

« Vjjbco: J> HHini
cabeceia sob as vistas de Bibe e Augusto. 3) hrnnni ve»iÇido 1 'A 'l l *% .
Maurinho marcando um tento que seria o terceiro do Sa I ano nas que to
anulado pelo juiz. 3) Albella marca o 1" goal do Sao Paulo,4) Bçluisaa a
situação, numa arrancada de Albella. 5) Bcrtolucci encaixa num txrode Joigc
sob as vistas de De Rordi. (!) Piii autêntico frango de hrnnm, o segundo goal

do São Paulo, assinalado por Albella
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O Orne do Palmeiras venceu npertndamentc o Flamengo. Km pé: Doma, Ju-
venal, Oberdaii, Rubens, Luís Villa e Waldemar Fnime

também invicto, e <> primeiro posto acabou limitado aos dois chi').';: paulistas.
O Flamengo havia decepcionado na primeira rodada c o Vasco decepcionou

muito mais na segunda. O rubro-negro, no segundo jogo soube cair de pé.pois
perdeu apenas de uni a zero num jogo igual, ao passo que o Vasco, depois de

(Cont. na pág. 12)

m- . $b^bTBhBÍ ***fcitT'^2f fjyw^-* : T*SbÉbi li **^ *>£&• i •*^"

Odair após ter marcado o goal da vitória do Palmeiras, levanta < braço
Garcia vai apanhar o couro no fundo das redes

0 Flamengo mesmo perdendo, reabilitou-se. Em pé: Biguá, Garcia, Pavão.Bria, Dcqu.nha e Beto. Agachados: Joel, Rubens, Nestc.r, Bénltêa ç Esl uerdinha

Cinco fases da batalha (
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o TalmltvL. n nuí^ *mA*?è ,° Flamengo perdeu pela contagem mínima parao palmeiras: 1) Oberdnn defende num tiro de Esquerdinha 2) Joel atira mas
*) íeriiferTrente1 {%„?! 

^^ 3) E-W««* cabeceia. e Oberdarf^aKliMute/. frenfe a frente com o arquwro, manda para fora. ») Benitez chuta,Oberdan defende e larga
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MKISINK ¦- (De BENJAMIM WEIÜHT, cspo-
,.,1 paro o ESPORTE ILUSTRADO) -- Finalizaram

[,«' XV Jogos Olímpicos, realizados na capital da
nrjiiíándia. o foram estes os atletas que conquista-

1171111 as três primeiras colocações, obtendo as me-
Idnlhas de ouro, prata e bronze, respectivamente:

ATLETISMO

,imi METROS RASOS— I") Lindy Romigino, Es-
lados Unidos. 10" e 1.1": 2'>) Herhert Mac Kontey,
Jamaica: 'A1' Mac Donahl Bailey, Inglaterra.

200 METROS RASOS V>) Andivw Stanfield,
listados Unidos. 20" e 7/10; 2") Waltor Baker. Es-
lados Unidos: .'!") James Gathers, Estados Unidos

!i:,i METROS RASOS lv) Goorgo Rhoden, .Ia-
nunca. 45" e 9/10 inovo «record» olímpico); 2")
Ilerboi-I Mac Ketiloy, .Jamaica: :!•¦) ÕUie Matson,
Estados Unidos.

S()i) METROS RASOS — 1") Malfin Whitfield.
Estados Unidos. 1'49" ( 2/10; 2'0 Arthur Wint, ia-
inaica: ¦'!"» Ileing Ulzheimer, Alemanha.

1.500 METROS RASOS — lv) Joseph Barthel,
f Luxemburgo, 3*45" e 2/10 (novo «record» olímpico);

2<>) Robert Mac MUler, Estados Unidos; 3*0 Wer-
nor Lueg, Alemanha .

5.000 METROS RASOS — lv) Emil Patopek, Tche-
icoslováquia, 14'6" e 6/10 (novo «rocord» olímpi-
Iço): 2v) Alain Mimoun. França, 14*7" 4/10; .'{'0
flerbert Schado, Alemanha.

10.000 METROS RASOS — L> Emil Zatopek,
|Tchocoslpváquia, 2D'1T" (novo «record» olímpico);
J2'' Alain Mimoun. França, 29'32" e 8/10; 3'-') Ale-
l.xcndre Anoufriov, União Soviética.

MARATONA — 1") Emil Zatopek. Tchecoslová-
r,üia. 29'2.T3" <• 2/10 (novo ..record» olímpico): 2'')
[Reinaldo Corno, Argentina; .'!") Gustaf Jansson.
luêcia.

lio METROS COM BARREIRAS — 1") Harrison
J' illard. Estados Unidos. l.T e 7/10 (novo '.record»
•||.ii(iipieo); 2") Jack Davis, Estados Unidos; :',:•) A -

hur Barnard. Estados Unidos.
400 METROS COM BARREIRAS — t») Charles

Moore, Estados Unidos, 50" e 8/10 (novo '.record»
Alíinpieo): -•') Lutuov, União Soviética; .'!") John
ttloljand. Nova Zelândia.

I 3.000 METROS — «STEEPLE (MIASE» — IO
Ríorace Ashenfeltor. Estados Unidos, 8'45 o 4/10
«novo -record» olímpico) — melhores performance

Biundial; 2") Vladimir Kazantsev, União Soviéti-
|fa: :i") John Disley, Grã-Bretanha.

SALTO EM ALTURA — 1") Waltor Devis, Esta-
flos Unidos, 2 metros, 04 (novo «record» olímpi-

Jo): 2'-') Ken Wiesner, Estados Unidos: 3') José
HYdles da Conceição, Brasil.
I SALTO EM DISTANCIA — 1") Jeromc Biflle,
Estados Unidos. 7m,57: 2") Meredith Gourdine, Es-
¦f-idos Unidos; .'!'•') Odon Foldesl, Hungria.

SALTO TRÍPLICE — 1") Ademar Ferreira da
'Silva. Brasil, 16m.22 (novo «record» olímpico o no*
|vo -record» mundial): 2'.') Leonid Scherbarkov,'fUiiião 

Soviética; 3") Arnaldo Devonish, Venezuela.
SALTO COM VARA — 1'') Robert Richards. Es-

arlos Unidos. 4m,55 (novo «record» olímpico): ?;>)
Donahl Laz. Estados Unidos: 'A'>) Ragnar Lund-
bcrg, Suécia.

ARREMESSO DE DARDO — 1'') Cy Young. Es-
lados Unidos, 73m,7S (novo «record» olímpico): 2")
William Miller, listados Unidos: 3?) Eino Lcp-
panou, Finlândia,

LANÇAMENTO DO MARTELO - 1") Josef Use-
linark, Hungria. 60m,34 (novo «record» olímpico <
Inovo .record» do mundo): 2'') Karl Stoch. Alem:;-
Inha: 'A'>) Imre Nemeth, Hungria.

ARREMESSO DE PfcSO - 1") Parry 0'Bripn.
(Estados Unidos. J7m.51 (novo «record» olímpico):

Clarencc Hooper. Estados Unidos: 3'>) James
iFuchs, Estados Unidos.

LANÇAMENTO DE DISCOS - lv) Sam Iness.
lEstados Unidos, 55m,03 (novo «record» olímpico);
12") Adolfo Consolini. Itália: 3») James Dillion, Es-
Itados Unidos.

DECATLO: IO Robert Mathias, Estados Uni-
.dos. 7.887 pontos (novo «record» olímpico e do

imundo); 2<t) Milton Campbell, Estados Unidos; 3v)
¦Floyd Simmons, Estados Unidos.

REVEZAMENTO DE 4x100 METROS — 1'0 Es-'.lados 
Unidos, 40" o 1/10: 2?) União Soviética: 3v)

¦Hungria'..

OS HERÓIS DE HELSINKI
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1'aavo Nunni, antigo campeão olímpico da Finlândia, acendo a tocha nos jogos Olímpicos

AS MEDALHAS de OURO, PRATA
BRONZE das OLIMPÍADAS de *Ml/ Jrrim

RIGVEZAMENTO DE 4x400 METROS — 1") Já-
íiaica, 3'3" o 9/10 (novo «recorri» olimpico e do
íunido): 2"?) Estados Unidos: 'A1') Alemanha.

10 QUILÔMETROS — MARCHA — l") — John
Miküoi-snn. Suécia, 45'2" e 8/10 (novo «record»
Bimpico); 2'0 Fritz Schwab, Suíça; 3'n Bruno Junk
;UnÍMo Soviética.

1 50 QUILÔMETROS — MARCHA — 1") Guiseppe
jDordnni. Iiália. 4h.2S'7" e S/10 (nocõ «record»

iojtmpico'): 2'í) Josef Dolezal, Tcliecoslováquia; 3")
Antal Roka, Hungria.

ATLETISMO •- MOÇAS

100 METROS RASOS — l''> Ma.rjorie Jackson,
Austrália, 11" e 5/10: 21') Daplme Hasenjager. Áfri-
cn do Sul; :!'•') Shirley Strickland de Ia llunty.
Austrália.

200 METROS RASOS K> Marjõrie Jackson,
austrália, 23" e 7 10 movo «record» olímpico); 2fi)
Bertha Brouwer, Holanda; 30 Nadewhda Khnyki-
na, União Soviética.

S0 METROS COM BARREIRAS \V Shirley
Strickland de Ia lluuty. Austrália. 1"" c 9/10 (no\o
«record» olímpico); 2?) Mari.ia GMoubichnaja, União
Soviética; 3^) Maria Sander, Alemanha.

SALTO EM DISTÂNCIA — 1«) Yvette Williams,
Nova Zelândia. 6m,24 (novo «record» olímpico); &)
AteksáridiflS Ghudina, União Soviética; o») biuno>
Cawley, Inglaterra, _ , . r . ,

SALTO EM. ALTURA - 1?) Esther Braiid, Afinca
do Sul, lm.67: 2-> Sheila Lerwill, Inglaterra; O
Alessandra Chudina, União Soviética.
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íi brasileiro José Telles da Conceição, medalha de bronze, no salto em altura (• cumprimentado por
Sigírid Edstròni. O primeiro còlocudó na prova, Walter Devis, dos Estados Uiiidosj e Keri Wicsner,

também americano•>0

ARREMESSO DO DARDO -- 1') Dana Zatopko-
va, Tchecoslováquia. 50m,47 (novo «record» olím-
pieo): 29) Aleksandra Cliudina, União Soviética;
39) Eleria Gorchakova, União Soviética.

ARREMESSO DE PESO — 1?) Galina Zybina,
União Soviética, 15m,28 (novo «record» olímpico e
do mundo); 29) Marianna Werner, Alemanhu; í?o)
Klavdija Tochehova, União Soviética.

LANÇAMENTO DO DISCO — 19) Nina Roma-
naschkova, União Soviética. 51m,42 (novo «re.cord,>
olímpico); 2v) Elizabeth Bagrjanceva. União So-
viética; 39) Nina Dumbadeze, União Soviética.

REVEZAMENTO 4x100 — 19) Estados Unido-;.45" c 9/10 (novo «record» olímpico e mundial)
Alemanha; '¦)'>) Inglaterra.

?)

200 METROS «A LA BR ASSE» — 19) John Da-
viés. Austrália, 2'34" e 4/10 (novo «record» olím-
pico); 29 Bowen Stassfòrth, Estados Unidos; 81?)
Herbert Klein, Alemanha.

REVEZAMENTO 4x200 — L>) Estados Unidos.
8'31" e 1/10 (novo «record» olímpico); 2') Japãc-31?) França.

SALTOS DE TRAMPOLIM — 19) David Brow-mng, Estados Unidos: 2<>) Miller Anderson, Es-tados Unidos; 39) Robert Clotworthy, Estados Uni-dos.

SALTOS ORNAMENTAIS -- 19) Samuel Lee, Es-
tados Unidos; 2") Joaquim Capilla, México; [>'»
Gunther Haase, Alemanha.

NATAÇÃO — HOMENS NATAÇÃO MOÇAS

100 METROS NADO LIVRE — 1?) Charles Scho-
les, Estados Unidos, 57" e 4/10; 29 Hiroshi Suzuki.
Japão: 3'-1) Gòran Larson, Suécia.

400 METROS — NADO LIVRE — 1?) Jean Boi-
teux, França. 4'30" o 7/10 (novo «record» olímpico
e da Europa); 29) Ford Konno. Estados Unidos;
39) Per Ostrand, Suécia.

1.500 METROS — NADO LIVRE — 1?) Ford
Konno, Estados Unidos, 18'30" (novo «record» olim-
pico); 29 Shiro Hashuzumu, Japão; 39) Tetsu
Okamoto, Brasil.

100 METROS — NADO DE COSTAS— 1?) Yas-
liinnbu Oyakawa, Estados Unidos, 1'5" e 4/10. (novo-
«record» olímpico); 29) Gilbert Bozon, França;. 39).
Jack Taylor, Estados Unidos.

100 METROS ¦- NADO LIVRE — 39) KátalinSzoke, Hungria, 1'6" c 8/10; 2?) Johanna Termeü'len, Holanda; 39) Judulh Temes, Hungria.
.;400 METROS - NADO LIVRE — 19) Valeria
nicoA?eóoví^ngrÍxT 5'12'\;; 1/10 (novo «record» olim-

o 
' êlY'i ?/'X'fk' HunSria! 3') Evelyn Kawa-moto, Estados Unidos.

100 METROS — NADO DE COSTAS — 19) Joan'
Harrison, África do Sul, 1'14" e 3/10; 29) Geert
Wielema, Holanda; 3v) Joan Stewart, Nova Zé-lândia.

200 METROS «A LA BRASSE» — 19) Eva Szc-• kely, Hungria. 2'51"- e 7/10 (novo «record» olímpi-co); 29) Eva Novak, Hungria; 39) Helen Gordon.Inglaterra.

REVEZAMENTO 4x100 — !••) Hungria, 4'24" e
4 Kl (novo'«record» olímpico e do mundo); 29) i{0.
landa; 39) Estados Unidos.

SALTO DE TRAMPOLIM — 1?) Patrícia Miic
Cormick, Estados Unidos; 29) Paula Myers, Esta-
dos Unidos; .')'.') June Irwin, Estados Unidos.

WATER-POLO

Vi llungiia; 29) [ugoslávia; '.i'>) Itália.

PESOS K HALTERES

I'ÊSO GALO — l''') Udodov, União Soviética,
315 quilos (novo «record» olímpico); 2'0 Namdju, j
Irã: 39) Mirzal, Irá.

PESO PLUMA — 1") Chimishkyan. União Sn-;c-
tica, 337k.,500 (novo «record» olímpico e mundial);
29) 

'Saksonov. 
União Soviética: 3') R.A. Wilkia,

Trinidad.
PfiSO LEVE — 19) T. Kono, Estados Unidos,

362k.,500 (novo «record» olímpico): 29) E. Lapatin,
União Soviética: .'!'¦') V. Barberis, Austrália.

PESO MÉDIO — Pete George, Estados Unidos,
400 quilos (novo «record» olímpico); 2") Gratton,
Canadá; 39) Kim, Coréia.

PESO SEM1-PESADO — 1") T. Lamakine. Uu.ão
Soviética. 471k..500; 2"i Stanczyk, Estados Unidos;
39) Vorobjev, União Soviética.

PfiSO PESADO-LEVE — V-') Schmensky. Esta-
dos Unidos, 445 quilos (novo '/record» olímpico <:
mundial); 29) Novak, União Soviética: 3") Kügur,
Trinidad.

PESOS PESADOS — 19) Davis, Estados Unidos,
460 quilos (novo «record» olímpico); 2") Bradtevd,
Estados Unidos; ;<") Selvetti. Argentina.

LUTA LIVRE

52 quilos) — 19) Hasan Gemici, Turqui.a; 29)
Yushu Kitano. Japão; 3") Malimud Nellaghassenií.
Ii-ã.

(57 quilos) -— l") Shohaci Ishii. Japão: 29) Ras-
hid Mamebbekow, União Soviética: 39) K.D. Jadav,
índia.

(02 quilos) — Bayran Sit. Turquia; 29) Nesser
Guigehtechi, Irã; 39) jo.«iah Henson, Estados Uni-
dos.

(67 quilos) — 19) Olle Andeberg, Suécia: 2")
Thomas Evans. Estados Unidos: 39) Djahmbakhte
Tovfighe, Irã,

(73 quilos) — 19) William Smith. Estados Uni-
dos; 29) Per Berlim, Suécia: 3") Abdulab Modju-
tawi, Irã.

(79 quilos) — 1") David Cimakuridze. União So-
viética; 29) Takhty Qholámzera, Irã; 3») Gyorgy
Gurice, Hungria.

imp:...- . ^ wmm-

O nosso , colega Benjamiu ,'Wright' que realizou a
cobertura da olimpíada, ao lado dos lutadores tur-

cos, vencedores da luta Urre
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(87 quilos) — l.o) Wiklng Palm, SuÓcia: 2'>) Hen-
,v Wiltenberg. Estados Unidos; 3') Adil Atan,
Turquia.

PESOS PESADOS — P>) ArzVn M.ekokishVlli,
União Soviética; 29) Bortil Antonsson, Suécia; 3'>)
Kcnnetli Rlchmond, Inglaterra.

(52 quilos) ~ 1"' Boris Gourevitcli, União So-
victfea; 2<0 tgnacio Fabra, Itália; 3') Lee Mon-
kála, Finlândia.

(,"i7 quilos)  l",i lime Modos, Hungria; 2") 7a\-
knriu Chihnb, Líbano; •')'•'; Artem Torlan, União So-
viétiea.

í(i2 quilos) — !'¦') Jakov Punkine, União Soviéti-
(a: '!'>) Imes Polyak, Hungria: ,'i"i Ab.de] Rashed,
Egito

(G7 quilos) --• ''¦'' Cbasamo Salino, União Soyié-
tica; 29) Custai' Freij, Suécia; •''.") Nikulas At ha-
uusov, Tchccoslováquia .

(7:; quilos) — Pi Mikíos Sxilvasi, Hungria'; 21?)
dosta Andersson, Suécia: '¦','¦¦) Khalil Taliá, Líbano.

(70 quilos): 1"') Exel Gronberg, Suécia; 2'') Ka-
lervò Rauhala. Finlândia: .'!") NiColas Beíoy, União
Soviética.

(X!) quilos) -- 1") Kolpo Gronduhl. Finlândia; 2?)
Clialve Tchikhladee, União Soviética: :t") Karl
Nilsson, Suécia.

PESADOS — 1") Enganes Kotkas, União Soviéti-
ca: 2") Josof Ruzickn, Tchccoslováquia: '.)'>) Tauno
l.ovanen, Finlândia.

PUGILÍSMO

PESO MOSCA - 1"» Nate Brooks, Estados Uni-
,|<,s;':.'•') Edgar Base!. Alemanha.

PÉSÓ GALO — l"> Pentti Hamalaincn, Flnl.ân-
lia: 2'-') John Mae Nully. Irlanda.

PÊSÒ PLUMA — !'¦') Jan Zàchara. Tchecoslová-
quia: 2") Sérgio Caprari, Itália.

PESO LEVE —- 1") Auréliano Bolognesi, Itália:
:!"i Aleksy Aritkicwicz, Polônia.

PESO SUPER-LEVE — 1") Charles Adkins, Es-
lados Unidos; 2'.') Viktor Mednõv, União Soviética.

PfeSO WELTER — 1") Zygmut Òhychla, Polônia;
2") Seigej Scherbakov, União Soviética.

PESO SUPER-WELTER - 1") Lazio Peppe, Hun-
gria; 2'.') Theounis Vau Sclialkuyk, África do Sul.

PESO Mi-DTO — 1") Floyd Paterson. Estados
Unidos; 2-) Vasile Titã, Rumânia.

PESO MEIO PESADO — 1') Noivei Lee. Estados
Unidos; 2") Antônio Pacenza, Argentina.

PESO PESADO — 1«) Edward Sanders, Estados
Unidos. A medalha de prata não foi concedida nes-

ta categoria, pois. o 2" finalista, o sueco Johansson,
foi desclassificado por falta de còmbatividade. Pov
outro lado, as medalhas de bronze foram concedi-
das a (mios os vencidos nas semi-finais.

ESC RIMA

FLORETE INDIVIDUAL — !•>) Christian dOriel,
Franca; 2") Edoardo Mangiarotti, Itália; 3v) Man-
lio di Rosa, Itália,

FLORETE POR EQUIPES - l1?) França; 2'?)
Itália: :i'i Mungrin

FLORETE MOCAS - [>.<) Irene Camber, Itií-
lia; _!'.•! Llona Elok, Estados Unidos; :{<¦) Lacbman,
Dinamarca.

ESPADA INDIVIDUAL - b) Edoardo Mangio-
retti, Itália: 21') Parlo Mangiorefti, ftália: :{'••) O.
Zapelli; Sui<;a

ESPADA POR EQUIPES •-- !"• Itália; 2") Sue-
cia: 3*) Suiça.

SABRE INDIVIDUAL -- l'>) Pai K6va.es, Hun-
gria; 2".' Aladar Gerovah, Hungrin: '.'>•¦> Oibor Berc-
zelli, Hungria,

SABRE POR EQUIPES — l-> Hungria; 2?) Itá-
lia; .¦!'¦'! França .

REMO

Skiff — P-') Juril Tjukalov. União Soviética; 2"?)
Mervyn Wood, Austrália; 31?) Theodor Kocerkn,
Polônia.

2 sem patrão — l"> charles Logg-Thòmas, Esta-
dos Unidos; 2"i Michel Knuysen-Robert Baetpns,
Bélgica: .'i"> Kurt Schmid. Suíça.

2 com patrão — p > Raymound Salles-Gaston Mor-
cher Franca; 2") Heiirv Manghoh-Helmuth Rein-
hold, Alemanha: S») S. Patersoh-P. Svendson, Di-
namarca.

Doublé-sculls - 1") T. Capozzo e E. .Cuerrero.
\iS a: 2o G. Zhilin-I. Emchuk, Unia., Sovió-
tica :!•••) M. Seijas-J. Rodrigues, Uruguai.

4 sem patrão - 1-' Iugoslávia; 2») Franca: 3*)
Einlândia.

4 com patrão - l"> Tchccoslováquia: 2-?) Suíça:
:i'.-) EstádoH Unidos.

8 com patrão - 1*) Estados Unidos; 2'.-) União
Soviética: ;*'••) Austrália.

Canoe-kayaks - canadense de 1 lugar: 10 000 me-
iros — 1") Frànk Havens. Estados Unidos; 2?)
Gátaòr Novak, Hungria: 3*) Alfred Jindra, Tchecos-
lováquia.

Canadense 2 lugares: 10.000 metros— 1») Geor-
ees Turlier-.íean Laudet, França; 2'.'» Kenueth
Lane-Donld Hawgood, Canadá; 3V) Egon Drews-
WilfrÒd Soltan, Alemanha.
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Nina Romanscliova, da Rússia, a vencedora d„ arremesso d.» disco, com novo «récord» olímpico

Tetsuo Okam..to, o único a conseguir ^daUiSLpara„ Brasil na natação, com o 3o posto nos 1.500 meti os

wovnlc — 1 luear — 10.000 metros — L«.) Thórvál
Stromberg. Finllndla; 2,) Gert Friedriksson. Sue-
cia; 3") Michel Scheur, Alemanha.

Kivnks 2 lueares — 10.000 metros — 1") Kurt
\VhSSrjo ffiftaton. Finlândia; 2,) Ernest Aker-
und-Hans Wettors, Suécia; :'.• 0 Erone Varga-Joseeí

Gurovits, Hungria.
Canadense d,. 1 lugar - l.OôO metros - 1») Jo-

«-•of Holecek, Tchecoslováquia; 2'.') Janos farii,
Hungria; 3») Olavi Ojanpera. Finlândia.

Bs^^T* ^^5^\ _/_/\ ^___h__ ¦___________¦

__k (l^F_nP'4Í<í__R_-V \ \W \\ ^^^^^bbmb__k \i*l_a__J»\^rT^_\ \ \\* W^/^L^^^^i^^-I^i
m W W-B _vTl-*H---\ \ \\ * X0W 11 i\l JÂ
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Distribuidores:
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Kmil Zapoteck, «Ia Tcliecoslováquia, ao -vencer a^ Maratona. Ganhou também a medalha de ouro nos•>.000 e 10.000 metros

k Canadense do 2 lugares — L.000 metros — 1?)
o"' i Ç,af3,ob-Anne Tlauínstoft. Dinamarca: 2") JanBrzak-Bohumil Kudma, Tchecoslováquia: » EgonDrews-Wilfried Soltou. Alemanha

Kayak de ugá.r — 1.000 metros — D Gert
k. i v "'. Su.-cia: 2«) Thorvald Stromberg. Fin-landia: .-:••) Louis Gantois. França.

wonyív .cleT2 lugares ¦ 1.000 metros — 1») KurlWires-Yrjo Mietanen, Finlândia- '>-) l -ir« p „Í ,fn»-|.i>|,i,' n. iii-, r. . '."u,o,i. &.] í^dis «xlasser-
be?É Tio,S,^IúsS.C,a: ^ MaX ,i:'""-T""-

Kayak de 1 lugar — Moças — 500 metros — PmSyilvi Saiuio. Finlândia: 2?) Gertrude LiebhartÁustria: :>,») Nina Savina, União Soviética.

IATISMO
9 metros o,9p — Io) - Estados Unidos: 29) No-ruega: ¦'.'•'> Suécia.

maSf068* 
~ J"' Noru^a: 2"> Suécia; 3-0 Ale-

«Finn» — 1?) Dinamarca: 21-1) Canadá: 39) Aus-trai.
«Stars» — 1'.') Itália; 2") Estados Unidos- :!'.')

Cuba.
CICLISMO

Velocidade — Pm Enzo Sacchi. Itália: 2") LionelCnx, Austrália; .>) Werner Potzernheim, Alemã-nha.
Quilômetro contra relógio — !'•') Russel Mockrid-

ge, Austrália, 1'11" e 1/10 (novo «record» olímpi-
co): 2'-') Marino Moretini, Itália: .",") Raymoncl Ro-
binson, África do Sul.

Perseguição por equipes
do Sul: '.','>) Inglaterra.

1") Itália: 2?) África

Tandcms — 19) Mockridge-Cox, Austrália- 2")Raymond Robibyon-Thomas Shardelow, África doSul; ;>,'¦>) Antônio Mãspes-Cezáro Pinarello, Itália.
Estrada — V>) André Noyelle, Bélgica; 2<n Ro-bert Grondelaers. Bélgica: 39) Edi Ziegler Mo-manha.

Franca ^qÜip'OS ~" lv) B(51gica: 2") Itália: 39)
FOOTBALL

l'-') Hungria: 29) Iugoslávia: 39) Suécia.
BASKETBALL

19) Estados Unidos: 29) União Soviética- >>l ruguai.
HOCKEY DE PATINS

19) índia: 2") Holanda; :>,'.<) Inglaterra.

TIRO

Pistola Livre — p.') Leo Benneer. Estados Uni-d.p.s: 29) Leon, Espanha; ::••') Balogh, Hungria.
Pombos de Argila — PM Georges Genereux Ca-nada; 2") Holmquvist, Suécia; :» Liljedah] Sué-cia.
Carabina Livre _ io) A. Bodganov, União So-vretica; 29) R. Burchler, Suíça: >> L. VajnshteinUmao Soviética.
Tiro eni Silhueta — Io) Karolyi Takaes, Hungria-2'') Szilarcl Kun. Hungria: 39) Georgho Depol Ru-mania. ' '

rueir?- o"\Cp,','°c5,C(V',,'.''1Ul0 r.1^ John L;>1^'11- No-
Finlândia Skoldberg, Suécia: 39) Tauno Maki,

Carabina. Pequeno Calibre — lv) Erling Kines-hau. Noruega; 29) Vilho Ylonen, Finlândia- %B("'is Andi v, União Soviética «»*naia, .,.)

GlNASTK 'A li« iMEINÍ.1
(Massificação individual I") Vietor Tchokniin ?

União Soviética; 2") Grani Chahnnian, União %,,
viética; •'!"» Joseph Stalder, Suíça.

GINÁSTICA MOÇAS
(Massificação por equipes l-i União Soviética-

2") Suíça; .'!") Finlândia,
Classificação individual l"i Mário Oorokliv*.

kaja. União Soviética: 2") Bina Botohrova, ÚniiinSoviética; ,'{") Margil Korondi, Hungria.
(Massificação por Equipes — 1") União Sovélicn-2"i Hungria: :>,'¦•) Tchecoslováquia.
Pentatlo Moderno — Classificação Individual

19) Làrs, Suécia: 2"t Gaboi' Bonedak, Hungria: :wyIftvain Szondi. Hungria.
Classificação por Equipes — |v) Hungria; 2-i

Suécia: 39) Finlândia.
Equitação Dressage individual I") llnzi

Saint-Cour, Suécia; 2") Mim-. Lis Flartel, Dinu-
marca: 3«) André Joussoaume, França.

Por Equipes — !••') Suécia: 2") Suíça; ::"i Ale-
manha.

Concurso Completo — Classificação individual —
1") Hans vou Blixon-?Flnecke; Suíça; 29) Guv kFraht, França; 3?) Willi Busing, Alemanha.

Classificação por Equipes — l"t Suécia: 29) Ale-!manha: :'/¦) Estados Unidos.

Ademar Ferreira <l« v:i.
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JBbBk^ "' áBBgffi"" '-'¦•^JBff^^BBPBr-' •'•'•¦'1**S££8sm^m^m^ÊÈÈ&JaBr < flB ÉBhBbPP^ bBI BflV «BbMt* «BB B»?^^ flB

.mbBBbBBbPbbt^ BbBb» .^BflB K. aaBB jBJBBP^ ^^""T ,. ^""""flBB; -*^B1 BP^^^ Bbm^B^^^^tLJ ^TÉbmBbb Bmc^tBibPB-^Blí BB^' B«tf ¦? BbT^tWi 
PP^ '.aBfl B»"B BM^^ Mv). BBJC^PBB WBbmB

^H HL *Bb B»T mMt%mMm BB|* ÍTj^^BB BflBk ^t .^bbBI ™3?^ ^| ttL j^hB ^Eii^ ¦ >x^í?í^^-l^t^^^^S™^ fcÍBEíxs^^^B Bv ' aB* BBflBk' ^^^K B%»uÍbB BbL ?,hBB BÉbv ^BB¦ ¦ jíÍ«- I ,^HB Bk ifl Ba^. *auHI ie;í ^>^,*- í ¦"v^BBj Bka .^Bl MP 
' 
$¦ ¦¦ BF^ jatmB HpPBjK^rili^ill^y^a. "^ JêMb& B\ afl !¦¦*. »WW| Bfc "T*WI Bk ^B

J <? ^ü^ ^B B^^^^ -^^^^BJ Bhk. ^B ÜHHHl ^^B éB^^í Br * ^B Bbw afl illlIlPlIllál' 
''v?^ ik 'ÍB^P^mB |P^$!r; f^^( il *^iS ilP^IilP^ 

** S1PBI B: ^B B^B B»
* 4.* jBf «S^B^r ^^^ ^*^Bj I bÍÍIBI Bbl' BI BPIí' ^^^JBéH' * fl I MfJJs&í*.'%*£//' , iwt Wí$Ê&w<£Z*Êí^^ii»á**~ ^&x ,jà m\ BIÉiaiiMMBÊ ||Bj||3fi: 'tmÊJÈÈ "^^^ws!Ê

ÉámtMmm mStmà MtmMMm^íM^MS^MKK ^^¦flBflB BbbbV B^ BflW*. BBB B5Íi^<?:-^Í^SiÉMÍBB BaBBBBW. ^Bf ¦¦ ^$B1 BB:^B BbkSsP?'^ x:Bfl ^Ek$ < ^Hj ^B ,£B Bbb. * B BB&x/í ¦'¦'•'

Afl ^Bl * J&: .«¦¦¦ ara^ ^^^™B BbV. ** i_ BB BbbBB Bffiiff™^ '«H ^Htt^l Wa ^B IBBBBBPBP ll^l ^^k *^ ^^ ^wií! w>»->?/(x' í5vV:-t-l')

jKj B?^^ tBH^^I Brv^' ^^B Bi^^^^^^^^^^iB MB^B IP^^B W^^^^yM^y^S^^y.^^yzi-^^l^—W B^P^-'- :>':'^1Bi ^B --fli mKW ^^H BP^
SE^^^Bj ^^P^-:-':'':'' ^^P^ BBl^^- '"' ^B H^Í^ ¦¦^^BB^i^á^M |^|j<:: ^^wB WEf?/'- »>.^^^b ^B ^g <^B mwí&-' S..'.:,zLwtâÊ^Êí.- mmz

i. ^^ TamffliMt: ¦!|wBIBjk ^^B^wHwnwP^^^yjvffSBBBBJBBBKTBBKfej ^Bfl hhhhé^^^ BI BBy^'*v ~^v~ ¦ *ín"£> '' ^BBv^:' .^HB BBL ^BBBBHBBH^BBjnFviTvwÉMffw^ifíâttiffi ím. " ¦ ^^BV^Bh BB^kv^^v^' IL^^BBf ^B^^^' ^^Ib r r'"' *£^^uBBJ BB^^. "JÍ * *ci ü}k

^ ^ ^H BhmRmPB^^ ¦ Vh mM Whv& f™i m^^imÊr JH MÊBSÊÊ*i%í%&&3ff ^B Rfw5' '-^WBI Ibf ™í: ¦ * *^ ***«¦• ^^ -*:;

Hk ^^^^^8"'^^ ^ft «^Bf^BÉM^. ^1 ¦Bkt^H^^^^^^u. ¦¦ »:^írS^^^m-'f '^B'-:«lip 'w:.'* ^^| mmr^ iMm^ flB ¦¦¦ ^3^^^^v^BflB: flB

^«38 BbT ^^ÉB Bhm&v. Bfc^^^HBfc: >:'-' _^^Bfl BBr ¦ iu^v r^pj Bm^^í^m! Bk --^Bl BH^mSS^-S::-?^'^ . ^BB B^r a Bfww. .^ÉBi BB^^' BVBB
l^^^^l^i^i^i^H^i^i^i^B ^éBÍ W^ <B B/'JF íL ^Éb H^.^ 'jB Hé^k. .> ííís^v'1 ;-'^B KT .^B BbhB^^^-^^^^^^íbB v ifl Bw^^b ^Êm mWk Bi iB»i:^»* aB
nwBa9™^w BSt^BB jjÊMf^vm\-'-.' ^B BBk J| Bkíp^mI^' ?¦ Au^ ^„- v.-íáÉBBJffi^"^ JBBl BBfí jBBJ BBi- S'*jf?BB BB^ ^BBJ BBk *íBbJ Bb^'- 'v-jk í ^^L^BB BB*»'íBB BBE '^|B BbvvüvT ^BB Br^ iB Bwv «^B^ . ¦¦w" JBP '^ :ÉB ¦¦^^'Jr «B BBk J^f/ BP^^#*Í'^V';-'¦ ;^'^BBiB^^ft^Bi Bfe- .^H Bh£v 

'^BJ^ 
mu.. j^B BBl :^B mjL--Át£ ^tV PJkI^B B^ ^B w$£.í mmBbTBCTEFbBBI BBit- BuRI/'

"^^ítto^K ÍSt "¦ % 
'^H Hk jjlj ^mm^&ffi$ j^HS"" *'^'•v%1BB1 BB^^tT^BB HHb^BB BBuKvdfv^^' ' ??x\ **^j.' ;S ^BB BB^ mwm BB/í <¦ %i < BI Bk.H B BBJ BsBeif ^B BBB.^t^K^fcjB BBfc- :"hC.^BB EBF.:^i»c& ' •^w v\ yd hjl B^ ^tt^HI v;3lllil8 k«B BY^B BíáP- iB HÉI ARN IPw ¦ * ^ I«h ¦ Br». ..^^1 SSwDI Bui B^ -^

sBBl ^t ^^BB i^^^^t ^^<: . B :; "ví-^B BBSSE!âoS$^^§w3 BJ bBk^B BT BBJ BBiBf. ¦ /^^B Bi 31Bk.VLm V-^BI BBm< ^BBJ BBPjP ^' ^Bfl BBk-^v^^B BSSsBí^^Sv^ ^BBS^hk-m^BE^sB BBt^B^^BB BBk 'áf*"1 S5'/t

.1 ».« ¦ »ii 11111 *i^Bb^i^^^^^B ^K^uübb B^Mh^BB bBiTiI^bB Baajjyjr .^fl^B ^B jBB BBk^u^fl i^l. • JiB Bb&èmmmbéb Bb^^^iB BP^^^^^^B^B BB^^^^^^B B^2«&gÍ&- ^ l?r> ^:'*-?: '^^eBBh
$jf*^" ^^y iB 'P"j^^^B^BJfe'"''"*':'-':'-¦•^^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^Bt^B^B^B^B^Bgy ^Bfl BBs&^Bl BP^^^^^^^BB B^B 2 «E BBL. ^Bb BBh^BB B^P^B^K' B^B B?f:; ^B1 B^B^;íBE^^^v -í^^^;f^1s* ibbBbéIbm^^ébB ib^ ^B BBfm ^B ^B ¦^k^i^B^K^^^^^^^^^B B.^^B K^r^B i^^j^ébB h^T ^B&i~ bB ^^^- bB ¦bT^'

*,^ > '-^Bl HHH *í: s .JH H|: HH HF flHHH °*^B Hr*lK: Bf ^1 B 1B^. I k fl I^L ^M
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I* ^fl BP^ BP^^f BB P^P^aF' .^B E^w x^PB BBBBBBHfe'^:-&& BP^^^ iü BBm^Ê^ d^tâí^ '^^^- \3 BBb^-v' v/: j^-^Kí-
mas* J^fl Bp'^^^ jmBW BP ,%i3Sto. ifc T tt J» BJ K.y. ^^5BP PbBBB -tBbB^^^^^^ Imffi^. *^BE»r j£mW? ISb WBètâ&x&sSB^. .-xárS§':
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