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O alvi-negro que vem tratando com muito carinho dos es-

portes amadores, emprestou principalmente ao basket-ball
a mau acentuada proteção. Resultou desse elogiavel cuidado pos-
sibditar suas cores com uma equipe de basket que tan to indivi-

dualmente, como em conjunto, se firmava como das mais capa-

zes á obtenção do ambicionado titulo jinal. As duríssimas ela-

pas que teve de vencer, com indiscutíveis duríssimos rivais, no

transcurso do longo e trabalhoso certame, o foram firmando

0 Botafogo é o campeão
do basket-ball carioca

de 1942

gradativamente á posição que tão justa, quão brilhantemente
acabou por conquistar, só tendo caído vencido uma única vez em
tão áspera jorn ada

Repete assim o alvi-negro as demonstrações de temporada*
anteriores em as quais sempre surgiu como dos maiores c/n o
'' baske t'' carioca.

FJ sem favor o legitimo campeão do basket guanabarino
de 1942.
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O presidente Ciro Aranha, homem de visão larga e projun-do senso pratico, entendeu desde logo que dentro de umamesma temporada não se poderia expurgar um quadro de maus
profissionais e substituindo-os por, logo, elementos de superiorestirpe técnica, chegar, só porisso, afirmar para melhor o conjun-to alcançado por tais substituições...

Mas percebeu também que em assim procedendo curava vi-cios ate então insanáveis, fornecia novo senso disciplinar e qe-rava probabilidades de ascensão técnica para um porvir imediato.
Da temporada apagada surgiria um período de fixação dosnovos valores, melhor entrosagem entre os elementos manti-dos e os recem-adquiridos. Com isso semeava útil e argutamen-

te o indispensável para a temporada seguinte.
O período de férias, entre a finda e a que se seguirá, dar-lhe-a o tempo precuo para o apuro do conjunto, deforma a apresen-

ta-lo como um concorrente digno e capaz de grandes feitos.
E' o que, estamos certos, irá suceder com a equipe vascainaem o próximo certame de 1945.
Escoimada do indesejável, devem as novas conquistas iris-

pirar simpatia e confiança aos bons vascainos, com o que não só
prestigiarão a futura equipe de profissionais, como o dinâmico
presidente vascaino e, principalmente, o grande grêmio da Cruzde Malta, que ele tanto faz por exaltar.

O famoso ex-trio central do Madureira é dessas conquistas
que definem a clarividencia de um administrador que, como to-dos aqueles que dirigem clubes de foot-ball *, têm para a gran-i/e maioria dos associados, seu destino ligado ao sucesso dos 

' 
era-ck-s » do « foot-ball ».

Esse trio deve brilhar e concorrer, poderosamente, para amais positiva e indiscutível eficiência do futuro quadro vascaino,
mau grado o despeito dos lançadores de boatos e confusões, pre-cisamente em torno de Jair, Isaias e Lelé. O pesíigio e a espe-rança dessa e das demais aquisições estão de pé/

' 
\y ¦.
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_—«rceasat ?!Bh Bk^S !¦& *sfl BB^&
11 BtftffiWffffBBW^I^ffBi fFTT '^Bl ' '^*^^b1 BBBBBBBta. *****

.'^ ^^hPhI k^H k. <* ^^B Bf 4*"-A t il^».
^B^BE^8fc^l^ES^A^5«tSÍ8B£^^BBl gfe&Jre&JJaBí Bft£*k *m. ' B^ ¦' ^H ^fl, jBBhk^>:^ • - 'B^a^a^^MWfc.^'aBBBBBBBBBBBBfe ¦^BB^-«i»:;»Tpffn ^fc. ^BJ BJfl BF ^ <fl BF^dBl BB&_.áta - *afl IBNBg^my yJÊmv&çmm mm^rmmmmmt^MySi ttm\. *bbW ^BMfJn^H BK£T #''áH bkí^bÍ bbbbbk^

-"¦^Bt"'' B^i m\ bW. AÍ BBBMEBBBBBBBBBVjB^^e^ãvfl bH^^^^9BbK ^VB BK " ''SmRK^^BbI BbBbR^B^BM*^ ^BBBBBBk. i^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÍ ^Bl BBBF.'

- K i HEI 11^ 1 «bbW * KtÀmht.wk. m\M mV Bk 1 B«. áB^ ¦ Bk; ''¦ -.3a5 Ha. WBPf^B B» ^^^a| W*M » ^BBBbW ^IH^-fl H Bi B^9 BNéI
?^gwBffiÍ^wM*SBÍ Baá: I^BBK^^^^F^B btJw .^H Hk. ^^S^^^QB^^^^BIHmfc ^bb! bBbbL. JH bb^bI bb^I B ^bb! Bt ^SbbbbbbbbbbbbbbbbbbbI

H| KA I BA H8 BB. BBBw Jl ü I ¦ BBBBTM9lMflBW ¦ I'B BF'! B: B B BBBL ^BbI llll Í%ÍkIÍI'ái lilM I li llll II T< 3 IWb2 E
eSFotBBBühk&iTjBB BW-í^íSíBl BBk^mBBBf^^^BI BB -1BB BB ^B BB BB BB^B BB m ^B BBMi^übB BK& ^Bl B/í;,J1 Bg ^9 HJk <H K ¦TbBBBBBBBBBBBB Bi Bf BJ B' ^1 K'B|

.'"¦;.Ãv& bÜmbUI BabB BBT'^BBKiMl^raPBBBWBEs?-: ¦ ^BflBBBBBBBBBBBBBBBBM Bi BB BB Bs^-VB BB fl BB- B' '¦B BB'taBES^^BBBBBABB» v r^^^ :lm\ B BB fl BBBBBBBBBfl BBBBBBBBbB bÍ'

bBbl oswflHBSSB&^f^fJp':' «B^bB bbB «Bfl Bfl Bfl BB "Bfl BBk ':bB BB^^^ BélBBbb^P^ ^B K flB flB flB '-fl
% * ~^$ B jiiniiiiiiwaB^-' ^B fl flB fl H flB- fl

mEles chegaram.

á conclusão

de que ê mais

fácil Pedro

Amorim tor-

nar-se rubro

negro do que

A
c

¦ I

i^WBb.

idade das camisas fez nas-
uma amizade inquebrantavel

Eles se compreendem ás maravilhas. Toda a cidade sabe que
Pedro Amorim e Zizinho são amigos inseparáveis. Durante o ano
inteiro eles são visios guardando nas Jisionomias um sorriso jo-
vi ai de eterna despreocupação. Pedro Amorim ás vezes passa o
dia em Niterói, convivendo com afamilia de Zizinho como sejosse
uma pessoa de casa. Zizinho, quando vem ao Rio, toma o rumo
da rua Machado de Assis, onde encontra o Pedrinho ás voltas com
os livros, com os exames na Faculdade e os treinos em Álvaro Cha-
ves. 'tp

E, assim, os dias da semana correm.
Aos domingos, eles «re separam; comumente, um joga na

Gávea e outro em Bangú.
De quando em quando vem o « Fla-Flu *. Eles se encontram.

W:. ¦'¦¦¦

1

Abraçam-se. Depois, olham a linfia branca que divide o campo
e procuram os seus lugares. Ao terminar a batalha e enquanto
os vencedores exultam de entusiasmo e os perdedores mergulham
na tristeza - eles marcam um encontro na cidade. Pouco lhes
imporia o marcador. Quem vence o « Fla-Flu » paga as des-
pezas da noite. K' essa a vingança do que perdeu no gramado...

O « Fla-Flu * passa como passam todas as coisas. Zizinho
e Pedrinho se tornaram indiferentes ás peripécias do clássico.

Termina a temporada e o campeonato brasileiro chega como
alivio e um consolo. Ai então eles vestem a mesma camisa. A ca-
tnisa azul vale como uma ilusão passageira. Pelo menos, duran-
te um tnês, eles defendem as mesmas cores. Mas, o campeona-
to brasileiro chega ao seu fim, Debaixo da camisa azul estão as

¦ 
¦ 
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Zizinho a Lis-

tar-se no tri-

color... /í/a«? o

sonho êde di-

ficil realismo
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cores dos contratos, que paradoxalmente acabam um dia, mas
- um dia - que não chega nunca.

Pedro Amorim e Zizinho são imprescindíveis ao Fluminen-
se e ao Flamengo. Eles sabem disso. Muita gente pensa que com
boa vontade eles poderiam jogar juntos ou no Fluminense ou
no Flamengo. Todavia, Zizinho é mais Flamengo do que Pedro
Amorim é Fluminense. Integrou-se ao clube, tornou-se credor
de uma consagração que só o Flamengo lhe poderia proporcionar.
Por tÃSQ. Zizinho, apesar'da amizade de Pedro Amorim, nunca

*** ' possibilidade de deixar de ser rubro-negro para se
®n&dor. E Pedro Amorim compreendeu isso e concluiu que

os trícolore^ e[e se fornar rubro-negro. E sendo mais Zizinho do
cainos, sul, se convenceu que o seu ambiente era a Gávea e não

sés. E analisando as coisas dentro desse aspecto sen-

tr©
res

timental, não escondeu aos tricolores o desejo de vestir a camisa

flamenga. Era muito mais jacil ele ser rubro-negro do que Zizi-
nho tricolor...Todavia, essa facilidade Joi um sonho em 41 e Pe-
dro Amorim continuou tricolor em 42. Agora renova-se o mesmo
sonho.

Pedro Amorim chega á Bata em gozo de férias e declara

que não quer ficar no Fluminense. Alas o Fluminense finge não
entender as declarações de Pedro Amorim. E baseado na jorça
de um contrato que. não estabelece jorma de recisão, torna pu-
blico que Pedro Amorim continuará tricolor. Assim também não
é vantagem e o que pensa Zizinho ao reconhecer a impossibili-
dade de jogar ao lado do seu amigo. Pedro Amorim e Zizinho
refletem um pouco a historia do « Fla-Flu »»

Amigos eternos mas eternamente rivais...



h

'v^iraflHfHgmini
ESWMVKHsfEml "ii iTfffyjnMPJBrMtiJp-^^Kn^iTWKitMTrTtilllTlrC™™!3bf $ •:-^^BBIIbShHIIbB

--* v* '* ;- ',-''' *** * *^i^f»5y^z^HPyj>üPví4^m^<]IWIWmMbmBIPpB

¦Hfflyb^BS^A' v" -''*¦ ^¦spreiMI|lljM

" X » ; • " X 'XX'

: -ri '
<-*? V'"- vi'.' í ¦ ¦ -í - ¦ : ' - -.¦-,. -*V

X ' í'i* .X 
' 
/''¦¦yf ¦¦ .

¦ ¦ : . I ¦. : ¦ • :,-:¦.

f
SP^j ípP «tfpHlfe, I B'^fl ^* líl *fl Iw Vl^» Wi 13% ¦¦rr MStail

^ «Í£àL foi '"'"'' i PSL3 II I^^B^»í*1L!jI !rkíSJL«^ .tlF^ C^ ««1Í1J 1É lw i
üt-^l : v X*fy\ m3Sf'1WÈLCk í^QB mnjrn mY ¦ 2L.» mÈ ml,^mt BaCjHÉP íMSa^.JmúÀmvi^' í - ^ftíUk^] VÉb ¦¦ SSÉmu. 

' JH ¦j^j^'^TSWta»^.^Bk. J^WiáKt *mm\f -^ I: dPBWKkjl^lmPfx^^ili^ "«ÉÍMftTP&w^Br 
1TM9H

RL'Wm Vi'f' ^^JÊ**tfk, 'rí^^N/^,?lS-f^jfcp i| ' fl 1^ w f* li I é 1 li nu KJ iitoJwUÍP*1h l>talK/' S 1 sá MlW MiJIllhiiÉMHsãHSBHBn
& W W$mwWÈ-WviiwHt ' 1 ^ %\ i i Mwk-^Mfcylx-- I É ' \..j.sJ^tàÊÊàJmlkiÊÊÊSÈ8^^

¦¦¦-¦''•¦¦^^iBfJBsl?! WmÊk mMmmmmmmm H 1
MBS/j I^^EaB cXviy ai Bife ^H

MINAS x E. SANTO — Em um dos ataques da seleção mineira, defende Pastor acossado por Fantoni
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eiro de 1942
Os jogos disputados - A produção da equipe

Oto Gomes Nogueira, redator da * Eclética Mineira », escreveu

Com o segundo jogo da seleção mineira no Pacaembú, ficou
encerrada a campanha dos mineiros no Campeonato Brasileiro
de Foot-Ball de 1942. Fazendo um retrospecto sobre os jogos dis-
putados pela nossa_ seleção, veremos que a mesma teve sempre
uma produção mediocre não fazendo alarde em nenhum dos en-
contros realisados, quer de técnica, quer de entendimento per-feito entre as suas linhas, sinão, vejamos. No primeiro encon-
tro, realisado no Stadium Caio Martins em Niterói, lutando con-
tra um adversário tecnicamente inferior, pois os fluminenses
ainda não atingiram a um nível elevado do * association », os
rapazes da seleção mineira a custo venceram por 3x1, em uma
partida que poderíamos ter construído um < placard > arraza-
dor, se jogássemos dentro de todas as nossas possibilidades. No
segundo encontro, realisado em Belo Horizonte, e contra a sele-
ção do Espirito Santo, vencemos por 4x2, num jogo cm que a chan-
ce favoreceu aos mineiros, pois atuámos mal, sem nenhum en-
tusiasmo, e técnica ou entendimento entre os « players », foi
cousa que não se viu no gramado, durante todo os 90 minutos
da peleja. Vencemos mas não convencemos. Vem a terceira
partida, agora contra os campeões brasileiros, os paulistas, no
Pacaembú, e honrosamente baqueámos por 3x1, após unia luta
igual, onde o « placard > fijaal só foi construído nos últimos mi-

mitos da luta. Anciosamente esperávamos pela noite de 4a. fei-
ra, pois cm vista da resistência oposta durarite o 1° jogo, era de
esperar-se uma luta titáníca, gigantesca entre as duas.se-
loções.

Mas, como em « foot-ball » não ha lógica, realisa-se a se-
gunda partida no Pacaembú, e a seleção de Minas cái fragoro-
samente ante os Paulistas pelo alarmante « score * de 8x1, o- sco-
re * mais elevado de todo o Campeonato ate o presente momen-
to. Não sabemos quais os fatores que possam ter influído na pro-dução negativa^de nossa representação. Custamos a acreditar no-« placard *, pois possuímos elementos valiosos, jogadores dedi-
cados, e no entanto, esta foi a página negra da história de Minas
no Campeonato Brasileiro de 1942. Não devemos desanimar no
entanto. O que c preciso que se faça agora, com a lição que aca-
bamos de receber, é que devemos cuidar com mais carinho do
paro de nossa seleção. Que se inicie o Campeonato da Cidadcedo, pois ao seu término dará tempo para o treinamento
sivo, quer físico, individual e em conjunto dos « playert
qvusuuuos, c assim,_ conseguiremos manter uma seleçãc
trada, e preparada fisicamente para resistir a longa jornrCampeonato Brasileiro, evitando assim dissabores futuros
rotas que depõem contra o prestigio do foot-ball ~ *n:

Ha, mmmmim««iKi^mm!r^smisiJmA)i!a^!mmwi^m
v ;¦ ¦-: ¦¦
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Os profissionais do América dispensam as
luvas, mas não dispensam a honra de

„V*v

O América está em crise.
Os seus dirigentes se despi-
ram dos convencionalísmos pa-
ra dizer de publico que a si-
tuação econômica do clube
rubro não é sólida. Ao
contrai io, teme-se um de-
sastre iminente. Todo mun-
do abraçou a causa de salvar
o América. A imprensa de-
dicou-se ao trabalho de con-
citar os americanos a uma
união de ferro em torno do
pavilhão grenat. O presiden-
te Vargas Netto ofereceu-se
para contribuir pela salvação
do glorioso rubro, soiicitan-
do ao presidente Avellar que
dissesse o que o América que-
ria para afastar a crise. Os
clubes co-irmãos manifesta-

fS» 18 <&. tm si M f; - _T^B I*_ í»1 mrSi rubra
dente Avellar para dizer que
dispensariam as luvas con-
tratuais valeu para se obser-
var que na família america-
na não existem atletas ama-
dores e atletas remunerados.
Há apenas a idéia de servir
ao clube. Cezar, Carola, Pláci-
do, Laxixa, Nelsinho, Maneco,
Gritta, Mozart, Cabrita, Os-
ny II e outros se reuniram para
gritar alto e bom som que não
querem ser americanos para
ganhar a vida. Não é só
do pão que vive o homem...
Os profissionais do América
dispensaram as luvas, mas
não dispensaram a honra
de continuar a vestir a cami-
seta rubra.

Eles sabem que se amanhã
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ram-se no sentido de ofere-
cer exibições de suas equipes,
cabendo ao América toda a
renda apurada nas bilheterias.

Registrou-se em síntese um
grande movimento de soli-
dariedade e zelo pelas tra-
diçÕes americanas.

E por ferça de uma situa-
ça> íé reflete o panorama
çl-j Tido, a América encon-
tr© m exército de salvado-
res sua disposição. Todos
os tricolores, rubro-negros vas-
eainos, suburbanos e sancris-

tovenses, julgaram-se no dever
de se tornar uni pouco ame-
ricanos. Todos se alistaram
dentre aqueles que se propu-
zeram encontrar uma fór-
mula para conciliar as urgen-
tes necessidades do grêmio
de Campos Sales.

O gesto define o espirito de
fraternidade reinante no meio
futebolístico da cidade. Cre-
asse o América um bônus
para debelar a sua crise, os
problemas americanos seri-
am resolvidos imediatamen-

te. Scntir-se-ia a adesão de
toda parte, de todos os núcleos
e* todas as camadas sociais.

Não ha ninguém que não
queira bem ao América, cuja
trajetória luminosa pelos es-
portes ' cariocas se prende á
ação de fazer atletas - atlé-
tas de tempera forte e mus-
culos de aço. E o atleta ame-
ricano é diferente porque ama
o seu pavilhão e por ele se sa-
crifica e esforça-se. Agora mes-
mo o gesto dos profissionais
rubros, procurando o presi-

o América, com o produto do
esforço dos seus defensores,
conseguiu minorar os seus
males, saberá reconhecer e
premiar os que o serviram
no momento difícil. Portan-
to, não houve reza encomen-
dada para o gesto dos pro-
fissionais americanos. Houve,
sim, uma lição para aqueles
que apagaram, muito cedo,
a centelha de idealismo que a
prática do esporte ainda man-
tém acesa no coração ,de ai-
guns dos praticantes.
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O Campeonato estadual jluminense. está em pleno apogeu.
Um dos mais jortes candidatos ao titulo máximo é o Petropoli-
tano, campeão da cidade das horlênsias.

Ha menos de uma semana bateu-se o campeão petropoli-
tano contra o quadro do Teresópolis, no campo do Transporte
F. Cf sito nessa uttipta cidade serrana.

No Io período já 6 campeão visitante se jirmava no cartaz

por 2 x I e ao terminar o prelio saia o Petropolitano vencedor
mui justamente, »gòr 4x1.

O prelio Joi algo violento, tanto que o vencedor teve alguns
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« players - contundidos e impossibilitados de se manter no gra-
mado durante certos períodos da pugna.

O quadro que ai está se constituc dos seguintes * players »

cám/jeõe.r.- Odilon, Otivio c Justin; Paiva, Milosquc e Chopp; Pau-
Io, Zézinho, Jarbas, Nena e Julinho.

Esse quadro pôde enfrentar adversários de outros muntet-

pios em condições de chegar ao titulo máximo do Estado do Rio,

pois essa gente é moça, entusiasta c sabe trabalhar com a pelota.
Não devem seus rivais dormir tranqüilamente, si algo pre-

tenderem contra o campeão petropolitano.

O Campeão Petropo-

litano vem brilhando

nesse certame

-.
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A equipe do Centro de Cultura Física de Uberaba, campeã do Intericr e vice-campeã do Estado-

Mais uma etapa vitoriosa da Federação
Aquática Mineira

Como transcorreu o V campeonato juvenil de natação do
Estado de Minas Gerais -- Minas Tênis Clube, campeão e

Centro de Cultura Física, vice-campeão

(Colaboração da "ECLÉTICA MINEIRA" SINVAL SIQUEIRA escreveu)

A numerosa assistência que compareceu ontem á piscina do
Minas Tênis Clube, afim de presenciar a realização do 5o Cam-
peonato Juvenil de Natação, muito embora caisse no momen-
to pertinaz chuva, teve oportunidade de assistir excelentes e in-
teressantes pi ovas, nas quais participaram concurrentes de onze
representações da Capital e do Interior do Estado.

O êxito do certame, como em todas as competições promo-
vidas pela Federação Acjuática Mineira, foi mais uma vez eviden-
ciado na tarde de ontem, graças á perfeita organização, discipli-
na e entusiasmo, nao só cios nadadores como também por par-
te dos adeptos presentes.

Com a competição de ontem, a entidade máxiina do ele-
gante esporte aquático, marcou mais uma etapa vitoriosa tio seu
já grande calendário de excelentes realizações.

A PARTE TÉCNICA

Também o aspecto técnico da competição nada deixou a de-
sejar. .. Três novas marcas foram estabelecidas na tarde de on-
tem, sendo dois « records » do interior e um mineiro. Ronaldo
G. R. Paiva, do Varginha T. C, nos 50 metros nado livre (peti-
zes), superou o tempo * record » do interior de Celso Barbosa (40*/
8 em 19-12-942), perfazendo o percurso em 40"5. Ângelo S. Pao-
lucci, do Minas Tênis Clube bateu o * record » mineiro dos 50
metros, nado-livre (infantis) no tempo 35"2, superando assim
a marca de 36"6 que se acha em poder de Mauro Q. Üos Santos
desde 24-1-940. O outro recordista da tarde foi Clédio A. Vila Ver-
dç, do E. C. Juiz de Fora, que melhorou o seu próprio tempo de
5,55"5 (20-12-942) para 5,53"5.

Sanzio V. Mendes (Minas T. C),Celso Barbosa (P. C. de Uber-
landia), Rubens S. M. Coelho (Minas T. C.) tiveram ótimas per-

formances. Muito cmborá*osseus tempos não fossem excepcionais
pouca e até mesmo minima diferença foram dos tempos « re-
cords »• do Estado.

MINAS, Campeão; CENTRO DE CULTURA FÍSICA, Vice-Campeão.

Na contagem geral, o Minas Tênis Clube foi o herói, tendo
levantado o certame com 338 pontos. O titulo de Vice-Campeão
coube ao Centro de Cultura Fisica, com 141 pontos. Ambas as
equipes são merecedoras dos maiores elogios, não só pelas colo-
cações alcançadas, como também pela « performance » dos seus
naoadores. Também mereceram referencias especiais as atua-
ções das equipes do Varginha Tênis Clube e do Uberaba Tênis
Clube. Essas turmas salientaram-se pela "performance" dos seus
nadadores, notadamente o Varginha T. C., que ha bem pouco
tempo iniciou as suas atividades aquáticas sob a direção de Nel-
son Reis, cujo técnico atual, Jefferson Ferreira de Andrade, está
prosseguindo o seu excelente trabalho, já conta com um cam-
peão mineiro (Ronaldo Paiva).

RESULTADO FINAL

A classificação final foi a seguinte: Io Lugar - Minas Tênis
Clube - (Campeões-técnicos: Carlos de Campos Sobrinho, Car-
los Wutke e Lauro Wutke) - 338 pontos; 2o lugar - Centro de
Cultura Fisica de Uberaba (Vice-campeão - técnico: Heitor Ma-
tos) - 141 pontos; 3o lugar - C. Atlético Mineiro - (técnico: Al-
fredo Feitosa) - 86 pontos; 4o lugar - America F. C. (técnica:
Luiza A. Gomes) - 64 pontos; 5olugar - Praia Clube do Uber-
lancüa - (técnico: Mario Godói) - 63 pontos; 6o lugar E. C. Juiz
de Fora - (técnico: Rubens Azalin); 58 pontos; 7o lugar - Var-

* r.

SI

. I

í

"¦:\i

, yy
¦i .'¦ -



¦ar »
• - ''""1Blfc.it

5. Ano - ESPORTE ILUSTRADO-N.« 249 18 14 de Janeiro de 1943

ginha T. C. (técnico: Jefferson Ferreira ^J^jf^L^hÂ-l logar - Clube do Monte» ClarosÇtéc^o.Jorf Laer^OUvw
ra) - Uberaba l. y. ^e™l^^Vasingto Dias de Aragão)
locar - Cambuquira l. C. (técnico. \"v asuuibwn\:.,„\r>x) *> non-
-Pará de Minas Tênis Clube (técnico: Daniel de Oliveira) - pon
tos.

DELEGAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA FÍSICA DE UBERADA:

R.frihuindo a visita que lhe foi feita pelo Cel. Alvino Alvim

d!» H â^íMs^Gab^dl^uila alta patente da Força

PoHPor'e8sa 
ocasião, a delegação campeã de natação do interior

„„* é nr^narada por Heitot Matos, fez entrega ao Cel. Al mo Al-

Sm dePMenezes íe uma rica f lamula, tendo por essa oca>»"™
Vi 11 « «„M c^irlir o homenageado o nadador Luiz Kangel.
d°d|S^SS^»Tco^nd^íe Ggera. da Força Policial agra-

deceu em breves palavras.

AS COLOCAÇÕES OBTIDAS PELOS CLUBES

Nas vinte e cinco provas, os diversos concurrentes obtiveram
as seguintes colocações:

1° 2° 3o 4o 5" 6o

14 9 7
4 8 4
3 12 5
0 16 0
2 2 0
12 3
10 10 0
0 0 0
001100
0 0 0 0 10
0 0 0 0 1 0
2 2 0 2 12

v.'

Minas Tênis Clube y
Centro de Cultura Física de Uberaba ..
Clube Atlético Mineiro 
America F. C. •••••••••••••••;
Praia Clube de Uberlândia .....
Esporte Clube de Juiz de Fora
Varginha Tênis Clube 
Montes Claros 
Uberaba Tênis Clube ..
Cambuquira Tênis .Clube 
Pará de Minas Tênis Clube ....
Avulsos 

RESULTADOO GERAL

Ia. PROVA, 100 METROS, NADO LIVRE, ASPIRANTES

lo lugar: Sanzio V. Mendes (M. T. C) 1.05"2
2° lufar: Clédio A. Vila Verde (S.Ç.LF.) 1,09"5
30 lugar: Fábio Rabelo (M. T. C.) 1,11"1

2a. PROVA, 50 METROS, NADO DE COSTAS, PETIZES

1° lugar: Celso Barbosa (P. C.) 0,47"8;
2o lugar: Lanes S. Couto (M. T. C.) 0,48"0;
3° lugar: Afonso C. Raso (A. F. C.) 0,54"0

3a. PROVA, 50 METROS, NADO DE PEITO, INFANTIS

lo lugar: Rubens S. M. Coelho (M. T. C.]> 0>45"8i
2o lugar: Paulo M. Q. dos Santos (M. T. C.) 0,46"4;
3o lugar: Fernando Pavan (M. T. C.) 0,48",2

4a. PROVA, 100 METROS, NADO LIVRE, JUVENIS

1° lugar: Danilo Magnavacca (F. Concurso) 1,21"8;
2° lugar: Howard Gomes (C.C.F.)U3 6j
3° lugar: Eugênio Parizi (A. t. L».; i,«o /

5a. PROVA, 100 METROS, NADO DE COSTAS, JUVENIS
SENIORS

Io lugar: Durval Teixeira (P. C.) 1,22",0;
2o lugar: Newton SanfAna (M. T. C.) 1,26 3;
30 lugar: Lázaro Ávila (P. Clube) 1,29"0

6a PROVA, 50 METROS, NADO DE PEITO, MENINAS-
PETIZES

lo lugar: Maria Izabel A. Santos (M. T. C.) 0,512"6;
2o lugar: Helice J. Ferreira (C. C. F.) 0,5o_ 2;
30 lugar: Avany SanfAna (M. T. C.) 41 7

8a PROVA, 100 METROS, NADO DE COSTAS, MENINAS
JUVENIS

lo lugar: Vera A. Pr ates (M. T. CO 1,38' '8;

2° lugar: Maria José Fernandes (M. T. C.) 1,39 8,
30 lufar: Maria Luiza N. Vidal (S. C. J. F.) 1,39"8

9a. PROVA, 200 METROS, NADO DE PEITO, ASPIRANTES

lo lugar: Luiz M. M. Amaral (M.T.C.) 3,03"5;
2o lugar: Decio Godói (P. C-) 3,09 2;
3« lugar: Eugênio Marschner (M. 1. UJ à,Lí 1

10a. PROVA, 50 METROS, NADO LIVRE, PETIZES

lo lugar: Ronaldo G. R. *?«%&¦ T.C.)f'5<
2* lugar 1 Lanes Soares do Couto (M. T. CO 41 ,2,
3* lugar: Celso Barbosa (P. C. 41 5)

lia. PROVA, 50 METROS, NADO DE COSTAS, INFANTIS

lo lugar: Ângelo Paolucci (M. T. C.) 43'/0;
2" lugar: Necker Camargos (U U *.) 40 u;
30 lugar: Francisco C. Moreira (A. F. C) 46 4

12a. PROVA, 100 METROS, NADO DE PEITOJUVENIS JUNRS.

lo lugar: Antônio U. dos Santos (C. A. M.)L37»6|
2o lugar: João F. N. Junqueira (C C. CF.) 1,41 4,
30 lugar: Humberto Godoy (P. C) 1,41 \*

13a. PROVA, 100 METROS,NADO LIVRE, JIWENIS SENIORS

lo lugar: Mauro Q. dos Santos (M. T. C.) 1,12"5;
2° lugar: Durval Teixeira (P. C.) l,lí5 0;
30 lugar: Raymundo Sarkis (U. 1. K,.) 1,10 u

14a. PROVA, 50 METROS, NADO DE COSTAS, MENINAS
PETIZES

lo lugar: Maria M. Ferreira (F. Concurso) 51»f5;
2° lugar: Maria da Fé Gighotti (C. L. *.) 54 l\
3° lugar: Clara Lúcia de Oliveira (A. F. C.) 57 &

Í5a.PROVA,50 METROS,NADO DE PEITO,MENINAS INFANTIS

lo lugar: Josefina R. M. P. Cenna ÍM. T.. C:.) 47"3;
2° lugar: Edelweiss Simões (C. C. t.) 47 5j
3" lugar: Wilma Terra Silva (C. C. F.) oO ^>

16a.PROVA,100 METROS.NADO LIVRE, MENINAS JUVENIS

lo lugar: Vera A. Prates (M.T. C.) l.M"8l
2° lugar: Wanda C. Couto (M. T. C.) 1,30 4;
3o lugar: Renata Muhr (C. C. F.) 1,43 4

17a. PROVA, 100 METROS, NADO DE COSTAS, ASPIRANTES

lo lugar: Sanzio V. Mendes (M. T. CO 1,18"5;
2° lugar: Walter Lopes (C. a. M.) 1,23' 4:
3o lugar: Fábio Rabelo (M. T. C.) 1,26"3

18a. PROVA, 50 METROS, NADO DE PEITO, PETIZES

lo lugar: Lcnio de O. Lima (C. C. F.) 50"5;
2o lugar: Decio Pimentel (A. r. C.15JL l',
3° lugar: Antônio Morais (P. C.) 51 3

19a. PROVA,50 METROS, NADO LIVRE, INFANTIS

lo lugar: Ângelo Paolucci (M. T C.) M''2;
2o lugar: Necker C Camargos (C. C. F.) 08 >?,
30 lugar: Francis co C. Moreira (A. t. C.) ov ^

20a. PROVA, 100 METROS, NADO DE COSTAS, JUVENIS JURS.

lo lugar: Dridem Sturzeneker (C. A. M.) 1,37"5;
2° lugar: Danilo Magnavacca (Fora Concurso 1,40 ,4,
30 lugar: Alberto V. Mendes (M. T. C.) Ml"5

21a. PROVA, 100 METROS, NADO DE PEITOJUVENIS SENIORS

1° lugar: Pedro Hugo Mènicucci (M. T. C.). 1,33"6;
2° lugar: Joel Vianna (Fora Con curso) 1>344J
30 lugar: Laercio L. Ludolf (S. C. J. F.) l,o6 0

22a. PROVA, 50 METROS, NADO LIVRE, MENINAS PETIZES

lo lugar: Maria da Fé Gigliotti (C- C. F.^ 49" lj
2o lugar: Déa Queiroz Caputo (S. C. J. U.) 5U 4;
3° lugar: Josefina S. Correia (Mi T. C.) 50 5

23a. PROVA, 50 METROS, NADO DE COSTAS, MENINAS
INFANTIS

1° lugar: Maria A. M. Amaral (M. T. CO 44"7;
2° lugar: Avany SanfAna (M. T. Ç.) 468;
3o lugar: Anita T. Dornas (C. A. MO o0 o

24a. PROVA, 100 METROS, NADO DE PEITO, MENINAS
JUVENIS

1° lugar: Airde Araújo (C. A. M.) J*?í''5iwQ
2o lugar: Wanda Angotti (5C. C. F.) 1.45 8;
30 lugar: Lucy A. Ferreira (A. F. C.) Mo 1

25a. PROVA, 400 METROS, NADO LIVRE, ASPIRANTES

lo lugar: Clédio A. Vila Verde (S. C. J. F.) 5,53"5;
2° lugar: Sa'Mo P. Rodrigues (M. T. C.) 6,07 0;
3° lugar: Hugo P. Castro (F. Concurso) 6,23 0

«*.f:'
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Para

A, vitamina C, anti-escorbutica, se cn-
contra generosamente nas verduras Ires-
cas, especialmente na alface e no toma-
le. As laranjas e as uvas também a
possuem cm quantidade. A incorporação
de alguns desses alimentos na dieta dia
ria assegura a incorporação ao organis-

mo da vitamina C-
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ue s

onde encon

tram as vitaminas

(l II rnamV V\ /A ^^v \£mZ^ár\

Pelo dr li. Carhot

Numerosas vitaminas de vital irr portan-
cia para o organismo são encontradas no
leite crú. O ideal é bebc-lo assim, mas
isto só é aconselhável quando se cunhe-
ce a origem do produto e a fiscalisação

do animal c de fato efetiva.

»

i
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V

Quasi toda a medicina mo-
dorna gira em torno da qnes-
tão das vitaminas.

A' medida que as investi-
gações cientificas se aprofun-
dam nesse particular, mais
se destaca a capital influeri-
cia dessas substancias precio-
sas nas funções do organis-
mo humano e, sobretudo, na
conservação da saúde e tia vida.
Ue tal fôrma se familiarisou
a medicina com elas, que já
se apontam na ia macopéa
inúmeros tônicos á base de
extratos vitainiuicos, espe-
cificos na cura de diversas en-
ferm idades. São elas consc-
quentes da carência ou avita-
minose, provindas de alimen-
tação deficiente, ausentes de
determinadas vitaminas.

A ação benéfica desses to-
nicos se faz sentir comumen-
te de imediato; entretanto
melhor ainda que esses é a
incorporação á dieta habitu-
ai de alimentos frescos, farta-
mente enriquecidos com a ou
as vitaminas de que se carece.

a, n, c, i>, i:, G.

Essas suo as designações
universalmente dadas ás vi-
taminas descobertas até o# pre-
sente. Os ingleses subdividem
a vitamina B em duas cias-
ses: BI e BJ. Essa ultima c a
epie na maioria dos paizes se
conhece por vitamina G.

Alimentos existem que con-
têm varias vitaminas, simul-
taneamente; outros, só uma
ou duas. Fsta circunstancia
cria certa confusão ao lei-
go, que procuraremos escla-
recer nesta crônica, indican-
do a função que desempenha
no organismo cada vitamina
e os principais alimentos _cm
que são encontradas. ^

VITAMINA A

Essa vitamina, chamada do
crescimento, é solúvel na gor-
dura e desempenha um pa-
pel importante na nutrição
e constituição dos tecidos.1

Possue também qualida-
des anti-infeciosas, sendo, por
conseguinte, defensora door-
ganismo em dois aspétos im-
portantes.

<§vSS*to
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O leite de vaca deve ser ter vido du-
rante varies minutos após a fervu-
ra inicial, afim cie garantir a destrui-
çao dos germens nele contidos. Esta
operação clestróe ao mesmo tempo
as vitaminas e porisso é conveniente
administra-lo às crianças juntamente
com ele, suco de tomate, de uvas ou
de laranja, ja que em qualquer des-

ses se encontram vitaminas cm
grande quantidade.

Alimentos que contém
vitaminas.

A: manteiga, óleo de figado
de bacalháo, figado, gema de
ovo, gordura de vaca, toma-
te, creme de leite, queijos gor-
durosos, espinafre, repolho,
limão, laranja, rins, carnes
gordas, couve-f!ôr, grãos de
cereais (em germen", pão in-
tegral, civilhas frescas, len-
tilhas, amêndoas, nozes, ba-
nanas, alho poroto, etc

VITAMINA B

A vitamina B, conhecida
pelos autores ingleses com
o nome BI, é a mais impor-
tànte (ainda que todas se;am
igualmente necessárias), pois
além de intervir no cresci-
mento, exerce uma ação di-
reta e poderosa sobre os ner-
vos, regularisando sua função
c presidindo as elevadas fun-
ções do cérebro.

E' também ela que deter-
mina o apetite e tem parti-
cipação na digestão e apio-
veitamento dos hidratos t e
carbono c nos amidos dos ali-

A vitamina D, cuja missão é fixar o cálcio e o fosfero no or-
ganismo, se encontra em numerosos alimentos, entre os quais
a manteiga e a gema de ovo. Mas esta vitamina só se produz
si a pessoa que ingerir esses alimentos se expor com frequen-
cia sua pele à ação do ar e do sol. Nos alimentos é encontra-
do cm estado incompleto, formando uma substancia que se

denomina "pró-vitamina D".

mentos. A carência desta vi-
tamina produz a afeçao co-
nhecida com o nome de beri-
beri, certos transtornos ner-
vosos, especialmente a neu-
rastenia.

Alimentos que contém vita-
mina B: - levedura de cerveja,

f;ermens 
de cereais (grãos),

entilhas, gema de ovo, figa-
do, repolho, espinafres, couve-
íior, cebola, maçãs, peias, pa-
pas, pão integral, alhos, leite -
em pó, soro de leite, extrato
de malte, limão, laranja, to-
mate, amêndoas, nozes, cas-
tanhas, cerejas, uvas, bana-
nas e carne magra, etc.

Como se vê, é grande e va-
riada a lista de alimentos li-
cos em vitamina B, o que de-
monstra a pie visão da natu-
reza ao orindar gencrosamen-
te o homem.

E* prudente fazer notar que
a ação do fogo sobre os ali-
mentos destróe, em grande
parte, as vitaminas, pelo que
convém comer fiescas as fru-
tas e certas verduras, as car-
nes pouco cozidas. O leite deve
ser bem fervido, afim de des-
truir os germens infeciosos
que habitualmente contem
(bactérias, bacilos tificos e
tuberculosos, etc). Por tal
razão e no sentido de com-
pensar a destruição das vita-
minas, a dieta láctea deve ser
acompanhada sempre pelo con-
sumo de frutas e verduras,
especialmente a laranja e to-
mates, ricos cm vitamina B.

VITAMINA C

Esta vitamina, solúvel na
água, se encontra pródiga-
mente no leite cru (mater-
no ou de vaca), nos alimen-
tos vegetais e nas frutas fres-
cas. No caso em que se troca
a lactancia materna pela arti-
ficial, deve-se, também, como,
no caso anterior, ministrar
á criança algumas colheri-
tas de sucos de diversas fru-
tas, especialmente de laran-
ja, limão, uvas ou tomates.

Esta vitamina é essencial
na alimentação das crianças,
pois sua carência determina
a enfermidade conhecida com
o nome de escorbuto infantil.
Alimentos ricos em^ vitami-

na C:—limão, laranja, espi-
nafre, couve-flor, uvas, bana-
nas, nabos, maisena, suco de
carne crua, soro de leite, etc*
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Os jogadores paulistas
campeões brasileiros

1922
São Paulo, 13 x Minas, 0.

São Paulo, 4 x Rio Grande do
Sul, 2. São Paulo, 4x Rio Grande
do Sul, 2. São Paulo, 3 x Baía, 0.
São Paulo, 4 x Cariocas, 1.

1923
São Paulo, 5 x Paraná, l.

São Paulo, 4 x Rio Grande do
Sul, 1; São Paulo, 4 x Cariocas, 0.

1924
São Paulo, 5 x Paraná, 0.

São Paulo, 0 x Cariocas, 1.
1925

São Paulo, 6 x Paraná. 1.
São Paulo, 4 x Rio Grande do
Sul, 0. São Paulo, 5 x Para, 0.
São Paulo, 1 x Cariocas, 1. São
Paulo, 2 x Cariocas, 3.

1926
São Paulo, 16 x Sta. Catarina, 0.
São Paulo, 5 x Rio Grande do
Sul, 3. São Paulo, 13 x Baia, 1.
São Paulo, 3 x Cariocas, 2.

1927
São Paulo, 15 x Maranhão, 1.
São Paulo, 5 x Espirito Santo,_0
São Paulo, 7 x Baía, 1, São
Paulo, 1 x Cariocas, 2.

1929
São Paulo, 10 x Paraná, 1.

São Paulo, 7 x Baía, 1. São Paulo,
9 x Rio Grande do Sul, 0. São
Paulo, 4 x Cariocas, 1. São
Paulo, 3 x Cariocas, 3. São
Paulo, 1 x Cariocas, 3. São
Paulo, 4 x Cariocas, 2.

1931
São Paulo, 6 x Paraná, 4.

São Paulo, 1 x Rio Grande do
Sul, 0; São Paulo, 11 x Pernam-
buco, 3. São Paulo, 1 x Cariocas,
3. São Paulo, 2 x Cariocas, 0.
São Paulo, 0 x Cariocas, 3.

1933
São Paulo, 5 x Estado do Rio, 1.

São Paulo, 8 x Paraná, 0; São
Paulo, 2 x Cariocas, 1; São
Paulo, 2 x Cariocas, 1.

1934
(F. P. F.)

São Paulo, 3 x Maranhão, 2.
São Paulo, 4 x Espirito Santo, 2.
São Paulo, 2 x Baía, 4.
São Paulo, 3 x Baía, 2.

Brandão na ponta!
Eis uma relação completa

dos "azes" paulistas campeões
brasileiros (inclusive do torneio
não oficial de 1922): ,

Brandão, 5; Amilcar, 4; Lm-
zinho, 4; Feitiço, 3; Heitor, 3;
Athié, 2; Grane, 2; Clodoaldo, 2;
Barthô, 2; Prirno,„ 2; Milani, 2;
Lima, 2; Servilio, 2; Cláudio, 2;
Dino, 2; Jango, 2; Bcgliomimi, 2;
Agostinho, 2; Obcrdan, 2; Jun-
queira, 2; Imparato, 2; Mendes,
2;Jahú, 2; Jurandyr, 2; Hercules,
2; Romeu, 2; Zárzur, 2; Tuiiga, 2;
Lara, 2; Pctro, 2; Pcpe, 2; Será-
fim, 2; Fried, 2; Néco, 2; Bianço,
1; Bisoca, l; Melle, 1; Del Debbio,
1; Ministrinho, 1; Gaiubmlia, 1;
De Maria, 1; Nerino, 1; Goliardo,
1; Camarão, 1; Rato, 1; Neves, 1}

Tedesco, 1; Tuffv ( médio ) ,1;
Gabardo, 1; Valdemar, 1; Arman-
dinho, lj Pardal, 1; Carnera, 1
Argemiro, l; Brito, 1; Dula, 1
Teleco, 1; Tim, 1; Raul, 1} Ara-
kcn, li Batatais, 1; larbas, 1
Orozimbo, 1; Mamede, 1; Vi
cente Arnoni, 1; Lu na, 1; Lco
nidas, 1; Pipi, 1; Ruy, lí.Brasi
leiro, 1; Gelindo, lj rormiga, 1
Mario de Andrada, 1; Rodrigues, 1
Tatu, 1; Sérgio, lj Arturzinho, 1

NOTA — Considera-se, aqui
nesta publicação campeões brasi-
leiros os jogadores que fizeram
parte da peleja final até 1926 ou
que tomaram parte na "melhor de
três" decisiva a começar de 1929.

OS PAULISTAS NO
CAMPEONATO BRASILEIRO

Na terra de Brandão
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Um delírio a passagem dos campeões em Taubaté! O "mestre

foi envolvido pelos "íans" e não chegou para os abraços.

(APEA)
São Paulo, 7 x Paraná, 4.

São Paulo, 0 x Cariocas, 2.
São Paulo, 2 x Cariocas, l.
São Paulo, 3 x Cariocas, 1.

1935
(L. P. F.)

Sâo Paulo, 3 x Rio Grande
do Sul, 1. São Paulo, 1 x Cano
cas, 5. São Paulo, 3 x Cariocas, 2.
São Paulo, 1 x Cariocas, 2.

1935
(APEA)

São Paulo, 5 x Minas, 1-
São Paulo, l x Cariocas, 5.
São Paulo. 2 x Cariocas, 3.

1936
(L. P. F.)

Sâo Paulo, 4 x Baía, 2_ São
Paulo, 6 x Baía, 0. São Paulo.
1 x Rio Grande do Sul, 2. São
Paulo, 3 x Rio Grande do Sul, 1
São Paulo, 2 x Rio Grande do
Sul, 1.

1938
São Paulo. 1 x Paraná. 0.

São Paulo, 9 x Pará. 0. São
Paulo. 4 x Cariocas, 2. bão
Paulo, 1 x Cariocas, 3. São
Paulo, 0 x Cariocas. 0. São
Paulo. 1 x Cariocas, 3.

1939
São Paulo, 6 x Rio Grande do

Sul, 1; São Paulo, 1 x Cariocas, 5.
São Paulo, 1 x Cariocas, 4.

1940
São Paulo, 2 x Rio Grande do

Sul, 1. São Paulo, 7 x Pernam-
buco. 0; vSão Paulo 3 x Cariocas. 4.
São Paulo, 0 x Cariocas, 4. São
Paulo, 2 x Cariocas, 2.

1941
São Paulo, 7 x Rio Grande do

Sul, 2. São Paulo, 4 x Rio Grande
do Sul, 1. São Paulo, 4 x Cariocas,
2. São Paulo, õ x Cariocas. 4.
São Paulo, 1 x Cariocas, 0.

1942
São Paulo, 5 x Minas, 1. São

Paulo, 8 x Minas, 1. São Paulo.
3 x Cariocas, 1; São Paulo, 0 x
Cariocas, 1; São Paulo. 3 x
Cariocas, 3; São Paulo, 4 x Ca-
riocas. 3.
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VITAMINA D

Chamada também « anti-
raquítica », é solúvel no meio
gorduroso e sua missão, jm-
portantissima, é" a de fixar
o cálcio e o fósforo nos tecidos.

Em certos paizes frios e ha-
bitualmente nublados e de
neblina, como Inglaterra e
paizes nordicos, é muito co-
mum na infância uma en-
fermidade que se origina pela
causa citada e a carência desta
vitamina. E' o raquitismo.
Também se produz se pro-
duz nos paizes tropicais e sub-
tropicais, quando se priva as
creanças de alimentação que
contem vitamina D, e, sobre-
tudo, si lhes falta ar e sol. Isso
decorre de que a vitamina D,
para existir e cumprir sua mis-
são necessita da ação comple-
mentar dos raios solares. Nos
alimentos que a contem, nao

existe, em realidade, vitami-
na num estado bem caracte-
risada ou diferenciada, sinao
em estado incompleto, for-
mando uma substancia que
se denomina « pro-vitamina
D ». Quando esses alimentos
são ingeridos, a « pio-vitami-
na » af lue com a corrente san-
guinea á superfície da pele,
onde a ação do sói a transjbi-
ma em < vitamina D »-, lixa-
dora do cálcio e do fósforo.

Do que foi dito deduz-se
da importância da vida ao ar
livre na obtenção da robus-
tez e normal constituição dos
ossos e dos músculos, ou me-
lhor, a saúde plena e a bele-
za fisica.

Alimentos ricos em vitami-
na D:—azeite de figaao de
bacalháo, manteiga ou oleo
de coco, manteiga, arenques,
sardinhas, leite e gema de ovo.

VITAMINA E

Chamada também de- re-
produção >, dada sua ação
especifica sobre os centros vi-
tais do organismo, tanto no
homem, como na mulher.
E' encontrada cm diversos
vegetais, especialmente nos
grãos de trigo.

VITAMINA G

E' a que os autores ingle-
zes denominam B2, devido
a certas diferenças apresen-
tadas em relação á vitamina
B, não obstante se asseme-
lharem ambas. Constituo fa-
tor essencial para o crescimen-
to e nutrição normal em pes-
soas de todas as edades; exer-
ce influência no processo da
digestão e habilita o organis-

mo na luta contra as infec-
ções. Sua presença é uma ga-
rantia para a resistência or-
ganica.

Alimentos ricos em vitami-
na G:—levedura de cerveja,
carne musculosa, figado, grãos
de trigo, tomate, salmon,
leite e gema de ovo.

Como já dissemos, todas
as * vitaminas * são essen-
ciais para a bôa saúde e con-
servação do organismo. A me-
lhor maneira de assegurar
sua existência no organismo
consiste em adotar uma ali-
mentação variada, em a qual
participem a maioria dos ele-
mentos nutritivos enume-
rados. Os alimentos devem
ser ingeridos, de preferencia,
crus, ou mal cozidos, sendo
também indispensável o con-
tacto direto e freqviente com
o sol, ao ar livre.

'•J
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DIRETORIA DO TELEFÔNICA A. C.
HOMENAGEOU OS SEUS CAMPEÕES
DE BASKET-BALL . DE 1942 NA
L. E. A. L. C. A. - FOI ELEITA
A NOVA DIRETORIA DO LIGHT
TÊNIS E O LIGHT TRAFEGO F. C.

OUTRAS NOTICIAS

Secção sob a orientação de
Octacilio Borges Monteiro

A diretoria do Telefônica
Atlético Clube prestou uma
significativa homenagem aos
seus valentes e entusiastas
campeões da série « A » de

Basket-ball do campeona-
to da Liga de Esportes Atlé-
ticos da Light e Cias. Asso-
ciadas, em sua ampla e con-
fortavel sede social, sita á rua
Gregorio Neves, tendo com-
parecido na mesma entre ou-
trás pessoas os srs.: J. L. P.
Fernandes, presidente do clube,
Afonso Lefever, Melo Júnior,
chefe da reportagem de bas-
ket-ball • de * Jornal dos Es-
portes ?, Mario Sarmento e
Manoel Brasil, diretor de « batf-
ket * e de voley-ball \ res-
pectivamente do clube * ce-
tebense .

Ilustramos a presente sec-
ção com os três aspectos ti-
rados na ocasião em que os
campeões do Torneio de Prin-
cipiantes, os campeões do Tor-
neio Initium da série * A^ »
e vice-campeões do Torneio
da série * A > da Lealca, eram
homenageados.

Dessas homenagens colheu
ESPORTE ILUSTRADO os as-
pectos seguintes:

1—Diretores do TAC, ven-
do-se entre eles o conhecido
Juiz Affonso Lefever além
de outras pessoas hómenagea-
das nesta ocasião. 2 O Pre-
sidente J. L. P. Fernandes
fazendo a entrega da TAÇA
ORION ao capitão do team
denominado Tração F. C.
que levantou o Torneio In-
terno de Basket-ball do
TAC. 3 Assistência ás home-
nagens prestadas aos • sport-
men » e pessoas amigas do
Telefônica.

Depois das homenagens as
dansas prolongaram-se até alta
madrugada.

Reuniram-se no dia 23 de
Dezembro p.p. os sócios do

GMbb«MbMHe%.
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* Light Tênis » em Assem-
bléia Geral Ordinária para
a eleição da nova Diretoria.
Os trabalhos foram presidi-
dos por Eurieo Melo Brandão,
o qual foi secretariado por
Jorge Milvvard de Azevedo
e Djalma Sá. Foi procedida
á leitura da ata de fundação
e de um sucinto relatório e
balancete relativo á gestão
da Diretoria que findou o seu
mandato. A seguir, por es-
crutinio secreto, foi eleita e
logo empossada a seguinte
Diretoria: PRESIDENTE: J.
R. Nogueira (reeleito); SE-
CRETARIO: Jorge Karl Mil-
vvard de Azevedo (reeleito);
TESOUREIRO: José Maria Pe-
reira (reeleito); DIRETOR DE
TÊNIS: André Jensen Júnior
(reeleito) e DIRETOR SOCl-
AL: Antônio Ferreira da Fon-
seca Costa. Funcionaram como
escrutinadores os Srs. Paulo
Tavares e Àlirio de Melo. Es-
tão, assim, de parabéns os
associados do Light Tênis »,
pela feliz escolha dos diri-

gentes desse simpático clube
lighteano durante 1943. Nessa
mesma Assembléia foram ho-
mologadas as cores, a ban-
deira e o novo nome do Clube
(Clube de Tênis Independeu-
cia), afim de atender a filia-
ção do mesmo á Federação
Metropolitana de Tênis no
próximo ano.

LIGHT TRAFEGO TEM NOVA
DIRETORIA

Vem de ser eleita a nova
diretoria do grêmio Light
Tráfego F. C. , para o ano
de 1943, cuja posse foi reali-
zada no dia 12 de Dezembro
p.p., ás 20 horas, na sede
social do clube, sita á Aveni-
da 28 de Setembro n° 380, so-
brado, em sessão solene, ten-
do comparecido um numero
elevado de associados è con-
vidados.

A nova diretoria do Light
Tráfego ¦ F. C. », está assim
constituída:

PRESIDENTE: HonorioMa-

ciei (reeleito); Vice-Presiden-
te: — João de Souza Brito;
Secretário Geral: —¦ Joaquim
Carneiro de Souza (reeleito);
Secretário Adjunto: — Aris-
tides Xavier Torres;
Io Tesoureiro: — Melchiades
de Araújo Santos (reeleito);
2° Tesouriro: — Alberto dos
Santos Loureiro (reeleito);
Procurados: — Antônio Joa-
quim Ferreira Vasconcelos.
Diretor Esportivo:—João Fran-
gelli
Diretor Musical: — JoãoFer-
reira da Silva Pinto (ree-
leito)
Diretor Artístico: — Joaquim
Paes.

TELEFÔNICA -
MININO

VÔLEI FE-

A direção de voleibol femi-
nino da novel agremiação Te-
lefonica A. Clube, que está
entregue ao dinâmico espor-
tista Manoel Brasil, vem ati-
vãmente preparando a sua
simpática equipe para dis-
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ESPERTE A BILIS
DO SEU FÍGADO

E Saltará da Cama
Disposto para Tudo

Sm (fgado deve produzir dummente ura
litro de bilis. Se a bilii não corre livre-
mente, os alimenioj não *ão digeridos e
ipodreccrn. Os gases incham o estômago.
Sobrevéra a prisão de ventre. Vocâ sente-
se abatido e como que envenenado. Tudo
i ama:go e a vida é um martírio.

Unia simples «vacuaçlo não tocará a
cau*. Neste caso, ai Pílulas Carter são
extraordinarameníe eficazes. Fazem correr
&se litro de büis e você sente-se disposto
para tudo São suaves e, contudo, especial-
mente indicadas par*, fazer a büis corret
üvrememe. Peca as Pílulas Carter. Náo
aceite outro produto. Preço*. J$000.

putar diversas partidas amis-
tosas em 1943.

A sua incansável diretoria
que tem como presidente J.
L. P. Fernandes e como vice-

presidente Fernando Lavrador,
tem dado o seu integro apoio
ás suas entusiastas defenso-
ras, afim de que o seu valo-
roso conjunto feminino ob-
tenha no ano novo, brilhan-
tes vitórias.

QUADRO LIGHTEANO VICE-
CAMPEÃO

O quadro Lighteano » vice
campeão do « Torneio de Adul-
tos > promovido pelo Light
A. Clube, fez no torneio de
1942 uma brilhante figura.
Os seus elementos possuído-
res de grande dose de entu-
siasmo, conseguiram na ulti-
ma rodada derrotar o campeão
pela elevadíssima contagem
de 7x1.

O conjunto Eletricidade -
só perdeu pela expressiva con-
tagem citada para os pupilos
de Manoel Fonseca, que por
certo está de parabéns com
a disciplina da rapaziada.

Esportes no Ceará
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"Balalaika", o campeão universitário de Natação.

Defenderam as cores do
Lighteano , os seguintes in-

tegrantes:

Roberto Yetter, Adhemar
dos Santos Gonçalves, Fran-
cisco Antônio Afonso; Nelson
Carvalho Rosas, Arv Afonso
Monken, Armando Teixeira
Frutuoso, Emanuel Rocha,
Joaquim Teixeira Brandão Fi-
iho, Aristides Reis Marques,
José Augusto C. Gonçalves
Fernando A. Pamplona, Joa-
quim da Costa, Joíé Araújo,
William Brollo e Geraldo
Gonçalves Garcia.

COLOCAÇÃO DOS QUADROS

Publicamos abaixo a colo-

cação dos quadros no Tor-
neio de Adultos do Light
A. C: 1° Eletricidade, cam-
peão; 2o Lighteano, vice-cam-

14 d* Jantiro de 1943

peão; 3" Estatística;-*0 De-

parlamento Social e 5o colo"
cado Secção de Cabos.

PONTOS PERDIDOS: Ele-
tricidade 2 pontos; Lighteano
6 pontos; Estatística 8 pon-
tos; Departamento Social 10

pontos e Cabos 14 pontos.

MAPAS E PLANTAS

A equipe Mapas e Plantas,
abandonou o Campeonato de
* Adultos », sendo esta a uni-
ca ocurrencia, durante os jo-

gos do interessante certame

que vem promovendo todos
os anos o Light A. Clube.

LIGHT TÊNIS ENCERROU
SUAS ATIVIDADES

Com excepcional brilhan"
tismo a diretoria do * Light
Tênis Clube encerrou no
dia 27 de Dezembro ultimo,
nas quadras do Ginásio In-
dependência . sitas á rua Ba-
rão de Bom Retiro, ás suas
magníficas atividades espor-
tivas e sociais cia têmpora-
da de 1942. Neste, os entusi-
astas e disciplinados tênis-
tas daquele clube fizeram di-
versas partidas amistosas, com
grande êxito. Sendo que a

Feijoada e a parte Tar-
de Dansante • foram suspen-
sas, devido ao falecimento do
seu sócio fundador, Dr. Edgar
Amaral Alhadas, no dia 24
de Dezembro ultimo.

Balanço geral dos 86 jogos entre as
seleções paulista x carioca--
Sao Paulo 42 vitorias, Rio 31

São Paulo:
Vitorias 42
Derrotas 31
Empates 13

Total.. 86

SÃo Paulo:

Vitorias em Sào Paulo 28
Vitorias no Rio 14
Empates no Rio
Empates em Sào Paulo. ... 6

Distrito Federal :
Vitorias— 31
Derrotas 42
Empates., 1'

Total. 86

Distrito Federal:

Vitorias no Río
Vitorias em S. Paulo. .
Empates no Rio
Empates em São Paulo.

25
6
i
6
8

acima estão computados todo_
entre seleções da Liga Metro

Observação — Na estatística
os resultados dos jogos realizados
politana. Liga Paulista, Apea Laf, Amea federação Metropoht a na
de Desportos. Liga Carioca de Futebol, federação Paulista de futebol,
Liga de Futebol do Rio de Janeiro e Federação Metropolitana de
Futebol

Consolidação
Leis do Trabalho e da
Previdência Social

Obra de extraordinário valor, de
grande oportunidade, a "Consolidação"

veiu prestar serviço inestimável a quantos
lidam com a legislação trabalhista em
nosso país.

Em dois volumes estão condensadas
todas as leis do trabalho, no Brasil; é
realmente um plano sistemático perfeito.

Notas e observações de M. Cavai-
canti de Carvalho, autor de "Direito, Jus-
tiça e Processo do Trabalho", "Direito

Sindical e Corporativo", "Evolução do Es-
tado Brasileiro" etc.

Preço dos dois volumes, 70Ç000.

À venda em todas as livrarias do Brasil.

Pedidos à Cio. Editora Americana S/A.
Rua Maranguape, 15 — Rio, pelo reem-
bolso postal ou mediante vale do correio.

il
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Magnífica a edição do ALMANAQUE EU
SEI TUDO para 1943. Calendários, informações
úteis, curiosidades, contos ilustrados, muitas paginas
coloridas, historia e literatura, etc. etc. Está
á venda em todas as livrarias e bancas de jornaes

do Brasil.

edação: Maranguape, 15 — RIO DE JAU El RO
Pedidos á redação pelo serviço de reembolso postal ou mediante vale do Correio.

PREÇO: Cr $8,00.
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O team Juvenil de amadores
¦do Flamengo, vencedor do
campeonato de sua classe.
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