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As corridas no Hipódromo da Gávea
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Cliips, vencedor d<» 2,° pano,

Com grande assistência c não
menor movimento de apostas*
rcnli/ou o Jokcey Club Brasileiro
a sua segunda "sabatina"* sen-
do corridos sete parcos, um tanio
fracos. m?.s muito bem couili-
brados.

A segunda apresentação do
Jockey chileno Oswaldo Ulôi,
coiiiratado pelo 

"Stud" Pci
xoto de Crstro ."traiu ro prado
numerososos "fr.ns" do espor-
te c'os reis,

F' sempre um espetáculo crr.o-
cionante a r.rremetida do gran
ce "orcher" chileno.

Não foi o hábil jockey tão feliz
como na sua estréia quando en
tão ganhou os qur.tro parcos em
que montou, pois conseguiu rpc-
nas coonquistar trCs segundos
lugares c una única descoloca-
cão nos quatro parcos cm que
montou.

O primeiro parco c,\.\c reuniu
os "crac s" do perde-ganha, de
ponta a ponta, pela égua Ccru-
ra, tendo se colocado cm 2." lu-
gr.r o cavalo Zurick. corrido em
exagerado alcance.

O segundo prreo. na distarv

cia de 1-100 metros foi ganho,
facilmente, pelo argentino Chips.
muito bem dirigido por J, Por-
till o. tendo Ratapbn. sob a mon-
ta ce Ulô" feito tardiamente a
sua arrancada final, cententan
dose com i m mor!csto segun-
do lugar,

O terceiro parco também cm
I -100 metros teve um desen-
rolar muno movimentado, ten-
do assumido a vanguarda no inicio
do percurso a cgua Olrr» ctuc foi
cm seguida substituída por Ci-
clonc. sempre perseguido por
Gurjan,

Nos últimos mc-troi c'o firal
volta à carga violentamente a
égua O!na c quasi sob o disco de
sentença domina o cavalo Ci-
clonc. segundo colocado.

O quarto pai co. ainda na distan-
cia de I.4C0 metros foi ganho com
muita facilidade pela égua Bu-
nty. que parece voltou à antiga
forma e tem altas possibilica-
des de muitas vitorias, apezar
do "qodoi" nos joelhos

O segundo lugar coube ao ca-
valo Kemal, dirigido per Uloa
que, na sua habitual arranca-

0 REI E A RAINHA DO CINEMA
EM 1942

Duas tricromias de Grecr Garson e James
Cagney eleitos pela Academia de Artes e

Ciências Cinematográficas de Hollywood,
alem de 14 contos ilustrados (policiais
c de amor), calendários, informações

sobre o ano novo, conselhos práticos
de interesse para a mulher e para
o homem — na grande edição do

EU SEI TUDO
19 4 4

ALMANAQUE
PARA

__m—m———MM»——^^p———»

Preço: oito cruzeiros
em todo o Brasil — Pedidos medi-

ante vale postal ou pelo reembolso á

COMPANHIA EDITORA AMERICANA
MARANGUAPE. 15 — RIO.

ct>. da final, não conseguiu ai-
cançar a pcnteiia.

O quinto parco c o primeiro
do ••hcuing-mo:istro". reserva-
do a animais de 3 anos. sem v.-
torta c no qual GranoVDuque,
sob a direção de U16>. subiu ao
"placard" destacacissimo lavo-
rito, foi ganho muito bem por
Côndola que. no final, supor-
tou galhardamente a atropela-
da de U!ô\. que. ainda uma vez.

'colocou-se em segundo lugar com
o seu pilotado Granei Duque,

sexto pareô, na distanciaO

A chegada de Ch.pJ, scgaúlo dè Rata pi .Vn^ no L'." páreo.

" > '¦ ''-l '''\';'3JÍfci I
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A CAOg.idn d-" Buríty e K:m; 1 no 4.° pár d

de I.OCO metros, ro qual se ins-
creveram 13 ánímaes, com for-
cas mais ou menos iguais» foi
emocionante pelas pcncccias que
se desenvolveram na carreira.

A ponta foi ocupada por va-
rios cor-correntes. tendo na en-
trada de reta assumido rcsolu-
tamente o comando do pelo-
tão. o cavalo E\ú que parecia
o \cnccdor dada a folga que o
distanciou dos demais.

Na passagem dos 2 400 cm
galopes violentos aproxima-se
o cavalo Ehulo que emparelha-
do com o ponteiro, com ele tra-
vou renhida luta e parecia re-
solver o parco, entre os dois pon-
teiros ovando aparece em "rushs"
violentos o cavale Ariel. ainda
a tempo, para dominá-los per
cabeça escassa.

A segunda colocação foi oada
ao cavalo Ebulo.a olho r.ú quan-
do deveria ter sido consultad
o "olho mecânico" tão empa-
relhado chegou o segundo co-
locado com o cavalo Exú

O sétimo e ultimo pareô do
programa, com a dotação de 12
mil cruzeiros foi bem interes-
sante pelas peripécias verifica-
das no percurso e pelo vivo in-
teresse de todos os concurren-
tes para vencerem o prelio.

Dcpcis de vários animais se
revelarem na ponta, imprimin-

do um "traim" violento, nas ar-
quibancadas- gerais a égua Bim
assumiu a "leaderança" não mais
deixando-se dominar.

A scgjnda colocação também
foi muito disputada, logrando
a melhor rouco antes do disco
o cavalo Comj.rini.

O movimento da casa de aros-
tas atingiu a cerca de 1 milhão
ç 500 mil cruzeitos.
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1943-44
Ao findar-se 1945 encerrou-se, também, um

dos melhores e mais notáveis volumes da histo-
ria do futebol nacional. Ainda uma vez a com-
petição das seleções constituiu-se o fecho de ouro
de uma temporada auspiciosa por todos os seus
aspétos. Não tivemos, em 1943, como em outros
anos, a perturbar as nossas ótimas impressões,
os cotejos internacionais. Atravessávamos, e atra-
vessamos, uma fase de verdadeiro colapso tec-
nico. A' aposentadoria dos veteranos azes da pe-
lota não se seguiu, como seria lógico, a promo-
çao dos novos. E não nos compenetrávamos da
realidade; insistíamos na crença dos antigos e nos
fazíamos cegos à superioridade dos contendo-
res adversários. Pelo menos este beneficio a guer-
ra nos trouxe: subtraiu-nos um motivo de dis-
senções intimas, dissabores amarguíssimos. E
sem que fossemos impelidos ao reconhecimen-
to de uma falha nossa, brasileiríssima, conven-
cemo-nos da sua existência e estamos trabalhan-
do, diligentemente, para j elimina-la.

A feição de maior valor que nos apresentou
o Campeonato Brasileiro de 1943 foi a que pro-
vou, com argumentos sólidos e irrefutáveis, que
a campanha pelo reerguimento do futebol à
altura do progresso humano de nossos dias está
caminhando a passos de botas de 7 léguas. Ao
futebol tudo faítava: organização eficiente,
estimulo, cooperação e publicidade, principal-
mente publicidade. Da organização dependiam
os jogaaores, técnicos, clubes e entidades. A' or-
ganização faltavam o estimulo c a cooperação.
E a publicidade? Competia a este setor a tare-
fa mais importante. E foi em S. Paulo — pio-
neiro de tantas iniciativas úteis — que nasceu
esse magnifico trabalho. Aproveitando as cir-
cunstancias de uma fase em que o futebol
paulistano dava mostras de debilidade, e com
o objetivo de reconduzi-lo à posição brilhante
que ocupara no passado, até o evento do pro-
fissionalismo. os responsáveis pelos seus desti-
nos recorreram à publicidade como ponto de par-
tida. Uniram-se a eles locutores e jornalistas
e não faltou, também, o amparo dos poderes pu-
blicos, tão valiosamente representado pelas de-
pendências do Estádio do Pacaembú. O alvo ime-
diato era a reconquista cio título máximo do
futebol, o campeonato brasileiro, e o meio
de atingi-lo, o campeonato regional. Começa-
ram a surgir os resultados em 1940. No ano ime-
diato a cobiçada coroa voltava para S. Paulo.
E o publico,- estimulado e a ver o seu apoio re-
compensado, voltou aos campos de futebol,
reelegendo-o o desporto predileto, o desporto-
rei. O movimento financeiro cresceu e com ele
o nivel econômico geral, proporcionando aper-
feiçoamento na organização e recursos cada vez
mais amplos.

E só em 1942, quando os paulistas, pela se-
gunda vez consecutiva, levaram para seu redu-
to um título nacional, é que o futebol cari-
óca percebeu que se atrazava. Era, antes de mais
nada, uma situação moral pela qual cumpria ze-
lar.

Reproduziram-se, então, em 1943, no Dis-
trito Federal, todos os fenômenos notados, em
1940 e 41, em S. Paulo! Aí não houve, como dis-
semos atraz, as conseqüências danosas das com-
petições internacionais. Lutava-se, apenas, com
um problema, embora complexo. As questões do-
mestiças, na Federação iMetropolitana de Fute-
ból, antes radicalmente dissolventes, foram re-
duzidas pela administração Vargas Netto ás
devidas proporções. O jornalismo desportivo,
chamado a colaborar na orientação da massa,
dentro de uma diretriz una, desempenhou-sé ma-
ravilhosamente.

Foi assim que, depois de galgar de sucesso
a sucesso, de norte a sul do paiz, o campeonato
brasileiro foi encontrar, na sua decisão, os dois
grandes rivaes — paulistas e cariocas — de 1922,
tal como em suas memoráveis épocas de apogeu
e gloria. E o que se destacava aqui já não era o
trabalho ciclópico dos paulistas e sim a reação
tremenda dos cariocas!

Ao futebol brasileiro e seus interesses
orgânicos não importa que tenham sido os ca-
riocas campeões; importa saber que esse título,
tal como em S. Paulo, em 1941, provocará uma
onda de progresso, de entusiasmo popular, já pai-
pavel na renda da finalissima, aproximada da
cifra de 400.000 cruzeiros; importa saber que de-
verá elevar-se o nivel econômico das atividades
futebolísticas e que a organização regional
aprimorar-se-á e se verá dotada de recursos cada
vez maiores. Ao futebol brasileiro interessa
saber que a sua competição máxima continua-
rá, em proporção crescente, a incrementar a sua
pratica nos mais longinquos recantos; que a pro-
dução de valores multiplicar-ce-á considerável-
mente; que o coeficiente de aproveitamento des-
ses valores será, também, cada vez maior e que
só assim, num mundo de após-guerra, quando
a paz voltar a reinar entre os homens, quando
as suas relações voltarem a ser cordiais, sem fron-
teiras, nem crenças ou misticismos paranóicos,
quando for restabelecida, na terra, a compreen-
são helenica dos desportos, estará em condições
de instalar-se entre os melhores!

Que assim seja prosseguida esta nobilitan-
te tarefa de reconstrução interna, obediente aos
sadios princípios de desportividade e naciona-
lismo, são os nossos votos, ao raiar cor de rosa
do Ano da Vitória.

Escreveu MENDES
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Vocês nada teem que me agradecer eu é
que agradeço a todos: a Vinhais, a Flavio, aos
médicos da Federação, aos jogadores, aos cro-
nistas da imprensa e do radio, e á torcida pelo
grande apoio que me deram para essa conquista
gloriosa que não é minha e sim da cidade -
PALAVRAS DO PRESIDENTE VARGAS NETTD.

' 1

*

-i

Campeonato Brasileiro de Fuie-
t-ô' de 1943. E assim resolveu

Presidente da entidade, o Pr

Vargas Netto. realizar uma ho-
menagem. bem a seu feitic. pois
é tipicamente gaúcha, ofcrcccn

A Federação Metropolitana de
Foot-ball não quiz. embora já
fosse sobejamente conhecida p.tra
vez da fôrma generosa, c justa,
com que fez premiar seus valcn-

tes defensores, deixar sem um
registro publico a sua gratidão
a todos que contribuíram para
a rco.lua^ao de um sonho pleno
de pessimismo: a conquista do-
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FLAGRANTES DA VIBRANTE
HOMENAGEM. AO ALTO} 0
CAP. ANTÔNIO LYRA. QUANDO
DISCURSAVA. VENDO-SE, AO
SEU LADO 0 SUPERINTEN.
DENTE DA CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE DESPORTOS,
PODER EXECUTIVO DESSA MA-
RAVILHOSA E COMPLEXA OR.
NANIZAÇXO QUE E' 0 CAM.
PEONATO BRASILEIRO DE "FU-

TEBÓL". NO CENTRO, AS
FISIONOMIAS SORRIDENTES DE
JAYME E FIÁVIO COSTA. EM
BAIXO, UMA DAS MUITAS ME-
ZAS EM TORNO DAS QUAIS
SE UNIRAM HOMENAGEANTES
E HOMENAGEADOS.
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Uma reunião memorável, entre todos os obreiros da
grande vitória no Campeonato Brasileiro de 1943
do aos campeões, aos técnicos
c médicos, jornalistas e locutc-
res. à torcida, um churrasco.

Ainda uma vez foram gerais
os aplausos ao emprcendimen-
to, logo denominado "churras-

co da vitória".
O ágape à gaúcha teve logar

na quarta-feira oa semana ul-
tima e constituiu uma verda-
deira reunião de camaradagem
exemplar. A satisfação de to-
dos dissolveu as fronteiras da
hierarquia civil. e. como que num
amplexo gigantesco, todos se fe-
licitaram pelo desempenho dado
à árdua missão e pelo seu feliz
coroamcnto. Nesse ambiente fra-
terno vimos todos os elemen-
tos, até Jayme e Augusto, am-
bos sujeitos a cuidadoso trata-
mcnto médico. Notamos ao lado
da torcida organizada — uma
grande colaboração levada a cabo
pelo dinâmico entusiasmo de Ary
Barroso — além do seu legi-
timo chefe, jornalistas e "fute-

colistas" como que em perfei-
ta união de propósitos C os di-
ligentes. entre os quais notamos
figuras proeminentes, como Luiz
Galloti. Lins do Rego, Castello

Branco, Antônio Lyra. Vargas
Netto. participaram da reunião
com o contentamento de verem
terminado, com êxito sem pre-
cedentcs, a maior competição
do "futebol" indigena.

A ASSISTÊNCIA DO CHEFE DE PO-
LICIA

Não podemos deixai de men-
cionar especialmente a presen-
ça do Cel. Nelson de Mello, chefe
de Policia do Distrito Federal.
E que a eminente autoridade
publica prestigiou, pessoalmen-
te, todas as pelejas do campeo-
nato, e, não obstante os seus mui-
tiplos afazeres, compareceu ao
churrasco da vitoria, trazendo,
também, a sua homenagem aos
campeões de 1943. As ativida-
des desportivas que tanto pre-
cisam das autoridades policiais
cm muitas e muitas fases de seu
desenvolvimento estão de pa-
rabens pelo carinho e atenção
que generosamente lhes vem dis-
pensando o Cel. Nelson de Mello.*

o "churrasco"

Ao termino da homenagem, Lu-
iz Vinhais, com o sentimento e a

espontaneidade tão seus, trans-
mitiu a gratidão sua, de Flavio
Costa e seus comandados pelo
amparo que, em todas cireuns-
tancias e momentos, tinham re-
cebido, indistintamente. Para com
o Presidente Vargas Netto, para

. a imprensa c o radio, Vinhais
teve palavras envaidecedoras, e
justíssimas, pois jamais a cc*
operação entre os operários da
pena. dirigentes e dirigidos foi
tão íntima, tão eficiente, e tão
idêntica em pontos de vista.

Ao Presidente da F. M. F. tam-
bem tocou falar, e fê Io para tam-
bem agradecer a colaboração
geral, não deixando de citar a
dedicação do Departamento Mé-
dico de sua entidade na assis-
tencia aos jogadores.

Pela torcida e pelo Dcparta
mento de Imprensa Esportiva.
— duplicidade feliz sem duvi-
da por unir dois fatores essen
ciais — falou Ary Barroso, dei-
xando em plano oistinto a con-
duta oo Presidente Vargas Net-
to na campanha do campeona-
to, fazendo-se merecedor do tí-
tulo de "presidente da vitoria",

O Cap. Antônio Lyra. chefe

da representação carioca em S
Paulo, e o Dr. Luiz Galloti, em
nome da Confederação Brasi-
leira de Desportos, fizeram sau-
daçoes aos campeões.

Foi desta maneira que se efe-
tuou a homenagem da F. M. F.
aos heróis do Campeonato Bra-
sileiro de 1943. de uma compe-
tição que lavrou na historia do
desporto pátrio uma de suas pa-
ginas inesquecíveis.

? ? ?> ? ? '
'?*?*«;

filiei
do raizcessar a'.1?» 'aPe«*ltu«q.u.?<,« €

IO 6 A
Extingue

a
belJe;
caspo.

o oiza.

ASPÉTO DA MEZA PRINCIPAL, VENDO-SE 0 GEL. NELSON DE MELLO, PRESIDENTE VARGAS NETTO, DR. LUIZ GALLOTI E OUTRAS PERSONALIDADES.
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COMPENSADORES OS LUCROS 00 FLUMI-
NENSE NOS EMPRÉSTIMOS A PRAZO FIXO!

>M . 
I  ¦¦¦ ¦¦¦- i

Vicentini e Eunapio,
»

dois bons negócios -

Anito, uma cobrança
I

em vista...
*

sinal, úteis a todos e por todos
os aspetos. Desta maneira nas-
ceu o "empréstimo", acordo par-
ticular entre clubes sobre a ces-
são temporária de jogadores, so-
bre o qual as leis não tem apli
cação prevista, e cuja única ga

tantia é a confiança de recipro-
ca honestidade.

O Fluminense F. C. fez escó-
Ia. por assim dizer, deste siste-
ma todo especial e, aparando-
lhe as arestas menos recomen-
daveis e suscetíveis de aprovei*

tamento ilícito." tem obtido re-
sultados excelentes Se nao. ve-
íamos o que se segue.

Em determinada época de 1941.
o Fluminense F. C. viu-se so-
brecarregado na folha de ven-
cimentos dos seus^"futebolistas"

A novidade veio de Buenos
Aires... E o Fluminense F C
como sempre À testa das boas
iniciativas, estudou-a conveni--

entement e. zaz. aplicou-al

Freqüentemente se apresentam
à direção técnica dos clubes, e
à disciplina administrativa in-
terna, problemas, casos e mui-
tos outros fatos semelhantes,

que não podem ter a solução ade
quada. ,e conveniente, por atin-

gir interesses correlatos E os
argentinos, aceitando o precei-
to de "dar tempo ao tempo"

provocam férias forçadas, por

A\'¦¦.,¦¦*»•
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profissionais; éra inadiável dis-

pensar alguém. O balanço das
necessidades da seção de "fute

tól" profissional — feito pelo
respetivo técnico Ondino Viera

— não apresentou saldo todos
eram indispensáveis. Verificou*
se. então, quais os mais ou me*
nos "indispensáveis". E as dis»
pensas apareceram. Vicentine foi
uma delas. Mas os tricolores,
esperançoso» dos progressos do
futuroso médio paulista, usa-
ram o seu já conhecido empres-
timo — Santamaria foi um de-
les — e o Canto do Rio pas-
sou a contar, embora têmpora-
riamente, com a sua colabora-
ção. Vicentine foi uma auten-
lica sensação no grêmio nite-
roiense. Nas pelejas disputadas
com a camiseta azul contra o seu
clube de fato. Vicentine fez alar-
de de capacidade e probidade
profissional exemplares. E em
43 o Fluminense F. C. chamou-o
e Vicentine prosseguiu na sua
campanha impressionante, e co-
locando-se entre os três melho-
res médios direitos da cidadel

Eunapio veio do Bonsuccsso
F. C. com todos os sintomas da
doença do "futebol"... Um "era-

ck" em perspetivas. Mas o Flu-
minense teve que enfrentar exi-
gencias legais restritivas ao nu-
mero de jogadores profissionais
e Eunapio ira um estagiário do
a longo prazo e, portanto, mo-
mentaneamente dispensável. O
Bonsucesso pretendeu a sua vol-
ta e o Fluminense F. C. não teve
duvidas em emprestá-lo. Eunapio
jogou em 1943 na equipe prin-
cipa! dos leopoldínenses, acusan-
do, a cada exibição, sensíveis me-
lhoras. Continuando assim, não
ha duvida que ao voltar ao Flu-
minense F. C. poderá ser útil.
O Fluminense não perdei» o seu
jogador, nem suas esperanças
sobre o seu futuro; o Bonsucesso
teve um colaborador excelente;
o Eunapio lucrou, pois não fi-

jcou inativo, praticou muito, ga-
nhou experiência e direito a uma
promoção merecida.

Com Anito verificou-se um
desses casos difíceis, afetos a in-

Jt* Ilustra
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teresses superiores da discipli-
na administrativa. As preten-
soes do S. Paulo F. C. quanto

Propriedade do COMPANHIA
EDITORA AMERICANA

Diretor: GRATULIANO BRITO

Endereço t Rua Visconde de Maron-
guape, 15 — RIO OE JANEIRO — BRASIL

Telefones — Direção, 22-2622. Redação, 22-4447. Administração, 22-2550
— Endereço telegraflco "REVISTA — Numero avulso, Cr. $ 1,00. Numero
atrazado. Cr. $ 1,20 — ASSINATURAS — Porte simples para o Brasil c as
Américas: Ano, Cr. $ 42,00. Semestre, Cr. $ 22,00. SOB REGISTRO -- Ano,
Cr. $ 63,00. Semestre Cr. $ 33,00. EXTRANGEIRO: Ano, Cr. $ 133,00. Semes-
tre Cr $$ 67,00. Sucursal em São Pauloi Rua D. José de Barro*. 323.* le-
Ufane, 4-7866. AGENTES EM TODAS AS CAPITAIS E PRINCIPAIS CIDADES 00 BRASIL,
REPRESENTANTES: ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 00 NORTE, S. Knopp & C.°,
Timo. Building. New York City; APRICA ORIENTAL PORTUGUEZA, D. Spanos.
Caixa Postal 434, Lourcnço Marques; URUGUAI, Moratori & Cia. Cons-
tituyente, 1746, Montevidéo; Sucursal na ARGENTINA. "Inter-Prensa

Florida, 229, Buenos Aires. Este numero consta do 20 paginas

ao seu concurso manifestaram-
se oportunamente, e os tricô-
lores cederam o centro-avante
que poderia ter sido o esperado,
titular da posição, impressão que
provocou com destacadas "per-

formances" no Bangú A. C.
Agora, dispensado pelo cam-

peão paulista em circunstan-
cias nada recomendáveis, Anito
está novamente no Rio, e já anun-
ciou seus entendimentos com
o Fluminense F. C. no sentido
de sua volta à atividade. Natu-
ralmente, o grêmio de Álvaro
>^Ta*^l»£ujcíará do "assunto como
merece, mesmo porque^ n£ô"-*ér

conveniente 
um mau negocio

VICENTINE FOI 0 MELHOR

EMPRÉSTIMO JA' REALIZADO PELO

FLUMINENSE F C. 0 CANTO DO

RIO F. C. DEVOLVEU-O EM GRANDE

FORMA E VEIO A SER UM DOS

BONS INTEGRANTES DO ESQUADRÃO

DE 1943.
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quando os empréstimos efetua-

dos até aqui apresentaram ju-
—r?gs. altamente compensadores e

o capital aplicado^ P^ssue^sóli-
das garantias...
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LEMBRE-SE DISTO:
as grandes reportagens esportivas são feitas SEMPRE pela

P. R. A. 9 com

ao microfone!

e tem mais;
ás 12 hs.
ás 19 hs.

¦

;'..V?-"JS"

"Esportes ao Meio-dia" com AYLTON FLORES."Esportes pela sua" PRI-}
ás 19 e 5-"Galho de Urtiga" com o "venenoso"

ANTÔNIO CONSELHEIRO
:

¦ 
'¦

AOS DOMINGOS:

ás 15 hs. - Transmissão do jogo principal da
rodada.

ás 20 e 30 - "Resenha Esportiva" - o melhor ra-
dio - noticiário - esportivo do radio
brasileiro.
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Vi

Blguá
Cem Hercules pela frente
Viu-se Biguá abafado :
— Que. batente, que batente,
Não trabalho no "pesado"...

Mas quando enfrentou Pardal,
Logo disse o "indio", feroz :
— Esse agora é o tal ?
Ah, ah, é "comida" p'ra nós I...

O. K.
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VELHO CARPA escreve: *$» *«, ,*. *m.*gt***£:^ 4#«Htv »»»« #M»

jBi !

|/ Muito se tem escrito, bastan-
te se tem falado sobre o estado
cm que se encontra a nossa na-
taçao metropolitana. Após o pe-
liodo brilhante, animado pelos
magníficos Fla-flus aquático;, ten-
do seu ponto alto na conquis-
ta do Campeonato Sul-ameri-
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Um balanço na temporada de
ta bons resultados técnicos
messas, acusando um trabalho eficienfc

1943-4
e anim

cano de Viná dei Mar. coroada
ainda com a obtenção de "re-

cords" mundiais, deixou a nos-
sa natação de figurar entre os
desportos que prendiam a aten-
Çao de grande numero de des-
portistas. Foi um período de-
solador em que as competições
perderam a assistência entusi-
asta que já havirm adquirido, em
que os "records" escassearam
de uma maneira assustadora c
que mesmo resultados técnicos
realizados pecavam pela falta
de valor.

Entretanto, os poucos que se
interessavam pela natação e os
dirigentes preocupados com este
estado, não esmoreceram e a na-
taçao infanto-juvenil foi tra--
balhada. e porque não afirmar,
foi muito bem trabalhada, ai-
cançando resultadcs que me-
recíam um pouco mais de pro-
paganda e um pouco mais de a-
tenção dos entusiastas. Nesta
fase da nossa aquática a anima-
çao se fez sentir porque o Flu-
minense arrebatou do Tijuca
o campeonato da categoria e.
para consegui-lo*, lucreu derm-
siado a nossa natação, pelo es*
forço que um realizou para con'
servar o título e que o o.itro em-
pregou para arrebata-lo.

E, após isto! o Fluminense teve
fempre de se empregar, consc-
guindo ainda o títulovde cam*
peão na temporada seguinte
que foi a passada. Mas não pou-
de conservar a "leaderança" dos

.concursos que o America, bem
organizado e por demais anima-

TAUTA RODRIGUES. A FOR-
MIDAVEL N/DADORA DO
FLUMINENSE F. C. QUE AQUI
VEMOS RECEBENDO UM FRE-
MIO DAS MÃOS DE MARIA
LENK, E* UMA DAS ESPERAN-
£AS ÜA. NOSSA AQUÁTICAÍX,

do, lhe anel
rada. E este
rece firme
peonato que*
pleto êxito a.'
realizando na
minense tudo ffl
to melhorou
cursos, para l
tulo de tn-cai

Eis porque'
lharam bem-
taçao, sem qug£
servassem ali

Foi neste ai
ve! animação
dores se vêem fii
Hdades de
superar mesi
existentes, r^oi:
ti mos, ante a
lores e ame
entre Talita
as vezes o •'

patizas foi
mos as
vilhosas de Edil
resultados de^
gda Anacoret

E se voltarj
masculina. qu|
tessante ocoi

cepcional de
pziger nao; |i?
tes; a energia
atuações de Af§|^
cousas que prMf
lhante para ij|
onde vários
vem ser citai
sos e dignos
Azicoff, Romulo,
Boghosiam, Ewi
sa e uma outra
longo enumerar^
mo }á passaram p
adulta, e ondeij
vencedores, est^è W^
lhores feiros.

- -Como vemos*g
se ÍQ2 no decurso~<£v
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ipresen-
!as pro-

clubes.

tempo-
rica apa-

o cam-
de com-

que vem
e o Flu-
tal mui-

llttmos con-
Ita do ti-

traba-
te da na-
kit se con-

sde nota-
ins nada-
com qua-
chegar a

resultados
que assís-

de tricô-
pegas

linde vari-
classe de

«observa-
mara-

i, os bons
rtè e Ma-

a parte
isa inte-

filasse ex,
fredo Lei-

prece den-
\yetx e as

reitoza, são
futuro bn-

aquática,
mes de-

O futuro-
|içSo como
tno. Aram
Maria Eli-

que seria
guns mes-

natação
figuram como
"adados a me'

alguma cousa
istas duas tem-

poradas. em que o estado desa-
nimador da natação adulta dei-
xou preocupados os adeptos da
nossa aquática. Felizmente, nesta
temporada a cousa se desenro-
Ia com aspeto mais animador.
Os demais clubes resolveram
se interessar mais e o Fluminen-
se, para conservar a "Icaderan-

ça", teve de se empregar bas-
tante no Campeonato de Prin-
cipiantes. a conte uma arre-.
metida bem calculida do C. R.
Botífogo. que teve um grande
mérito na movimentação des-
ta temporada.

Vários "records" já tomba-
ram. Destaca-se em primeiro
plano uma "perfomance"- no-
tavel de Paulo Fonseca e Silva.
O* bravo campeão recordista
sul americano, após um breve
descanço, voltou em esplendi-
da form . e conseguiu, no con-
curso de outubro, melhorar seu
"record" de cem metros e su-
pera-.lo de maneira espetacular,
alcançando a marca de I'03"2.
que firma sua situação em cias-
se internacional. E não foi só isto.
porque também vários "recor-

*ds" de classe não resistiram ao
assedio de Margarida Nunes Lei-
te, de Alcindo Leipziger e de umas
turmas de revesamento. E' in-
teressante também registrar que
todos os revesa mentos foram
vencidos em "performances" que
ficaram bem perto dos "records"

existentes.

Tudo augura uma atuação
boa para a nossa natação nes-
ta temporada e mesmo na par-
te feminina, onde as provas vi-
nham sendo vencidas em "per-

formances" medíocres, houve me-
lhoras acentuadas no ultimo con-
curso, com resultados satisfa-
torios.

Em rela ão à natação brasi-
leira, não podem os cixiocas, ain-

to trabalho para fazer melho-
rar a nossa aquática, porque os
argentinos melhoraram muito»
a ponto de estarem realizando
resultados numerosos e surpre-
endentes I

MAGDA ANACORETA E NORMA
LEMOS. ESTILISTAS DE COS.
TAS E "CRAWL". SÃO DOIS
VALORES EM PERSPECTIVA.
MAN FREDO LEIPZIGER. DO
C. R. ICARA!', PODE SER
CONSIDERADO* UA MARAVI-
LHA. POIS ATÉ HOJE DETÉM
OS RECORDES DAS CATEGO
RIAS PELAS QUAIS TEM PAS-
SADO E OSTENTA UM TITU-
L0 SOBERBO DE INVICTO*
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da este ano, concorrer com os
paulistas com probabilidades de
êxito mas a equipe carioca po-
dera se fazer representar me-
lhor e é necessário ainda mui-
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O PROGRAMA DE RECREAClO DOS
PRESIDIÁRIOS E VASTO E CONSTITUÍDO
SEMPRE DE GRANDES ESPETACULOS.AOUI
VEMOS UM ASPECTO DA FORMIDÁVEL AS
SISTENCIA A UMA REUNIÃO PUGILISTICA.
DE QUE PARTICIPAM ATLETAS DE RE-
NOME. E ORIENTADA POR JORNALISTAS.
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APÓS 0 TRABALHO NAS FIAÇÕES. TECELAGENS. LAVAN-
DARIAS E OUTROS ESTABELECIMENTOS. OS DETENTOS RE-
CEBEM AULAS DE CALISTENIA. COM RESULTADOS EXCELEN-
TES. EM TODA ESSA ORGANIZAÇÃO SALIENTA SE A COOPERA-
CÃO DOS JORNALISTAS DESPORTIVOS E AQUI VEMOS UM DELES.
UMPIRE MANNING (A' DIREITAS PRATICANpO O POPULARIS-
SIMO 'BASE BALL'\
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Os desportos colaboram com os criminologistas I

A Penitenciaria de Ohio está
colhendo resultados excelentes

¦']

Nio ha muitos anos passa-
t?os. os criminosos segregados
da sociedade eram recolhido
a* presídios sórdidos, alojados
em celas escuras e imundas, mal
alimentados e tratados peles
feus vigilantes como lixo numa-
no. A evolução da criminologia,

á luz dos problemas sociais dos

^á nossos dias. veio reformar com-

P, pletamente os sistemas até en-
tio adotados. Os criminosos dei-

xaram de ser considerados "lixo".

A psico-patologia indicou no-
vos caminhos e a pedagogia apli-

Sfrlf:

W

cada ao assunto mostrou aspéc-
tos até então ocultos. Enfim, a
humanidade mostrou-se mais hu-
mana ao tratamento de suas cha-
gas.

Hoje. em todos os grandes cen-
tros do mundo, os presidiários
não mais são tratados como sê-
res inferiores, e sim como trans-
viados que poderão voltar a ser
úteis à sociedade.

O programa de reeducação
dos criminologistas contempo-
ranços é gigantesco c complexo
e as atividades desportivas estão
ocupando um plano de extra-
ordinário relevo. Na Peniten-
ciaria de Ohio. nos EE. UU., de-
senvolve-se um formidável tra-
balho nesse sentido, com resul-
tados surpreendentes. Ao invez

de como anteriormente a pn-
são significar a sepultura física
ou moral do recluso, é. presen*
temente, um estabelecimento de
reconstituição do individuo. As
vantagens da inclusão dos des por-
tos nos programas reforma torios
foram tentadas a principio pelo

:• ,

Capitão Baer. chefe dos guar
das da prisão, e efetivadas quan-
do o General Frah k Henderson
foi designado diretor. Nada me-
nos de 4.000 prisioneiros fo-
ram beneficiados pelo exito dessa
campanha e, agora, cerca de 500
praticam, regularmente, o "base-
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SABONETE
DE REWER
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assegura uma
limpeza perfeita!
Dura multo echel-

ra 8 era pre!

^i

¦ 
..-¦:

mm

;-::

ti ^fs j^tfsr

3&W»

!¦":•''.

.»,,,.

m

,*àt£0m*-
•;€:- 'w- ¦

Ri'*->

':>5 
J?

Miw
¦ ***** .UWR. "«ÍM*

"¦ ' TÉ" j &«¦

'i'tt"i ,rr<?

:-.m

-fZ^m

i*&> m

AS EQUIPES DOS PRESIDIÁRIOS DA
PENITENCIARIA DE OHIO GOZAM
DE FAMA. OS QUADROS DE "BASE-
BAIT\ A' GUIZA DE TRElhO. FOR-
MAM SE DE BRANCOS E NEGROS, E
OS EKSAIOSSÂO VERDADEIROS EN-
CONTROS DE LEÕES... MAS A FAMA
JUSTIFICA SE PLENAMENTE COM A
EFICIÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO E
DOS SEUS DIRIGENTES. ENTRE OS
QUAIS FIGURA PAT BLAER. TÉCNICO
DE BOX, QUE FOI PREPARADOR DE
GENE TUNNEY PARA 0 MEMORA-

VEL COMBATE COM DEMPSEY.

". -¦¦ v;li"?

1 "
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bali" e 100 o "volley-ball". sendo
o inverno aproveitado para a
pratica do box e luta-Uvre ou
"çatch-as-catch-can" em recin-
tos fechados. Só ficam exclui'
dos os física ou mentalmente in-
capazes e aqueles classificados
pelos especialistas como incor-
rigiveis.

Warden Henderson, uma per-,
sonalidade nos EE. UU. pensa,
firmemente baseado, que os des-
portos auxiliam a eliminação
de agentes nocivos do raciocínio
dos criminosos e fazem da ob-
jetivada rehabilitação um fácil
problema.

' 

:'¦

Números atrazados desta
revista na Bahia

Pedir a ALFREDO J. SOUZA
Rua do Colégio, 8 — Salvador
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E PROSSEGUE O 1NACABAVEL CAMPEONATO DE 43... FÁCIL AS

VITORIA DO VASCO SOBRE O OLIMPICO E AMERICA SOBRE A

ATLÉTICA. NXO SE REALIZARAM OS OUTROS JOGOS.

Na semana que se passou, ape-
sar do bom tempo reinante, só-
mente dois prélios do campeo-
nato principal foram realizados.
Isto porque o S. CristovSo en-
tregou o ponto ao Sampaio e o
Bonsucesso não apresentou sua
primeira turma para bater-se
com o Carioca.

Dos jogos efetuados vence
ram os favoritos. O Vasco myv
teve sua posição de vice-licler
batendo espetacularmente o Olim-
pico pelo elevado "score" de 60
a 21. Os cruzm^ltinos atuaram
sem Adilio e Timbira que estão

olímpico — Mario (6), Luc»o,
Laercio, Paulo (2), Anton:o (2)
e Oswaldo.
2.°s quadros — Venceu ainda o
Vasco por 60 a 21

AMERICA — ATLÉTICA

a 21
33
Lima

1° tempo ~ America, 24
fjnaj — America. 43 a
:u z _ Rubens Cerqucira
iscai — Heitor Pereira
quadros — AMERICA- Heraldo
(2). Oswaldo (2). Marinho (17 ,
Armando (4). Guerra. Cinio (4).
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O qundro do S. Paulo Potcbol Cub que vem de Icvnntnr de formn

brilhante o campeonato paulista de basquete.

cumprindo pena e os "miliona-

rios" não contaram com Dou-
rado, Abelardo c Bolonha. No
outro prelio realizado o Ame-
rica lutando cm sua propiia casa
e confirmando seu favoritismo
levou a melhor sobre a Atleti-
ca por 43 a 33. Os o.mericanos
apresentaram vários valores no-
vos. ao passo que a Atlética con-
tou com os seus defensores cos-
tuméires. Os jogos comporta-
ram os seguintes detalhes:

VASCO X OLÍMPICO

a 8l.° tempo — Vasco. 21
final — Vasco. 69 a 10
jv.iz — Aladino Astuto
fiscal — João Lopes Coelho
quadros — vasco — Paulinho.
Ribas (4), Pixe (2). Alfredo (19),
Baiano (2), Clcto (9) c Plutão
(22).

Hélio Santoro (12), Hélio Ca-
talanoe Nilo (12).

atlético — Eduardo, L^ude-
mir (9). Barquinha (2). Gaso-
lina (15). Ra munao (I). Oswal-
do, Haroldo. Oiorino (2) e Ba-
rata (4). Na 2." divisão venceu
o America por 31 a 21.

CARIOCA X DONSUCESSO

Como já ficou dito acima so^
mente o jogo d\ 2.» divisão foi
efetuado. O triunfo coube ao Ca-
rioca por 55 a 38. Os leopoldi-
nenses não se apresentaram para
a disputa principal.

SAMPAIO X S, CRISTÓVÃO

Antecipadamente, o simpático
grêmio de Figueira de Melo já
havia feito a entrega do ponto.

»1 -HEPAX
PACIFICADOR DO FÍGADO

PROOUfO DO'.lAflOJMaTÒftlO ©A ÒÔA«ABIDINA

VERDADEIRA REUNI XO
JORNAL1 STICA

Um detalhe sobremodo de-
notador do carinho com que a
administração publica mineira cui-
da das coisas dos desportos, diz
respeito aos convites formula-
dos aos jornalistas. Estão os pro-
motores de regata vivamente
empenhados em promover uma
formidável reunião de cronistas,
por ocasião da Regata da Pam-
pulha, de proporções inéditas,
superando, mesmo, as grandes
concentrações feitas por ocasião
da temporada dos futebo'istas
em Caxambú. em preparativos
para o Campeonato do Mundo,
em 1938, e quando da inaugu-
ração da imoonente praça de des-
partos do Minas T. C.

O intercâmbio jornalístico
dos especializados em despor-*tos tem produzido, sempre, os
melhores resultados, pois da en-
sejo a que se identifiquem to-
dos em prol de um ideal comum
e que da troca de idéias suria
uma coordenação sempre mais
exata.

E a considerar a animação que
ora se observa nos respetivos se-
tores pela promissora compe-
tição de 12 p. f.. e ainda o zelo
e primor dos mineiros em suas
iniciativas, não ha a menor hc-
sitação em se afirmar que esse
acontecimento registrará uma
conquista de expressão inesti-
mavcl para c futuro do remo em
nossa terra.

13 de Janeiro de. 1944

bélico mundial que tão rudemen-
te se fazem sentir em todos oi
ramos da atividade humana» ^0'*
foram menos inclementes com
os desportos. Aqui no Brasil, por
exemplo, e em face de razões jus-
tíssimas e de interesse nacional,
deixaram de ser realizados di*
versos campeonatos nacionais, ati-
vidades que no concerto despor-
tivo constituem o cLmax.
| E' fácil avaliar, pois. com que
satisfação foi recebida a noti-
cia de que a Prefeitura de Belo
Horizonte decidiu inaugurar a
pratica do remo na maravilho-
sa capital montanheza com um
certame que exibe todas as ca*
rateristicas de um campeona*
to brasileiro. A' Regata da Pam*
pulha, como ja focalizamos, de-
verão estar presentes as gran-
des figuras do nosso remo, já que
os promotores decidiram em-
prestar-lhe o maior brilhantis-
mo. aproveitando todas as fa-
cilidades que a excepcional lo-
calização da cidade permite.

Foram, desta maneira. Con vi-
dadas as entidades regionais mais
próximas e já estão chegando
as primeiras adesões. Demons-
trando o êxito da tarefa de Car-
los Martins da Rocha, um exem-
pio de singular entusiasmo e des-
prendimento. e a quem foi dada
a difícil incumbência dos con-
vites às federações especializa-
das. cariocas, paulistas e espi-
ritosantenses garantiram a sua
ida. H\ restrições quanto ao com-
pareci mento dos gaúchos, con-
tudo, a expectativa é de otimis-
mo, porquanto os sulinos são in-
dispensáveis a uma competição
desse gênero pela sua grande ex-
pressão, tantas e tantas vezes
comprovada.

BOAS - FESTAS

Da conceituada firmi Santos
L. Moreira Leite (SuperbaU) des-
ta praça recebemos cumprimen-
tos de Boas-Festas e votos de
felicidades no Novo Ano.

Agradecemos, e retribuimos da
mesma mineira.

CARIOCAS. PAULISTAS E
CAP1CHABAS NA REGATA

DA PAMPULHAI

AGUARDA-SE, APENAS, A RESPOSTA
DOS GAÚCHOS a' INICIATIVA DOS

MINEIROS

Escreveu fausto fonseca,
de Belo Horizonte —

As conseqüências do conflito

MíMno*
BELEZA
•VIGOR

eos
CABELOS

QUEDA DOS CABELOS
Cdlvície precoce

íwmmi»
ALEXANDRE

INSUPERÁVEL
Hè cinqüenta anos

ALMANAQUE

EU SEI TUDO

PARA 1944
¦

A' venda em toda parte.

Cr. $ 8t00 em todo o Brasil
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Sagrou-se o Paysandú Bi-campeão Juvenil de Basqueteból!
OUTRO BRILHANTE FEITO DO TRADICIONAL CLUBE DE DELO HORIZONTE

*.
(De RENATO CAIRO, distribuição da Eclética Mineira S.

ÊflS<H*:f{-,-! '¦".'¦""

¦

Grande desenvolvimento tec-
nico atingiu o "basqueteból" ju-
venil em Minas Gerais, graças
aos esforços de uma plêiade de ab-
negados que trabalham para en-
grandecê-lo

Destacam-se os batalhadores
Ayerton Araújo (Fu'-Manchu)
e J. Etiene Filho, aquele técnico
da equipe campeã e este o atual
diretor técnico da entidade cs
pecializada

O CAMPEONATO DE 1943

Previa-se para o certame do
corrente ano um transcurso mo-
vimentado, interessante, cheio de
técnica e entusiasmo. E confir-
maram-se as espectativas. O que
se viu foi um campeonato bri-

lhante. apresentando verdade»-
ros azes do esporte da cesta.

Inscreveram-se seis concorrentes
Paysandú', Cicle. Minas, Cru-
zeiro. Atlético e America, to-
dos dispostos a conquistarem
o título de campeão.

Realizado o Torneio Inicio
o Paysandú' consegue impor-
se aos seus adversários sagran
do-se vencedor. Daí inicia-se a
onda de favoritismo para o cam-

peão de 42. que se mostrava dis-

posto a conquistar o titulo de
Bi Campeão. Entretanto, seus an-
tagor.istas também estavam cre-

ção, pois na verdade sua equi-
pe desenvolvia um elevado pa-
drão técnico. Os campeões são
os seguintes: Decio, Dolabela,
Zeiner, Bicalho, Nib. Abramo.
Fux

Messias. Paulo, Requione e
Demarco.

MOVIMENTO TÉCNICO

Digno de referencia é o mo-
vimento técnico apresentado. Re-
alizou 9 partidas das quais ape
nas duas vezes não conseguiu
vitoriar-se, notando quef em am-

res encestadores tendo
conquistado 66 pontos.

kmbo'

O CARTEL DE VITORIAS

Com este feito a equipe /u*
venil do Paysandú' aumentou
consideravelmente seu cartel de
vitorias. Os seus expressivos tri-
unfos bem atestam o valor de
seus jovens defensores. Eis ai-

guns de seus triunfos no corren-
te ano: Fluminense 49 x 23 —

Botafogo 33 x 31 — Flamen-

go 42 x 29 — Riachuelo 25 x
2| — Tijuca 42 x 33, vitorias

M

1*8

CAMPEÕES DE 43
EM SÃO PAULO

l* Divisão:
l."s turmas — S. Paulo F. C.
2.*s turmas — E. C. Corinthians
Paulista
feminino — Escola Superior de
Educação Física
juvenil — E C. Pinheiros
infantil — Liceu Acadêmico S
Paulo
ginasial — Colégio Mackensie
torneio estimulo — Extra Co-
rinthians
classificação co interior — Tau-
bate C. C.
lance livre individual — Walce
mar Argento — S. Paulo F. C.
— 45 pontos
lance livre coletivo — C. A. Pau-
listano — 504 pontos
2.» Divisão: ainda não terminei'.

Jogcs abertos do interior — mas-
culino — Sorocaba
feminino — Santos

EM BELO HORIZONTE
I.» Divisão: America F. C.
2.» Divisão — America F. C
juvenil — S. C. Paysandú

EM PORTO ALEGRE
E. C. Internacional

EM CURITIBA
I

Curitiba F. C.

NO RIO

Todos os certamens estão para
terminar. Os ponteiros atuais
são os seguintes:
l.» Divisão — Botafogo F. C.
2." Divisão — Tijuca F. C.v
juvenil — C. R. Flamengo

America F. C.
individual — Odim
Tijuca — 44 pon-

aspirantes -
lance livre
Sarmento -
tos
lance livre coletivo
C, — 87 pontos.

TiiJUC l T.

Jr ! v*»^
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Ayrton Araújo mais uma vez levou seua juvenis ao triunfo e aqui o vemos, á esquarda, ao lado doj bi-2in*?.-5as.

denciados a uma brilhante atu- '

ação e mesmo a posse do título
máximo.

Inicia-se o campeonato e o
Paysandú' mantêm-se invicto o
l.° turno. Ao terminar o cam-
peonato o almejado título per-
tencia ao grêmio auri-anil, que
com este feito conquistara o bi-
campeonato, não invicto, pois

apezar de sempre ocupar a li'
derança -o "placard" 

por duas
vezes acusou a sua derrota.

As exibições do Paysandú' cons-
tituiam sempre motivo de atra-

bas a diferença foi apenas de 1
cesta. Teve 273 pontos pró e 195
contra.

Os resultados de seus jogos
foram os seguintes: l.° turno:

Cicle — 35 x 21; Atlético —

20 x 18; America — 25 x 21
Minas — 19 x 17; Cruzeiro —

39 x 18; 2." turno. Cicle — 26
x 28 (contra ; Atlético — 34
x 19; America — W. O.; Mi-
nas 25 x 27 (contra) e Cruzeiro
50 x 26.

Seus defensores Zeiner e Nib
classificaram-se como os melho-

estas conseguidas na têmpora-
da realizada em janeiro no Rio,
na qual somente contra o Ame^
rica e com o "placard" 27 x 26

S/itoria 
não lhe sorriu. No Tor*

o Aberto da F. M. B. venceram
as equipes secundarias do Atle-
tico e do Minas e a 1." divisão
do Atlético.

Um elogio se faz sentir neces-
sario ao seu dedicado técnico
Ayerton Araújo, merecedor dos
mesmos aplausos e referencias
feitas aos pupilos.
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E PROSSEGUE O INACABAVEL CAMPEONATO DE 43... FÁCIL AS
VITORIA DO VASCO SOBRE O OLÍMPICO E AMERICA SOBRE A

ATLÉTICA. NÂO SE REALIZARAM OS OUTROS JOGOS.

Na semana que se passou, ape-
sar do bom tempo reinante, só-
mente dois prélios do campeo-
nato principal foram realizados.
Isto porque o S. CristovSo en-
tregou o ponto ao Sampaio c o
Bonsuccsso não apresentou sua
primeira turma para bater-se
com o Carioca.

Dos jogos efetuados vence
ram os favoritos. O Vasco m\n-
teve sua posição ce vice-lider
batendo espetacularmente o Olim-
pico pelo elevado "score" de 60
a 21. Os cruzrmltinos atuaram
sem Adilio e Timbira que estão

olímpico — Mario (6). Lúcio,
Laercio, Paulo (2). Antônio (2)
e Oswaldo.
2°s quadros — Venceu ainda o
Vasco por 60 a 21

AMERICA — ATLÉTICA

21l.° tempo — America, 24 a
final — America, 43 a 33
ju z — R«'bens Cerqueira Lima
fscal — Heitor Pereira
quadros — amkrica — Hsraldo
(2). Oswaldo (2). Marinho (17),
Armando (4). Guerra, Cirilo (4),

F™"M**¥fBMBBBBBrTBlBBBtlMBM^^M»i '' ^ - ,i ;U. ^^^'^^^^¦^^BBBI BBfy^B rfÉgL» 
^JjBB 

BM
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O quadro do S. Paul» Futebol Cub quo vem de levantar de forma
brilhante O campeonato paulittta de basquete.

cumprindo pena c os "miliona-
rios" não contaram com Dou-
n\c'o, Abelardo c Bolonha. No
outro prelio realizado o Ame-
rica lutando cm sua propi ia casa
e confirmando seu favoritismo
levou a melhor sobre a Atlcti-
ca por 43 a 33. Os americanos
apresentarem vários valores no-
vos, p.o passo que a Atlética con-
tou com os seus defensores cos-
umeires. Os jogos comporta-
ram os seguintes detalhes:

VASCO X OLÍMPICO

81.° tempo — Vasco, 21
finr.l — Vasco, 69 a 10
juiz — Al&dino Astuto
fiscal — João Lopes Coelho
quadros — vasco — Paulinho.
Ribas (4), Pise (2), Alfredo (19),
Baiano (2). Clcto (9) e Plutao
(22).

Hélio Santoro (12), Hélio Ca-
talano e Nilo (12).

atlético — Eduardo. L*udc-
mír (9). Barquinha (2), Gaso-
Iina (15). Ra munao (I). Oswal-
do, Harcldo, Otorino (2) e Ba-
rata (4). Na 2." divisão venceu
o America por 31 a 21.

CARIOCA X DONSUCESSO

Como já ficou dito acima so-
mente o jogo d\ 2,* divisão foi
efetuado. O triunfo coube ao Ca'
rioca por 55 a 38. Os leopoldi-
nenses não se apresentaram para
a disputa principal.

SAMPAIO X S. CRISTOVXO

Antecipadamente, o simpático
grêmio de Figueira de Melo já
havia feito a entrega do ponto.

HEPAX
PACIFICADOR DO FÍGADO

PftOOUTQ» DO lA&ORATÒKlO DA ÒUAtAMIDINA

VERDADEIRA REUNIÃO
JORNALÍSTICA

Um detalhe sobremodo de-
notador do carinho com que a
administração publica mineira cui-
da das coisas dos desportos, diz
respeito aos convites formula-
dos aos jornalistas. Estão os pro-
motores de regata vivamente
empenhados cm promover uma
formidável reunião de cronistas,
por ocasião da Regata da Pam-
pulha, de proporções inéditas,
superando, mesmo, as grandes
concentrações feitas por ocasião
da temporada dos futebo'istas
em Caxamtú, em preparativos
para o Campeonato do Mundo,
em ^1938. e quando da inaugu-
ração da imDonente praça de des-
partos do Minas T. C.

O intercâmbio jornalístico
dos especializados em despor-
tos tem produzido, sempre, os
melhores resultados, pois da en-
sejo a que se identifiquem to-
dos em prol de um ideal comum
e que da troca de idéias suria
uma coordenação sempre mais
exata.

E a considerar a animação que
ora se observa nos respetivos se-
tores pela promissora compe-
tição de 12 p. f., e ainda o zelo
e primor dos mineiros em suas
iniciativas, não ha a menor hc-
sitação em se afirmar que esse
acontecimento registrará uma
conquista de expressão inesti-
mavcl para o futuro do remo cm
nossa terra.

CARIOCAS. PAULISTAS E
CAPICHABAS NA REGATA

DA PAMPULHA!
AGUARDA-SK. APENAS. A RESPOSTA
DOS GAÚCHOS a' INICIATIVA DOS

MINEIROS

Escreveu FAUSTO FONSECA,
de Belo Horizonte —

As conseqüências do conflito

13 de Janeiro de 1944

bélico mundial que tão rudemen-
te se fazem sentir em todos os
ramos da atividade humana, não
foram menos inclementes com
os desportos. Aqui no Brasil, por
exemplo, e em face de razões jus-
tíssimas e de interesse nacional,
deixaram de ser realizados di-
versos campeonatos nacionais, ati-
vidades que no concerto despor'
tivo constituem o clímax.
| E' fácil avaliar, pois, com que
satisfação foi recebida a noti*
cia de que a Prefeitura de Belo
Horizonte decidiu inaugurar a
pratica do remo na maravilho'
sa capital montanheza com um
certame que exibe todas as ca-
rateristicas de um campeona-
to brasileiro. A' Regata da Pam-
pulha, como ja focalizamos, de-
verão estar presentes as gran-
des figuras do nosso remo. já que
os promotores decidiram em*
prestar-lhe o maior brilhantis-
mo, aproveitando todas as fa-
cilidades que a excepcional lo-
calização da cidade permite.

Foram, desta maneira, con vi-
dadas as entidades regionais mais
próximas e já estão chegando
as primeiras adesões. Dcmons-
trando o êxito da tarefa de Car-
los Martins da Rocha, um exem-
pio de singular entusiasmo e des-
prendimento. e a quem foi dada
a dificil incumbência dos con-
vites às federações especializa-
das. cariocas, paulistas e espi-
ritosantenses garantiram a sua
ida. Hi restrições quanto ao com-
pareci mento dos gaúchos, con-
tudo, a expectativa é de otimis-
mo, porquanto os sulinos são in-
dispensáveis a uma competição
desse gênero pela sua grande ex-
pressão, tantas e tantas vezes
comprovada.

BOAS - FESTAS

Da conceituada firmi Santos
L. Moreira Leite (Superball) des-
ta praça recebemos cumprimen-
tos de Boas-Festas e votos de
felicidades no Novo Ano.

Agradecemos, e retribuímos da
mesma mineira.

AUWO*

BELEZA
•VIGOR

eo»
CABELOS

QUEDA DOS CABELOS
Calvicie precoce

ALEXANDRE
INSUPERÁVEL
Há cinqüenta anos

ALMANAQUE

EU SEI TUDO

PARA 1944

A' venda em toda parte.

Cr. $ 8,00 em todo o Brasil
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Sagrou-se o Paysandú Bi-campeão Juvenil de Basqueteból!
OUTRO BRILHANTE FEITO 00 TRADICIONAL CLUOE OE BELO HORIZONTE
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Grande desenvolvimento tec-
nico atingiu o "basqueteból" 

ju-
venil em Minas Gerais, graças
aos esforços de uma plêiade de ab-
negados que trabalham para en-
grandecê-lo.

Destacam-se os batalhadores
Ayerton Araújo (Fu'-Manchu)
e J. Etiene Filho, aquele técnico
da equipe campeã e este o atual
diretor técnico da entidade es-
pecializada

o campeonato de 1943*

Previa-se para o certame do
corrente ano um transcurso mo-
vimentado, interessante, cheio de
técnica e entusiasmo E confir-
maram-se as espectativas. O que
se viu foi um campeonato hri-

CAMPEÕES DE 43
EM SÃO PAULO

I.* Divisão:
l.*s turmas — S. Paulo F. C.
2.*s turmas — E. C. Corinthians
Paulista

- Escola Superior de
Física

E. C. Pinheiros
Liceu Acadêmico S

Mackenste
Extra Co-

Tau-

feminino -
Educação
juvenil —
infantil —
Paulo
ginasial — Colégio
torneio estimulo —
rinthians
classificação co interior
bate C. C.
lance livre individual — Walce
mar Argento — S. Paulo F. C.
— 45 pontos
lance livre coletivo — C. A. Pau-
listano — 504 pontos
2.» Divisão: ainda não terminou.

Jogos abertos do interior — mas-
culino — Sorocaba
feminino — Santos

EM BELO HORIZONTE
!.* Divisão: America F. C.
2* Divisão — America F. C.
juvenil — S. C. Paysandú

EM PORTO ALEORE
E. C. Internacional

. 
¦•

EM CURITIBA

Curitiba F. C.

NO RIO
Todos os certamens estão para

terminar. Os ponteiros atuais
são os seguintes*
I.» Divisão — Botafogo F. C.
2.* Divisão — Tijuca F. C.
juvenil — C. R. Flamengo
aspirantes — America F. C.
lance livre individual — Odim
Sarmento — Tijuca — 44 pon-
tos
lance livre coletivo — Tijuc>. T.
C — 87 pontos

lhante. apresentando verdadei-
ros azes do esporte da cesta.

Inscreveram-se seis concorrentes
Paysandú'. Cicle, Minas, Cru-
zeiro. Atlético e America, to-
dos dispostos a conquistarem
o título de campeão.

Realizado o Torneio Inicio
o Paysandú' consegue impor-
se aos seus adversários sagran-
do-se vencedor. Daí inicia-se a
onda de favoritismo para o cam-
peão de 42. que se mostrava dis-
posto a conquistar o título de
Bi-Campeão. Entretanto, seus an-
tagor.istas também estavam cre-

ção, pois na verdade sua cqui
pe desenvolvia um elevado pa-
drão técnico. Os campeões são
os seguintes: Decio, Dolabela,
Zeiner, Bicalho, Nib, Abramo,
Fux

Messias. Paulo, Requione e
Demarco.

MOVIMENTO TÉCNICO

Digno de referencia é o mo-
vimento técnico apresentado. Re-
alizou 9 partidas das quais ape-
nas duas vezes não conseguiu
vitoriar-se. notando que em am-

res encestadores tendo
conquistado 66 pontos.

ambo

O CARTEL OE VITORlAí^

/ ¦

Com este feito a equipe ju-
venil do Paysandú' aumentou
consideravelmente seu cartel de
vitorias. Os seus expressivos tri-
unfos bem atestam o valor de
seus jovens defensores. Eis ai-
guns de seus triunfos no corren-
te ano: Fluminense 49 x 23 —
Botafogo 33 x 31 — Flamen-
go 42 x 29 — Riachuelo 25 x
21 — Tijuca 42 x 33, vitorias
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' -"lflFv*1-ÍÂ^''mm mV^^immm^iSÍm^^^^^^m^m^^^w^^SÊ WÊ¦fl flKUflMáiB Bfl. - .flJflf' m.ãfrsm??mm mmmMÊmw£mí---m''- Wmimmme$my'-W&m A KwJ^M^VwÍh 1mjimrwjffiffiffiral.BWSt Irai?-*T,'V behi MrÊt^^W^w ni 1 ¦¥• '^al m\!-$
fla BBa llflfll^'!! B^BBsfflmiTOlBr^lW^-^^^^B IVBy- Jj .'llf m1 lti.'l V flflflfl»Ã^^r^vo>aBBJM Mp^r^. .^JMBMBflflflfll /.-;

BRzffWJBl^^^^flfl B " flflflrfJBfllB ¦¦/¦¦»¦¦ flB: flBV Bi RlIVflfllflflV ( BH BMBflmVl: l$lvv' ' ^^B I w

¦ c ¦¦• ¦ ¦i^mmm»'Ék. ¦ '.<^ " bBb^III'1^^flflflflB"*^a^T::'V> ¦" X V.viíBB B ''>
^B^^BM^BwBB^flJ ¦ ¦ v^^" -i . .B BkSh. . ^Tf':! .'JB Br« fc-MájB ¦' .V.---B/ Br' -"¦ í'i'- ' vS«tn^i ¦''*%

BflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflB. "% B '^Vflflka* 
f*x A B* S*3KX!&r > ' B ^W^"tJ .JD^fl A^ »s f% MV- ÍV ,"< $^«,v*Bfl H'-v*»BI flBktt^."'' ê4 Bflflflk ^fll \W J -fkfl BS*!'^SSMBf .-¦! WL-^^mlaWilCSp^M Bmu ¦ IV fü l*SV- ML ¦ ¦¦¦ ¦ ¦i;iív*-)aBl l^aflfl.^fcK''flj fll Ifek '. VfÊMÍJr Am B£%>^jC\flZ> * "¦'¦''BI HB*'.*3flÉflflflBf ^»'--:fl flHr ilí^llllhflSIr-i^iJSlimiwfll fl -Bflflfl Bl»iJ>». BI mr ^KSmZAt. ^mm mtZyTVmJmm ¦ ^. :*^m fl: "-"v-WWflK.^-.yfli flBV. . *. &//' fl'w<VA*<!BJflBl I >-kK'fl Kl m V-JflB .• AH BT •.'JMflMT,' flflBSflflfiV ^^^BKÍS * flflflflV-- ^•.•BB*^ .* fl Bt»- > Bw irJ/M:"Bv:-.'.'HV.'(iffll B^¦1 »*VSbbf / .fll b-M WhittMflBF^¦íaflBflfel'1'B fl ¦ - ¦^-'mt¦' :' k 1 Bi" %B4Mf• «Bcl-flfl^P^BS^fB Wt>

íiíÈMm fl"*'- IflMBflTr' ¦¦ "';Jfll-': '¦' <Pm\ flBfci' ^mV^i-Mm^-mWW^^mP^W-tWn fl •'«
vm BbJBflT^..- B kB Bil U BB m$'¦'¦"-B& ¦ ' ':BI ¦»^'w1*!IbB;'.' B^^^SkIB ¦ "ã
VeV HLf/vflwB fliiJI BfJ Bifl ¦ <¦ :-' ''flflflflw..-: ,:'flflTflfl ¦¥>t¦ ^jflBASiByaBB^<•:: mmVW/:??^ -BBrw£?fí9flflfl ¦¦ - »naipiPJ KB fl*Bfll-::^fll EÉâ^^B fl-M fl|»;-fl«^ -•''•''BeS^m fl ' vi

Itl 11 LI U ii li BtJL'J id wa i' SI ' /fliflt4(ltfll ¦ ^

r'ftffl Bt fll BTJfll Bfir.ò'''BJ BJ,.,. fl BS.f.' BJ ^fMi?!BflflW'. ;,'.,-'-"'fl fl', ¦*¦'&••'¦'¦•¦' Bfc\vj§: • HljBf i .- fl^i» y:J¦¦MuíÁMêWí^mw1^9sMÍ^^Ê BlU
^r/lll Ifll flVI 1^1,1 I 

',¦ 
BJ^^fll flB^^BpR-''' * """-'a ¦¦'-í-«"*:: -fl^l ./¦'.1'',v-'P^k;;.. ":;.-fl ¦¦¦':í¦ ¦ ¦ m-n"¦'¦' 'mW^^Ê0Sm^<Êt^iWÊ flílll^H*í*^flfl HIm^í'*-"'*'¦-BB flB^ ¦ -^T-WflflW'' ""• J áaBBP1^''' ' *H" • "¦*'>~-i-- /-' "¦/''.-;¦ yj^^í-.v ¦Pfc^f '¦,-¦ . '.áTT.- .. ^í.'.':' ¦¦¦J vfv. •¦¦¦.•- VBBB- v' B^flyrBBrflrr^- ^flrrBfljlff^TflyffltBfl^flflfll *'i'

4' '¦'*''*"¦ flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflP^.-;^w 'A^'-^; K ^ ¦' at' ;^^wli^g^^M^aBTl^^T^ifi^^ff^^r^ '' '¦''£&'' '¦¦¦'''-*b^ '• - ''''^rvv ¦ »«l^B^»^E-^^^Bfl^^lIw^aBflCTB

jfo^B B» BV.-^vBb i'3 i^^BflHk^J^ ¦;.>^^bi^';'B B^sbIm BjK^B|K%iPa iflai'-'l^l^fl^Pi W

":'.•;'¦. s
Ayrton Araújo inuiu uma vex levou seus juvenis ao triunfo e aqui o vemos, á esquerda, ao iadi> do» bi-c »:n;>.-5aj

denciados a uma brilhante atu- '
ação e mesmo a posse do título
máximo.

Inicia-se o campeonato e o
Paysandú' mantêm-se invicto o
l.° turno. Ao terminar o cam-
peonato o almejado título per-
tencia ao grêmio auri-anil, que
com este feito conquistara o bi-
campeonato, não invicto, pois

apezar de sempre ocupar a li-
derança o "placard" 

por duas
vezes acusou a sua derrota.

As exibições do Paysandú' cons-
tituiam sempre motivo de atra-

bas a diferença foi apenas de l
cesta. Teve 273 pontos pró e 195
contra.

Os resultados de seus jogos
foram os seguintes: 1." turno:

Cicle — 35 x 21; Atlético —
20 x 18; America — 25 x 21
Minas — 19 x 17; Cruzeiro —
39 x 18; 2." turno. Cicle — 26
x 28 (contra ; Atlético — 34
x 19; America — W. O.; Mi-
nas 25 x 27 (contra) e Cruzeiro
50 x 26. ^

Seus defensores Zeiner e Nib
classificaram-se como os melho-

estas conseguidas na têmpora-
da realizada em janeiro no Rio,
na qual somente contra o Ame-
rica e com o "placard" 27 x 26
a^vitoria não lhe sorriu. No Tor-
ne|o Aberto da F. M. B. venceram
as equipes secundarias do Atle-
tico e do Minas e a I .a divisão
do Atlético.

Um elogio se faz sentir neces-
sario ao seu dedicado técnico
Ayerton Araújo, merecedor dos
mesmos aplausos e referencias
feitas aos pupilos.
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A A. A. Caixa Econômica levantou o titulo
carioca de Remo de 1944 dos bancários!

'¦•viiiífv»'-- * BP^^^^^B ,#,. -, l.*^:" .^^BÍ^^iií^^^ .^0T m^k W' 4b^^^^ yl V ,Ba?^aÉ*r^^
¦^Ç-- ' flk-'~^_.^Bl . ''.._«'' — P* Amí^'- ' flfl BflP ^w J ^MwmWmV^mmA^Bk2mSBIBhBv -tí - ^^mmJf^^•". *. ¦"" *^T _^H BV* *kmmm7ifr>'* mmt \Ww .mW*9^ ^m mW BW ¦^BBl BBfc^Bt . .rW, - ^¦ •>— ¦¦¦»H^yiW^C' .» • rL *^t*f^ ^^mw*wa mw ¦ ^k mmmmA mw .^mma Wf - mr ^^m\

W^M^mmmmmmWÊÊ^^wS^ÊAm%i^Ê^ ' ámWÊWm^^MmW. ^ ^^ÉBh B^HLll ¦¦ .JbV ^5b1bb

^Bk 
^^^m\^mWv^^^AmmmmmÊM9^^mmmmm bYé^^^^bY^^V^Bb^^^ ^^^^^^Bfl ^F^^bYI ^^^^ 

^^¦flkl

fl B^te- '^&jm\' ^^km\ Wwm bv
P> BfcTOwVI H _^*^^^BB BW ¦! I^B P^*^^ * .mwf'

R^^^S^^rfl ¦¦ m^^^^^mmmmx ^bwbwbbbwbwJbbJbbb»bwBbbbbbbb^ 
^^^^m^

Bfl »^BflHB* ' ^éí^BBBBBBB^bbbbbbi^^^^^^^^^»- ^^^^ ••* •

Este barco, da A. A. B. B. lei •mpolgant» carreira na» "yolesiranchea'

a 2, vencendo no» últimos dncoenta metros.

"

^^^^B B^a<C^fl^Bj Bb. ^Bfl BBf s ¦>**•»¦*' >,• ¦ ^BBBBLif ^A\\^ ^^BiC'-^»^-- - ^¦smksií^íís*-''-^™'^'*''' '. .: ^jliMJr^jftjff^ ^^w** ¦. . swÉÉÍbE!^ ^^ ¦

^BkvBH BBm BBV^^^^^ Awb flr ' *r 'í^lh^bb ^ ^^ »^p*"- ** - *•¦ ^^S
•'^BB p^B ' Bfl ^K^9 BaV^k. ^Amw' ^BB I -' ^BBl^BYbT"'" ¦'t»^-«-Í.-^'¦**^'"".! . T*» ¦'. "*^)h^£j^CBBBM&*

^^^TflB Hr^ ^™^^^^^^^^_^^^^BBB*B*1 DF';'s:- ¦""-'¦' .4 HfllBTflr- ^K|^35S?^L^^^^PWfM&L^BBBM BKffiÉifejÍ^I»»SiP ---': >t>r%<{í^ '*! '¦ 
-v

<jB-^4C*9ifl Bifl B^^^BBlkBBk AÍíIHÍhI^m^^B/^^JB^BR
fl BFB Bm^BJ BknnSfefS BBBBMSte^-^^Bw^^^^^-v^flfl ¦i.^BB Bflk. ^^*4HflflBwr j^gfll flPiBi flW ^Bflr«*í'#* " * - vT^V^áMB*»^.^- - —^ mXml BMÉfc».^MiBl BEâsLa Bf ^àmmmm^-iZ^*9™****'"-

¦'VÈÈfc?'' ''WWuW^mm ¦¦?*¦¦ B^^^^^wBBWr ^B^^^^^K^«^SS^'"«bIa'a^^«^i3í',-li--,:

"*3tí*f»lS*Bl BíW^H ET sfeA(S^^iàki'.-«.3ct*--..
^ ^* *. ' "t <- "*4r ' ^ j^^mmX ^mWf^wwmmt mmmT^^Mw-^mmwmt mmmW^ * ^*- ¦ "J oSy^jWBmT^^ ~ ^yB^aE^íirrf^^j^R1'Ajih--» ~ "¦Jli, **- - ^^^U..» <+^\#*^ammMa&9úimm Br ¦ ^^BB BB^r,.^./'--^. .•..•¦ gMBwWBt':*¦ í% * v*^®* ""¦¦'/ ¦ ^ --^^^BUbBNMÉoIB fla^BB ¦¦bb?;-:, .BMBBéí^^-í' TjSS^*• .-• ¦ , ¦¦»'-> '"«"y-^yHH »v ¦¦-;'^S Ik^I^^ ^ysii

v" '**: ' ¦•¦"ki* ' ^v^^ Bfifl 
BMi?SBI Bi»' .-ai Ksl^^^tã^&^w-i-jí?^. - ' yÉwCfl BbW * Byfl Br^^ãfl BTL?^'^'-'"^íMbÍV ^^BÚhs^IIkiL! 2^1 ¦BBb^.^^I ãP^ifll BwL^Éfli HMâfiPL^«^v!*PÍjÍ2LSfÍç

.*..>6v" "J2Í». ¦ mS* ''**' v^^B)8íwiB^fl| Ht^^bb P*
.^^'jÉ^fiSbrSwHW.1*!' ¦ ¦ ¦ ¦ ^^BBBB^PRPlkÉ^ilb^^íãl^Bfe^B^BflHBEBM^iBBBBHL^í1- 'JBbbbbbB Bfli
MBBB^.f*. ', ^.. • • j\jBBjBolE^°*jflBBJljr^^.*|w*^*^^'-^*?^ÍBjB^LaMB

•xíCiJ?^^ -r; -«r* , "'^SÈÊÊtJM ~ ^^¦^^'^^'WBBBBBBBB^B^^^^^^^^^^^^^—^~'

Os laureados nas "yoles-franches" a 4. ontre os quais figura o ex-recor-
dista sul-americano do nado de peito, Alberto Caballero.

0 "Almanaque Eu Sei Tudo" para 1944
está á venda em toda parte.
Preço: Cr $ 8,00 em todo o Brasil.
Pedidos á Comp. Editora Americana

Maranguape, 15 -- Rio.

Classijicaram-st os aittlas do A.
A. Banco do brasil no stflundo

posto

Foi com grande visão dos legis-
laclores que as atividades des-
nortivas clasaistas ;— comerciais,
bancarias e industriar ias — foram
colocada* sob o abrigo das dis-
posições regulamentares ohc;ais.
Dia a dia prova-se a importância,
no concerto desportivo, de tais
atividades, c de tal modo que
teria sido uma grande injustiça
deixa-las á margem, não só sem
amparo mas ainda ío-çando-as a
se exti.'gui-cm.

Este rápido comentário vem
a propósito da magnífica r.*gata
de campeonato dos bancários,
realizada domingo ultimo sob
os auspícios do Centro Metro-
politano de Desportos Bancários,
na enseada de Botafogo. Este
certame movimentou uma grande
quantidade de atletas e se coroou
de brilho real, pou tedos os pareôs
foram bem disputados e dentro
de modela: organização.

VITORIA DA A. A. CAIXA
ECONÔMICA

Os remadores /a A. A. Banco ?
do Brasil dividiram coro os da
A. A. Caixa Econômica as hon-
ras da ompetição. cab*ndo# a
estes ultimor, o titulo coletivo
de 1943.

OS PAREÔS

Damos a seguir o resultado
ilos pareôs- que, como .ílcou dito
atraz apresentaram a vitoria
da A. A Caixa Ecj; ôrr.ica, com
trc. primeiros logares. classif-
candp.se a A. A. Banco do
Brasil cm segundo, com dais
primeiros.

/.° parro — Prova Dr. Carlos
Luz" — Gigs a 4 remo-, (qual-
quer ciasse). — Vencedora: A.
A. Caixa Econômica. — PatrSo:
José Albaglí. — Remadores: Ma-
rio Salazar, Antônio Santos No-
gueira, Octavio Araújo Lopes e
Auacreonte Fioravante Nunes.

2/ páreo — Prova "Dr. Ripa-
davia Corrêa Menezes Yole fran-

¦•V

r: ¦/;•

DESPERTE A BILIS
DO SED FÍGADO

t Saltirà da Ciou Disposta pari Taát

Seu fígado deve produzir diária-
mente um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos nío
são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago. Sobrevém a pri-
são de ventre. Você sente-se abatido
e como que envenenado. Tudo é
amargo e a vida é um martírio.

Uma simples evacuação não toca-
rá a causa.Neste caso.as Pílulas Carter
são extraordinariamente efic.izes.Fa-
zem correr esse litro de bilis e você
sente-se disposto pa: a tudo. São sua-
ves e, contudo, especialmente indi-
cadas para fazer a bilis correr livre-
mente. Peça as Pílulas Carter. Não
aceite OUtro produto. Preço: Cr. $3,00
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lhes a 4 remos (novíssimas).
— Vencedora: A. A. Caixa-
Eco. ômica. — Patrão: José Al-
hagli. — Remndore.: Maurício
Torres, Carlos \. Slsson Tava-
res, JoSo Maurity de Moraes
Sarmento e Francisco Orlando
Guida.
Saavedra" — Yole íranrhes a 2
remos (estreantes). —Vcucedoru:
A. A. Ba. cq t'.o Brasil. — Pa-
trSo: Armando Guimarães d>
Valle — Rema d *res: Fernando
Arino da Silva c Hcli.i P«ix/>t>
Martins da Silva.

4.' parto — Proi\i " Cario t
Martins da Rocha" Y'.le
franches a 4 remo , (crtreantet»).
Vencedora — A. A. Caixa Eco-
nômica. Patrão: José Albagl»,
Remadores: Alberto Novo Ca-
l»alcro, Jcião Sagr, iér/*i Atoiio
Carlos újs Sar.to* c Dotivaldo
Kiefíer.. 2.' - A. À. Banco de
Brasil. Patrão: Armando Gci-
marâcs do Valle. Remadores:

Ll7

Armando José Martins da Silva,
Manoel José Loureiro, Alberto
Damasio de Sa c Cezar Nunc*
Firme.

S.° páreo — Prova de Honra"Dr. Marques dos Reis" -- Yole
franches a 8 remos (qualquer
classe). Vencedora — A. A.
Banco do Brasil. Patrão: Ar-
mando Guilherme ('o Vale. Re-
madure.»: Mareilio Kroe..le»;«, Al-
bertj Carlos Amaral de Souza.
Roberto Marins da Silva, Au-
giisto Cezar Amaral cIíí Souza,
Wilso í B. da Gama Cerqueira,
Guilherme Gonçalves Viana F.°,
Rdgard Guimarães do Vale e
Gustavo Luiz de Freitas e Cas-
tro. 2 — A. A. Caixa EcOnÔ>
mica. Patrão: José Aibagli. Re-
madorc». Severo Carclli Vieira,
Jaymc Ribcir.), Carlos Evaristo
de Oliveira, j »ão Gastão Tcdim
Barreto, Odail Martins\ Antônio
Vicente Mendes, Acçio Alves
Moreira c Mario Di.,iz..

Ei 

ttV"<^> **•>¦ » »i.:».._ ^P*i: tpi^P^P^ m. ¦ P9 P^P ""a#' ¦'"**>.' ¦ ttt

mmm^m^^^**^ .^. '**^*%p^/*'''- *"^—W> 
^H ^Lw |,* ^":.-.-'t ^ ^^BL\mm\mmm* ' ^m\*^' *"*"

mW*^ ^^ ^mw^t^mt mm. m\- WmV^MmmmmmJ^i^ mm mmm\

HH^ual ** ^^Pjk. ___ HpV P^Lr^p! ^PV ^1 Pm I?¦i|^^-^M> mmm ^^^P ^^r^^B .* M^i
^iwSfl ^^k. '^^ pL,"~k^| r * ^mm&mwl

fBMttií iPm- ~Jm\' Pr '^r • . _^l H

^^ MV.P-- MWr'*.'- mm wm Pr « * ^^^Vdf *- ¦"' - Jr ^^^a^ÊmmWÊmWmmWmmwmmm^^^^^^^^^•Pl lK^WPPBÉÉtí£^ j^BHm." ¦¦¦Jb. ¦^^'ilJtó ^- ^P. ^B _jr" *^PPlM|Pr^P^p
Mfl L '*. ^^| ¦ .• m wti ^ ^U •

tí".: , ¦

¦P: A A. A. B. B. obteve expressivo triunfo na classe de "yoles-franches'
8 remos" para qualquer categoria de remadores.

NCVA D1RETCR'A
* F. A. E.

DA

O Conselho de Reprcsentan
tes da Federação Atlética de Es-
tudantes elegeu a seguinte à'y
retoria para 1944 presidente,
Jorge Getulio Veiga; vice-ore-
sidente. Pedro Afonso Mibieli
de Carvalho; 1.° secretario, Re-
nato Rodenburg de Medeiros
Neto; 2.° secretario, Vitor Da-
vi Nuessa; 1.° tesoureiro. João
Gualberto Teixeira de Melo; 2.°
tesoureiro, Silvio Potsch; dire-
tor-técnico. Carlos Osório de Al-
meida.

CORRESPONDÊNCIA

JOAQUIM DIAS DE OLIVEIRA
filho (Distrito Federal) — La-
mento não poder atender o seu
pedido.

u,v LEITOR (Distrito Federal)
— Não atendemos pedidos anc-
nimos.

NOSSO CORRESPONDENTE (Vi-
tória) — Pedimos obséquio de
mandar reportagens mais claras.

FRANCISCO COUTINHO,
redator-chefe.
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JOSÉ* LUIZ PIMENTEL DU-
ARTE E GASTKO PEREIRA
DE SOUZA VITORIOSOS NAS
REGATASlNTIMAS DO IATE
CLUBE DO RIO DE JANEIRO

Desenrola-se, sob grande in-
teresse dos adeptos da vela.
o vasto programa de competições
internas organizado pelo Iate
Clube do Rio de Jai eiro para
seus associados.

Ainda domingo foram realizadas
mais duas regatas, nas classes
de "Sharpies" "12 ms.2 inter-
nacional" e "snipes". desta ultima
participando filhos de sócios.

N\ classe dos "12 ms. 2
logrou brilhante triunfo José Luiz
Pimentel Duarte, comandando
'Bounty". tendo como bujarrona
Jack Manderback. Essa vitória,
aliás, éra esperada, pois José
Luiz vem sendo um nome já
habitual na relação de vencedores,
honrando, plenamente, o seu nome
paterno, desse grande benemérito
do desporto da vela que é José
Cândido Pimentel Duarte.

Gastao Pereira de Souza obteve
um primeiro logar também bn-
lhante, na classe dos "Snipes .
tendo á bujarrona seu filho
Alexandre, outro "mestre" que
se delineia.

Eis o resultado das duas
regatas:

Sharpie I2m2 internacional —
l.°. "Bounty". comandante. Fcr-
nando Jos? Pimentel Duarte; bu-
jarrona, Jack Manderbach. 2.°,
Ela", comandante. Mario Si-

mões burjarrona. Ernani Simces.
Ocorrências: Papa ventos aban-

donou por ter prejudicado o iate
"Ela". j

Snipc (internacional) — I."
"Aata" comandante. Gastao
Hugh Pereira de Souza; buiar
rona. Alexandre Pereira de Souza;
3°, "Vida Boa", comandante.
Heinz Nagcl; bu arrona. Paulo
de Carvalho 4.°. "Alegria", co-
mandante Samuel Amaral bu-
jarrona. Ernesto Borges.

Ocorrências: 
"Jecp" abandonou

por ter prejudicado o iate "Vida

Boa'.

Comemorou o 4.° aniver-
sario o Ruy Barbosa F. C.

Foi comemorado em Outu-
bro p.p.. e com regosijo do fute-
boi citadino, o 4.° aniversa
rio de fundação do Ruy Barbo-
sa F. C. A efeméride foi festiva-
mente comemorada, na qual fi-
xamos a diretoria da futurosa
agremiação na foto acima. Os
postos administrativos do Ruy
Barbosa F. C. estão entregues
a elementos dedicados, c que
assim se distribuem : Dr José
Maria Brinckmann. Presidente ;
Bernardino Estrella Campos, Vice-
Presidente : Bento Silva Frei-
tas Maurício, I.° Vicc-Prcsidcnte;
Nelson Machado. 1.° Secreta-
rio ; Walter do Amaral Gurgcí.
2.° Secretario ; Antônio Carlos
da Cruz. I'.° Tesoureiro; Cons-
tantino Silva. 2.° Tesoureiro:
Alexandre Correia e Silva. 1°
Procurador; Bernardino Silva. 2.°
Procurador ; Carlos Filho. Di-
retor Social; Atila Lourada. Di-
retor de Publicidade: Eduardo
Pinto. l.p Diretor de Dcspor-
tos e Braulio Rodrigues. 2° Di-
retor de Desportos.

A semana a um minuto
4 Romeu, o tamoso meia-díreita da Copa do Mundo, pre-
sentemente atuando no Comercial F. C. de S. Paulo, pretende
dar ponto final à sua existência no foot-balL

4 Os juizes de foot-ball de Bolo Horizonte fundaram uma
ontidade de classe, para a iriniíicação de diretrizes e melhor
defesa dos seus interesses.

4 Gclícia, Bahia e Vitória, da cidade do Salvador, rosorve-
ram acatar a crise que haviam provocado, no desporto bahiano,
com j sistemática oposição à diretoria da F. B. D.

4 Joréca, técnico do S. Paulo F. C, está era Buenos Aires,

para resolver a aquisição definitiva do passo do Sastro e pro-
mover a vinda do afamado "Chueco" Gcrrcia.

mu

4 Foi definitivamente cancelada a excursão do C R. Fia-
mengo ao Norte. ,

4 Revelou-se que o selecionado carioca campeão brasileiro
de 1943 custou à entidade mais de 300 mil cruzeiros.

4 O orçamento do Ministério da Educação para 1944 prevê
uma verba de 500 mil cruzeiros para auxílio à realização dos
campeonatos amadoristas.

4 Thadeu, presentemente na Argentina, resolveu regressar
ao Brasil, e Já tem proposta de clubes de S. Paulo.

4 Afonsinho, um dos campeões brasileiros de foot-ball de
1943, renovará contrato com o Fluminense F. 

4 Os paulistas preparam-se cuidadosamente para o cam-

peonato nacional de natação infanto-juvenll referente ao ano
de 1943.

4 Está no Rio o renomado técnico de basket-ball do Minas
T. C Gerson Sabino.

i

4 Está em viagem perra o Brasil o atacante Invernlzzi, con-
tratado pelo Fluminense F. C.

4 Waldemar do Brito já está ligado ao grêmio tricolor ca-
rioca.

4 Teve brilhante desenrolar a Corrida de S. Silvestre, rea-
li2ada pelos nossos confrades de "A Gazeta", do S. Paulo, sa-

grando-se vencedor Joaquim Gonçalves da Silva.

13 de Janeiro de 1944

PROSSEGUEM AS ELIMMMA
TORIAS PARA A ESCOLHA
DA REPRESENTAÇÃO CA-
RIOCA NO CAMPEONATO
BRASI LEI RO DE "SHARP! ES"

Conforme informamos em nosso
n. 300. a Federação Metropoli-
tana de Vela e Motor está rea-

lízando eliminatórias para a orga-

nização de sua representação ao

próximo Campeonato Brasileiro
de Vela; na categoria de "Shar-

pies".
Sábado e domingo últimos foram

disputadas, respectivamente, mais

duas e tils aliminatorias. sendo
a colocação dos disputantes. até

agora, ou seja. até a 7.* regata:
l.o — Carlos Scnft — 54 M

pontos.
2.o _ José Luiz Pimentel

Duarte — 43 pontos.
3.» — Hélio Araújo — 42 H

pontos.
4.0 — Dacio de Andrade Veiga

39 ]/' pontos.
5.o — Bruno Sen t — 32

pontos
6.o — Carlos Blackman —- 32

pontos
• Antônio Simões — 25

M

7.°
pontos.

8.° —

pontos.
9.° —

Souza —

Mario Ramos — \^V>

Gastao Pereira
18 pontos.

de

Não pode. porém, ser conside-
rada definitiva esta classifica-
ção, pois está dependendo do
pronunciamento da entidade sobre
os protestos apresentados contra
Carlos e Bruno Scnft. Helío
Araújo e Carlos Blackman.
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NO CHURRASCO
VITORIA
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BATATAIS E RUY FORMARAM
UMA DIVISA COM LOURINHO E AU-
GUSTO ZONA NORTE x ZONA SUL...
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A "TRINDADE MALDIT. •' PARECE ESTAR FORMADA...
DURANTE A CHURRASCADA. AFFONSINHO, RUY E BIGUA
FORAM INSUPERÁVEIS NAS PIADAS MAS, TÃO INSUPOR-
TAVEIS COMO FOI A SUA MARCAÇÃO NA FINALISSIMA...
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0 CAMPEONATO DE 43 FEZ VI-
NHAES RELEMBRAR SEUS DIAS
DE GLORIA E COM FLAVIO FOI
UM DOS FATORES DE 1MIQR
IMPORTÂNCIA NO TRIUNFO.

AO LADO, NORIVAL, PANTAGRU
ELICAMENTE, FAZ-SE NOTAR, EN-
QUANTO TIM CONTA AS 'DENTA-

DAS" E 0 DR. NEDER, DA F. M
F. FAZ AS DEVIDAS ANOTAÇÕES...
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UM "CRACK" POR 400.000 CRUZEIRO
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yii oi ' PAULISTANO CON INUA FJF.NECENDO AS NOTAS

JrMUClONAlS DOS NO SOS UlAS. DÊfüli DA CONQUISTA SURPRE-

FNDENU DE LEONIDAS O MAIS CARO JOGADOR DO BRASIL. 0

t Pâilín ? C SUPFROU ESSE FEITO TRAZENDO D\ ARGENTINA

uâiYrn.<PlFTO DO CONTINENTE! MAS ESSE "CRACK VEIO APENAS

^ill^mSm^» TRICOLORES BANDEIRANTES DE-

C?DID0S f"mEMENtF AO BI-CAMPEONATO. QUEREM SAS1RK.

AS EM DÊ" N TfvV QUATROCENTOS CONTOS E^ A CIFRA DISPO-

N VEL PARA ESSE FIM SEHUN30 PALAVRAS DE ALFONSO OCCl.

cru nilinm DE APOSSE DOS DCIS JOOARORES MAIS CAROS UU

BRASIL QUE AQufESTÃO ABRAÇADOS: SASTRE E LEONIDAS.

asias»»

8SE

;j'WffiHSaWfc

8a1
" 1tó

as ¦

x:\ ma

m.

:^.;:

'*

..**"


