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orlo lleure
. Pudemos infurmar com segurança, que prossoguem satisfatoriamente as damarches entre a Liga DIurno
naU6nSB e. o Intarnacional da Porto Alegra, para mna temporada em nossa cidade no mês de Outubro,

Vira o Internacional �e

D
Edição portiva

a r ai u t o das ii S P i r a C ôe s. d (I) V ã I e 'd o I t ii j ii í
----------------�----------�----------._----------�--------------------------- ----------------------------------------

o

ANO I '�- BLUMltNAU - Segundij·feir�, a� "e Setembro 4e 19lt5 -;._ ,[Jiretof Respon$i\vel; ACHILLES Bã!.SiNI � Redator: MII.TON CAMARGO DH OI.IVElRA - - NUMERO"

Abatido mais um lub doParaná
Aluando aquem de suas possibilidades o Pai eiras conseguiu DOI taeil Iri,D,nlo

tasOulras
,

Ultimamente, o ballpodn blu- com o Ferroviario devido a chu
menauense não tem sido Inte- va e ontem com o Guarany de
gralmente feliz nas suas arro· vido ao seu parcimonioso car

[adas iniciativas, isso porque. faz e um tanto 'ajudado pelos não seria desmentida jamais. E

emquanto 'reside no sucesso maus dias. tão naturais nesta foi com satisfação que recebe
fjnanceiro \0 entusiasmo publi- época. m05 o resultado. Mais uma vi'
co, permanece gravado nos Ii- Mas, se dá um lado tivemos teria folgada sobre os '\otula
VIOS ágremlatlvos;' os "deílciís" "deflcits", podemos com jusU< dos" esquadr ões do Paraná,
inesperados. com que o tempo ficado orgulho'dizer claramente onde abundaram Os mais famo
conspirou ou em ultima analise. que obtivemos duas signiíica- sos craques do futeból do pas
com odlminuto cartaz' trazido tivas e extraordinarias vitórias sado.
pelo visitante. Naturalmente que sobre clubes paranaenses, sen- E deve ser dito neste rapido
nisto não estão arrolados os do que o primeiro foi o cam- comentaria, que o Palmeiras
Ferrovíarlos e mesmo ir) gremio peão do ano passado: E. nessas esteve num dia negro, excees
que ontem leve a ventura de vitorias, deve ser ressaltado, sivsmente pessirno, lutando eon
conhecer o elevado grao de que Blumenau não expoz a sua ira a inferioridade de seus di,

.
adiantamento do QSSSO "soe- potencia maxima, que na rea- anteíros e mesmo defezas:,

cec". Pois que se de um ,l�uº )Jdade.seria elevada ao quaãra Tfvesse 0. Pahne,iras. atuado
o mau tempo fDi um fator de 'do;

""

'. ," MVIue1es dias; tlorniais a queelevada influencia na parle fí-] Apenas, procurou sem Isen- estamos acostuniados a ve 10.nanceira, Quando o grernlo da ção de anlmos, com inteira cor- temos certeza. seria uma auten
estação � qui se exibiu, hoie, dialidade e, espirlro esportivo, tica goleada.' Todavia. serviu o
pode-se dizei' com segurança proporcionar aos "habitues" de encontro, porque foi um en
que o relativo renome do Gua-, nossas ,c�mchas momento de centro em que predominou o
rany influiu quasí , que decísí- Indlziveis prazeres, tão ao sabor mais 'forte e coeso, o que teve
vamente pãra um fracasso eco' de nossa gente. E isso, foi o mais presença na cancha.

fJ,OmicOç, pois _renda,S identi�aslgal!,hO, dos d" irig,e',nte� ,da, Pal- foi .um vitoria folgada, quasi
a de ontem sao comuns, pnn- meiras e do Ollrnpico nessas cOmum. fruto, naturalmente, doclpalmente quando se tratam de duas sucessivas jornadas: Ad, adiantamento nivel técnieo..'
jogos inter-estaduais., ma dos lucros transitorlos, o

E azsim, numa Ineoerencia renome e a arnlsade irmã.
que as vezes chega a revolta:, Aluando aquem de suas pos
tev� .0 esporte .d� c!dade. d?IS sibilidades, o Palmeiras ven-
Iegltimos prelulzoê., primeiro eeu folgadamente

tebõl de Curltyba e o nosso;
� 'A RENDA

Desejamos apenas, frisar a di- Podemos informar por noticl-
íerença. Emquanto aqui os nos- as extra-oficiais que a renda
S03 atletas disputam ardorosa- foi infima, atingindo 4.200 eru

mente a' pelota, fazem da pele- zeíros e mais 550 cruzeiros. da
[a uma jornada gloriosa em que arquibancada.
o embate é a arma vencedora, _----...------"""'"':
05 rapazes das araucarias se

I, Consuml"dorpreocupam com o jogo visto-
50, academlco e improdutivo.

M fRll!ORQuestão de técnico, heredita' Exija anteioa II
riedade, adisníarnento ou atra'
zo. não sabemos; sabemos isso Exista Qualidade ',que fôr
sim, que não dá resultados e "

muito menos vitoria. Mas não é fRIGORE aí, surge a nossa incon'
testavel igualdade íutebollstloa,
queiram ou não. C· I-

'

OS MARCADORES IC ISOlO
Vico, Teixerinha, A ugusto,

Erasmo e S:oljUIZ Internacional
Serviu de Arbitro o popular

Tigi qUe teve urna atuação ooa.

Não tivesse feito a leviandade
de assinalar um tento e depois
invalidar, teria sido completo.

Café Pinguim

o Criterium Oiclista In
ternacional de Yverdon foi

ganho pelo ciclista francês
Jean Gueguen que cobriu
100. kls, em 2,2ó'lB".

=--- Bebidas nacionais e es-
TRAÇANDO pARALELOS' trangelras - Oafezfngo na
Não somos tão apaixonados hora - pastéis, etc.

em traçar paralelos entre o fu- -------------<

No bar e no lan
n j i K N o. 11 ,I :'! ei

"

t: ;não 'deve faltan -T;, l {,

Dr. IlchUles Dalsini Não vai aqui nenhum inferes"

Para nós. que labutamos nes-
se pessoal. Todavia, lembramos

ta casa, para a sociedade que iá quando da noticia da vinda do

se acostumou em ver em Achil- Ouarany, em Que afirmamos a

les Balsiní um seu digno repre-
nossa convicção de que o ban-

-

sentante e para o jornalismo do periquito .serla o vencedor

'catarlnense, a data de 27 próxi- de maneira Iacil. E tanto as

mo é das mais jubilosas egratas, sim, que sabendo da fe,cilidade
,

pois nela, ve transcorrer mais da nossa trítoria. preferimos pas
um ano de . sua exístencia o

sar o dia na praia de Piçarr as,
"

110SS0 estimado Diretor Res.. certos de que a nossa opinião
ponsavel sr. Aquilles Balsini, Federico C. fUlende-para nós, o faról que guiou o Inosso entusiasmo para 'a con- Para o esporte e o comercio

-, cretisaóão deste Jornal especía- de Blurnenau, a data de quinta
. lisado que tanto tem agradado feira 27, é das mais sigoificati·
o pQ-Plico.

'. '

vaso li' que éla a-lsinala o trans-

e
·Tanto por suas atitudes com. curso natalício do SI. Federico

.

pativeis 'de homem probo, por OarIos AlIende. sacio da impor
seus trabalhos desinteressados tante firma Prosdocimo &: Cia.
f'm favor dos que necessitam, Ltda., dO alto comercio local, e

pela expontaneidl'ide de sua pe- integro membro do Tribunal de
na brilhante em favor das boas Penas de nossa entidade fute"
causas e pela simpatia qUe des" bolística.

.

fruta nQ seio deste semanario.
"

Corno comerciante,. como es

ê que assinalamos com prazer portisia, 'o aniversariante de quin
a passagem de seLJ natalicio ta feira semprê soube se impor
fazendo votos pela sua felicidade. a admiração de seu vasto cireu·
_---,-.....,........----_

lo de amigos merce de" seus

c, f" p'
'.. ,

""

elevados dotes de hOtlestidade
,

"a e I n9U Im e cara ter Que tem caracterizado

?
a sua existerida e as suas nor':'

,

,,'

'

,

mas de trabalho.
'

Dai. a satisfação com que
registramos antecipadamente o'

• seu natalicip, cumprimentanda-Q
pela jubilosa data, cOm a nos�
sahabitual humildade.

JODO da 28. Divisão

---.�

Laboratorio de Analises
.

ELLINGER & elA.
Rua 15 D. 588 - fone 1201

No jogo realizado ontem a

tarde em disputa do campeona
to da 2a. Díyisão, o Vasto Verde
venceu o Atlético por 5 a O.

Jogo da "31. Divisão
Exames de Sangue, U1'ina, Fezes, Esca1'ro, Suco

gast1'ico; Sec1'eção, H'ueo nasal.

Conclusão em óutra Pagina
O, itlfan1ildo Olimpico venceu

o São Loure�ço por 2, a O.

OULTURAS REAÇÃO DE KLEINE

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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BLUMENAIJ Sarda Catarina Brasil

I· historia 0-0-8
Milton Camargo de Oliveira

és Café Pinguim
Bebidas nacionais, e

� tragelras - Oaíéztnho
hora - pastéis, etc.

es

na

o Jaba[mM:��\a em
BuelBOS ' i�it�es
E' muito posslvel que o

Jabaquai'a "ã até Buenos Ai
res, Durante a estada em São
Paulo do sr. Rodolfo Psssíní,
emíssarlo do Rac�t:lg que ofer
tou uma Ilnrnula do clube
nortenho &0 aurl rubro, rece
bendo em trc.ca outra do "Leão
do Macuco", venttlou-se a

idéia do uma excursão do Ja
baquara a eapital da Argen
tina, devendo lá prclíar com

o Baoíng e outros gremlos, O
referido emíssarlo quo é oít-

I
cíal da marinha da vtzíuha
Republles, ficou de der início

, ás negociações nt�fSe. sentido,
"sendo muito P"OVIinl que tal
excursão seja levada a

cabo.
�'-$--'4J>,"",&';;_.ê)'--;;!j -";'$>,_.��.-4i

'li.: K'-=co 1
t Diferente �l
� .=::1�i U Qui l
{! Agmda:�

1.:1,· K
á

D�::;!B:l:::� �
í Roberto :5

f:.::· Grossenbacker !l
f ;s

fI fese :t0110 tl
� I
... *.:s:::wa&BtO;�:...J::.ttit:S\!.�

Quem conta aumenta um ponto, Pelo menos f'oi o que

sempre ouvimos dizer! .

E o digno representante da cronica esportiva do Pa

raná junto a delegação do Ferrovlarlo -que recentemente

esteve em visita a nossa cancha, não {aumentou. um ponto,
mas.: 'lima porção deles, na anata precipttada de esconder

a verdade dos fatos reais que. culminaram com a derrota

liquida, positiva dos rapazes do Olímpico. Aliás, para isso
não precisava o ilustrado comentarista: de "Gazeta do Po

vo", forçar muito li sua Incoutestavel.Jntelígenela e nem

, exigir' de SUa pena UIIl trabalho fatigante, Bastaria, ínver.
ter' os algárisDlo quando publicou seu trabalho. Peerovíarío
4. fi Ollmpleo 2. Enfim ... assim Dão pensou e veio. por paus
e. pedras, buscando rio alvcroço público, .

nas manifestações
hostis da 8ssistencia ' .. o fator básico da derrota, como se o

pobre torcida nlumenauense fosse culpadO da supremacia
de um' sobre outro.

.

,

,

E dias atraz, lendo, ou melhor, saboreando o eseríto
do colega paranaense, veio-nos a lembrança de historiar os
fatos o:Jl rebater 08 pontos contados a mais. Preferimos
esta ultíma hi�otese; .

Ao faze40, não temos () objetivo premeditado de re

Iembrar uma vitoria, hoje tão comum em nossas chuchas;
apeila.s, aclarar o ambiente turvado pela pena brilhante do
nosso colega. .

.

• Ao reconhecer que a. assísteneta de Curitiba .é "írrt
tfinte�'':':-sem alusão 80 caso do juventus, Pereira Peixoto
ete., não é?�prosse�ua dizendo que aqui a "escola" é di
ferente, Acreditamos que o cronista paranaense não qulz
maldesamente em sentido figurado chamar-nos de profes
sores. Mas se essím o foi, é preciso recordar, que os alu
nós de-ontem, já não são 08 mesmos de. hoje. Estão adian
tados. no curso, bem adiantados, não achou?

Realmente, pela primeira vez fi torcida esteve "irrita
da'J�o 'termo não' é nosso-c-e exigiu a retirada de Xavier

Viana, na sua opinião omelhor àrbitro paranaense. Não 00-

Jocamos dúvidas, porque de ha multo não observamos ar

àitl&gens no Paraná. Ma�, si Pelegrínt, Ah'Üde, Cuka foram
barrad(}8, é porque ha um motivo para isso. Estará Iuncío
naudo a Escola de Juizes da Federação?

.

,Q motivo da retirada de Xavier vtana, talvez tenha.
sido eXCeSSO de tensão nervosa} naturalmeute, provocada
pelas falhas desse juiz, bem verdade de pequena monta,
com exeessão do tento de Paulinho. Mas, o futebol de BIu. �'T·. e.s·..t•..

·

..S··.
tt

menau que' conta 4 anos-e-quanto progresso· ein?-na sua

historia nunca registl'oufato semelhante. Aí está a Seleção
Universítal'ia que põde confirmar. Ai està o Cruzeiro, am- PERGUNTA

.

boa vencedores!' AÍ está o Guarany de Ponta Grossa! Isso RESPOS1'A
; � Q .que o pérspícaz cronista devia ter enxergado na' sua

peregrinaçãa ccntuslontste, ao envéz de prognosticar uma
"goIeadQ;1 PtU'B oa locais.

.

.

::' Não bouve coação como diz o Ilustre articulista para- PERGUNTA
"
l1a�ri!ié. Coação, -Candldo de Figueiredo 'define . como, vío-

,; reneillt torça, e nada dlsso aconteceu, pois o arbitro deixou RESPOSTA
> 'o:'gl'smado pelo lado das arquibancadas, negando-se a en-

-. camJnllar-Be pelo suhterraneo que o conduziria "são e sal
:,:vo··�;,ª;o :vesU&rio�.,

'.

PERGUNTA
.. "DiZei' mal na questão de emprestímos de jogadores
r

de ,'ôutros clubes, é leviandade. No Paraná isso é comum RESPOSTA

quando chegam clubes de Ióra. Não seremos nós que va

mos engullr essa, pílula. Conhecemos a maquina espo�tiva
sraucaríana, na palma da mão, acampsnhando pelas folhas
fi sua marcha lenta, i'€latfvamenfe ao centro.

Portanto, umas retificações eram necessarlas e aí es

tão. E para auxiliar o eronlsta paranaense, devemos lem

brar, que omtnu o nome de Erasmo na escalação do onze,
o qual sollclta ser incluído B bem da verdade, pois ele
asaínou sumula e jogou, por sinal até muito bem.

Trata-se daquele que "abafou" no Corítíba e que 8

despeit-o da cobiça geral, pretertu a "escola" de Blumenau,
Questão de gosto, não ha dúvida.

+.__
'

•._.;_'�_'�_.�=-,._._�_+ .-,�-.:_...S<.t:-::���-:+:-�',.,..�
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. Leít ��:!l;�}R.;;.lll��

E' EI�or::gOaI?c�nqlli,tad�:"�.r��11 oncortadura I
Sim, quando feito pelo jogador a que per- . 1 de Hsrofdo I
tenco a méta vazada, pois o)uiz não deve Oral E�erlllnd
anular o «goaI» para pUDU' um «hands . Ooncerta-sa
penaHy».

- Pôde um. Igual .. ser consignado depois da
hora regulamentar da partida?

- Sim; quando a partida Íôr prorrogada para
a cobrança fiEl um «penalty kick» .: Aliás, é
o uníco C8BO.

- Pôde o juiz conquistar um «goal» para um' .

dos quadros contendores?
- Sim, quando a bola, chutada. por qualquer

jogador, tocar no mesmo 6 entrar na meta,
O juiz é «ponto morto»,

- Pôde o arquairo ser trancado sem boIs?
.

- Sim, ,desde que abandone a sua. {(ares de
mêta» e embarace a ac"ão do adversario,

PERGU�TA - Póde um quadro disput.:r uma partida eDm PL1'"'&!m.·a� �.:'l.,�.'; i"',.�,:��S'UII
menos de sete jogadores? "II III'-Yu �,U�'<tV�UU

RESPOSTA -

Sin.l, desde que iD!.Ci;e o

j�g�.
com aquele

po'r DSmilm�o�unumero, que é o lImIte IDlfilillO. D�1!1i
. , 51:111U' .

fi E � IIIF'1iiiã;4$ De volta dos campos de
-

.

ª�� kL,,=""'=�?_-. batalha da HaUs, onde com�

if"'A�,�
.

Bor"
'

b�' Retalhos e bateu como expedicion·'lrio,
'4VUCtU' 'UI. mais Retalhos passou €lU dlB$ da semana

passaria por nonSfi cidad�, o

I popular Chinês, que Sempre
i defendeu ns Mres do Figue.t-

I
rense de FIGl'ie,lHmúHs.
Falando a re11 r:t;,gem, Oh!-

Dê�!

1i.,ceI8.füU. ""5t.Il ..
" un.1. .tantofóra ,de f�JrTIl �J, fJi.n_S. ql!� espe-

ra. readqt3irir nn 3DU clu::'e,
dentro de pLiucc: (cmp'),

Bleíclêtas, Meto: ciclétas,
Ferros de Engomar, Fo
gareiros eléhícos, DÍna
mos de Blcíclétas, Pino

turas a Ptstóln.
Preços módicos

Serviços garantidos.
Travessa 4' de Fevereiro

NÚMERO 8
Blnmonau S. Catarina

"

.Cas.ã.', das Louças
M2 •.íIJSW

d e

Rua 15 de' NOV�inbro, 667-Caixa Postai, 34

�-'- Blumenau. .:;__ .. Santa Catarina -_.

A CASA mais S91'tida em porcelanas,
. �ouças, Vidro�, ,Artigos para uso domes-

'

tico� e ,tulo no gên.ero.
Ii__ ._�"".-���..;;o�-� o':_;JE-paJ:-��'·!I_;-��·�·'.'��

Uma infinidade de fazendas por um IDl111mo

de custq Casa Borbà ����n��·
a crise e dando.gratuitamente os seus retalhos

CASA BoaOA � RUi! 15 da Novembro

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Falando a nossa reportaqem, Jalmo afiançou que em 'resposta
a proposta do Cruzeiro, pediu 20 mil cruseiroe e ordenado de
800 cruzeiros e outras "çuiréras" que o Oruseiro não aceitará.

-�, �Df'ozendce, Armarinhos. Artigos para PRE·
.

:
SENTES!) Qhopêos. BRINQUEDO.s,..

e

' ,.

597 MIUDEZAS EM GERAL. o

'o
..".,_,......w�__t.lI'_o
.� ..

'

o Juiz de Futebol tevê' criado para si, de tal . maneira, um

meio antipático, que, para muitos dos tone do violento esporte * ..

bretão, surge revestido de desagradavel impressão. I �A .competíção exalta. Inflamados, os torcedores acham se i '1
com o direito de dar expansão ás suas manifestações de entusias- .. •

mo e de desagrado. Nas primeiras; o alvosão, e geralmente, os .i �
seus idolos -os jogadores. Nas ultimas é sempre J «errado» wO juiz. I ru.

Não sepóde controlar a torcida.Mesmo os povos mais adian. � •

taaos, que, pela evolução; atingiram um grau de educação superior � l
ao llOSSO� não se podem gabai:' de possuir um, publico esportivo ',' ",-,'i.moderado. Entretanto, CaIU um pouco de bôa vontade e pertina- :- ,.,

da, poder-se-á amenísar a situáçãó, Isto porque, as' Regras do 1ft J.
çFOOT.;BALL ASSOCIATION», a despeito da popularidade que l' "Idesfruta no. Bras-il esse esporte' viril e empolgante, não estão bem � 'ir
difundidas. o que, muitas vezes, dá motivo a interpretações erro- l. ::.
neas sobre determinadas infrações e penalidades.

O que se precisa fazer, portanto é. contribuir para que as Rua 15 de Nov: 913:'_Blumenau
Regras, em seus mínimos detalhes, sejam assimiladas por aqueles .�"""Ji-. 4-#.--�""'�_".';""{)--'
que assistem com frequencia os jogos realisados em nossos esta-. " :

dios eE�tN��:'�ee:fe°��s:�s�ue, embora modestamente, apresento CUR SIDIDES
ao mundo esportivo de Blumenau, este pequeno trabalho em se, I. '..., <
de. ,Pi?;1b�i:�e er;;ll;�!�l e os proprios:'jogadóres de Fute- \ I: ', .-i
bol, são ás que menos conhecem as Reçras de Futebol. ! Ib ii ,II

.: REGRA I c- DAS MEDIDAS DO CAMPO .

.. 11 "

)nteressando mais aos te�tlicos que propriame.nt� ao I?ublico"
.

O atual presidBnie daLiga,
a Regra I, que tr�ta das.medIdas do campo,de Jogo, dispensa Sr. Sebastlãc Cl'úz/Ja foi za
qualquer come�tano. ASSl!D sendo, vou' transcre\Te� o. que estabe ! gueíro no tutebol de Tijucas.Ieee a Federação InternaclOnalde. Foot-Sall Association (F.I.F..A) Nsturalmente -que Isso já vai
sobre o assunto: - Largura maXIma: 90 metf_osj Largura .•

rnrm- longe. ,.
'

.

ma: 45 metros;
.. •

.

>-_.....:

O campo de jogo será delimitado por linhas rétas, As das O sr. VItor Weege de Rioextremidades .serão as linhas de FUNDO e as dos lados serão as do Testo, já foi deIensor do
linhas LATERAIS. Palmeiras hoje, antigo BrasífDel encontro das linhas laterais com as linhas de fundo, de- Eo.;-----

verão resultar ângulos rétós. Será colocado em cada ângulo uma juca, o zagueiro palmei-bandeira cuja haste não-terá menos 'de lm,so de altura. Unia li-
rense, fvÍ por. muitos anos

nha traçada paralelámente ás linhas de fundo dividira o campo a expressão mais forte do
em duas partes iguais. O centro do campo será marcado no meio balípodo pontagrossense, dendessa linha e um circulo de 9m,l,s de raio será traçado ao redor tro de sua posição.desse ponto. . .

.:
.

_

As métas serão formadas por dois postes verticais de ma- Em 21 de maio,. a FIFA
deíra colocados sobre a linha de fundo, equidistantes das bandei- completou 4\ anos

'.
de exls

ras do canto. espaçados de 7ffi,3z e ligados por uma barra trans- tencls, havendo sido fundada
versai também de madeira distante zm,44 do solo. A largura ma-

em Paris pela Beiglce, Espaxima dos postes e dá barra será de üm.r a,
'.

nha, Suiça, Dinamarca, Holan-A sm;50 de cada poste da: -méta.Tonnando ângulo réto com da, França e Suécia,!e possui
a linha de fundo, será traçada de cada lado uma liuha de ótrJ.50 hoje 5[i associações 'fnia'di�s;
de extensão. As. extremidades destas linhas serão ligadas, por ."... ......

uma linha paralela á linha de fundo e a área delimitada por es- A excursão do Vasoo da
tas linhas será chamada de AREA DE 1\1ÉTA.

Gama á. Europa iniciou se em
'

A 16m.so de cada poste. da méta, formando ângulo réto 28 de Junho de 1931. em Bar-I·com a linha de fundo, será traçada de cada lado uma linha me- 1 t 1 denoídindo i ôm ..so de extensão e as duás linhas assim formadas serão
ce afia, e as eoaeU-S8 epms :

80S campos de Portugal. Rea-!
'

ligadas por uma terceira, paralela á linha de fundo. Iízcu O Vasco um total de 121O espaço compreendido entre estas linhas será aA'REA DE
jogos dos quais. venceu 8, rPENA MAXIMA.
perdeu 3 e empatou 1, mar-I

Será visivelmente marcado um p<;>nto em frente e a 11 me. cando 15 tentos e sofrendo 18.
troo de distancia do centro exato da méta; este ponto será ,amar.

__--<-�
ca de TIRO MAXIMO ... (PENALY-KICK). O dr, Ozias Guimarães, em-Entreos técnicos especialisados no assunto, existe uma dis. burEl Burprenda, roi atacantecordância sobre as denominações dadas ás linhas que limitam o do juvenil do fluminense
campo de futeboL

.
. Carioca.:A màioria acha que as linhas lllaiores, as dos lados,· devem

_ .......__

ser chamádas de linhas LATERAIS' e as menores, onde são colo No. ano de 1929 os clubescadas as métas de linha. de FUNDO. Out1ros'P?rem. alegam que e selecionado paulista reali. +'-�-�,-�EI!!l:t.-�-:+':-'ji-�.....�' o .:-j!-�-:-:':E3�-:�-��"'"""I�}o campo de futebol. tema forma retangu ar e, consequentemente, zarllm 26 pretios contra qUilnão tem lado�
.

nem' fundos; devendo, portanto, as linhas maiores dros estrangeiros que os vi
serem denommadas de LINHAS DE T0l!CH e �s menores :P- sUaram vaqueIa temporada.\NHAS DE GOA�: Pensando bem, o� ultImas est.ao com a ra�:w. Desses jogos os paulist'lsEntr�tanto, como Ja se torno.u conhecld<: como «linha �e meLa»

venceram 13, perderam 8 e
ou dmhéL, d: goah, o. �s?aço cou;preendldo entr? ,os� dOIS. poste� empataram õ marcando ()5
da méta;" dento ao cnteno dos l�ltores a denommaçao dessas h- tentos contra 138.nhas! ;«Linhas Laterais» ou' «Linhas :de Touch» é. «Linhas de Fun-
do» ou «Linhas de Goa!». .....

.

.

Ad.emais não será essa. diScordancia :que iráprovacat a an .. �'--:t:""",...�-�.."..����'-�..;...ft

tipiltia' do' publico aos juizes. o quei CÓIUO juiz que sou. procurei
com éste trabalho, senão desfazer pelo �menos amenisar. ..

?Nas,.pattidas internacionais as dimensÕes do campo serão as

seguintes:'comp_rIinento maximo: .Há metros; comprimento mini c .••..•
'trio:' 100 metros; largura maxima! 75 metros; e largura minima: •64 metros. .

.

Poder-se-á colocar nma bandeira em cada éxtremidilde da C.'afé Phulluhnlinha do mei() de campo, a lm,oo, no minimo, para f6ra da' linha ;:J

lateráI. A haste dessa bandeira não terá menos de I,mso dealtura. BebídRs nacionais, e

trageiras --'-:" Oflfézinho.
(Cntinua no Proximo Numero) hora - p�stéis, etc.

Arno B'ltegér
15 de Nov.

:Aprenda as. Be�ras
(Por Carlos ,Campos • leléco)

Vá ao Futebol mesmo
que chôva I

A Fa'brica de Guarda
Chuvas e Sombrinhas

o protegera'

Adquira um (;ofr,e

FIÉL
e durma socegado

Vendas em Prestações e a Longo Prazo

Prosdocimo BtCta,Ltda,
Rua 15 de Novembro, 681 --- BLUMEHAU

Vicente Retornou II,Seus Pagas
Talvez, em futuro proximo, o craque' de

Lages envergue a; Jaquela esmeraldina

- JOSE' ALVES -

.

FÁBRICA-Rua Minas Oerais, 46 -Telef,?ne, 1484 '

LOJA:-Rua 15 de Novembro, 1.300.-0 maIOr �stoque
fIe moldu�'as do Estado �,Competente secçao da '

reforma de espelhos m8�chiúlos � Ai'lísticos. qus,tir.os
as-I' para fotograUas._;Faça hOje.IJJesm,\) uma, VIsIta á

na r .
- LOJA ou à FAljRI'CA -

I
.-:'''-''-.:::-._''k-�-.-'""",,+ o !i�_�iilIiI,.:-�'-�-�-!f-:-l�-.t,. � .... .. _ _ .. _. i' ...

-

.... - L • L _ -

_

�

:
_" -. •

Com surpresa geral. retornou a quinta feira a Lages. Vicen
te, media vindo daquela cidade a titulo de experiencia uo onze

Palmeirense,
Embora o craque lageano tivesse agradado, não foi possivel

a diretoria do campeão rete lo entre nos, pois sendo Vicente um

chefe de família, necessitaria, consequentemente, de uma casa

para morar, o que em nossa cidade, e um caso difícil de resolver.

TALVEZ, EM FUTURO PROXIMO

Falando com um influente procer periquito, informou-nos
que a sua volta prende-se ao fato da falta de casa, embora o

Palmeiras tive-sse dispendido esforços, nesse sentido., -. Assim tão
logo seja possível, Vicente voltará definitivamente afim de vestir
a camisa do campeão do ano passado.

A MESMA LINHA. MEDIA
Com isso, continua o clube de Emanuel Pereira com a sua

intermediaria relativamente fraca. em balanço com os .outros seto
res. Doquinha, Emílio e Pfau são os .homens da linha media, q�e
embora reunam recursos tecnicos, estão em contraposição com Q

triangulo e o quinteto atacante.

td Sedas, Linhos, Casemiras, �
I Riscados, Brins, Sapatos, ICamisas, Pijamas, Capas,
II Maias, etc.

'

" Chapéos Ramanzoni, Gury 8 Nelsa_,
BtUMEMIO - Rua 15 de Novembro, 505 .. fone: 1101

Emoldurações
Vidros para vidraças. vitrines
.' e construções

- coloca a domfcíUo - -

fábrica de Espelhos e 'Arlefatos de
Madeira SANTA CATARINA

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Cbegaram as
"Carias" de

d.e Blomenau Setembro de'1945
I I����������� nossos pi 8 os

E d i ç ã o E s p o r t i v a on�: �:�::::�e�� ::� e�::��
de dois meses, encontra-se
novamente entre nós o com

petente instrutor de nosso
Aéro Clube, sr.. Waldemar
Ferreira (Tupy).
O preparador de nossa es

cola de aviação eívü, trouxe
coàsígo 8S cartas de pilotos

Pre
da

ultima. ..tu.nua.• que to.i mais- uma vitoria ria campanha de
forma�ão dá reserva de pi-

o lotos da entidade presidida

para para as proxlmas pelo sr. Victor Héring:

REGATA ! IOr. Affonso 8alsini
Enorme animação reina no Quem assistiu os recentes

galpão do . América. Grande treinos.. notou também a saí- Dip�om� pela Fa_0'/fldade
é o

.

movimento, apesar de da de uma guarnição remi- Nac�ona� de Medwma cfa
ainda serem poucas as guar- nina, de 101e a 4. Diversas r;mvers�d�de do Brasil.

niçõ.es definitivamente' for- senhoritas da Casa Peitar Medico ESP!tclalIsta em Doenças das
c .. . '.

.

I'·
.

•

t 6 • • • CrlilnçaSe da Pêlo
madas, uveram a In eressante InICIa"

... Os diretores esportivos srs, Uva de se exercitarem .. no Cursos especiallzàdos'sobre Ali-
.

Carlqs ·HbirBtan Jataby e dr. remo. Naturalmente não cor- �entaQão d.a� CriancilJ�as, �,!e
Arno Oãebrecht estão traba- rerão em: regatas. A sua fi- ricultura, Higiene Infantil, Clinlca
Ihando aUvàmente {>ara eseo nalídade ê apenas a de pra- Médic� Infantil, Tuberculose In-
lher, preparar e adestrar os ticarem cultura tisica e se fantil e Doenças da Péle das
elementos que representarão beneficiarem com o saudavel Crianças.
4) clube nos proxlmes certa- e�P?rte ao ar livre. (\ lní- Dá consu·llas em· SAU 001.0·.

mes. elatíva dessas senhorítas é ... . ."
• .;a .

Nos ultímos domingos, pro- realmente. merecedora de consultorio no EdlflCIO ?el!er
venosos treinos .. ·fortim ete- grandes aplausos.

.. (em frente ao Holel Vllórla)
tuados pela

.

famosa guarnl-] Para outubro pr6ximo está
todos os

.... dias, das. 10,30 dscão de Ou.t·rigger a 4, cons-' anunciada a regata comemo-
tituida de remadores elassí- ratíva ao 25' ano de funda- 12 e dás 14,30 ds 17 horas.

, ficados, veteranos de ínume- çãe do C.N. Amarica, que se

la.s regatas em agu8S earto. realizará em
..

aguas do rio
.

.

... .
.

:���;;�;;L:��:;;��O;;;; �\1i)1;�:J:- "ik;]��� �::�::n:�OPau 1'11 n··�·o ··fO·11 o Ils� e·n s'a�·o'rica, desde. ha .: alguns aDOS No día 15 de novembro pró .

.. ..... ..
.

retirados das fileiras espora Xiffi.O roalízar-se-a 8 grande Foi··ebo"I .,... ..'

Uvas, deixaram-se contagiar regata oficial da Federação,
pelo en�uslasmo geral e com:- em Plorlanopnlís, Do progr�' São os seguintes os resulta
parecerão ao galpão para to- mn consta 11 páreos, de el- dos dos ultimas jogos em dls Begre·55·ara" a Palolas o ura'odemar parte ativa nos treinos. versas classes e em todos puta do Campeonato francês n til
Os srs, Otto Hahne, S. Doe· os tipos de barcos. Concor- de Foctbal . Primeira Divisão· melaa do passadaríng, Fellx Híendlmayer, e .rerão guarnições de todo o F. C. Sochaux, 1 , Olympiqueoutros, an�jgo8 campeões do Estado.. de Marselha, O; Racing, de Rou-
CtN. Amezíca, pretendem re-

. A postos, pois, senhores re- baix, 5, F. C. Lyon, Oi Ollrnpi- Paulinho, incontestavelmente, foi um grande dianteiro
peUr os seus feitos gloriosos maãores ltl

.

'V'

S. P. que, de Lille, 3. F. G. Metx. O; que o futebol da eldade já teve. Estamos perfeitamente
de alguns anos atrás. Até o

.
.

.... !__ A. S. Cannes,2 Havre A. C. l;.l.:lmbrados quando da visita que fizemos a Blumenan com
famoso S�ul. Duque parece No pr�xl�o n��ero puhlí- Stadede Rennes e F.C. de Seté a delegação do Atletico, quando esse «colored» fez mil e
que c0!ltrlbUlrá , co� os seus cílr�mos.- As Atlvldad.e.a ,�s- empataram de 3 a 3; A. S. Saint um malabarismo, evidenciando proesas proprlas de auten-
eonheoímeatos técnleos para portlvas n� C.N. Aménca", Btíenne 3 F. C. de Rouen. i: tlcos manejadores do balão.
o adestramento e aperfeiçoa- �-�......at.:-�-�-���""'-'í€-� Racíng de Lens e Red Bta; Todavia. ultimamente Paulinho não vinha eorrespon-mento das guarnições. Olympique de Paris I a 1; Ra dendo na equipe grená, ,tanto assim que foi retegadp &0

N'� bar, 'e no. la,ll I i cing de Paris. 2, Racing de Str- esquadrão secundario.
� i' KNOll 1 i asburgo, 1; Giron"is de Bor� •

. � r;n� deve faltaD deaux'5, Stade de Reims 1. DIspensado na senum8 passada

\�*'�
Francamente, lamentamos ü afastamento de Paulinho

do nosso oonvivio esportivo, o!lde s\3mpre soube ser digno
e tornar.se um elemento raro; pela sua educação e manei",;
fas retl'aidas .

.......

�
...

r

...

u:
...

v
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iort.. um· bom caféain/w -=-----��-""""""""...:...,...��"l C I·"Vale um r"G�s"a""""""d"6"""""Mova"1� �"Ro88m�fk""' Ltd"a:"""t e ameI arlos • .. II

, f! ... . .

.

.

. :s LeopOldo Xavier Viana foi o arbitro.
.

C.···A· f·[··S··'····N··H··O··' ft� Dormltorlos ....
.

..

..

.
.• ...

�1·
SS. nãO tev.e desta feita.aquele bT.Uhanusm.o que.

o cOllsi·
. .. .': Safos de Jantar : deram ,:omo dos .melhores apltadores de nosso.s campos,. ,

: .

.. ..

•

. : Nao quer d!Zef que houvesse em suas ahtudes parCialidade
___.....__ no '..Ii.

' MO
..

veis Estofados :i pois se prejudicou um. ,cometeu o mesmo c.om o outro.
. : S

•

b f -t . b·
..

_..
. =l Cometeu alguns erros "crassos" - Crêmos que isso fo

Café p.i n.9 u im .. �� . ervlç.o. em pe. r elo....
e em acabado .jl refléxo da

••.
fa�i1�dade co.m q.;tê se ap:.�senfava a pele�a. ._

.

. .: Grande estoque de' Tapetes :� {Do. Olaria da Tarde' de CUrttlba, sobre o Jogo Brrtal1l;
Bebidas nacionais é es· : R D·· ··A· .

. ..... . .

... :J x Comerciai.
trangeiras - Cafézinho na Ii Da r. made� Los, .1 �s .-,.-J€;-.-�-�-:-!e'-.·+_'!,-.o.-�--'fi-.--.-�-.-�-�-'-.
hora _. pllst4is, etc. f:��·����:���;;,:..;:.:�.��� leiam e anunciem neste Semanarlo

'''.'

J\tivid:ades
BlumlaDU. 24 de

o Clube Nautico

America se

Não se aborreça e nen Idesespere porque
.

{
a sorte lhe e adversa.

11Vá hoje mesmo a 1
. Casa Lotêrica

Sociedade Benificiadora de
Madeiras LIda.

Telefone 1248 _. Rua 7 oe Setembbro
Fornecedores de Madeiras em Geral

e verá o seu desespero
transformado em

.4I"EGRIA
'.

Casa Lotérica forro Paulista, Encantoneiras de Qualquer Especie,
Alinhamento, etc. etc.

a no
Riu de Janeiro

Vasco 5 X Canto do Rio O-Renda 93,774,00 CrU'

zelros-c'I'entos de Lélé 2, Ademir 2 e Jair 1.

Bonsucesso 1 X Botafogo O-Renda 29.448,00.
São Cristovão 1 X Fluminense O Renda 29.473,5

Flamengo 3 X Bangu l-Renda 41.735,0. Tentos
de Peracío, Zizínho e Vevé pata o Flamengo, e Ante
ro para o Bangu.

Ameríca '1 X Madureira l-Renda 11.740,60.

Em São Paulo
Palmeiras 1 X São Paulo 1 -- Renda 276,999)130

-Tentos de Tulio para o Palmeiras e Tulío contra.

Em Curitiba
Curityba 1 X Comercial O.

Em Porto Ilegre
Rener 4 X Cruzeiro 1.

Em Pelotas - Brasil 2 x Esperança 1

Em Belo Horizonte
Cruzeiro 3 x Vila Nova 1.

Síderurgioa 2 x Atletico 1.

Em,Florianópolis
Não houve Jogos devido ao mau tempo

Tecidos Bons e Baratos

ernam�ucanas

o Olimpico, em vista de suas atuações precarias) ou

melhor. dUíoientes. e aliados a outros motivos de ordem
particular, deliberou dispensar o seu concurso .

Voltará a Pelolas
A reportagem teve cien·aia de que Paulinho retornsrá

a Pelotas, sua cidade natal, onde espera readquirir sua for
ma e passar a residir.
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