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mencano

inciden
de 1946

Vencendo o

a Argentina levantou
I

Brasil, ontem, por 2 x 0, numa peleja
o titu lo de campeão Sul-

cheia de

------- .�..._._---- --_._-�--�-- _._�-�........ ,....."-'-'�-----_ .._.�----

I [devemos a existencia deste 01"

P'.·re· ol··a-·ç. a<e,. Igão especializado.
. {I, � ! R:sta-nos, ,[:0. En��nt(', _8. certe-

I za ue que 'Teleco" nao nos

Com a saída de Antonio Iv! I sacrifício. eIe criticas e de ingra-

I' II.· \ abaneI.onará. cO!1:inua_?do a. ern-

Bertoli, assumo, desta data em' tidões, Nã'J sendo, um neofito, B
. prestar-no� sua rnestunavet co"

diante, o cargo de Redator-Che- estou perfeitamente á vontade ]« li 'laboração.felde "Cidade Esportiva". bem disposto a "pegar na cau- I Damos. abaixo, a carta que
Sei das responsabilidades que da do foguete". Conto, porem, Cedendo aos motivos

pond':;-! I I] nessa ex-Redator Chefe di-
me cabem, Bem as receio. Não com' a compreensão e a boa raveis e aos pedidos insistentes

I rizlu ao Dr. Aquiles Balsinl,
tenho prevenções, não viso pes- vontade dos espiritos bem pre- que lhe foram apresefltado,j, a.

"'-

soas nem clubes, mas tambem venidos e daqueles que, como direção di' "Cidade Esportiva' i . "Sirvo-me. desta para levar ao

não. sou da. cordã.
o... nos, estiveram e sempre estão

I
concedeu a demissão solicitada I I conhecimento de V.S. que, em

Este Jornal não e, como a II prontos a trabalha; pelo de- por Antonio M. Bertoli, do car-I vista da mtnna qualidade de
muitos parece, uma fonte de sanvolvirnento dos esportes blu- g'o de Redator-Chefe deste jor i funcionário do Banco Sul de;
renda, mas, sim, de trabalho, de I rnenauenses. I na!' ! Brasil e devido ao crescente au-

LUIZ REIS f ! mento de servico, sob a minha
I Superfino seria querer fazer I respousabilidade naquele estabe-
I aqui ressaltar os

..

meritos de II I
- .

:. ......-.-.•...,..+.-.�.-.-,..- � X .-9-�-.-.- +-It>--lf-to--0 I' lecimeuto, r eso vo considerar-me

I Bertoli
e a divida que temos I I demitido, irrevogavelmente,

.

das
para com ele. Basta dizer que,. i funcões de redator da "Edição

I apus a saída de Milton de Clli-l I Es�:.o.rtiva de. Cjdade de. B. lume-! vciro, "Cidade Esportiva" n ào j >

nau', a partir creste. data.
l desapareceu porque Bertoli asi I I Estou certo de que V.S. com-1 sim não quiz, A' tenacidade (' .

I preeu derá minha atitude, pOIS,
Do distinto colega e renomado cronista esportivo, 'VVa!d.ir p�rsi.stencia" ao seu

.ctin
.

.\.mi.CO ,I dr-ante das irnprescendiveis obri-
de Oliveira. Santos. DIretor Esportivo de "_A Gazet2L". de Floria-! vtlln!smo

e a sua \'ont�de de
gaçues a que me refiro, não é

nopolis, recebemos a carta que atr.'dxo transcrevemos, servir aos esportes catarme nses.] mais possível desempenhar a.

As palaras de Waldir silo bem um atestado da boa aceita I .---__

'\contento
o cargo, aliás difícil e

ção que "C. idade Esportiva" vem tendo, motivo que nos conforta i\ �
uma p.e

I a i Jf:fi" i["'o .:::1l I i m espinhoso que até agora vinha
sobremodo. I \i

.

Y v M § � V,,-< 'I O � I � i ! ""'" ocupando �esse conceitua�o or-

A0 \Valdir, cuja colaboração estamparemos no proximo nu-.
.

W

1\ f' a gào da imprensa catannense.

mero, o nosso reconhecimento, e, clzemos 11')3, "as ordens, cole- i p I CO vence o I='\TO r
7

e n a Éntcetantc, sem qualquer com ..

era
"

-

I prornisso, nas poucas horas d�6'

"Prezados Diretores de "A Cidade de Blurneuau Esportiva". Pouco se pôde dizer do intermuniciual de ontem, no campo folga que me sobrarem, estarei
Para os que militam na Imprensa Esportiva de Santa Cata- . do Olirnpico. pronto a colaborar CO!T: os p!."��

riua, é .l1m praze.r e mesmo um orgulho l�r. "o b.rilhR!1te órgão I Venceu, justan;et�te,. o esquadrão .l.:c�tl, num a par�idd._ q'JC .o I zados compalll�eiros gue �i de i-

desportivo uA CIdade de Blurnenau Esportiva ,PUIS traz vana-: mao tempo empanou. Muita traca, a peleja nem merecei rcrcrencra I XO, caso se fa' ..a uecessarro.

das cronicas. que sempre interessam àqueles que trabalham silen-I especial. O Olímpico venceu porque so�;be. inl('lí�enteí1!ente. a.- Valho-me, país, do ensejo que

�iosa mas afínc,:-damente pelo, bom nome do panorama esportivo I plicar um padrão do j"�)go proprio para _o dia. Sl�.a def�sa d,sjJa-! esta se .me apresenta p,:..".agra:ue Sal:�a �atanna e d i BrasIl., .... .
_ � .

.
ch ava sempre que podia e seu ataque tez pressao tcrrivcl, apro-! dec�r suiceramante o ai-'\..llo.� re

FICO lmensam�nte grato. a brilhante dl�eçao deste Jornal, II· veitando-se d�s oportunidades que surg!ram. �'. � . I cebido e a c?uflança rlespo�hada.
pelo numero remetido, e COl1tl11UO as ordens dos prezados colegas Em conjunto, o Afonso Peua demonstrou mais classe. Indi-] por todos e raça votos ardentes
e amigos, qze tantas gentilezas me proporcionaram quando ai I vídualrnente, o Olímpico fuí superior. E' de se notar, em tud'), as I para 'lue "Cíd<,de Eeportiva" �o.n.,
estive, integrando a comitiva do e xmo, sr. dr. Luiz Gallotti, 1n- j jogadas magistrais de Schmidt e 'Valdir, golcírcs do Afonso Pena l tinue sempre firn::e no camml10

t-::rventor federal. e Olimpico. I traçaQo, para malOf orgulho do
Dentro de breves dias enviarei a essa redaçã.o, a prom ess da I Fraci1s assisrencia ("e a renda, como Íraco foi o juiz. nosso esporte e .pa�a que lá f?"

minha colaboração esportiva. ! Manoel Pereira Jor, o qual, entretanto, nito foi responsavel pel" ra se torne conheCIdo o que de
'\Valdir de' Oliveira S.antos \ derrota do quadro joinvilense, bom aqui possuiu:os.

Diretor-Esportivo de liA Ga;'eta", de Florianopolis"
. I Sem outro motlvo, com e1e�

I·
.------

.

vada estima. e distinto ap:eço,
subscrevo-me, mui atenCiO:::a·'

.U·O···liII.ruD..: ·.1· o'
mente.

A.ntol1io Marcello Bertoli"

���:;s;;;< .. 7? TS.ki& mt=t:U"

I
Ine
I Encontra-se desde ontem

1 em Blumemw, ú 'é'xtr8ffia'
, . ! esquerda Djalill8 Menezes,

HDRRISeC C�CHIC apresentarão í do Her eilio Luz ex·inte·
i o-rente do Olim pico, desta·

"Bt: .01.�D.'.�S·- D
..

:i
.. P.···.· �,... �!:O··s:;' ,h -

V l�uU gg,��'1� I c.idadej .L�O que nos parece�

Illllllmlem 3mallhli II os treia I .

"--" "- i �:f.�:e, i DWCOH h no PaI"

jo-:�_.�-:i:-,�.--.t--�IiE<::t.-.�-� x ..-�-�-� - �->�._g;-3!--t;J'.-$1 x .-�=---ili-§-,Ii:=�·;f-----5-� x <ti ........�,-�-��._�--:.!f-�_ .•-��:. x .-:!'l\��-�-�-�-J!-�=�

lias e eu o vai

anhã
Esta bem

farà Sua Estreia
&lrgíu�ilada Gompallhia

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Dentre os elementos r}13 O 'fAN" SENTIRA.' fALTA!
grande valor do nossa peból

IHe rasmo, meia esquerda. do; Agora quem va i sentir li

Palm etre s Esnorte Clube. sem. falia de Heraerno, VJl' certo

pre foi figura destaeada. He I
serão os seus "Ians ', Quand j

.

l'asmo sempr e tez [úz ao Te, r.ihar ern para o "meia" que
nome que adqueríu como cr»- I

(I substuulr se lernbrar ão da

ck no manejo da "redonda". sua passagem brilhante por
Os trequeutadores dos nos- I nossos gramados, passsgem Isos gr a mados, prtucrpatrneure. I curta é verdade, IDIlS pcutt-
quan.íc jtiga ü P5.1metras, l e- II ihnüa por téitos magulhcos
varn apôs o jc-gG, na mem o-

I
e de grande expressão, La- ........+:- ..:-<')-.(>:-fj>g,;;)�-,,--:�-€ o "'·-<J.--<>,-·,\>·-·1}·--?-·ê",,��--§--�

���e:aS�� �t���,������rl�nd{� i ��;:�;g�fl�r���!,taq�:ql���e '��e� � � t:, � 1��f1�t�â���MA���ili�
se sernnre um elemento

-

d,) ! tem poru da defendeu o glorio- aIIS�- t'j)1i I� 'L!ftUVjH[) '�:.; mn:;)unqg �I
grulldo'evídencia no grama- só Pafmeiras, Lamentarão ma- -", '-I��ii I!�' s ÓVC�I":j�I�I "Irao, e não se CaOSE:lU úe elí- is ainda por perderem um PI" I ii O,qG,hLL\[ Gp T- t!SS;')i\1.'..1,L �
pathar pela cidade situ- ri e seus mais completo j 1 ga- O a nUHras c�m i �,l. ·su·lu\.j1:n;,l\�J'J SO;)],UêlS.' �!
ande-o

-

no plano dos ruaís dor. *
.

�' f,

elevados expoentes do Iutc- • 110'10 gi'anmUUn I � [,',DIP0u1 SO�)0Jd ii

boI do Esbdo, Oerno no mundo tudo é eterne- � U!9is)d II SUIn) I
FOI PARA O CORlTWA! f,". eles acabarão se conter- lã '[J!d 'gr'lY'10P18 Gp som �I
Oontorrne noticiamos em mando, guardando porem uma I ª -BUJO 'SO::'l.117í8 seu l,},l'ufl jl

nossa ultima edição, Hf21'aSmO
r e ccrnação magnifica, de um Pelo Que colhemos os VIlI'1 ijj -0,>:1 'JBUlo.8DS ap 80J.l0 ...f �Iseguiu para Curitiba, onde lá jogador que soube se impor, me�reD,sês acham-se ?8.l·:!an5e III 'Slf19í'JPIOloI\l ':;:'1j9]:)!J1H �

irá vestir a camlseta do 00- -"Apezaf de ser ranída a I que soube SH €xtrenamente sattsfettos com ti orlentação �i ;:)., 1:'� T}"'(l� IIritíba futebol Clube, time on- mlnba passagem passagem I stmpatteo. que vem dando ao conjunto �l
oc-- ".j'c,_, u'< -'1

'''11.' 'ií11
c,·

de militam' diversos .catarf- por este centro e@PortivoBOA_SORTE.HERÀSMOosr.JoséCandidOdaSilve, II OI:,rIJg,;1t;�]p , til a"'"
nenses. Arries de referido que e o numero �[ de Santa

' novo tl'e_inador �IO VB)orOfO ii -_.

I7�f�:�!�a�P;;�r t�����osca�� '�;atr��na'rec�r����oes, aSpr��\� ra��sciau�� t�:o��ae:�: r:��� I
�ii�:;,rao da Rua das Pai·

'1\ �tl0pnl\18nllO ;
f80����_�o�o:re�as��BD�O'''Q��:1 �td�H'���l�i;��l,pa�\��: qqU�� �(j�::�et:I���a����r :sS�I�f��. �- .•-ª-�-�--�-���fi�ª

I '-;})'P'�'�filii�tJ�"2l12!
dos Esportistas" lo caís (Café vi vau e viverá eternamente vras acima', 88 quais são de ----.

Pinguim), Estavam presentes f m meu coração."
.

grande interesse para os n06-

Or,lando T�vares e De ,�A8.r!n, HERASMQ AGRADECE so s milhares de leitores, e o
dois palmeírenses de alma e I nosso desejo de muito boa-
coração. Antes de deixarmos o café, sorte na terra das araucartas
Iniciamos a conversa e Herasmo nos solicitou o se- e que saiba honrar com "ufa-

ne-ruamo essim falou:
. gulnte: Diu o nome do Iute bt de BIu-

Realmente irei para o Cori-] -"Peço para agradecer mensu fi Santa Catarina.
tiba. Aceitaram e. minha Gorr-, pelo seu b .ühante jornal, o

tra-proposta e assim terei, uníco especializado gem es- l>-"'---.--.=:'-_".-�_:+-�-+
que deixar o querido clube f portes no Estado. e que é o

dó pobre Iarropilhu' � orgulho de Blumenau, as --""""'.".,.,.----��-�,

Após um 'pausa perguata-] grntííezas de que fui alvo Tortas

mos.,as"C,'Oildiçõe, s �o contrato

I
uurante minh:a �erman.eDcia

. e de quantos anos e o mesmo. nesta hcspítaleíra Cidade,
_ Ele nos respondeu:, ! por parte, dos dirtgeutes do

"Vou para o Paraná não I Palmeiras, dos [ogadcers, da
para fazer futuro no futebol. torcida e de todos DS dei- I
�reí. unica,mente para c,on,ciu- portistas em geral, bem

CO-I' IIr o meu ClESO de tllfal�te. mo da parte ua cronica es-

Serei "corítlbano" até fins de porttva, pelas elogiosas re-!
46, Depois ... U oder e i conunu-] Ierenctas fi mim feitas, A to-l- ,

ar la, ou quem se be vultar I dos a minha eterna gratidão."
ao íutebol blumenauenee para CONFEITARIA BENTHIEN
vestir a jaqueta verde e "

R,.'''') 5 de Ncv. ]404
branca". �� - � .....

Como vemos, Herasmo não � A li I(l a,. 1', � tij a�' r l' ,a l-''''''''''''"''"''�W'''''''''"'
• "'

ru I ;
tem em mil ã torna-se um � 1:1 . a

"I
II

crack, Dotado de invulgar � �-�--�;;;I.-·.�-gi-J!-Sf"""'.-"

lorça d8 vontade, pretende

I" A' rtur Laux l' à 1 � • c'
- '" (' i>

.

'

� trlIM

18 di f
N

a TUdO. um os bons PlCmel1d)Í) Ul uH! r:!a l.,;�í �Irj{). �

concluir o serI curso de ai- •

Um homem . I, .ft 1ft "1ft n�R nUIZ I que_ atualmente fW encontra em B:nmen::::!, f0aí.Z')l! VH':"!O€l
rBiate, o que aiiaz é. digno

"

bem opi'szentado ij n U UiiY 'i 1·'1 tremos no time do OlirnDico, leu':!0 I;:;,'/' '_:i ,j, ,

de louvor, porquanto trata-sc

1_,.•
·

..
, Segundo conseguimos a pLH,çJ f, é pCJsC-i', ,'r quP. TuUo

de ilma:ótim3 -profissão e qüe, Um homem

II I venha a fazer inseri l'ãJ pElo "J\'luie (:}�Cl'j,>.:'"
irá garantir o seu IütUi'o. bem vestido

Y

fnquirimos súbi'e uma ter, I Bodinho, impetuoso atacan-
*-"��-�-�-���""".fi-�--.� o v .. _':'---,-c- ··'��-<,:-·ú-,,5,���;--.. ;§-i[:1

ceira pergunta, e Hera8mo

I�
!-em muito mais sucesso

I
te do Olímpico, :informou a

DOS :respondeu: na: vida nossa repOl L�gem que não
"Isso é conl'rdencial"." quiz ficar em Curitiba, re- C li f É P I ti G U « M r!,} bar e ao lr�t ' ,

. ' "Vi:*cr-se bem! b' d
.

Perguntamos se leva 31- � Rua �,de Pevereiro _ d 11,1 801venõ o r�tornar a Blume- Se 1 as na clOnais, e eil K 1',) O 11

gums recvrdação de Blu- I fronte ao Ho-l.�l Vitcliae' II nau, para aefendcr as cores trageiras - Calézinl;o n�: l1.6J!l! d€v':; ialts,.
IIp.nf!U e ele nos respondeu: �,,��mit&� I do greDá, hora - pastéis, etc.

In 1
::.

t moi �·GO. valoroso atacante -pairneirense foi para Curitiba Na
c:

terra das araucarias o olaier cú]a atuação fol pontilhada
por feitos magnificas e de grande expressão, defende-

.
.

r
á

o Corltiba F. C,
thraSOUl falou a r.ossa reportagem, antes de partir

De IYEU1Sm ViEUU!

Empadas
BalaS

Bombons

Frutas

Cigarros
Bebidcs em ge-

rol só na

n

Rua 15. de Nov. _. 597

FAZENDAS, CHAPÉOS, BOLSj3.S Cl-\
CAPAS, JOgos Suspensorios< C(JrTdso.s� C3rovotQs,
Meios, PijamaseGrande Sortimento� de Brinquedos;

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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l Trvico u muito bem ui) CO�

I mando dt) ataque do Patmeí-
� ras, o c cuh ecl do "crack" Vi-

João Gomes & Cia. � co, que disputou o campeo-

I Rua 15 de Novembro 1360 Si UMEi�AU I I nato pe l» mesmo clube, na
"

-

'-' l

! I posição de medro direito.
'. .-.-�"""'.-.--�-+- •. - �-� !&-�--� .....�-+- •._",-(l-@---.., I

!� •••• q����������+�f����

ai eir

sporte e J ínvile
Por Jose Lopes de Oliveira

E.
um

r zeir do
clube que se impõe

i-".:�.�
-

"

Dentre os os clubes que integram fi 2' Divisão da Li.·
ga Joíuvllense de Desportos, a Sociedaàe Esportlva Cru
zeiro do SUl é, Bem duvida. das que mais se destacam no
ambiente esportlvo jotnvtlense.

. Fundado em ::) de julho de ! 9�18 por uma
.

plelade de
esporustas valorosos, o clube das estrellnhas brancas VeID
se Impondo de ITw.neira brllhante e lnsoflsrnave l no COD
celto de todos os que realmente se Iutercssam pelo pro
gresso do esporte de nossa terra,

,

Desde sua fundação a S. E. Cruzelro do Sul vem sen
do dirigida peto sr, tenente' J' fio dos Soutos Neves, Jigut'1:i
de grande prestigio no nosso meio esporttvo e socia! e

que, pautando sempre em bern servir, vem fazendo r eu
clube brilhar pelo carnlnho do sucesso. Suas consta.nes
reeleição para o cargo de presidente são provas CODj3!U-
dentes do que acima dissemos, '[,

03 dernajs membros da Diretoria, srs. Mario Antunes,
Rolf Gern, Orty Varela e outros filíl anxilares de grundo
valor com quem o tenente Ne ues conta, sempre que ne ces
sarío for, para fi bna marcha de suas realizações.

A S. E. Cr.uz.íro do Sul tem sua séue nrcpria, bem
organizada e dotada de urna otima blhliorecs.

Ha pouco tempo o gremio azul e braneo adquiriu por
compra 88. e nt.gaa quadras do [oinvile 'I'enis Clube, r nIe
JIi esta ccustrumdo sua praça de desportos com campo de
de futebol, basquete e voleibul, coutando para isso com
li boa vontade doe seus so ctcs, que aproveitam 8S horas
de folga pura Jruhalhar na aludida construção.

Atualmente fi S. E. Crueiro tdo Sul
.

conta com 450
sócios ccntrtbuintes.

o (ío-��-._ .--�-;o ..... ,._._-�

Eleita a nova diretoria do
Bonssucesso f .. til

Em reunião realizada em dia da semana transacta,
foi eleita fi nova diretoria o B08uceB8o F. C. para

.

o pe
rtodo 1946·47, estando a. m es
ma assim. cuustttulda: Presidente de Honra, Henrique Eg'
geri; Prestdaute, Abeltuo A, FerreÍf8; VIce presidente, Caro
los Ziebaíh, I: Secretario. Adernar Tavares Vie iru; 2' dito, I
Alfredo Sulfa!'!; t: Tesoureiro, Emllio Hardt,

.

2' dito Max!
I�ru�ger; Diretor de E8partos,. Arlur Soelfeld. tComissÍto de ISíudteaucta: Bruno Kroth, Em o Zuehe , Ervíuo Ptaih ·w.

• �ug�ramos lias nO�Gs dirigentes do g lortoso campeão IIna 2' DiVI8ão uma gestão repleta de bons serviços, pura
o progresso ctt) esporte [oinvflense.

Oculo modelo americano,
armilção branca e dourada e vidros verdes a Cr. 90,00

Casa )\urora
Rua 15 do Novembro) 1312

�-�-.�--1i'-'51i:-:.I-�-:t:--�-=) o ��-lt--.,.-�-4'-�-�-' -4'-4'

Prepara'" se o Guaralli

Vico treinou no centro

Tubarão, - Fals-se D':!S cir culos e sporüvus cilBcinf s que o famoso extremn-üíretta
Foguínho, do Her cil!o Ll!Z 10('[11. e tx-intqnl:nte da S(>!( cão catartnense. irá p ars Blu
meuau, devendo Já Iustalar uma casa comer cte l. Svguudo informações de uma fonte
particular, o dito jcgador nutre deHjas em defender n s quela cíde de, 8S cores do Pal
meiras Futebol Clube, urna ds s expresõr E do "80CC�l' estadual.

oguin�o no

Orgão independente. especiaii!;i.Hlo em
esportes, fundado em 3/9/945.
Cajx� POSÂül,57

DR. ACHILLES BALSINl
Direto! Respollsav",l

LUIZ REIS
Eedatore

lVELASIO VIEiRA
Gerente

JoAo VIE1RIl,
Secretario

iluiz
Esta novamente em B lume-I' Inau o jovem Amuurl Ps ch e

co, ex-defensor do Pairnel-]
ras e que ultlmamente se I
encontrava em Curitiba" de-; Acaba de assinar contrato

Toda colaborarão enviada 50-I' fendendv, com destaque, 8B \ peja Brltanle, de Curttibe, o

frerá aprovação da zlireção, não i
cores d� Juventos,

. goleir? Luiz. ex defenstl1' do

s.endo deve·lvidos os origi!1ais I' Ar_n1:l un tem,. treiilad� DO Pal�eH_&.s e que ,and,ava nas

não publicados. cO�Junto do u1 campcao e cogltBçoes do OinnplCo.
----- --------. mUlto tem agradado.

AtençãO! Desportistas 1
façam suas refeições no Restaurante "Gruta Azul"

no novo preoio da Mutua Catarinense
o Restaurante "Gruta Azul" ja e o

preferido por todos!

Està aberto bté altas horas da noite
-=�------------

•

"Cidade Esportiva"! Pacheco em Blumonau
EXPEDIFNTE I·· ..

andeir antes e

Numero avulso 0,50 I

.

" atrazado 1,00 IASSinatura anual Cr$3o.oo IAs assinaturas só s erô o feitas
para o interior e os pe didos de
verão vir ccomprrnhcrdos da res
pectiva importando
Toda correspt.ndencin deverá

ser enviada para "Cidade Espor
tiva", Caixa Postal 57.

o Guarani já iniciou os seus preparativos nara o

Ml!lpeonato que ôe 8pr'Oximn, tendo realizado proveitosostreWOEl. A. valente garotada de ltoupava Norte mostra H� I
bastante dlE'posta a d.f:lf muito qu.e f8zer Deste camoe01.mlo./
Ao • ""__ :A:'''''.''

-

I
�-�,�....-�-�.-.�-9>-+--"_. ° �-.,-ti-�-�-��.��-� -� I:-Jt-!ii_�-�-!JiE-.���-�-� O�-I-.Ii<Ol:Il.:--+.-+-�-�-.-: I!

G
-. I'�, an'atas tcnnicas "LUX" '.1 I

; EX11RA!\GI�lRA8 � •� .� A
.

"I Oferece "
,

s �erspectl\�as para o campeon�to da L.S.D, neste ano, não são muito animadoras, quanto
.� J I

a cOllcorrcncfa dos Disputantes. na la. D!\Tisão.

� .I Pelo que se ob�erva, �ompareCerã? ás lutas: G Palmeiras, .Olimpico,. Guar.::mi, e, passivei
� Roberto Grossenbacher 'i �:e�t:� Y(·a�uOt��enço, pOIS TUpi e InternaclOual nãQ querem dar Sinal de vIda, e o Annore pare-

� .i �Fala-s;, po!�m, que é pensamento da L.B.D. completar 0. quadro de concorrentes,. com a

I � promoçao do BandeIrantes, que levantou o campeonato da :ta DiViSão, no ano 19-+5, IA a lllclusã·)
� Rua 15 de Nov. 857 .. Bfurnenau lidO

Bom Retiro, que vem .de se reerguer e que está muito animado, prometendo façanhas.
l .'

, I ,�obre ? Bom �etlro, nada S� pôde dize.r,. ainda. O B:U1deiran�es, entretanto, será um ,ot�-
+-tt.-__ =�_ _ _ __ _ .,.,." mo canf1ldato a Lwternll1ha e uma fonte de preJlllZ1)S para os seusco lfm,;'íos, a não ser que, atI'; Ji::,•..•� ."-.. ... �. ,+. 1>-_-'+ oí!>-�--..!;·!,a-*--".-�-�.-:ii-�-··t outros galos cantem,

Wie�er�e�r
& Cia.

Travessa .:J- de Fevereiro N. 5
Telef. 1040'

I BLUMENAU - ESTADO

li ��S:;��i��e�:���u:i:::�
dos automoveis

�Chritsier - PlymGuth - ,

i
Caminhões FarqoI Caminhonetes Farpo e

II Plumouth

II Radios e "Refrigeradores
i

ruueo
�-=--=-�� = -

o
liIlI

Ia

atiroo
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Bllmêna�p 11 di

fevereiro de 19H$

.;.'; .

a B

aré�

1 end J um ilustre arnlg;(_; pc"
rlido urnas qE�ldtinh;:_ts sobre o

baile dos C';1S:1Ó'lSr a realizar-sc

no l\..rn",t"i��J. dia :'::':1 do corrente;

h:�\r que I�'

}::.c:�:ta �l:L folia

,

cC!sr!(L)

I1 \L:.:2 �.�,.'J�;·�a(!j.)

(!��_ �:de��TLi.

l\;d·�!s
Sel�1

t�:.\r��c; -- era rnin a' ---.-

11�r CCrt1 28 despczcs.,

Idem

1 �1G G! as

6 mê�G�
li. 1:

de Uaja! f I
=mm I'

tOlo I
(; o/o i4 Dlo Ií!!

I) % ! I

fi li2 0/O T I·G O/a �
!)r2 Oío I
5 Q/O T

<.I

lHo
,

foi
,_,� ·',;_:c.str��. et1::�,�)!nend�liJ�tl

s<\ dt'-, �'aitciros;

! O IItv\ais queridc", di8pi);:,
I sou o atacante Ito. em vis!g

I da SUa produção DOS jng;j�
realizados.
Ao que soubemos Ito, JÚ

embarcou com destíuo á CG
dtlba.

ern casa esta y(,�<,

Lt Ie m bre-se �;nlig'o, a. d:;ta�
·--E: c dia vinte trC�i,,,

,
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