
isputará o ea peonato
f r ação Dr s reee i
residente LigaE orliv

clubes a ela filia-dos para uma reunião onde
relativos ao Torneio Inicio e Campeonato do

convocou os

os assuntos

, O
O

c
m

rn:e ano.
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rada par ttcipação do Carlos ,"P'.",,,', A,"

,

.:N O R,'"Renaux, DO campeonato bíu-
menaueuse de 1 94!}� vai
suscitar duas questões que
poderão valer pele menos):

""-------------

corno experieucia. mente Olimpico e' Palmei- _.Assim ficari�mos eírcuns f, � �inBnceirarnente falau- I L. REI,SUma; de ordem técnica, ras estavam capacitados a entoa as partidas que os do? Carlos Renaux, PaI-I (',_,._ -.;iIt-é-;$>-<-:$--�--�,��_
por, assim dizer, e outra, de n03 proporcionar um 'fnte- dois maicriaia do noso fu .. ! meiras e Olímpico darão I, _ OIordem financeira. bel melhor do que esse a tebol disputassem, no tur- ótimas arrecadações, não. Re�,}{�Uado' de forneu.
De ordem técnica, por- que vimos assstindo ulti- no e retnrno, que. alias, haverá duvida, mas, os jo- �j� Bandeirantesoue o nosso campeouato S6 rnamente. Os de,mais - sal- semnre conatuíram '" maior go GuaranI' x Carlos Ro"1 -',; V L.' P

,

b ," (,v· p,':J_ manhã - Vencedor _
nos víslumbr a pauperrimo, vo uma surpresa, tão co- atração do publir o local. naux e S. Lourenço x Caro Atlético Operário (205. quadros)equidistante das jornadas mum, e poucas probahilída- Com a intervenção do los Renaux e vice-versa, IJ,�' tarde - Vencedor .; Ban
anteriores,' visto que, sem Ides teriam para a conquie- quadro de Helio Olinger.j que resultado financeiro ao deiranres.
querer menosprezar os ta. do ambicionado titulo port',ml a coisa mudara presentarão, tendo em vista I P ,-,j

.

,d Tor lC:O 0$demais concorrentes, 130, o !,mávimo. .

" d f'
'r,

d d' d 1,
a, uciparam o I,

.,. mUHO e igur a, corno e as gran a8 espesas e o- seguintes clubes: Flamengo, Ban-
.facil de concluir, pois a lu* comoção dos tres clubes e deira;ltes, Florida, Operaria, Pra
ta será travada Ilà'1 maia l a importancía das partrdas? grosso, Tupi, Frigor e. Vasto
entre dóie, e. sim entre he,sl'. Quais 08, sacrificados, 'TIO- ver�_e,.. t:anscorre�do ,-aOlmados,dv ersaríos eaoaci -, t

.

G os resteros do carnpeao do .za

I a \ 6rBarlO� capac:taaos, to�· ne �flamente- no caso na-
Divisão.

-

i ���1;1�a:a�8 c�����\e e dr:S{S {�:nv�';:' �gu;;;���:��o�lti:� lO-cá;;;d;-;lIie';-·B. D.
,

prineipalmente, sem esque-
� _ji-((€_-Ii............_�_;.iIt o II-�� Si-�_�L��� RIO DE JANEIRO:

Amér:ca 2 x Fluminense r

Botafcsrc ó x Flamengo 4
Vasco s x Bonsucesso I

S. Cristovão cl x Bangú 3'
C::',to do Rio 4 x Madureira!
S. PAULO:
Ip:tan(a 2 x Portuguesa Des

portos I

Palmeiras i x Comercial 6

PORTO ALEGRE:
Intarnacional 4- x Comercial 4
BAHI'A:

'

Beotdog-o 2 x Vitoria. O

JOIL::/iLE: _

América 2 x Caxias -1-

asuuadrão
�

R cer O proprlO
brus C! uan se.

!M ELnfün, como todos elos
estão de acordo '(que é que
eLt- tonho com isso?"

_

O'Diretor lU .eportivo pede o comparecimento de
todos 08 jogadores (as) do Club, segunda feira dia 3
as zO horas no Teatro Carlos Gomes afim de escalar
a tUl'tnti.' e jogos para representar o Clube no Torneio
Amistoso com o Lira 'I'enía Club de Florianopoha DO

dia 29 e 30 de Junho.
!

» �-�...��-�-1i!�.�--'� -<t x .-��__.-§-íI' •V ,.-��-!'--IIIil-!t.-lt-'J.-�-� X '_� íl-.ê:-;t!-:t""""'�-il-� X &--ç" ,- ...."""'$�-!il-Q�e-.

'--

nBJET[VO de sempre: DINHEIRO. Burgtu a

I
,-

- mundiais até aqui disputudos, houve esse slsíe-
li ultima da Cünfe(jernção Braslletra de nes- '

C' '., I ma papa-niqueis, desej«.o pela entidade brasi-
portos. Nã::l 98t!s[Bita em pretender reslizar ' O e.,.-"I" n I leira. Logicamente, 08 f!(;[ses que COl1COrrertill

...... a€; H!l&is da, campennato,brasHeiro de fU,tebol des· '. "III 111 III 80 certame a ser .eietu ']0 �o Brasil, não que-
te aDO em melhor de OIto pontos, permanecen� rem se expor em Jogos C'lnti!H.W6 com o mesmo
do as.;;im {) indecorLstl sistema gJ18 causou tauta nos regulamentos ínte�';,:, ciümüs ou nas [eis da
celeuma em 19�4, noticias do Rio, agora, adiao- Do nosso colega "O Esporte" de S. Pau- FifA, ninguem aceitará um {',ertarne. intern8cío�
tam Q'-I8 a entidade dirigente dos espDrtes no Is, reprodúzirnos a nota abaixo, assina- nal com nm regulame<.do á parte, improprIo e

Ih'âsH, Está estudandJ 0& SEUS planos parti o da por I. [T.: que tem o unico objetivo de obter maiores re-

proximo campeonato mundial. E deseja fi C B. ceitas.
D. dewvirtuando todos os regulamentos int�rn8- O campeonato IDnü:llai de futebol será uma

ciónais, realízar os preHos semHi!lais�m series tsntastico no importante oertame que está enun- competição esportiva L;?,_rnacinnal para as traU
para decisão do§ principaiS po�tOB- ",

,

"

ciado para Si�!' disputado em nosso pais. no pro- tal' o� laços de �miz�dl�, :utre os palses: dasA,r,;sim, o cfimpe.nníJto mUl;ldtal será tranl!lfor- ximo ano. MB€ acontece 'lue a 8nHdade nacional Amerw86. Ele liao rOl I ";Hlndo para aufer!!' lu
mudo no "carnaval" que temos .presenciado nos não pod�rá EH zinba resolver esses problemas. eros extraordinarioEi ás i"'lnd",des patroeionadoo
uHimol3 certames nacionais, com a realização de Haeerá um Cr-ngres8o em nosso ptÜs. entre os raso O que a C. B. D. d,,'<:ja, jJortanto, deve .ser
dois mi' tres jogos nas semmnaÍs e quatro ou concOf1'l::nteB no titulo no campeonato mundial e repl'oYa€lo enérgicaru eu 'n da "mel boI' de alto"
cinco nas fiuais; para déúisãO dos postos. Esse, () assunto se?á devidamente discutido. Temos para decisão dü caILp ,i,nato bra8H�.iro, paIos
pelo menos, é () pensamento da Coniede:rsçtio . certeza que () planó da entidade brasileira não concurrentes que partruL_HHll do al1.Hlldu c8!'ta�
Brasíl!�rra de Desportos. Visando obter um lucro vingará porque em nenhum dos campeOrwtos me."

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



c -

"�"'r'-�_�';:0.':"::.'; �'!G::�::-�:-::-;"�- �- '-iai!i'IÍ�iii'" ·>-'-q;,.;:''j:fflo,,{>.,':'
.

'.' ", - ;.
-

-

-. �"

. -: -i -:', �. _,,:.: ",

Ponemos informar que Tião não virí. para fi Olimpico, pOIS, o &BRhâuí"·;6�'
do atacante já se encontra novamente .. preso. ao Aval.

ii

�:>-��,"",,�-�-'(Ii--1)._�-�-(g X·�=O-<$i-í,l'-li.-3f""·-"(i,-,,,-'_':It xx .-.-.-+:'_;�-�""';�-§.-"- ......it--.........:.-i>.-"'��-.•.•.....;.�.-.---5i't-"......_,..�,_,.;jf.

Estave em Blumenaul4J--
o presidente do Caxiªs '. RESTAURANTE

ti Itália venceu o torueio de ho-

o
Quinta feira ultima.

esteve de passagem em nossa

Icidade o ar. Aldndo Maia. dig
no pre sidente do valoroso Caxias"
de JG lnvile,

Ceny, como é conhecido
nos meios esportivos. em ligei
ra palestra que manteve com
nosco, declarou ínteressar-se pe
lo realização de duas oartídas
com o Palmt>ira,>, logo-após o

termino do campeonato de lo
invite, que se dará este mês'

"GRUTA AZUL"

'. ,",

. f .

Ie � 1..<!l-

uuer ern n.pauns
"

Em Mcutraux, eucerrou-so o tcrne!o internacional de

toquei em patins, te ndo paructpadc do mesmo 7, quadros.
sendo deis ttalíanos, um pOf1UR' es, um bpIga, dOIS france
ses ('l um sulco, em disputa d� "Tuça 'oas Nações".

Para o jogo fina! reuntram S8 as equipes esmpeãs de

PGrtngnl e !tBlb, tendo 08 itBHanoól levado fi melhor DU:n

jogo dos mais equtilbrados c ranhiuos, pela contagem de
3 a 2.

Indiscutivelmente I melhor da cidade I

--ma'l8ERIO AU'IUAS HORaS BD MOU; i
i

Os fr tlCeses venceram

os austrtacos
Sn'oocker Campeão

, Prop. fmmo Greul PREFIRA

amisasKan er

Paris, (C. B) - Perante uma assístencia de 50.000 jJes
SORF, a equiql:'�fr8rce58 flp futebol venceu em abri! ultimo o I
team eustrtaco pela conttlg?ill de ;.) a 1, vluganíu, assim. a \
derrota sofrida em Viena, em dezembro do ano pesando. I Dlvtrta-se a valer num

Cl
�

i
t,i

I
ambiente de eordlallda-

, II� p {"t;O�I��nA,.,�qt11iSt"OU� O de e distinção, jogando
� � � J.I" li 11 II suas partidas de bilhar

ir,'

'I
no Snoockel' Campeão

Inrime i I� I' par: m�i:apS�t�nâ�uSí�:m�
1-

� � 6i. jijl � ��.iA �U ar
. peonatos-Anexo serviço

O Campennato Sul americano Extra de Atletismo, en- I
completo de �ar -

,8ber-1cerrado en.:. PjrinclplOS de maio ulumo, teve li seguínto I II to até li mela noue -

I.a_lIliUfll_Ii*_I!!!lIlIBHI!l!II!!!II!1II'I im'ii!!.g-iIiIlt lIlkll'llliif•••Bim
contagem W.Hh: I Rua 15 H·o j090

II O M E N S _w ..._5 .. i ""...
,

"'bUMi ; III iii iii

qu.e são sempre as memores

-

Eenectalizada em frutas, frios, conservas.
Rua 15 de Novembro, TIO (Em frente à Caaa

sadel), Aberta diariamente até ás 22 horas, lnclnsíve
domingos.

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



,Quando se �?L;�:!nv::;!���h���!�:.d��� I r·�;:·
-o

·-·'-----'---'-----1' "Gidade Esportiva"
rujã, em Santos, em mete dos de maio último, Leontdas. o TI A'b>��'_*· I·L �.

'WfnIJSO "Diamante Negro,', s ruàlrnente 110 S .. Paulo F_ C.; 'r _v !thi �I"�nc!:lfja(Ío no xafH'ês por desacato ao D9lrgado de T A..; \1>, IPüI1C!1i do Iugnr. Faltam I!ek·hes s õbre G engaiolamento "
do famoso C1'éIque. 61 �.I·

Orgão independente, especialisado em

_. *'
João Gomes «: tia.. � esportes, !umiiuio em 3/91945.

- ..
:-'-��."'.�'_.-''''-�-�---�--r(J o�.-.-.;_+-.-.- ..___:�_'''-'.-: 1 Rua 15 de Novembm, 1360 - BLUMfNAU � I

(€JiXtl Postal, 51

i eberto Grossenbacher i :&':'::':::::�:�:·n:.:.::��.:�:�.:.::�:�: i
� .� I

1- Rua 15 de Nov.� 85.7 ..Blumenau i I Coufcitarta 'I'
Gl IIi A caba de receber os seguintes vinhos portugueses! i V 1. oenJes

�
I
.. �

I 4agnma Cristi --- Maxin I
'Oi Douro Cla rete - Douro Cristal ..

.1 Amarante Verde � Amarante Branco !
r· Donsel -- VerJeal - Distinto -:
� Agulha - Grandjó -:-.Ramos Pinto $

� Sandernann - Alcobaça - Dapontinha l
""-.-•.->i>""'.-'<êi>.-.-.-�-. o II>-.__:_ .......-.-!f>-.-..-.-.

doces f[nos, I
I

I
"

.. .
.

.

.

Assinatura anual Cr$3o 00��-!4l-.---.-.-._.-"'-"O .-.-��-�.-.-*-�. -.--o;t
I A '. . -', .'. '. .

S aSSlnaluras se serao teltas
.

. para o interior e os pe.iidos de

rrSP"TlST'"it�IAs p:"as de Sl1s.I;:�;;�ovrm�';,�;:;�ciohOdO' do res-

}: _

I t
... :J I.pensao podem ser Toda corresp-ndencía deverá

�� e fi ç a o ;5 t f d I
ser .�nvíada para "Cidade Espor-

t(� �f
rans orma as em lliva,

Caixa Postal 57.

=.'
TOdo e qualquer mate-

:. multasria] de esportes aos pre- LI!

Ig ços rnâis vantajosos P _ T;',óa co!ab�mJção enviada 50-

�; ;t O .Tribunal de '::ustiça DelS-', t_rera aprovaça.f? da jireção, não

g sõ na :11 portíva, junto a O. B. O. de- s�mlo d�volvldos os originais

f! :1' cldíu que as penas de sus- i
nao publicados.

� n
sa PawloUTsk ;i! pensão de protísstons ís po-I .ti lia..1 vw . y ; dern ser transformadas em @---�... -�-""._.,--�.-.- ........-�

f: : I multas. �� dessulf� Rua 15 Ir. 1436 �l ***
lYu;;nezes esgurou

�� •..:.:.tl:"'�••�':':':"�4>.�� o Palmeiras mandou bus

O Tupi di, putará I'
cur MeDeze_s. lá tem Tubarão,

0'
.

ma8 o refendo craque aqut
na 2 a Div isão j I ão s� ambíenn.u B a�abou• I desgutando para Oanotuhas,

onde vem se saindo muno
bem,

<iii'

vai
p ime n ta. .' procurou' Saulzinlio

bfgundo fi nosaa contr elra

I o "Campeonato da Vitoria", este ano, ao que parece I "A Gazeja'', de Ftortanopclts,
rcontará com o concurso �(. C. A Carh_lf5 R�naux (ex:Brus-. 0_ exüeme. esquuda. Sal!lzl.

!ljquense),
prom<3tendo 8.BtHm melhor bTllbantlsmo e

maIS. en-I 0110,
do palmeiras., r'll procutusiasmo, .

.

I rUGO pelos dirigentes do
Urna .coisa, pOff\ID_, é pre�:.iso anotar; _os ��'usquelJl;e81 AVfí, dê! capitai. de quem re-

11sao P08sIlIdures de otlmo conjunto €' estao mEpvsto8 fi I cebeu \:'xceh'utes propo <!as.
I levarem pura sua terra o titulo ID8xtmO ·111 nossa eotid5-1 [mretIHJiO, podemos infor-
de , - . I m<lf segnrarnenh\ qne o maj§

Não sarja, pois, sern tempo si os nossos diretores d�.1 completo atucar,te do Estado
cluoP8 ao env.ez de gastarem t�nto com os "amadoreG" cDní!nua.á firme no �time ide
gastassem tambem um pouquinho aquisiç&o de um telJn��ü Wtddémar DenÍiz.
pura minislrar alguns ensinamentos fi esses "abnegados
que suam 8 camisa durante os noventa miDutü6" " .

x-x-x
... E o "cordão" cada vez aumenta mai8! Mas aqui,

I·Jas "rendas" cada vez diminuem msil'J . '.

Por que será? I
- Eu quero crer que seja 8 lalla de boas partidas e i

tambem devido ao at1'8Z0 do campeonato. INãeo quero dizer que seja faHa de Interesse dos nos·

sos dirigentes, mas lambem não posso dizer que ha Te �Jl-l
mente grande jnteres�e por parte dos n08SOS àiretorsB de i
clubes nesse sentido, pois, apenhs o Palmeiras, conseguiu I
a rculizaçElO de algumas partidas para que o nosso publi· i

Buenos Aires, (C.SE,) - O
�_...... .... ,eonilo E!'1:l afastasse de todo dos campos .. ,

I

('onhecidissirno 1:daCtHlte José! Para que discutir com os "apitadores", pois, si eles II'Manuel MOl'e.no, que, deix'in- não existem ...
. dr) o River roi para (I lVfexico, Q.. ui t a fi d i n h a o quadro de arbitras da L. S. D. esia resumido em

já faz' te mpo, deverá dentro apenss um juiz e assim melimo . , .

de PÜUC(,S dias realizar uma
. R..L·HMEN.A·

.

UENSE Assim meemo, os clubes terão muHo que chorar no �����:,],,���

visil.e. U t-sta Capital. v decorrer do ca.mpeonato . _ .

I
'f . I E não venham me dizer que os clubes nãD são tem- I �-*--. -"'- 4"

Ao que se úHrmf! aqui, Ma�
I J o s é R o 5 a bem culpa.d.os !

:r.eno, que
Vflm J.·og.ando ,!II. u.

ito

Ibem no país az!eca, está in- .

tor6ssaudo vivamente a um

dos «gl'andes» ciuh es lócaÍs
que se acha disposto B. fazer

grande esforço para 8SStgu
.

lar {} concurso deste

COlISS-jg!'�,do «813».

Picará fv\oT'eno ou vúHará i
para a M1:oxico' onde iHHt fa- I

ma avulta dia a dia? 1
......,.".,,"""""""""'...... _

LaLiilho em
Canoinhas

AA AA4WiliiíltPiMii\jiiW'i I Deixou (} clube tio Paimei

II ral;; e t;Hnbem () corpo de ge
mi I rente desta folhá o nosso pre
í!i; zado amiga LlJztDho, elemen-

to que muito de destacou �o

j Sedas. Linhos. Case.miras,
� terreno futE'bolisHco da ci-

'I II dada j

.

Riscados, 8.rin
....

5, Sàpatos, I.
LBzinhn que passou fi de-

I
C

.

p.' C render !:IS cores do lpirangu.)

II Oelito "iodelo anleticano, amlsas, Ilamas, apas, de Canoinhfls, agradtu mu,tis�
. III Meias. etc. II simo, sutisfBzen(Íc B8SÍm ag

I·
armação nriinta e dourada e vidros verdes ti Cr. 9MIQ

• Chapéus RamBllzon( Gnry B Nalsa_iI �:;r�r���eias dos do�porH§�iG'�Casa Auror'a � ,..
Ao Lazinbo, com pezar pelo

j Rua 15 de Novembro, 1312 BlUMENIU Rua 15 de Novembro, 505 Q fone: UO? seu ilfastamanto desejanE'fh

���._���o��������,I�������������������������Qlbe Intensas rellçidade�,

-----------------------

a

Prop. Gustavo Frank
Defronte ti Igreja Matriz

Varanda com vista para o rio
Caíê, chocolate quente e gelado, sorvetes,
bebidas, sandwichs etc.

Aberto até ti meia noite

A nova Diretoria do Avaí
Futebol C lu be�;)

'lf:

,.\ o Conselho Deliberaiivo do AVBí' F. e" campeão esta-
'." dual. em

.

reunião que se realizou em 3 de, abrtl último,
elegueu li nova diretoria desse tradleloas! gt êmto Ilortano
pnlttano, que ficou assim conatítuída:

Presidente de Honra -'- Celso Ramos
PreSidente .� AroBldo Outra
l

' Vice Presidente - Osmar MeÍra
2' Vice Presiderte - Lourível Sehmldt.
t: Se eretàr!o � Gustavo limei'
2' Secretário - Paulo Lang e

l' Tesoureiro - GuiLherme Schram
2' Tesoureiro - Frederico Ma1)oel da SIlva filho
Técnico - Ado llo BO(Js
Procurador � Oscar Vis.ira
Orador - Dr. Rubens de Arruela Rarooêi
Médico - Dr. Lauro Daura
Zeladori-« Acíolt VieJra

Esté defiuitivameníe Assen

tada 8 inscrição ,io C. Â. Tu
pi, de Gaspar, no campeous
to da 2.a divisão da L. B. D.

C I f É
•

PINGUIM

o' Q. o, dos esportistas

Wie�erke�r
,

e
oncerla��!o�do 11

I aral EgerlandTravessa 4 de
f
Fevereiro N_ 5 ,I ..

.

Concerta-se
Tele, 1040 ,. BI'cI"cle' tas, .�.lfo'orcl'clét"s.BI_UMENAU - ESTADO ... .iH � 1 u

DE SANTA CATARINA I Ferros de Engomar, Fo-

I! gsretrcs elétricos, Dína-
Distribuidores exclusivos

[.1
mos de BicÍclétS8, Pin-

dos automoveis tUfas a PistóIa.
Chrysler . Plym(,ufh -

Preços módicos
Caminhões Fargo �

-

t"dCaminhonetes Fargo e' ,_erviços garan lOS.

PlyrnouJh
. 'l'ravessa 4 de Fevereiro

Radios e Refrigeradores NÚMERO 8
.

.

'i I Blumenau S. Catarina
I' .....--_......._....,.,.-�---,_....._._oe_,,... +E. U '!I, I &

-

ao

or"ellO
futebol

voltara'
.platino?

TELE'CO
.çasa especializada

em

frutas, verduras bem
bons ·eU:. .

AO ;l.ado dó Jiotel •
Elite

�
i.'

EXPEDIENTE

DR ACHILLES BALSINi
Diretor Responsavbl

MauricIo Xavier
Diretor-Gerenta
Pedatores:

m:nz REiS
A. l�, BERTOLl
roxo VIEIRA

Numero avulso 0,50
atrazado !,OO

Para fotografias
á domicilio procu ..

rem o

Foto Baumgarton

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



Ri
Um alio paredr�:J do' Concordia acaba de nos inlaf" ar 'que I) seu clube esl�
decidido a e �r forças nova!�lenle co I vai or8S0 celiuato do PaI eiras�
Será assim uma espécie de melhor de "três", visto que, nas duas partidas disputadas, este ano, coube uma

vitoria para cada lado.
AGuardamos �dilols� os entendimentos entre os re,spectivos·. dl!retor(�
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Na Suécta as apostas ,ô-lgrandegoIe.íro!Ecspíandobre futebol, representam au- ! i» 1 '

tentlca febre. Ora, hs alguns I Quando Oscar apareceu no i '

a�lO.s. o Governo do país de-! ercoaüo Palmeíres, já se Ia-! Uma das coísas que mais incomodam. em nosso fute-
eídíu não aplicar esss febre.; �8VB (e o Pio.to merece. as' [}OI, são as "lgrejlnhas" que se formam no seio dos clu-: AQuele clube convocou todos
mas eproveíta-Ia, E estebe-j huuras) que o Jovem. guardião I bes.
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os seus amadores para uma

teceu o monopõlío das apos-l ;;;�l'ia ama autentica revela-, Tais "instituições" - para usar 8. frase agora UiO em reunião. Na hora H Sl) apare-
tas. Desta sorte, recothu des- i ça o. �oda - são verdadeiros C!1nCl'OB soelaís .' • esportivos. ceu um.

de 1934, mais de 200 milhões I. Hoje. não há quem contes-I Elas atrapalham' tudo: - Atrapalham QS presidentes,
de coroas o.u seja, no cambio! ,e as qualida�es notavels d.o I ittrapalh.am os téealeos e. afinal de contas, au."apâlbam. o

-- Os outros tiraram-a «mas-

sorna superior a 1.200.000,000 i ,">ruto palmeuense. que e, I verdadelro esporte. E note-se que aãonascem com eSse in- cara", ..

de cruzeiros, etncoenta por! tem duvida e sem favor aí- I tuito. Pelo contrario. Nascem com bo�� intenções e são com

cento da qual foi dlstributd a 1 VHilS, um dos fiais completos postas por pessoas de melhor boa. vontade. Pessoas estas
aos ganhantas. Mas como! �;o!f'iros do Estado. que estão sempre dispostas a ajudar. que trabalham mesmo
sobra os .premIos incide t[!��-l ' Alel!1 ?as suas qualidades, de fate mas, com um grande �efeito: - Têm a ,.mania de
hem um Imposto, o total 11- í 'le, exrmto craque, e ainda, entender de tudo, tem os seus Jogadores preferidos, ttsrda
quido realme.nte encaixado i ['Gssui?ol' de . fina. e�u�aCão deíros afilhados, e, por iss() mesmo. estão sempre. se me

pelo Estado elfrou-se em pou-: sporuva, .multo dlscíplinado ] tendo onde não lhes compete. Metem-se na esealação dos
co mais de

me. i.O milhão de I c- extremauíente obediente "'I quadros ..
nas resoluções' dO.s preSidoentes, enti.m.'. .co.mo.,. jãde contos,. i i; {I que é mais notavel: si disse, metem-se em tudo.

.

.... ·

"

_
. '*-**,' I 'H' acaso deixar passar. u-I Isso, meus amigos. não está certo: Ti'atemos de reme':

.
Em 1933, o g'rE'�o Klrlaekl- pna bo�ü. duvidosa, e,' alguem dlar � mal S, para tanto, eu co�to_com 8 .�08 'vontade dos

dl, campeão oümpleo de ma-l olJe crítíca, Oscar não ée a-I oroprros componentes das retertdas "igl'e}mhas". - Há cada um «pulador» ...
ratone, afim de hcmenagear ,

i.'iJn'ece a responde: "na pro- Sei que tones os membros das ditas são bem íntecío-
*** I,

o .Rei Jo.rge U, por O.CliSiãü I :dITHl vez jogarei melhor". /' p.,adOS. Que continuem .a ser, trab.a.lhando. cada. vez mbla,
. de uma sua visita 80 Pelopo I flvterece, pois, nurabens o nelo clube que for de suas predíteçõea, Só não se metam f. por extranho que pateca.

: n.eso, G
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orreu a pé o

.par,curso '.' :."
.. ',�l.i... �,eir8� contar com tão ab� I' : n�e. nã?, devam para que "não

Vá.
o

.sapateiro. 8.16.m...
das aqueles dois sempre apitaram

de 40 kms. ac�mp811hanqo o I L <: gado amador D6S tempos chm�las ". '

.

.

.

... ." partidas e o público nunca os

trem real desde li alde ía d e i :�llitHS. Ainda bem que fi LIga não pOSSUI uma instltuiçãosmha chamou de ladrões-
Velo até a de Kokanl, Ousn-] E Oscar, que brilhou E'ID I tO genero que ai até séde de b!spâdo haverlames de ter.

' �

do o Rei, desceu do vsgüo.] {;urln ba•. sente-se satisfeito I E f.lido �m prejulzo do nosso futebol que, naturalmente, ver- I - Um era, c_hafe de Irem e o

nessa uluma estaçso, viu i ,.'::' Palmeiras. • . �,e'la "bíspado' do cartaz que merece. . .

.

outro maqulmsta ...
deante de si o atleta, que lhe! ..... =. .

..�,
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. apresentou um ramo de flOI'esl
-,m·.'.i<-_'�!W-'ll-�-liFi-1fil-���--� I Ité Seguada, Si Deus Quizér Oi li é>

por ele mesmo colhidas du-' :,.:;-�:;-::����::-.�!
rante o percurso. ! .• , • :J! �-�""""_II-SlI-"""_��� x ._:ti......_�_-:ti.-..�__._:t x�-� _�-�,_��.fi5l'i!íi�._�-�-'?lt
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. f K,5cntowl de irqlutetura �� I
pa;�i�uJ:� lt�.�g� �s no���f�ri� I f; de. �ll Maltom'a Comarclso' 'l.nJu.strl'a ,S A. Noitada de arte
rú.diofonico .esportivo da p.l C.".' S· G l' 1 =i)
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• Realizar-se-á hoje. no Te3ífo
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R. C. - 4, Rádio CuHura de I}; ·"l"WTIQ O piam leIl ii _

Cudos Gomes, com inicio ás

Blumenau.
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. ,k ;\! DISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS AFAMA f3:1 .�o �o��af:�a�? baillol,? d"�.

.

No (ha 3 de feve,:euo. ue \ {i E :J DOS PRODUTOS CONCENTRADOS v'"EGETAL I t��CIl}. SilVIO "_e.lra, no1me m;l,��"
1�44, faleceu. em c[,n8;,�;]e�-!; H HROSICLERlI!!: DE FABRICAÇAO DA eIA.PROGRESSO I

s ...m�ote aplaudido pe.a Cf,!k ..

c.a�e uma. nnerVençdl)
. Cl-!; Francisco strube:1

.

'NACIONAL «INDUSTRIA BRASILEIRA DE nac :o�al. r· .
, "'''-0:

!'ur�lca, Carlo� Strl1lz, f�moS'o;�. =,. BEBIDAS E CONEXOS» S. PAULO
SIlVIO V lelra, que se cnco':�!�

tremador atlebCo.,. CO
..l1Sld.e.ra.! (� B L U M E NAU E11..

.. Ira de passa.gem por nos�a CI�
do. como um dQS maIS no ta-

'

{: J ji R CONCENTRADO_VEGETAL "R O S I C L E fi" «base de dad�,.run;o a P.orto AI:gr;;;,,?'!d1t
VeIS for�adol'es à.e. campeões..'.!... �.. :. Rua 15 de Novembro Nr. 991 :� "".... TOMATE· SALSAO • ESPINAFRE. partlclpa�a da lempora.(!a ofiCiar,

do Conh.l1ente Ame:tl cano. i �: �i . O Misturas para sopas "ROSICI-ER" á: batle deAVEIA-L'€NTIUiA e:ecutar� em nos:<l CIdade cal1-

Seu faleCImento deu-se em�' ">H , ,. ,., :.. ERVILHA-soja-FEIJÃO BRANCO 6 �El�ã:O l'4ULA.TINHO. çoes meXIcanas. trechos da'tope-

Valpal'aizo, onde estava PIe-'
�·_,·.....,w_'_ ,- ,........, ��

..,:e,.".. EETCHUP "HOSICLER" em dois ty'Oos� PICANTÉ E DOCE. ras - Schiavo - Hamlel-Car�

parando os campeões chile-l�. OI �»;� mem - Baile �m másca::,a �- Tira-

:��at:;::_:�0<4�_O�_�_"� I �nl111O AIcal1 ' i �M�tfE����� i�;��::T�':!?e: � �frato de MaUe �;c�tes
_ .. Baítm;re de �evtlha _ ..

I tara Viana f= FARINHA. DE TRIGO MAL1'ADO ".MALT2MA6 ..-�--�-.�-(>_.,,§-:�=�-�-�

o . AvaI' náo I ri d � No pr ó-

'.�. ... I, Terça-feira ultima. contou êi VIC nMALTEMA::-NutriUvo e deUcloso- COI%& leIte quente IIguar
. elo! ximo nú ..

'acelto�1 I" mpü. o nosso prezadO ami-
�"'" ougelado.'

mero "CIDADE ESPORTIVA»
,

... ' .. ;' ......••... �, ."
g' BruiHa A!cantara Viana, E'� CHOMAL1' MALTEMA:-pode Sér uaad'" como "O·hr"-m"·" ....--

'

O Palmsua'" c�nv ri· U n
. 'f-

... ., '" "'"... lal1�"arà as bases do seu sensa

. -; . :.:
<>

.. ,:u. lil!) "m éds conhecido por De�Maria' '.0
DO preparo de doces e sorvetes. dissolvido no leite qtu..n�s

A.v...a.l, camp.. e,�o ....es�adf.UfH." p..
a-

..I ".'. pj rodas i3B,portiv.a.s.
'

..

da .c,i- trio ou gelado.' : ,':" .

donal concurso: ,"Quais os clt]

ra uma partida qUln a fEl' a
bes mais popuiares, das Ia, e 2'1:

. ii·,
. .' .. �. "'" onde conia '(!orn um (i0!.� FOSFO MJ!.LTEMA:-Esia farinha é um alime!l!o Pedeito 6 Divisões da LB.D, :.

. u!,.ma, em nossaclu�der c.on I v:';.,w circulo de amigos. lir""" (!ompleto para lacte.ates. bêbês. t:rianc '. pessoas débeis e

víte este qU.G não.f.1J1.. a,c,e. lto N... os aqui que ta rnb e'. fi" t,,- convaléceniss. Rica em foafqto e sms '- eO'l�ic. esta fariaha A postos, os .; T,)rcedores {:

pelo clubt; de UOfH1!lü{hJliS. mnt1 no popular Ol'aque (}"'o é um poderoso auxiliar da nutrição,. blumellauenses.
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'=- . "=- P .imaí!"lI.s um grande amigo DISTRIB'JIDOR AUTO DO PARA ,..' SEGUiNTES PRA· "'-�-�-o$>-�-$-'(;--�---";'--.e
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• CAS - BLUMENAU - A -' RIO;l;O &'OL - GASPAR-

u L -"<> 'J u; �". a !,icgH3 ramos O seu amversa-' ITAJ"U mUCAS . BrusC!'ue Sitr. WALTER W, BERWER TELE.
. '" .. ,.

p'1lrtir das 12,30, o noticiarlo ,com prl1zer e enviamos� FONE l-í93 - Caixa Póstal 3S-BLUMENAU' - ES!; SANTA CIDaDE ESPli�HYii
r�diolonico esportivo da P. (JS parahens acompanha" CATARINA.

l'
'. "'

R- C. - 4, Rá1io C altura de 1':1)g de votos 'das melhores In.UHIIiII"em ncsto ,sa.'!iO",f''''·'.
contra ..se á '1!1l1h in

Blumenau. felicidades. IUUU, IS" � ti ti a graXª18r#� MIRU
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A Liga Atletica começou os

seus treinos de seleção. Entre
outras provas constam as de

pulos. Pulos de distância, de
altura, de vara. etc. "
Quem sabe se não poderiar'ri'. 'i

ser aproveitados alguns jogado- ,�
res locais?
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC


