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o automóvel do futuro que há de mais impor- atomica, seria necessário
poderâ ser movido pela tante NOS BASTIDO- revestir o motor de uma

Através do nosso con- urnas, consclos .' de que, o I assumir o seu.mandato, luz do sol. RE8 da moderna indüs- couraça, que impedisseIrade, "A RAZÃO" que é sr. Hermano Franco Ma- r veio· a Jarag-ua do Sul, A gasolina, como com- tria do automóvel. a incídenoia da radio
editedo em Santa Maria, cbado, o· desempenharia acompanhado de seu mui, bústivel para motores á Neste momento, reali- atividade sobre os oeu
béla' e floresceme cidade com a 'mesma serenidade, to digno colega de dlre-

explosão, ficará na si- zam-se importantes pes- pantes do carro.
gauchd, em sua edição dentro dos prínctptos e ção, sr. Frederico Carlos

tuação de uma peça de quizas científicas nos Uma tal couraça, .sedo dte 23 de abril tren- da austeridade bancária, Walter, afim de assentar
museu. laboratõrios da General gundo cálculos .téenicos,

saro, colhémos a auspí- como até aquí desempe- às bases d�fi()itivas. pera Quanto á energia ato- Motors. pesaria cerca de 25 to-
ciosa e alviçareira notícia, nhera os cargos que lhe 11 çonstru�ao do Imp.o-. mica, difioilmente poderá A revista LAB MOTS neladas.
de' que, em Assembléia foram confiados;, . ne�Jle prédio da ,�u,a flha! competir com a luz solar. revela, alguns detalhes Isto torna a uttlísaçãoGeral, realizada no dla nesta

. praça, que- . sere """'lnais fácil utilizar sobre $I natureza dessas da energia atomica· vir-Nós, os caterlnenses, d·r· d ,.r..

I
. .

1·i: ,,18 dàquele- mês, na Ma' e I ice o nas esqumes .os raios . do sol para pesquisas., tua mente unpoesrver,que lhe sõmos devedores "

P ttriz do Banco Nacional
da nossa estima e gratidão da

.

Av. Dr.. Getúlio Var-I m?�er os autos ?O
-

que Têm elas como base or outra par e, a
do Comércio S.A., em

pelos benefícios que tem gas, com as' dos Mare- ut�hzar a energia ato- a .possíbilidade de utili- possibilidade de unlizarPôrto Alegre, fôra eleito, advlndo ao nosso Estado; chals Deodoro e Florleno mica. zar a luz solar para a luz do sol para mover
por expresstva maioria

por Intermédlo dêsse _ àpreseotamo�-Ihe ,o� Esta é o resumo do mover -os motores dos motores está recebendo
"
de votos, ao cargo de

I
.

b ·1·' noesos efusivos e -slnce- automoveis. atenção prefereneial
.

dosi ustre rast �Iro.
.

que, ,,'" '"
------.---- . .

'rtDuiardetaorEndtal�dq�deeladecCo.nre�deil:_ ainda n'uma 'ãtHude de ros votos oe
-

Iellcidades
d Johnn Camtpbell, chadfe labOtratórlo� colsenstI 100S..

d· d d b o epar amento e nor e-amerioan ..demonstração de carinho no desempênho do seu' 'guar e na sen a o em
J h'0 O dlsnnto e esnmedo '. .

d·· té QlII'ml·ca Organíea . da
.

Neste sentido, o, n,'" •

-ij.....
-

a 'S t· Ca mand .. to, rogando. a e a JusHça, como aßenquetro 'sr HEnMANO e euolcaçao, . an � -

.. ..
.

�_' General"Motors, explica Campbell diz textual-.. ,; .

K

tarina, nas '"vésperas de Deus, .que O- ampare-e; o aqui terá ,-,::;ltO .
. FRANCO MACHADO, ."

"
'

:. : a questão nos seguintes mente:'��id�� �m CuMIi�,--------------------------------���: �á qu� o ��. d�i

'Capital do vizinho estado

n' f
.'

-1-' fi·'
,,,. , Em um, s6 dia, a radiações solares quedo Paraná, onde ha vinte . iIRI",'. II'iI .

u.mil·BiI'
/,

ß. -

.0.:IH.• ,

--

i1 C'D energia solar que incide atingem a terra repre-anos vinha exercendo as I: � sobre um aere de terra, senta. uma fonte de'elevadas funções de ôu-
na zona temperada, aqui- eií.ergia inexaurivel, que·perintendente, des ,filiais vale a 700 galões de ia- é mais de 2.000-vezesdo referido Banco, sedia- solina. superior ao total dadas nêsre e nàquele Es-
Quer isto dizer que energia que se necessita,rado, cargo ê,ste,. que, um dia de energia solar a descoberta da f6rmula

com .Ilsura, desassombro seria suficiente para que para captar a energiali: larga supervisão, vinha
um automóvel rodasse solar é um dos mais im-'desemp�nhand<? --ii 'inteiro
durante um ano. portantes problemas ácontento do Banco Para captar a energia longo termo da nossacujo desempênho não solar, é necessário utili- civilização". .aeixou de despertar a
zar-se das plantas. No dia 'em que as ra-atenção dos srs. acion�s- Elll outras palavras, é diaçõe§ solares possam'as, que, dada li sua
preciso encontrar um I ser utilizadas, o petr6leofecunda atuação sempre meio de retirar das passará a desempenharo tiveram em grande plantas a, energia solar um papel quasi secu�-estima e considera.ção.
que a�mmulam. dario na marcha da Cl-'Tanto é, que,

.

êstes
Por dificil que iS,tQ viliza_ção.conht'cedores dös s'eus

pareça, é mais' facH de
..

E.m realidade. todo o.elevados serviçps presta-
que utili�ar a energi� e,quilibrio do pOder doitS1dos à Casa � elevaram-no
aromica para mover os nações ficará radical-àquele cargo ,supremo, autos. .

mente alterado.sufragando seu nome às
O uso da energia ato- Tudo isto é, ainda; .

mica é extraordinaria- uma série de meras pos-
mente dificil devido aos ·sibilidades.

.

perigos que resultam da . Mas nada parece im-,
radio atividade. possivel á ciencia da

I Para usar a en:rgia idade atomica.

Sauuirá, hoja, para o Rio, o
Govern8�or de' ,Santa Catarina

WASHINGTON (USIS)
-: A exportação de ce-,
re'ais norte - americana
GHngiu 14.831.000 tonela
das no periodo de dez
meses terminado a 30 de
abril ullimo, isto é, dU
mentou demais de 2 mi-
lhões de toneladas em

. Florianópolis. _ O sr.relação a iSlual periodo Governador Irineu Bor-no ano llnterior.
"

nhausen -seg-úirá hoje via'O Departamento de Como a familia huma-I A cooperação pode I passe fome e nenhum aérea para a Capita·1 doAgricullura 'dos Estados na é uma s6, o povo dos contribuir muito para homem fique sem lar é país com escala em SãoUnidos informou' q.ue', Estados Unidos participa aliviar o sofrimento dos Itarefa que não pode ser I pauio, ollde permaneceránesse total incluiu • . . do interesse basico pelo homens: Os Es!ados exe,:_utada por uma unica I alguns dias seguindo de-\ 10.824.000 toneladas de I bem estar de toda a Unidos estão apOiando naçao. Somente com a pois para, o Rio pela'-trigo, farinha e macarrão humanidade. Os progra- ativamente a Or�aniza união é possivel realizar rodovia presidente Dutra.
e, 4.007.000 toneladas de mas de cooperação inter ção Mundial de Saude esse trabalho, porque a S. Excia. vai tratar de Centroqutros cereais. Cerca de nacional do governo dos dns Nações Unidas, enti- humanidade é uma 56. assumos relevantes liga-"m terço foi exportado Estados Unidos têm sido dade que auxilia a pro- Os Estados Unidos dos aos interesses admi-por forçd do Acordo executados dentre desse porcionar as�istencid aos estão empenhados em nistrativos de nosso Es-Internacional do Trigo. ponto de vista. doentes em todas é;lS uma guerra contra todas tado, devendp acompa.No periodo 1960 1961 partes do mundo. as molestias. Como a nha-Io seu secretárioforam exportada!5 .'.. Desde a segunda guer- Grande parte da terra familia humana é uma particular escritor Nereu7.376.000 toneladas -de ra mundial, o povo dos cultivavel do mundo não só, os c:Jo(Zntes e enfermos Corrêa.trigo, farinha e macarão, Estados Unidos tem de- é hoje aproveitada. A de todo o mundo devem
e �.026.000 toneladas de dicado energia, trabalho AdmilJisll·ação de Coope- ser cura,dos. O povo dos O sr. Governador este
ourros cereais no total de e produção ao auxilio de ração Tecnica dos Esla- Estados Unidos procura ve hoje na séde do12402.00 toneladas. outros homens em outras, dos Unidos, que adminis- ajudar todos os homens Comando do D. DistritoOs paises da America terras. Todos os homens fra a execução do Pro- livres a criar uma socie- Naval para cumprimentarLatina receberam . . . 'e mulheres precisam grama do Ponto 4, ofere- dade mundial pacifica na o Almirante Carlo& da1.611.000 toneladas, di�- igulilmente de alil!Jento,. ce conhecimentos tecnicos qual os homens possam Silveira Carneiro' e �"-t�i�uidas 'pelo .Brasil, B�- moradia ,e seguran,a. ,oslaos .. povos qUe.desejam. tratar I de seus feridos, mais Oficia'is pelo transhVla, ChIle, Cuba, Mexl- povos de todas as na- auxlho para aumentar sua cuida� ,de seus, pobres/ curso dd Gloriosa data
co, Peru e Venezuela. O ções Irabalham para por produção de alimentos e curar seus enfermos e que . relembra ii batáha

_Brasil, MexicQ e Cuba fim ás guerras e ás elevar seu padrão de preparar seus fi,lhos para Naval do Riachu�lo, ha-r�ceberam a maior parte agressões armadas, espe· vida. um futuro melhor. �endo presidido aindd a�essa exportação rando por ver esse tra-, Construir um mundo cerimonia da inauguraçãott95000 toneladas. balho coroado de exilo. no qual nenh'uma criança !FOTO USIS) do retrato do Almirante

"Eleito Diretor
Cemércíe S. A.,.

Baaqueire, Sr.

Humenlou I fxpurtacDo.

de Cerelis

do Banco
o conhecido
Hermano F.'

Nacional do
e estimado
Machado"

Nos Bastidores do Mundo

pelo
Por AL NETO

SolAulos

Perman�cerá alguns dias' em São Paulo.
Carneiro no salão . da
bibliotéca do Instituto de
Educação «Dias Velho»,
ato que contou com a

presença' d� grande nú
mero de altas aUloridadlts.

•

de Saúde
Aberto o crédito

O sr. Prereito Artur
Müller recebeu do sr.

Governador Iirineu Born
hausen o telegrama se�

guinte:
Florianópolis, 13

Comunico acabo de abrir
crédito cento e cincoenta
mil cruzeiros para cons

trução Posto de Saúde
nesse municipio. Sauda
ções • Irineu Bornhausen
- Governador.

CORREIO DO POVO
O seu jornal
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i,cu ,. � Clinica geral médico -' cirurgia de adultos e crianças
"O • - Pàrtos Diathermi" Ondas curtas e Ultra-,:urtas� (1) � e"

. Induiotermia - Bisturi-elétrico . Electra.cauterização

te: i f :.1_---,.'.R.á..io.s_lntra.vermelhos e azuis, I
, }
.--

•
O

4

rE-·1i��
pela IH}� eomprcl#t.iÍe. eficácia'
MlAitl) r..c(\\hadto, Oeve 8Cf ullada •

com confi&r\'ça � '- ci t �
fluxn�s.EDATINA } Q 4}

r Ex-assistente na Clínica Cirúrgica e Gine-'DCON'l'ii,A..SIßI!:!lT,ÔDAl"J.RTß -

G 'I' V
'

G��&.. r :�{:i��s���P,iiS.1 s. e�oIOSo:��r�; d�X�?; l
00 .:. .. . 00 � CIiQica Médica; Cirurgia Oeral; ·Parlos; Mo. i� O } léstias �e Senhora�.

tDr. Julio D,oin Vieira O�'" co,nsulI.�rio no Ho�p,it�1 Jesus de Nazaré, 4'
U 'ß O I C O

} em COJ'úpa neste mumClpIO.'. tO O} Consultas das 81/2 éÍs 12 e das 15 éÍs 18 4O OLHOS - OUVIDOS NARIZ O 1
boras

.

J.HO'P8Pio: ,O GARGANTA O ����(f}o.-�� v

.; O:., IISlilltl �ncio.ul .e: lIanbi e d tárde � TRA::�:::o�� ������ÕES �. (====";;:=;;;;o�;;�i-;I=;:='
. �,': Rua 15, de NOV·f {1l5 -

�

l' andaI; O' O II Formado pela Faculdade de Medici�a de Porto Alegre n,T E L E F O NES: '0 . Exar:ne, :&ondo de olho para _'0 O ii . Operações ,- Doenças de Senhoras - rrINSTITUTO: 1252 dIagnostIco, e controle de pressao 11
�

tllntea Geral - Parlo sem Dar
"

iiRr,SIDENClA: 1461 O arterial:, I'"
�

,

,
•• O li Alta Cirurgia com' �parelho �de. Anestesia Oa�osa liAo lado da Caixa Ecoriômicá

�
Consultor1O: Rua do PrlDClpe 507

O ii Consúltório e Residência: fi
B II • Il' •• H ", ,

O
Altos ,da Cas� ,Richlin - Joinvile.

O ii Jaraguá. do Sul - Rua ,Benjamin Constant fi• •
.

'

" '

11 :i ex.residência do Dr. ,Luiz de, Souza " 'li.... .� \ !:" •
.

. �,i .<;.�,."._,
c:::::a_ !�� •

._ _ _ ::'
\ 'AI_""

--�----c::::>c:::::::=�<!> 11 -_ _.._ _._..- _ ::1::: -.- _ _ ••

.................;;",;,,;; ---------.-- <ic:::;:.c:::::::::;:c:::::::o�c::::::ac:::::a '
. __ - __ _ _ _

_

Instituto \ de
,

,

'mn�& �tl�inO� - �ariz � �ar�anta'
do

DR. ASMINID TA'VADES
Formado pela Faculdade ds Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro
'Professor Catedrâtieo de Biologia da Es-

cola Normal Pedro II '

Assistente do Professor David Sanson
Chefe do Serviço - Otorino do Öentro

Saúde de Blumenau.

I --==::::--' ,

PARA DIAyNOSTICO E TRATAME�TO
DAS

'

Molestias .de Olhos', - Ouvidos -

Nariz e Garganta
�ste Instituto Especialtsado está Magnifica
mente 'Montado e Instalado com a mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Qualquer 'I'ratamento da sua
'

Especialidade.

Todo o seu Instrumental foi Recentemente
Adquirido e Importado da Suíça
Alemanha e América do Norte ..

--=::::--

,Gabinete de Raio X
APARELHO MODERNO SIEMENS PARA

DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE
DOENÇAS DA. CABEÇA.

Gabinete 'de Fisioterapia
BISTURI ELETJUCO (para operações sem

sangue)
ONDAS CURTAS (Ultràterm Siemens

m'odelo 52)
INFRA-VERMELHO

AEROSOL (Aparelho inglez
para ne,bulisação no tratamento das sinu·
sites' 'sem operação), Electr'Ocoagulação.

Diafanoscopia ,etc:,

--==-�

Gabinete de Refração

,I

PARA EXAME DOS OLHOS
.

r

(EQUIPO-BAUSCH.LOMB)
PARA RECEITA DE OCULOS E

RESPECTIVO CONTROLE
DAS LENTES REOEITADAS

CI VERTOMETRIA.

--=::=--

Gabinete de Traum-atologia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA �RATAR ACI
DENTADOS DE OLHOS-EXECUTA PE
RICIAS·CONFECClONA LAUDOS E!

DESMASCARA RIMULADORES. I

--==--

_·_,·_·'_,,_,,_··_·,_·!!!!!!!!!!!!!!!!!2!!,f�!!!!!!!I!!I!!I!!�==!!:I-

M .

..
. 'I 8:=::==;;=;'=;;=;;=';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"-"-"-"-" ,;.m�arna�_a, . �nlc�p� III DR RENf\TO 'VI1L TER IAta da Reunião Ordinária de 20-0-19;)2 III M ]É D I €C O III

novec!��0;i�t6i���!n�� �e�ofs� ���� �:teu�orr::!� m CL'INICA GERAL -' CRURGIA
.- DOENÇAS, ml.I·_1na saia do Forum, 'no edificio da Prefeitura Mu- III

DE SENHORAS - -PARlOS
, nicipal de Jaraguá do' Sul, reunidos os vereado-

:1:, ULTRÀ SOM - Tratamento moderno e efi- "Iiires: NAy Franco, 'Mario Nicolini, Adolfo A,. Em- III. ciente, pelas ondas ultra-so�oras, da.s Dores e ::�mendoerfer, Frederico Curt A. Vasel, Walter Jark,
:IU Inflamações: Dores reumáticas, artnteJs, �um- ,1"Otaviano Tissi, Herbert Schneider, Alfredo Lange .II bagos, nevralgias, ciática. Abce�sos, fluun,culos. "'�e Alvim Seidel. Constatada a presença de númerol·Ü inflamação dos seios, dos .ovärios, da próstata. IIIlegal, foi pelo snr. Presidente dec}á!,ada aberta a :I! Afecções da pele, f'ístulas, var�z�s e úlceras re- .,:sessão, ordenando ao snr. Se�retarIO ,que proc�-. I" beldes. Asma. afecções do estomago, etc...

. �Idesse a leitura da ata da sessao anterior. DepOIS :l! MASSAGENS ELETRICAS -:- Tratamento .,.
de lida foi a mesma posta em di�cussã�. Pediu

..

e III das Paralisias com reativa�ão das funções IIIobteve a palavra o vereador Alvim Seidel ,�QhCl- ::: D?usculares e
J

nervosas. Atrofias, fraqu�sa fun- iiitando que consta.sse em ata, que seu, requerunen- III cional dos músculos em geral, da bexiga, or- IIIto lido no expeuíente da sessao anterror, ;ef�re'se :1"1 gãos digestivos, etc...
. 'DII a "isenção da taxa do calçamento a Par09U1a S. _I_ ONDAS CURTAS _ DIATE�MIA _ ELETRO-. �.Sebastião e Comunid,ade Evang. Lut�erana' � �u� 1"1'1· CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO. mseu telegrama expedido ao,Exm? _,:;or. GO\ er na::. BANHOS DE LUZ 'Raios ultra-violeta e".I dor, refere-se a .Estrada Corupá- S"o Bento. Em III .

f 11
',III

-

f' d da pelo In r-i-verme 10 .. , IIIi votação OI a ata, ap['�va a com a e�len, '.::: CONSULT0R10 _ R u a dos

BomheirOSI:
que paSROU a �er assinada pela .Mosa. A segua III (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9,de Marçopassou-sé a leitura do Expedíenre que constou ".

d 9
J

12 e das 3 ás 6 horas 'de Ofs. "expedidos nrs. 161/52" e 162/52; or. roce- m RESI��NC�� _ Rua Ministro Oalogeras, ��50bi-ío ur. 159/52; or. de Caçador; parecer da Ço-
I·ii· Fone' 305 _ ,1 O I N V I L L E-S. C.

•

missão de Finanças referente ao balancete do mes II /'
_ .. _

. -" -

f· I
.....

�"---'._••lIIIIIÍIIII.-l�I_II_5..�'!i!!!i!!!I!�H�:P.�.de Março, Em discussão e votação OI o parecer mi�li :.......,;;;;;;;;;;;;:,;_ ..=;.........;_11-=._1. .._._..m

aprovado unanimemente. Com a palavr a o sn�.
Alvim Seidel, requereu' a retirada (je um requ�rI"
manto no qual propôz um voto de louvor ao Snr.
Adolfo Baumle. Em votação foi aprovado. A se

guir, 'ó vereador sur. Alvim Seidel, sO,licitou infor
mações sobre a ponte a ser constr uida sobre o

Rio Isabel em Oorupá Requer, ainda o mesmo

vereador, um voto de peZfl r' pela morte do snr.

Xavier Atahide. Em votação foi o mesmo aprova
do por unanimidade. Usou da palavra a �egui,r _o
vereador Herbert Schneider,' requerendo mscrrçao I

__.;_ .;_ ��-":!':"'"-�._,__,:em ata um voto de congratuiações com o Reve- ...
. '

rendo Irmão Mário Cristovam, o que foi por todos
aprovado. Não hou ve Q iscussão da Ordern do Di a, I ••!Is;�;;!!IIa;i_;lS�_;i'SlIriJSiiI;iS..�iti.....
por estarem as pr,oPosiçõ s aguardando parecer. I.

A �Nad» mais havendo a tratar fOI designado pa r a a IP Ur Murl"llo Barreto "e' zeve opróxima sessão o dia 27 de Mail) \ com a ,OJ'dem, •
,

' U
.

' ,"do, Dia seguinte: Discussão das Prop�siç?es: "Sus- II. Ipen��o da taxa �e Calçamento a ParOqUl�.. �; �e- ui I Af) VOaADO .

bastião e Comunidade Evang. Lutherana, Lim-
Ipeza do Cemitério Municipal em Oorupä' e Maca- .sdamisaçâo da Estrada Rio Novo Alto, em Corupä"..

e "Macadamisação da Estrada Rio Novo Alto,_ em

Oorupä". Findo o que foi encerrada a sessao a I

qual faltaram os vf'readores Willy Germano, Ges.- ;
sner e Kurt H. Hilbrecht. I

â(ass) KURT HILBRECHT
MÁRIO �ICOLINI I

\

Cliniea 'de Olhos - Ouvidos - Nariz·e Garganta do

_mt sa8a11. alUIl
MODERNA B PRIMOROSAMENTE INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Ab-ton Batista (Defronte a "A NOTICIA"

JOINVI'LE -

( ,

Escritório no prédio (Dante ôchiochet) •

Avenida Getúlio Vargas N, 26
-:>

'
.. , ', •• " ,j" ',., -

laraguá do Sul

Cartões de Felicitações I Albuns para fotografias
Imex Internacional Ltda. Imex Inte�nacional Ltda.AVÓ! MÃE! FILHA!'

I,' TODAS tlEVEM USPjR

I flUXOODSEDA'fINA
�------------.I""------"----�--�

(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORn
AlIYI� AS CÖlICAS UTERINAS

Dr. Wal�einiro
e_s. 81 S.U8ri

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Mazureehen

ti!mDtfJgs':se com wantaliTam para
tClmbatn IIS Irrogularidáld8s das
fur.ç,5@l) p&rj6�lcas du ,,,,.nhoras

É Calmsl'it. � :",Iulll.dor Gessas
'Yn�õ•• '

,

Form,!do pela Faculdade d� C,iências Médicas
da Universidade do Dlst1'1to Ft:deral

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 15-6-1952 3I

Jarag'uáense de
E,STATUTO'S'

f) firmar em. nome da L.j.F., contratos ou e) pela equrstçao de prêmios e troféos, desfi-
qualsquer outros documentos de responsabilidade; nados aos vencedores dos campeonatos e' torneios.

g} nomear representantes da L.j.F. e também f) pelas despesas eventuais.
os secretários e tesoureiros, pelos quais é o único Art. 25. - O ' clube que disputar competições
responsavel, e cujas funções são reguladas pelos amistosas,' na juridição da Liga, sern a respectiva
presentes esrerutos; liçença, ficará sujeito ao pagamento em dôbro das

h) mandar fazer a escrituração da L.j.F., de taxas correspondentes, sem preluizo das penalidades
modo a merecer fé em juizo, ou fóra dele; previstas para o' caso. '

.

f) dicidir sobre a filiação dos clubes da sua Art. 26. _. A L.j.F. não poderá em hipótese
lurtdtçäo;

.

alguma, dispensar pagamento das taxas que lhe
j) convocar, sempre que julgar necessário, a são devidas.

.

assembléia geral; CAPITULO VIIk) dar votos de qualidade nas sessões da as-

sembléia geral; Da filiação dos clubes
I) apresentar a assembléia geral, por ocasião À t 27 A L.J.F. aceitará em qualquér épocade P_?SS(l da nova presidência, o. relatório de sua

.o pedi�l� d� filiação de clubes existentes no muní
g�stao, acornpan�ado do balan�� Iinencetro c�r�et-- cipio, 'praticantes .de futeból, de acôrdo com o
pondente � demals documentos. lulgados necessanos; artigo 1., dêstes estatutos.

.
m) dlvulg�r o� .atos admmls!�a!lvos. �a L.j.F., Art. 28. _ São condições essenclals pare filiação:publlcand? �brJga!orJamente, no diano. oficíel, de�- a) ter personalídade jurídica;

t�o do primeiro tt.me.st�e do .ano segutnte, ° relato- ob) ter estatutos em herrnonle com as lei-s e
no anual da.s suas atlvl�ades,.. ' regulamentos da L.j.F., F.CF. e do decrero-Iei nr.

n) ch�flar as embeíxedas da Liga, ou fazer-se 3. t 99, de 14 de abril de 1941;
representar,. . . _

.� _. c) ter uma diretoria idônea, fazendo-se constar,
.
o) solteuer a F.C:F..: oerm.lssao p�r� reelísação do requerimento de filiação, os nomes e profissões

CAPITULO II de J�gús. ou competições tnrermuníctpats e In- dos diretores ou presidentes;teresteduals.
.. d) possuir séde social e praça de exercíciosDos poderes da Liua Arf. 17

..-. Compet� ao vlce-pres�dente:.
. desportivos, próprias ou, arrendedas, que preencham

. Art. 4. - São poderes da ,Liga Iareguéense a) substltulr o presl.d:, em s,eus lrnpedimentos; as necessidades regulernenreres: .

de Futebol: .

b) em caso. de verlfl�a: a velga do c�r�o �e e) apresentar um desenho do uniforme e pavl-
a) a assembléia geral; presidente, assurmr o exerCICIO pleno d? .presldencla. Ihão adotados, sujeitando-se ás modificações que se

b) . o conselho diretor; I Art
..1�.. - Compele ao 1. Secretario:

" fizerem necessárias;
c) o conselho fiscal; a) dlr�glr a �e�r�taría, preparar e encammher f) deposlrar '

na tesouraria da L.j.F. a impor-
d) as comissões técnicas. todo expedl.e�le. OfICt�l, . rãncíe correspondente á jóia de filiação.b) redigir e assmer as atas da assembléia ge-

.

Da Issembléia ueral ral que secretariar;
Art. 5. :...__ A assembléia geral é constlrulda pe-

c) redigir a correspondência da Liga;
lo Presidente, Secretário e pelos presidentes dos d) assinar éssa mes-ne correspondência, quen-

I b flll d do eurorísedo pelo presidente; Art. 29. - São deveres dos clubes filiados:c u es I Ia os, os seus repreeentantes devidamente .

e) executar os demals serviços ,orAenados pelocredenciados. � a) entreter relações desportivas com os 'clubes
Art 6 � C t

•

blél I' presidente, zelando, sobretudo, pelo erqulvo social; filiados à L.j.F., ou por esta reconhecidos;
. ). I' b�mpel e a assem ela. gera. .: f) substituir o vice-presidente e o presidente, . b) lncenrlver entre os seus assoc-iados, 'por
.

a e eger, lena me�te,
.

o presidente, o vice
em seus ímpedlmenros.

'

presidente e o conselho fiscal,
, , : '1'

Art. 19. _ Compete ao 2'; Secretário auxiliar
meio de processos educativos compatívets, a. cultura

b) r�for.�dr e älterer os �stall�t?S� SI necessa�,o,. o 1. secretário substlruindo-o
'

nos casos de impe-
cívlca, moral e inrelectuel;

c) discutir e' aprovar os rel�torlOs 'e prestações dirnentos. ':. . c) reconhecer a L.J.F.' Como única dirigente, no
de cont�s apresentados pelo p.resldente. . . . Art. 20 .

.....:. Compete ao 1. tesoureiro: muníclplo, do Futeból, a que se refere o artigo 1.,
Ar •. 7. - Para o cumprimento do dísposltlvo )

.

dl devid
. respeitando-e cumprindo os estatutos, leis e regula-

da alinea a do artigo ant
.

bléla reuní
a manter em ia, eVI amente organlsede, a men os, sendo-lhes vedado, sob pena de iliminação,

,
"

dl
"

.

b' I
enor, a tls�em. ela �euDlr- esclita da L.j.F: USélr de procedl·mento. J'udl'cl'al' afl'm de eDvdll'dar- se-a, or marla e lena menre, na primeira qUinzena b)

.'
•

de janeiro, e, extraordináriamente, para efeito das
. arre�adar e guardar .od�s os valores d.a ou anular leis, decisões e regulame!'ltos desportivos,

alfneas seguintes, dp artigo 6., medianre pedido da L.j.F., depositando em �an�o,. deSignado pelo presl- que la F.CF. ou da L.j.F., salvo as questões
l!Iaioria absqluta de �eus membr,?s ou, em qualquer dente, os valores em dmheITo"

. . ,\ pur�mente patrimoniais; \

epoca, por convocaçao do presidente da L.j.F. �) ·efeluar a cO,brança de tpda receita da �.j.F. .

d) pagar pontualmente as mensalidades ou

.

.

Art. 8. - A presidência da a�sembléia gerlll depositando-a, taml:>em em Banl!:o" respon?�ndo, pe- multas .que forem imposta�. ou qualquer outro déöi-
cabe ao presidente da L.J F. '.

,

.

rante ao pr�sldent� e para lodos os efeitos, pelos to que tenha pard com a L.j.F.;
A'rt 9

'

A L J F 't'f' ,

t d I b
valores confIados a sua guarda; ) Ih d t d d' (1 "')

. .

..' :- , .: " no I Icara o os os c u es d)' paaar todas as despesas d I
e reco er en ro o prazo e qUlDze CJ

filiados, por IOtermedlo da sua secretaría, com ante- . .'" .
autorisa as pe o di�s, no máximo, aos'cofres da L.J.F., o produto

cedência de cinco dias, pelo menos a ordem
.

do presld�nte� .. .'

'. '. I
das taxações 'estabelecidas nas leis vigo�antes;

dia da assembléia geraL
'

,

e} asslOar Juntamente com o preslden!e, �odos f) comunicar à L.j.F., dentro de déz (10) diös,
Art. 10. - A assembléia geral coos'idera-se

os ch�q.ues, ordens de pagamentos e demélls tJtulos contados da data em que' cada caso ocorrer, a

I I '

'd
.. ,_ de credito; ,

, I I
. ,- d d' t" It

_

I
.

ega mente constJlUl a,
.

em primeira convocaçao, f) t
.

'd ..' A
e elçao a nova Ire orla, as a eraçoes pe as qU!lls

com a maioria de seus membros, ou em segunda d �p�e��n aJo ao pre�11 ente, f' no pr�melro mes passar a mesma, bem como a mudança da sede
cpnvocação, decorridos se�senta minutQs, 'com qual-

e exerCICIO Ime lato,
i
o a anço lil'!.an�elr?, corres- social;'

_.... . . _ _

quer numero de representantes.
pondente a? a�O anler or, :m obed.e,ncla, as normas g) naO disputar competlçoes çom clubes nao

..

Art. 11. - Só poderão ter assento na Msem- d�la c'E���lhdade e padroes de IJlulos adotados filiados, nem permitir que seus amadores, sob. q�a!-
biela geral, os representantes de çlubl's quitos com

p
A � 21 A 2 t' .

'1' quer fundamento, lomem .parte nessas comp(>flçoes,
a Liga até. o mês anterior ao da sua realisação�. 1 t

r
';'

.
--

bO t't' . ,eiso llr/e I ro codmP:-te ad�xl lar � bem como não ceder suas praças de. desportos a

I .,
esourelro e su s I UI- o n casos e Impe Imentos clube não fiHado; •

ICAPITULO III CAPITULO V
. h) solicitar a L.j.F., pOl' escrito. permissão·

Do conselho diretor . .

ti' f
'

dDo patrimônio para. �r?mov.er Jog?S aml� o�os ocal� e ora ,o
mUnlClplO, bem assim fesflvals de5portlvos;

A;1. 22. - Constituem patrimônio da L.j.F.: . i) dar livre ingrésso, na tribuna oficial ou

a), os saldos existentes, oriundos de arrecada- espeCial, durante as competições que promoverem.
ções feifé)s a qualquer título; aos diretores da L.J F., aos presidentes. dos clubes,

b) os prêmios de caraCier permanente; filiados, aos cronistas desportivos credenciados
c) os beris móveis e imóveis, que possua ou· pela L.j.F.; \

venha possuir'
.

, j) atender, prontamente, as I'equisições Je seus
,

d) o mat�rial desportivo que possua ou venha amadores, para integrarem qualquer representação
possuir. das competições que a L.J.F. promover;

Li,ga,
CAPITULO I

Da Liga e seus fins
Art. 1. - A Liga Iereguéense de Futebol, fun

dada nésta cidade de Iaraguä do Sul, Estado de
Santa Catarina, aos nove dlas do mês de junho de
1952, pelos clubes, Sociedade Esperríva Ipírange,
Clube Atlético ßeêpendf, Sociedade Esportiva e Re
creativa «Faixa Azul», Sociedade Desportos Acaraí,
Sociedade Desportiva D. Pedro II, de Corupá, Bo
refogo futebol Clube, Estrela Futebol Clube, de
Nereu Ramos, .ôociedede Esportiva Água Verde,
União Futebol Clube e Sertanejo Futebol Clube,
tem por fim o aperfeiçoamento e a difusão do ame
dorismo e dirigirá, em Iodo o rnunlclpío de .laragué
do Sul, o F u r e b o I.

Art. 2. - A L. J. F. manterá, no seio das entl-
" dades sugeíras a sua juridição, e que a constituem,
elevado espírito de dlsctplina e união esportiva,
flscallsando-as na parte que se refére às obrigações
decorrentes das disposições dêsres Estatutos e do
decreto-lei nr. 3.199, de 14 de abrll de t 941 e de
mais leis e regulamentos que forem elebôredos pela
Confederação Brasileira de Desportos, Federação
Catarinense de Futebol. \

Art. 12. O
.
conselho diretor da L.j.F. é

co�stituido �e um presidente, um Vice-presidente,
elelto� pela assembl.éia geral, nos termos do artigo6., alinea a, por dois anos, e de dois secretários e
dois tesoureiros, nomeados p,elo presidente.

Art. 13. - São condições essenciais para ês-
ses eargM:

'

,a) , ser brasileiro" nato ou naturalisado;
b) ser de maiór idade; .

c) nãó ler sofrido penalidade alguma. im
posta pela L.j.F., seus filiados ou

, entidades superiores.
)

Art. 14. - O presidente é o representante legalda Lj. F., quer em juizo ou fóra dêle, e em ·todos
�s atos em que éstó agir como instituição despor-
tiva ou

-

civil. '

.

Art. 15.' - As funções executivas da L.J,F.· �dos clubes a ela filiados, serão exercidas exclusiva-
mente p�lo presidente. .

.

(. :APITULO IV
Das �tribuições do conselho diretor

A)rt. 16. _:. Compete ao presi'den'e da L.j.F. °

a pres!d�r a assembléia geral;
, b) admlnlsrrar a L '.F. e' executar as decisões

�da assembléia geral; .

c) resolver os casos omissos;
d) proclamar os resultados "dos jogos dos

campeonalos e certames dirigidos pela L.j F.
"

e) I neg!,r ou conceder' permissão aos clubes
flhados pata promover�m ou disputarem jogos
amistosos entre clubes, seus filiados;

Futebol
.'

I

CAPITULO VIII
Dos clubes lilians:

CAPITULO VI k) d!SpUiar os 'campeonatos promovidos e diri
gidos pela L.jF., justificando, peranle ,d presidência,
no caso de impossibilidade manifesta de sua parti-

Art. 23. - A receita da L.J.F. é constituída: cipação, os motivos de alta revelância que a deler-
a) pelas jóias e mensalidade dos clubes;, m'inaram, afim de se conhecer ou não dÇl procedên-
b) pelas IQxas de inscrições de amadores; cia dos m(::smos;
c} pelas taxações sobre as competições reali- I) não permitir que participem de iogos amis-

sadas entre Clubes filiados, e entre êstes e clubes lOSOS, amadores que estejam cumprindo penalida-
de fóra;

°

des, impostas pela L.j.F. 'ou por outras entidades.,
d) pela· re,nda de competições promovidas superiores;

diretamente pela L.J.F.; \ I m) não pttrmilir o desvirtuamento' de prálica
'

e) pelas multas e sobre-taxas aplicadas p/Lj.Fo'; amadorista, por parte de seus amadores ou diretores;
f) pelos juros e capital em depósito; n) garBlltir, por todos os m�ios e modos, du
g) pelas subvenções e auxilios provenientes rante as provas desportivas que realisar, os delega-

dos poderes públicos ou pdrticulares, que receber. dos dos diversos conselhos, juizes e seus auxiliares;
.

Art. 24. - AI despesa da L.j.f..' é constituida: , o) por á disposição da, . Lj.F, quando ésta
a) pelo aluguél da séde; sua conservação e não requisitar, as praças· desportivas, para I'ealisa-

Iimpesa:
,

. ção de provas de qualqUer nature:lõ;
.

b pelos expedientes da presidência, tesouraria p) satisfazer, den tr\) de cinco (5) dias, contddos
� da secrelaria;. ',' da data em que os receber, os pedidos de informa-

c) pelas anuidades -e quótas ii que esteja obri· ções formulado:;; pela L.j.F.
.

\,

gllda, em virtude d� SUélS filiações;
, d) pelas dêsp�sas com as representações;

.
,

Da receita e despesll

((ontinua na. 411. página)
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Liga Jaráguaense de. futebol
(Continuação Ja 3a. pagina)

o cidadão Erico Blos/feld, Juiz dê Paz em

exercicio do cargo de Juiz de direito da. comarca
de Iaragué do Sul, Estado de Santa Ceteríne, Bra
sil, na forma da lei, etc:

Faz saber aos que o presente edital de citação
com o prazo de trinta (50) dlas virem, oll, deI,: n�ti-Art. 42. - Oi presentes estatutos, só -pode- cia tiverem que por perre de Ernesto Czermewtczrão' ser reformados por dois terços de totalidade foi dirigida a petição do teor abaixo: E�mo. ônr.

dos votos de que depuserem os .clubes filiados Dr. Juiz de Direito da Comarca de Iaregué do Sul
e pela assembléia geral, especialmente convoca- Ernesto Czerniewicz, brasileiro, vluvo, industrial,da para êsse fim. residente nesta cidade, por seu advogado (doe 1),.

Art. 43. - As côres da L .•J.F. serão: branco
sendo' credor de João Esplndole, brasileiro, casado,e verde.

. . industrial residente em Ilha da Figueira, neste mu-Art. 44. A L.J.F. adotará o seguinte U!lI- nicipio, da importancia de Cr$ 1.500,00 (um mil eforme para o futeból: calção branco,
. c�m�sa quinhentos cruzeiros) selro const�nte da

.

nora probranca com' punhos e gola verde e dístíntívo
rnlssorle, anexa, requer a V. Excla . se digne m�ncom as iniciais L.J.F. dar citar o referido devedor reside_nte no lugar ctta-Art. 45. - A L.J.F. subsistirá enquanto con-
do, pera que pague o principal, juros de mora,tar no mínimo, com aois clubes.
custas e honorarlos de advogado, a base de 20%,Art. 46. - No caso de dissolução, pela a_s- no praz-o de vinte e quatro horas, sob pena de

sembléía geral da L.J.F.,. os .se!ls_ bens reve�terao penhora nos bens que indicar, ou nos que lhe forem
em beneficio de uma ínstítuíção de caridade, encontrados, requerendo, outrossim, que, se foremexistente no municipio. penhorados bens de raiz, seja citada a mulher do

Art. 47. - As regras e regulamentos .apro· devedor. Protesta pelo depoimento pessoal �o su
vados pelos . poderes competen�e�, b�m aSSIm as

plicado, pena de confesso, e �or .todas as' provasresçluções tomadas pela presídêncla da L.J.F., admisiveis em direito. Para efeito fiscal, da a est"!sob caSDS urgentes e omissos, nos termos do. ar- o valor de Cr$ 1.500,00 P. Deferimento _ Iareguétigo 16., letra c, obrigam a todos os que estive- do Sul, 3 de Agosto de 1951 Assinado) _pp. Arquirem sub a orientação e jurisdição da L.J.F. medes Dantas. (Estavam coladas estampilhas esta-
Art. 48. - Os clubes dísputantés são res-

duais no valor de Cr$ 3,50 devidamente Inurllisadas
ponsáveís pelas despesas respectivas, sendo que com data e esetnerura). E não sendo encontrado oArt. 34. - As comissões técnicas, no�eadai a renda líquida de jogos de campeonato caberá devedor no lugar indicado e SQ encontrando o. pela presidência da L.J.F.

. compor-s�-ao de
sempre ao clube mandatário.

'. mesmo em lugar incerto e não sabido pessou se oquatro inembros de reconhecida I�onelda�e _

e Art. 49. - A L.J.F. poderá promover Jogos presente edital pelo qual cito e chamo o referi.doconhecedores dos d.esportos, a cuja comIssa.o em seu beneficio, ou de qualquer ins�ituiç�o de
devedor joão Espíndola a comparecer neste JUIZOintegrarem, não podendo, como no caso do artí- .caridade, utilizando-se dcs amado��s lnserítos e
para o fim requerido. E pare que chegue.a nonctago 31. pertencer OIS membros a um só clube. d • 8 praças de despertos de s�us fllIa�os.. . ao conhecimento de todos, mandou expedir o pre-Ârt. 35. - Compete ás comissões técnlcas: Art. 50. - Nas assembléias gerars ordlnarías
sente, que será afixado as portas do Forum e pu-a) eleger um de IS/membros para presidente; ou extraordínârías, incorrerá em multa o clube
blicado pela imprensa local. Dado e passado nestab) designar para cada partida de futeból

que não se fizer representar. cidede de leregué do Sul, aos nove dies do mezque se realisar, um seu representante; .

Art. 51. - O mandato dos atuais dirig�ntes de junho do ano de mil novecenros e cin�oenta _ec) apresentar à presidência, relatório de da L.J.F., eleitos em assembléia geral, termtnarä
dois, Eu, Ney. Franco, escrivão o subscre.vl: Assl:todas ai competições efetuadas;. . . em 31 de dezembro de 1952.' nado Erico Blosfeld, Juiz de Paz em exercrcio. Esta

·

d) escalar os juizes e demaís auxíllares pa- Art. 52. Os membros da L.J.F. não r�s.pon conforme o original do que dou fé.ra 8S provas oficiais;
. A • dem subsídíáríamente pelas obrigações SOClaIIII.

Iarsgué do Sul, 9 de junho de 1952.e) formar, com a aprovação da presídêncía, Art. M. _ Os presentes. estatutos entrarão O escrivãoas representações da ·L.J.F.:
em vigôr na data. de sua publicação, sendo con- NEY FRANCOf) examinar antes de começar o campeona- siderados fundadores, as entidade! presentes a

_-------...,.; jto todas as praças de despertos em que se. <!.._is- assembléia de fundação.
_.. _ O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A Ip�tarem jogos oficiais, apresentando à presídên- Art. 54. - Revogam-se as orsposrçoes em

GD IHA MINANCORA
ela um laudo sobre as condições técnicas das t á '0 '

LOMBHI Emesmas;
con r

;a�agUá do Su.'I, 9 de Junho 'de 1952. ". . .... .

·

g) notificar qualquer infraç�o
.

dos àstatuto�,
Vermitugo suave e de prontoregras e regulamentos, / de que tivere� .

conhecí-
Artur Mllller Dr. Murillo Barrelo d� Azevedo deito Oispensa purgante e dieta Imento, especialmente de natureza técnica, Presidente 1. Secretárío �ERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOI{-

.

h) organizar, após sorteio, as tabelas de
'ME o n. I, 2, , e 4campeonatos', .

.

Raymlndo Emmendoerfer' -.

d d tilh ró ria!Proteja a saú e e seus I os -e �. lo�a p. p .i) resolver qua.lquer quest�.? de natureza 1. Tesoureiro
Evitará muitas doenças e poupara dmhelro emtécnica que se sus,CIte por �casI!l0 de q!lalquer

lemédioscompetição, do que dará CIênCIa, depOIS, por ����!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!��!!!!!!!!!���-��

,. Compre hoje mesmo Ilma 10MBBIGUEIBAescrito, à presidência;
. .' Fabrica de Ferramentas Agrícolas MINANCOBA para o seu filhinho.j) emitir parecer sobre a valIdade de

__ "::>''&'L E.0 um p.roduto :ios Labo_ratórios Minancoramarcação dos pontos, nas cómpetiçôes de cam- DE PEDRO RJC"N ....__

_ O I N V I L L Epeonatos;
.

Estrada Jar _ guà Esquerdo
k) organisar os regulamentos relativos aos JARAGUA DO RUL - STA. CATAR!NAcampeonatos e competições que li L J.F. promo·

Ter extraordináriamente, submetendo-os à apre-Iciação e aprovação da presidência;
1) organizar o quadro de juizei, propondo a

nomeação ou exclusão dos mesmos.

CAPITULO XIII

Disposições Gerais

r��_""'---·_��
� Farma'cia Central �
DE :H:AFEBMANN d::: CIA. I/rDA.

!RUI Cei. Emilio . JOlrdan, •. 62 - Jaraguá do Sul - S. C.

Drogas n'ac!onais e estrangeiras,
_

encontra-se,
a disp05ição (lo distinto público, '!.p�esentando �

��� .

__��::�o..:.��e���

� ,I. �::; � · 'r=�.·'=r';§ru:�iEliEi:-l-l! .,;.= CD
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fIO � o I ii Secção de lavagem, depósito. de lubrificantes, ii� Z . - c:> ao g. H , . .:I: � cz;.! • 'I combustível e acessorlos. ii": .� � �_ � li LubrifiCação-carga d-e Baterias etc: l�bII_ fIO ri
_::IM\!!.! ao ... COI o ii COlllSÊRTO - RBF'ORMA B RETIF'ICAÇAO DE AUTO- ::�... � -:P"" ii

MO'V"'L '" CAMINHÃO. gIt Ao:=1l l! ......

ii, III _....... li ::

�,
II � Ui i � I SERVIÇO RÁPID� �����:?��---J'

111 .!i
� s � '"=:::::::::::::::::::.:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::.::::: __ ._ � _ _ .

1 ! :- � . IftJ::::::::::::::::::::::::�:::::;:::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::""::::::\�li.�. ...�p. � 1.:.1.1, 'AUTO JARAGUA S. A. �::.�.I'��� Rua Marechal Deodoro. 991.::
::

II Oficiná Mecânica e' Posto Texaco li

����i;�:a����-�I"
Servic;o FORD Autorisado li

DE OOARIO PEREIRA ii Consertos e Reformas a preços razoáveis !iRua Mal. Decdoro" 136 (pertillho' do P?sto Beyer) II. executados por pessoal 'competente ' '11. Taraguá do Sul - Santa Catanna !i
!!

Atende a' qualquer hora do dia e da noite, sem- ii "Elétrica' e á üxigênl,O. il
pre com os mais apetitosos churrascos de cOloteIa; I lili SoldCaombustl'vel e Lubritican.tes liI �il�r:��o ��ne��e���bem COlp churrasco d� cabnto I !!�

.._ : _ _._ :..:::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::ifg�--�����---���-� .

- Execula-5e qualquer serviço de ferramenta:s
agrícolas para uso de lavouras, como:

Machados. Enchadas Foices etc.

Serviço r�pido e garantido e. atende-se qualquer pe dido

CAPITULO X
Das comissões técnicas

Art. 30. - O encaminhamento aos consel?-?s
de desportos ou à F.C.F., de qualquer. matéria
originária dos clubes, deverá ser feita pela
L.J.F., salvo o que dispõe o artigo 10., do
decreto-lei nr. 3.199 de 14-4-1941.

CAPITULO IX

Do conselho liscal

Art. 31. - O conselho fiscal é constituidlOde três membros, eleitos pela assembléia gera,
bienalmente, não, podendo os mesmos pertencer
a um só clube.

.

Art. 32. - Compete ao conselho fiscal,.
a) examinar os documentos de receIta· e

despesa da L.J .F.;
.

b) dar parecer sobre balancetes da tesour.;
c) dar parecer sobre balanço anual, apre-

sentado pelo presidente; '. .

d) examinar, sempre que Julgar convemente,
os livros da tesouraria.

Art. 33. - O conselho fiscal' reunir-se-á,
ordináriamente, até o día 15 de cada mês 'e,
extraordínáríamente, quando. convocado . pela
presidência.

Edital de Citação

'\

CAPITULO XI
;

Das penalidades

Dos recursos
· Art. 39. - Qualquer clube filiado poderá

recorrer das decisões proferidas pela presidência
da L.J.F., dentro de oito (8) dias, contadas da
data da publicação das· decisões, feitas em nota
oficial.

.

Parágrafo Único - Caso a presidência da
L.J.F. não dê provimento do recurso, poderão as

partes interessadas recorrer a assembléia geral,
dentro, também, do prazo de oito (8\ dias.

Art. 40. - Das decisões proferidas pela as
sembléia geral, caberã recurso para a F.C.F.,
para o Conselho Regional de Despertos, e Con
selho Nacional de Desportos, respectivamente,
no prazo de oito (8) dias, /

Art. 41 - Nenhum recurso poderá ser to
mado em consideraç�o, 8�m o prévio pagamento
das taxas previstas.

Art. 36. - A L.J.F. aootará para os clubes,
seus diretores e amadóres inscritos, juizes e d�
mais auxiliares, que infringirem os estatutos, leIS
ES regulamentos oficiais, Código de penalidades
do Regulamento geral da F.C.F. .

Art. 37. - As c-omutações de penalidades
poderão ser feitas ex· oficio, pela presidência ou
a requerimento da parte interessada.

Art. 38. - No caso de um clube, filiado
impor ptlnas aos seus amadores e pretender que
as mesmas sejam confirmadas ptlla L.J.F., deve
'rá, dentro de cinco (6) dias, a contar da data em I.LI
que 9 fato ocorrer. comunicá�las a L,J.F., esola- Orecendo os motivos que a levaram a assim ...
proceder. ()

C)CAPITULO .XII
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OORR ElO DO POVO DOMINGO DIA 15-6-1952 - õ

São muitas as doeu- Em alguns lugares, prin- nem pode se levantar.

ças que dão nos porcos. cípalmente nos Estados Fica deitado e vomita

Algumas aparecem de- do Sul, só escapou por- tudo que come. É muito
vido aos mäus cuidados, co vacinado. Todos os dificil salvar o doente,
chiqueiros' sujos e pou- outros morreram. e em poucos dias êle

Na segunda-feira ultí- tomado posse dos car- Amandus, Maba e Zépi; ca atenção do criador E' uma doença terri- morre.

ma reuniram-se es pre- gos. Alcides, Morretí, Atha- para com os seus aní- vel para os porcos essa Aparecendo um porco
sidentes dos clubes )0- O sr. Presidente, de- nasío, Bona e Olinger. mais. Outras doenças PESTE. O animal pare- doente no chíqueíro, daí
cais para a fundação signou para 1. Secretá- Juiz: Carlos Hafer- aparecem' na criação ce que. vai muito bem, a dias todos os outros

da Liga Jaraguaense de rio o dr. Murilo de Aze- mann Junior. por falta de remédios. está engordando, mas também ficam atacados

Futebol, satisfazendo 8S- vedo 8 para 2. o sr. Venceu o Baependí Quer dizer-remédios há. de repente se encolhe da peste. Passado algum
sim uma velha aspira - Luiz Airoso. Foi desig- por 1 a 0, tento de Nut- "I'ôda doença tem seu num canto. A gente vai tempo, adoecem os por
ção dos desportistas do nado primeiro tesourei- zi. Iremedio para tratar e ver, e lã está êle cheio cos dos -

I vizinhos. A

municipio. 1"0 o sr, Raymundo Em- A renda foi de um seu remédio para evitar. de febre, com o focinho doença até que anda.

Na séde do (1lub� Bae mendoerfer e 2. o sr. mil e tresentos cruzei- É só o criador querer sêco, sem querer comer, As vêzes é isso mesmo

pendi, estavam presen- Alvaro S. Píazera. ros. tratar de seus animais. No outro -día, está muít« que acontece: a doença
tes, alem do presidente o, sr. Lauro Braga, -x- O maís prático é evi- pior, O olhos ficam anda. Como pode ser?
dessa entidade, os snrs. presidente do Faixa tar as doenças. Os 1"6· cheios de pus, que logo Vamos explicar: Dá a •

WiIly Germano Gessner, Azul ofereceu aos pre- Domingo ultimo tarn- médios que evitam as seca e gruda nos cano
-

peste num lugar; por
do D. Pedro II, de Co- sentes uma taça de bem jogaram o Agua doenças são chamados tos, sem escorrer para a11 passa, um caminhão

rupá, Heinz Marquardt, guaraná, tendo nessa
Verde contra o Ypiran- VACINAS. Cada doença o focinho. A febre au- depois vai embora, mas

da Sociedade Esportiva ocasião saudado os elei - ga, vencendo aquele por tem sua vacina espe- menta e êle começa a as suas rodas estão su

Acaraí, 'I'arcísío de Olí-: tos e conclamado todos 5 tentos a 2. cíal, Quem vive no in- tremer. Quando' quer jas de lama e outras

veira Motta, do Agua os esportistas para in-
O D. Ped�;lI e Bae-

terior já ouviu falar I caminhar, as pernas tra- imundfceis dos animais
Ver'!e futebol Clube, crementarem cada vez nisso. Mas vale a pana zeíras se embaraçam atacados da peste. Es-
Albano Stinghen, do Es- maís o futebol no mu- pendi

"

ajustaram dois repetir: as, doenças dos uma na outra. O animal tas imundíceis vão sen

trela Fu ebol Clube, nícípío Falou ainda o
encontros amistosos, animais podem ser evi- anda como' se. estivesse do espalhadas pelos ca

Carlos Hardt Junior, da sr. Oscar Pinto da Luz, marcados para o dia 22 tadas com o uso de tonto. Passa os días en- minhos. Quando porco
Sociedade Esportiva Ipí- em nome do D. Pedro II, em Oorupá e día 29 em vacínas. colhido no seu cauto, de outro lugar passa
ranga, Antonio, 'Correa" brindando em nome do Jaraguá.

.

Como estamos falando deitado e respira com em cima dessas lmundí-
do Botafogo Futebol clube Corupense os NOT A. Tendo este em doenças de porcos, muita dificuldade. ' ceis, êle "pega" a pes-
Clube, Luiz Bassanelí, esportistas e represen- jornal reiniciado a pu- vamos tratar da PESTE . .' te. O próprio

\

homem
do Sertanejo Futebol tantes das entidades slí blícação da sua parte SUíNA, a conhecida Os vazram come9am que vai de um cbiquei-
Clube, Lauro Braga, da presentes. esportiva, pede aos clu- "PESTE DOS PORCOS". a. �ater e, �or ISSO, ro doente até um lugar
Sociedade Esportiva e Por ultimo, em nome bes mandarem parß essa suíno e porco são duas multa gente pensa que I sadío.: pode, sem saber
Recreativa Faixa t Azul dos pleitos, o sr. Artur secção as notas que de- palavras diferentes mas

a
.

PESTE é" a, me�m� nem querer, levar a

e Dario de Ignacio do 'Müller agradeceu as sejem sejam publicadas; que representam o mes-- corsa que batedeira peste na lama dos sa-

União Futebol Clube. saudações feitas, preme- mo animal: Assim, PES- d�s por,�os. 'M�s ,�ão é patos ou dos pés. O
O sr, Presidente' do tendo que o Conselho TE • SUíNA e PESTE nao. A bat�dell"a nem homem não adoece, mas

.

Baependi, presidindo a tudo fará para ser dig- DOS PORCOS são a
é doença. E um nome os porcos dos lúgares

reunião, disse dos fins no da confiança que em Ho povo em Buril mesma doença. que o; povo dá. quando por onde êle passa vão

da mesma e submeteu a seus membros foi depo- _

U o_s vazios do animal .

es- pegando a doença. Ou-
aprovação oe Estatutos sitadà para o engrande- Como reconhecer a Pesle tao batendo. �sto ,_é SInal tros animais que entram

já organisados, da Liga cimento do esporte. Façam suas eco- dos rarcos de má respiraçao, .e nos chiqueiros doentes

Jaraguaense de Futebol, -x- nomias deposírendo- pode aparecer em mui-
e depois saem pelos

os quais depois de Ion- Realizou-se domingo .as na «Caixa Eco- Essa peste, nos últi- tas outras do�nças. campos, como o caehor-

gamente debatidos fo ultimo o jogo amistoso nomica F e d e r a I», . m?s anos, matou alguns Vamos co�tlDuar �on· ro, o boi, o cavalo e as

ram _ aprovados. entre o Baependi e Aca- anexada ao Deparra mIlh�res de p.o�cos no t�ndo como o anll�al galinhas, tambem espa-
raí em beneficio do jo mento dos Correios Brasíl.

,

Os prejuizos da- tíca com a verdadeira lham a doença.Com a palavra o sr. d d t
•
It' J

-

-

e Telegrafos desta dos aos criadores an- peste: se êle é de pele
Oscar Pinto da Luz, da g� OI" es e u Imo, oa!> .

dam na casa dos mi- clara, é facil verificar o [Conl. no pr6ximo número)
delegação do D. 'Pedro AIroso,. q?e numa partI- cidade:,

Ih-
,) .' .

-

•

d
.

II
A da rea)lssda em Blume- oes de' cruzeIros, ou apareCJ,mento "e man· ,..

. ,·propoz o mesmo que �------------;;;;;;;;;===;;;;;; seJ'am, muitos mil con- chas redondas. de côr :..:.i·
• ..·· ..·_.. ······· ··U

fosse eleito j,á o Conse- nau sofrera fratur a nu-
.

,
tos. arroxeada. Em poucos H Pe ç a sem p r e Iii

lho Diretor da nova en- maT perna.. . .

,.'

tidade, o que depois Na prel1mmal", r�alI- A peste andou matan- dias o animal emagr'ece ii' ii

discutido foi aprovado sada com as eqUIpes
do mais onde a criação como se estivesse �em H C Af-E BAU E R !!

sendo suspensa a ses�\ dos doiA quadr?s, ven- �u�;'; p��IEG�:'" �=:�I�SI�� era mal cuidada, e onde comer há mais de um ii li

sãu para a organisap.ão ceu o Baep�ndl por 5. MILIA é PARA A R ...Ç.... COMO não havia interêsse em mês. Pouco tempo antes ii ii

àas cedulas.
Y tentos a dOIS, �ontos ��N�g�t:�EX�'i::=i:l��LT...R::tõ dar vacina aos porcos. da morte, o animal já �::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: ·:V

Reaberta a reunião marcados por Ebsardo I' li 5 E o

foi' feita a votação e� Ó, Ivo 1 'e Piazera 1.

apurados os ,votos, c�ns� Do �c.arai,. Car�oso 2.

tatou-�e estarem eleitos JUIZ. LUIZ Auoso.
Ios seguintes membros Os primeiros quadros

do Conselho Diretor: estavam assim formados:
Presidente, Artur Müller; Baependi:. Eduard� Etti

. vice - presidente, Julio e OtaciJio; Velho, Balo-'
Ramos. Conselho Fiscal: quinho e Taranto; Ar
Seme Mattar, Oscar Pin- tur, Nutzi, Silveira, (La
to da Luz e Edmundo lú) Oswaldinho ,e Tupi.
Emmendoerfer, tendo' os Acarai: Antoninho,
que estavam presentes, ThollJsen e Levinos �

�@!'@(®y@)®Y@)®Y@)®Y®�@Y@)®Y®®i'@)®Y®®!@)@"r@)@�I '

Tossef Asma, BrolJq1!íte, Rouquidão, e Resiriados .;
®) TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPßRnHO- RfSPIRßl�RID- @

Encontram alívio imediato com o uso do

I o.PE!TO!"A': M�I§ 4?0l'W�E�ID� N'_' B';'AS!L I
r;::=::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::=::::::::::=u

2'\®®&9)®.i®®.l®�®l®@.i..®®i.®�@i®®.i-®@.i.®�(i,p
ii Tome o saboroso ii

II cut ilHEI II
!' ..

�:::::::::::::i:::::::::!!::::-.:::::::::::::::::::=:::»

MÁQUINAS DE COSTURA'
MÁQUINAS DE ESCREVER
MAQUINAS p. lavar roupa
MÁQUINAS p. môer carne
DESNATADEIRAS
BATEDEIRAS p. fabricar
manteiga
LIQUIFICADORES

BONS AJtTIGOS E DOS' PREÇOS

MOTORES
GERADORES
ASPIRADORES DE PÓ
FOGÕES (lenha)
FogareIros elétricos
Ferros de Engomar
BOMBAS PARA AGUA
MATERIAL ELÉTRICO

ESPOR,TES
Fundada a Liga Jaraguaense de Futebol e eleito

.

o Conselho Diretor.
Jogaram o Baependi e Acarai, vencendo aquele. Na peleja entre o

Agua Verde e Ypiranga, venceu o primeiro.' Dia 22 e 29
Baependi X D. Pedro II

.

"
... !,IFILIS SE ",PREsENT ... SOB
tNUMER"'s �pRM"'S, T"IS COMO:

REUMATISMO
E8CR6FULAS
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú,.. C E PI AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTAOS
MANCt-IAS

.. ELIXIR OE NOGOEIRA" '

CONHECIDO HA 71 4NOS Il. VENDE-SE EU TÔO... p ... ""e ,

I Festa de S� João B�i;t;
I

I Realizar-se-á dia 22 de Junho na (lapela
São João Batjsta em Vila Chartres em !tapo:..
cusinho a tradicional festa.

. I

HAVERÁ: churrascada, galinha· assadas,
doces, cafe, bebidas, etc.

A festa será .animada por bôa música.

'A coMtSSÃO.

,

Artigos para presenles
em geral, sempre n')vi
dades.

.

A Pesle dos Porcos
.

P A R A F E R �D A SI
E C Z E MAS,
I N F l A f'l� A ç Ö E S,
COCEIRAS,
fRIEIR:AS,

COMPLETO SORTIMENTO DE
ROUPAS FEITAS:

BAIXOS
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Prleses F. Schluenzen. An- "Com estes votos saú- Iniversérios.· Transcorre
tes de partir para a Eu- do a V.S. - Sempre seu hoje o aniversário nata
rope, onde vai tomar mui obrigado - F. ôch- lícío da gentil srta,
parte na Convenção das luenzen."

.

Marcia filha do sr.lirejas Lutherenas, o snr, Por ocasião da home- Mario Tavares da Cunha
Praeses Pastor F. ôch- nagem no Salão ßuhr o Mello. Tambem a srta.
luenzen dirigiu ao sr.

-

Pre- o sr. Artur Müller ofere- Hella uck filha do sr,
feito Artur'Müller e com ceu ao Praeses ôchluen- Hen-rique Fuck.
referencia ao seu 50. anl- zen, como lembrança, um Fez' anos dia 9 o Ir.
versérto de vida religiosa pequeno album com foro- Píorenço Oesar Píccíní-
a certe seguinte: São grafias do municipio e ní, residente em Corupá, _Bento do S�I, 6 de Junho contendo os autógrafos Amanhã o sr. Santos
ae 1952. Mu! !presado sr. de rodos os que estavam Tomasellí, professor em
Prefeito Artur Müller! presentes no benquere. DURS Mamas
Voltando a São Bento do Pondemos ainda infor- Dia 11 faz anos 8
Sul, não quero e não mar que é pensamento do Vfuva Amanda da Costa,
poaso deixar de eoresen- sr. Pastor fixar residencia cunhada do sr. Manoel
rer mais uma vez a V. S. na nossa cidade, logo. F. da Costa.
os meus profundes agre- que voltar da Viagem ao Dia 18 o jovem Po Ií- FAZ SABER aos que o presente edital virem
decímentos por sua párti velho mundo, bio Adolfo Braga, filho ou dele. noticia tiverem,· com o prazo de quinze,cípeçêo com sua dignis I Fáb' O G' do sr. Lauro Braga. díes, que pela Vromotoria Publica da comarca, em
stma Senhora ao benque ova rica. s . UI- Tambem a gentil se data de 19 de maio de 1952 foi denunciado VIVAL.
re no Salão Buhr em !herme Raduenz ,acaba de nhorita Teresinha Pe- DINO FAGUNDES BARBOZA, brastle'ro, solteiro,memorie aquela data da IOs!alar em RIO Cerr_o ters, Iilha do sr. José maior, lavrador, Iriho de Ciro Coldaos ßarboza e
minha ordenação, tavore- mars uma

..

moderna félbrl Peters comerciante em de Amalia Fagundes Barboza, come incurso nos
cendo me na. mesma oca Cd de queuos.

. Curitiba. .

incisos I e IV do paragrafo 4. do a:-tigo 155 do
'siiio com honrosas pala: o no,vo esfab�leclmen Dia 19 o sr. Alexandre Codlgo Penal. Não havendo sido o mesmo encon-
vras de saudação e com

to esre . const�uldo ..

com Köhler, funcionário Mu trado e encontrando se em lugar incerto e não sabl
li "Lembrança" da nOS811 iodos os -requtsrros mo- nícípal. do paasou-se o presente edital pera euer o denun
querida comuna de Iara I dernos, sendo o p�<?d,uto Dia 20 o 'jovem Ra- ciado Vivaldo Fagundes Barboze, para comparecer. iU,á.

-

..'
I
recomendavel �o público fael, filho do sr. Ignacio neste Juizo, sala das eudlencias, Edlftclo do Forum, 2. Estas palavras, ins-Igualmente sou rnuiro : Ao. índustrlal nossos Tomaselli, residente em no dia 30 do correnre, as 10 horas, afim de ser píradas. por Deus, foramobrigado pelos curnnr cumprimentos. Itapocuztnho. ínrerrogedo no mesmo processo crime, sob as penas escritas. por São Joãomemos Ie agredecirnenu», :asamenlos, Realizou-se Dia 21 .a menina Maria da lel si não comparecer. O presente edital será no inicio de seu Bvan-

que me d.r rg.u em norne : ontem lia sala das audí- Anita, Iílha do sr, Ney afi'xado (10 lugar de costume e publicado pela im- gelQ_o, e, sao Udas oI;'do· r1unlC1plC' di( jôragua t'ucias os seguintES Franco, Ainda' a srta. prenSl1 local. Dado e passado nesta cidade de Jara- maioria das Missas 00:do :-;ul pelos humilde�, �asamento$: Otavio Her- Irene Nagel, filha do sr guá do Sul, aos seis dias do mez de junho do ano minicais, por ocasião do.serviços pOl mim pre/Õold- rnilio Cardosr),' com a Oica.r Nagel e Leonel de mil novecentos e cincoenta e dois, Eu, Ney último Evangélhp.dos em lempos passados sl·ta. Laura, Fontanive e

I
filho do sr, João CarlOS :Franco, escrivão o subscrevi. Esta co'nforme o

1. F'01 S'ão João Ba-a· et.sa comuna, Wigand Blödoro com a Stein� comercj�nte em original, do que dou fé.
.

u

"E6lQl1dendo esta ml.nha 8rta. Ire:1e Gielow. "Estrada Jaraguá.
'

I' '.' Jaraguá do .5ul, 6 de" m,a,io d,e 1952. bsta,. qU,ando A lhe. per-, , "
.

.o escrjvão guntaram se ele era ogriHJdão Ô" Iodos
.

qu� file '

AUrélio Irause'�' Nev-MAN€O =. -;- - _ Gl"isto. - �E' -llJl)8 -.cUfI.'ção.:disllnguirdl11 com o.:> seus --

de' Isaias.

E:ç����,:��Z��;:": p�r� :�T:i��lnt::!��mg�; Po�:o�!�:�:g.m, rßCOMficil1õß��"��;=f_:=Z���lllo� S!o ���� a.�����;
proficuo �ov�"no de V.:::" I'ente da Empresa �ul un a caminhonate mar, li - ii pouco àntes da pesca
d d·1I B' '1' d EI t "d ca "OA"KLAND" em':: ·R. lI1al. Deodoro, 138 • Cx. 19 - TeJ. 51 - Jaraguá do S1l1 li ml'l,agrosa no lago deo nosso queil u· ,·.un rasl eIra e e rlCI a- v ii iicipio de, Jal'aguá do .:>ul" de �.A. perfeito estado de fun'!l Contralos, distrátos, Alas; Balanços e com- !! Geoesaré. Depo!s do

cionamento. :1 I
. A

é' 'b'l
.

'd' I: milagl'e, Jesus disse a

Informações nesta ge- ii p eta assls�encia t cOlca conta J, JUrI Ica e
ii Pedro: 'Não tenbas mtl-

rência. ii .
fiscal. Escrituração fiscal e comercia!, Servi- !! do; de o('a em', dianteços comerciais em geral. serás peRcadn; de ho-

Corretores da C. Rac. Seguros «Ipiranga .. : {>Peran- mens!" (Evangelho lido
do em Fogo, Acidentes do Tr(Jbaiho, Aciden- na Missa do 40. Domin-
tes do' Trabalho, Acidentes Pessoais, Trans- go depois de Bentecos·

I1I8D [BEOSITIDO porles, Automóveis, Responsabilidade, Civil e tes).
("LV .... , . FidelidêJde. 5. Foi aos fariseus

GRANDE, TO"",,CO Su'.agentes da VARIG: Passagens e encomendas. que Jesus assim falou,
'-"'i.....� __,' li li mantendo e defendendo

.,i,1 A COMERCIAL LTDA. Ii a indissolubilidade dQ
uma organização as suaS' ordl::ns! :I matrimônio e condenan-

ii -x- II do o divórcio Leia-se

:L:::�:��:::::���::=:!��=����::::�:=::::�:�::::��:::::::::::::::=::J� ��� j::!�o����:���imt; tr:�.
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A V I S 'O
Pelo presente aviso quem Interesser possa que

se encontra em pndamento, em meu cartório, o

processo de habilitação de credito do Banco lndus
trià e Comercio de Santa Catarina S/A., no qual os
lntereseados teem o prazo de dez (10) dias "pera
apresentarem as Impugnações que entenderem.

Ieragué do Sul, 16 de maio de 1352.

O escrlvão
Ney FRANCO

fdi�1 de CitHcBO
.

do réo Busente
.

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz
de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Oatarma, Brasil, na Forma da Bei, etc...

�111=;b�e�- .,��EtJ
- CURAM':SE RAP1UAMENTE COM - I

I " Capsu las Antisesonicas I"I Minancora"
I �U1 Todas as Hoas Farmácias I
I É um pruduto dos Laboratórios MINANCORA IJ
l�âàSl\__�,=,�l1ti 'ia:':�::�;::in�,- I&E�I

.... TOSSEI , ••a.lIUI1Q'

..$::: ::::::::.:: ••:::::::::�:::::::::::::::::::::::::�\ii II

H Nas suas compras , ii
li prefira sempre ii

ii C ß f'f 8 ß U f ß II
��.=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r1i 'IMPUREZAS 00 SANGUE? _Machinas de cos.tura de

, '.' ':; ,pe· e manuaes dlv,:rsos
"IKIR 01= BD68ftRI

.

lipos V S encontra na Kenriy & Keane - Di-.LU L .' Casa Real: defronte ao vu_lgação ASP - cx, 5.415,
AUX. TRAT. SlflLlS :. Cine Buhr., RIO.

Foguetes marca

Bomba �Atômica
Imex Internacional Uda.

�r:':::fi��1=:".:. ,> _" ..

CQluna . Católica
r - ;;

'Voeê sabe
E�' i- .. _·/r{_.;;.�

rêsporider, ?
1. Por quem foram

ditas estas palavras:
"Ressuscítou ; não' está
aqui"?

.

2. Onde se encontram
estas palavras: "No prin
cipio éra o Verbo, e o
Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus"?
3. Quem disse: "Eu

sou a voz do que'clama
no deserto: Preparai o

caminho do Senhor"?
4. Quando foi que São

Pedro disse: "Mestre,
trabalhando toda a noi
te, não apanhámos' coisa
alguma, mas sõbre a
Tua Palavra lançarei a
rêde" ?
6. A quem Nosso Se

nhor disse: "O que Deus
uniu o homem não se
pare"? ,

RESP0STAS (marque
20 pontos para cada
resposta certa).

1. As palavras anun
cíadoras da Ressurrei
ção de Cristo, foram di
tas pelo Anjo, 00 Santo
Sepulcro, a Maria Ma·
dalena e a -Maria, mãe
de Tiago. (Evangelho 'do
Domingo de Páscoa).

Oportunidades
Vende·se

Terrenos - Casas etc.
no centro e perimetro
urbano.
Mais informações

Casa Carióca
Mal. Deodoro 301

II E!9 10._ II

•i

celTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BUOS ! DEMAIS

AfECÇOES 00"
COURO CABELUDO.
T.ôNICO CM'IL-'7R
POR EXCELENCIA

Sr>.6Á� Y'RCfA,
•••
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