
Verificouse na madrugada do dia 7 o mais pavoroso desastre na

'Central do Brasil - Um ·trem completamente lotado chocou�se com um

carro-tanque de gasolina, resultando tremenda explosão e um incêndio
que fêz numerosas vítimas - Nos vagões sinistrados os mortos foram

encontrados abraçados
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N 1 646 butará amanhã trans-
a. a arma - .1. ••

curso gloriosa data Ju-
bileu vossa ordenação
Sacerdótal vg interpre-

::::::::::::::::: .l tamos nosso nome vg
convento e Provídên-

Patrocinada pe�a ex-, sã. Essa grande institui- 25 anos de professor. No víle. Curt VaseI para repre- ela vg sentimentos ea-
ma. sra. Juta B.rel�h8;upt ção coope.ra· para o en- dia 3' de Junho o pro- Militou na polítíca no sentar a Casa.' lorosas felicitações votos

Mar. c a tt o, dlgmssu;na grandecímento da patria, fessor G ia r d in í Luiz Partido Republícano, a- sinceros coração Jesus

p�esldente da As.soCIa- pugnando pela hígíene Lenzl completouãä anos companhando sempre a O sr.. vereador Alvino .eontínue abençoando
çao Pró-Pr�ve�tó�lO,. e_s- e pela s,aude de um de magistério. . orientação do sr. Artur Seidel apresentou uma vosso glorioso sacerdo
ta benemérita ínstítuição grande numero de bra- Por certo é uma data Müller. Isso lhe valeu proposição .

em que pe- oío pára maior gloria
-de

. assísteneía soci!ll, sileir!>s, que sem ela digna de registo, a,Índa remoções, entre.as quaís dia a Casa solídarísar- coração divino santifi
levará a efeito na nette estariam -fatalmente con- maís que se' trata, de uma para Rio Vermelho, se com o pedido e en- cação gratas almas e

,�'e 23 d� corren�e uma den�dos a
.
contrair o um educador exempíar, onde esteve dois anos. caminhar ao sr. gover- alegria vossa congre

festa t�plca Jo.amna em terrível mal. sem. qualquer' falta na Visitando aquela Iooalí- nad?r do. Es_tado �m gação pt Atenciosamen

bene�iCIo .

dos Iilhos s�os Essas consid�raçõe8 nobre
.
missão que ..

de- dade O· Professor Luiz abaixo assínado, pedín - te Pe Geraldo Provín
dos Inteítzes hansenía- vem a pro p os

í

to do, sempenha,
.. Sanches' Bezerra da do dei�ar- sem efeito a eíal, Florianopolis .28 ,

nos.. apoio que todas devem Fói nomeado profes- Trindade; 'e m p 01 ga d o remoçao.- d� um protes- Efusivos felicitações -Iu-
Escusado será mai.s dar .a essa testa, cujos sor munici�ál,' em 1926, com sua obra edueaoío- sor no dístríto de Coru- bileu Sacerdotal votos

uma ,v.:ez ressaltar as fl- resultados, demonstrarão quando Superintendente nal e uacíonalísadora, pá. Pediu então a pala- preces abençoe Deus
nalidades dessa tão no- o espirito de solídaríe- o,dl". Marinho de Souza conseguio sua remoção vra o sr. vereador Her- vossa

. reverendissima
bre .quão n �? es s á ria dade hamana dos mem- Lobo.' Em 193-7 passou a outra vez para .a Barra b�rt Schneider, _que pe- Madre Egydia Irmãs,
obra beneííeíente qua bros da sociedade 'jara� escola 'öilde ainda leoio. do Rib. Grande,' onde díu que a v?taçao fosse Florianópolis 29 - Muitas
contribue decisivamente guaense, que estamos 'na á estadual, sendo ele ainda lecíona.

. secreta. A ISSO opoz-se, felicidades hoJe grande
para a extinsão· desse certos não deixarão de conservado no cargo. Fazia politica em um

de acordo com � letra. dia seu Jubileu de prata
terrível flagelo, e pre- contribuir 'com as suas Durante 16 anos le- estilo elevado, o . que �xpressa do negtmento. Sacerdotal e que ã' Vir

serva a sociedade dó sobras para minorar o cionou com curso -des- ·lhe valeu a estima. de lD�erno, o sr. vereador gem Bantíssíma . contí

convivio dos portadores sofrimento dos seus in- dobrado, atendendo so- todos. Sempre atendeu Wlllr·Gessner, P�ra en-, nue senão vossa prote-
do mal com sua prole I felizes semelhantes. sinho a grande numere os Interesses das popu- c�mml1ar a votação, ;pe- tora pt Abraço amigo

,
. . '

.. '

de alunos. . .. ! ,,:. fações locais, qualífl- díu � pala:vr�. o l�de:r, Waldemar Grubba. ,.; .

. - Foi.· ,e16giad<J' ·pelas cando 800;0' dos eleitores -udeDlsta OtaV:lano TISSI,. .

.... ;.. .' .' .
.

Metade Genie e 'Metad� Peixe· . inspeções escolares :f.ei.... eXistentes, naquela :zona. q�� (lo�bateu . a p�opo-� .' Res,ltado� F�I 0, s.�g'���:,
;' A..._...· tas em 1934, 1936,' 19õ9,. ,:C" Velho amigo deste sJçao, Já �anto r�dlOula: te os .rell'l\ll�a.do�.:da!.;rl�a
JOÃO pe�SOA - Um

I mia0 Jos.é dos Santos. ; 1942, e 1944.· .Em t9õ4, o; jornal, do qual é aslli� dos abaIX() - assmadO's,' d� um� '\!a,cs{ um,a .:qo-
fato verdadeiramente es- .... então . inspetor escolar' :riante ha mais de 25 �esmo porque. a �l'emo· :yIlha,. lJ.m. cayalo, uma

tranho acaba de ocorrer Tem maIs .quatro fl.lhos. dr.' Carlos Gomes de anO's, sentimos imensa, çao .é�a. um _dIreIto do; ma.quma de �O,rtQ.r for-
na localidade de torre, on· todos norm�ls. A esp?sa,. Oliveira, hoje senador satisfação em mandar- executI'!o, 11nICO s&nhor1 _rage�, 'QJ;Dft led.9.a .� .um

d� uma mulher deu luz dona SeVe�lßd da Sllva; .da República, em artigo lhe. o nosso abt:a:ç-o' pe- d!1s r�oes e· da c!>Thve- ��rnel1'9, "ue corr,e� n�
um menin<;» metade gent� Santana, ficou. nervosa no jornal "Correio. de los valiosos serviços que Dlen�la �e remoça0 de. dIa 3 do uorfen�e. '.
meta�e peixe, c{)m� f o I CO� o fato, mé;ls.a su.a: Joitivile", -

qualificou o prestou a. educação' e a' funcIQn�os. Posto
..

a
"

Os
. ",I;lam{�r�$ . pre.

conSiderado. � !enomen_o assistente lhe fez, sentir estabelecimento' onde c'oletivi<1ad-e jaraguaên- vo�o.s fOI a proposlção Jmados sao o� seg\ll��s.
despertou CUriOSidade pu- que o que Deus da a,gen-Ilecionava como o 1. en- se.

.' . reJeitada. '. .
.
1. - 191, .

2'. - 57;1_, -
" :-

bliea, .tendo 'sido necessci- te deve aceitar".O ml"ni- tre as e�colas' isol�das' ..' . Foi tambem rejeitado 147, 4: - 2��, f)•. ': ,�7·, e
ria a intervenção da po- no naSCeu ás Ires horas do nUlóiCípio de. JOhl- ,laias. Pollcilus. _

Foram o r.equerimento eI.D qu.e 6.; -. ·&?L R�b. (}rª,�de dp
lieia -para guardar o lar ·da madrugada e leve a,

".'
• militados por nl!-0 terem Is81afl·Coelho pedI.a prl-: Norte. E�UNDO. KÇ>HOLE�.

do casal. O pli! 'do meni, duração de m e 'j''"a bora,; :. ..' ,

,
.

. ld:â� -em:.-sUks",1Jt-êible- vUégici p..�a"_' est8.f)eTéé�1"
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- /_ ..... .. ,�.

no-peixe é o pinlor Da- mais ou menos. d!atamente para o hos- tas os snrs. Lauro De- um serviço funerárIO
H 'PI C; pltal do Pronto Socorro, retti, J o séS c hm i d t,' nesta cidade e dado enrlque azera. om

.

a
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onde foi assistido por Humberto Moretti, Al- provimento .a um recur-
morte de- I_Ienrique P�á.-

(alIIOdO' oelo fleu1dor O ßldl·all"'lt uma equipe de eminen- fredo' Vackele Walde- so da Fábrica de Car- zera, ocorrIda na noite
.

U U uU uU lJ u tes professores, J o s é miro Loewen.� Por guiar reteis Santa Teresinha de 4 do corrente� �esa-
Horrivel desastre enlutou os meios da rádio carióca Maia não �esistiu a gra-· caminhão sem carteira S. A., do áto do sr� �arece uma das ultimas

vidade. dos ferimentos de habilitação foi mul- Prefeito Municipal que flgur�s de �esta!lue na

RIO, 7 - O radio ca-I José
Maia ia saltar do recebidos, vindo a fale- tado o 'sr. Vitor Bauer. lhe indeferiu um reque- colo�lsa.ção e VIda do

rioca amanheceu dia 7 elevador no 20. andar cer horas depois. José - Tendo sido subme- rimento para pagllmento mU.Ol�fpiO e, �ambem o

de· luto com o trágico do édificio quando '0 da Maia éra diretor téc- tido a uma intervenção 'de impostos como mer- �ltllpO SO?reVIvent� d�s
desaparecimento de uma Ilmesmo poz-se inespera- nico da Rádio �aciollal cirurgica, o sr. <ielega- cador de madeira em

Irmaos Plazera, pIOneI-
de suas mais queridas damente em movimento, que em sin.al de 'pesar do Isidoro Copi, assu- toras. ros do desbravamento

figuras, José Maia, viti- imprensando-o contra a: deixou' o ar. hoje 11 par- miu o exercicio desse do HINTERLAND. e �o
ma de lamentavel aei- parede e arrastando-o tir das 20 horas, retpr- oargo o suplente Alvino Carias & Consullas.. Do progre�so do MUnIcípIO.
dente ocorrido dia 7 no assim até o 19. andar. nando somente ás 19 Hadlich. próximo n úm e r o em Por ISSO mesmo, o s�u
edificio da "A N o i t e". Embora conduzido imo- horas. . Em colaboração diante, reiniciaremos a passamento repercut�u
_______---------------------_--c�aP���rn ��a�b��b � �cç�����moo� 00 �o

de ser 'feita ä signalisa- de Cartas & Consultas, da populaçã?, ac<?rrendo
ção de velocidade e que vinhamos de algum a sua resldê�cla em

parata de automoveis na tempo respondendo di- B a r r a do RIO Cerro,
cidade. A delegacia cha- retamente.

.

sfim de lev!1� seus pe
ma 'a .atenção dos snrs.. .in�a O Jubileu Sacerdotal.

zames a famlha e acom

m<!torlstas para o res- Entre os inumeroB tele- panhar o enterro, iran

peito a mesma, sob pena gramas recebidos pelo
de numero de pessoas

das multas previstas no P d Alb tIde todos os recantos da
'. rev. a re er o pe o comuna

�egulamento do Trân- seu 25. aniversário sa- R 'd: J áSItO d t 1· d t'
eSI la em. aragu

. cer? a,
.

es a�amos <?s desde 1898, tendo sido
Dr. Illrede Zimmer. Desde segumtes. Flo.rlanopohs Juiz de Paz e por 9

quarta-feira' encontra-se 29 - Tenho satisfação fa- anos Intendente DiBtri
em Jaraguá e já assu- zer chegarV. re,!�a. meu tal, cargo que desempe
miu o cargo de Promo- abraço g�atul�torlo I?as- nhou oom brilhantismo,
tor Público da Comarca, sa�em Vl�esslmo qumto espeoialmente na eons-
o sr, dr.' Alfredo Zim -

anIVerSárIo Sag r a ç ã o trução de rodovias no _

mer, que veio acompa-
Sacerdotal e fecund? a- interior do Mutticípio.

nhado de sua exma. fa- postolado V.re�ma. Irmeu Nascido em Blumena ,

milia. Bo.rn�ausen Gove�nador. passou àlguns anos em

"Correio do Povo", a- JOlDvIlle 29_ - Smc�ras F I o r i a n ó p o li s, onde
presenta seus cumpri- con�ratulaçoes festeJa�o aprendeu oficio, vindo
mentos. ,

- I JubIle� �acerdot!1l. BIS- depois de quatro anos
. ,

. �o JomVllle: Florlanopo- para aqui.Câll!ara Municipal.. E�teve lis 2� -.�otJyQ transou�. Contraiu nupcias com
r�umda so,!:> a presu;lên- so s�gnIfica�va dato: VI- dona Diamantina Borto
Cla do sr. Ne.y Franco, ges.sImo qumto amver- lini, tendo desse con
a Câmara Mum�lpal, que BárIO sua Sagração Sa- sorcio os seguintes fi
tomo� a� dellberaçoes cerdotal vg quarto

.

de lhos: Luiz, industrial emsegumtes.
. . secu!o. es�e consumIdo Rio do Sul; Faustino in-

Aprovar por UnanImI- 9uasl mteuamen.te P?r dustrial em 'Itajaí; Emi
d_ade de votos, a reque- lDc�D:savel aS8Istênc!a lia, casada com o sr_
rimento do sr: vereador esplr�tual. a popqlaçao Virgilio Rubini, indus
Adolfo Em.mtmdoerfer, católica J�raguaen�e e trial em Jaraguá;' Elpi
um -yoto de pezar pelo. devotado .Igualme�te ao dio, industrial em Rio
f�leClme.nto do sr. Hen- desenvolVImento e pro- do Sul; Alfredo, indus
rlque. Plazera.. A. Mesa, gresso do nosso bem trial no Norte do Para
depOIS de .solIdarI�ar-se am8;do Jguá. do Sul vg ná; Hilda, casada com o
com o pedIdo, desI�nou qu.eIra receber os cum-

sr. Manoel Karam far-
o autor da proposIção primentos que lhe apre-

'

e mais o sr. vereador senta Luiz de Souza Conto na última pagina

Associação Pró-Preventôrio , . L o C A I·S
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ANO XXXII - JARAGUÁ DO RUL--. Domingo, 10 de Junho de 1951

Oazanas da passôas parBcaram totafmanta carbonizadas I

RIO - A composição rarn totalmente cal'boni- entrelaçaàos, provavel-
1,12, elétrica da Centtal zadlis 51 pessoas. mente por que as viti-
do Brasil, procedente de mas lutavam desespera-
Taiferd, com muitas ceri- O numero de feridos damente para conseguir
tenas de pessoas em eleva-se a 47, muitos dos escapar em primeiro lu

seu!! vagões, chocou-se quais em estado grave, gar ao inferno das cha

violentamente contra um hospitalizados. 'E s tão mas
. e, mesmo assim,

carro-tanque de gasolina. desaparecidos o motoris- calcula-se que dezAnas
O condutor do �létrjco, ta e seu ajudante. do de pessoas conseguiram
ao que se presume, não carro-tanque de gazoliua. se salvar a tempo, pu
teve tempo para freiar As autoridades iniciaram lando pelas -janela's dos

oportunamente a compo- imediato e rigoroso in- vagões. Dos feridos, 25

sição· ferroviária. Suce- querito. Dezenas de ca- estão no Hospital de
deu então um choque de. d.averes ficaram reduzi Nova Iguassú e 10 no

extrema violencia, segui-I dos a cinzas, tendo sido Hospital Carlos Chagas.
do imediatamente de pa- retirados dos escombros O presidente da Repu
vorosa explosão. A com- oom diversos instruinen- blica, .l6go que teve co

posição ferroviaria teve tos, ÍFlOlusive pá, para nhecimento da catastrofe,
seus primeiros carros não se perderem. Den- determinou varias provi
totalmente incendiados, tI'O das composições des- dências, inclusive a ida

sendo esteR justamente troçadas pelas chamas aO local do chefe de seu

os que estavam mais foram encontradas alga- gabinete militar, general
cheios. O condutor mor- mas pessoas que morre- Espirito Santo Oardoso.
reu carbonizado imedia- ram sentadas e abraça- As conclusões do inqué
tamente, não tendo tido das, parecendO terem rito deverão servir de

tempo para abrir as perecidGs sem perceber, base ao processo de in

portas automáticas. Nes- tal a violencia do incen- denização do horroso
se desastre, considerado dio. Junto das portas dei

desastre. Até agora fo
o mais pavoroso já ocor- salda e das janelas, inu- ram identificados apenas
rido na Central, perece- meros cadaveres estavam 2 ou a cadaveres.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



OORREIO PO PQVO - DOMINGO, DIA 10-6-1951 -

;
2

ii�:;�:�:_::'::�::::����:�:!;::�:::::::;:::�:::-::=�.:;::;�:':::::: ::;:-:;::::::�::;:;:::::�:�:::.:::�::.:::::;:::�-:!�::::::::i\
li' " BI� BIIlI10 1(11,'81111'

' . H
. li

" Fo.rm�do p�a 'Faé�i�ad,e dé �ed'i;ina, de Porto,llegre' H
li '. ' Médico: Operador',� Qoe,nelÍs, de fenlioras :_ �I
:: -

.-
-

CUn_ca 'Çeral
., - .- -

ii

� , i
ii .

Consultório e Resídêneía :
,

fi
ii Jaráguâ do Sul - Ru'a, Benjamín Oonstant 'il

lL::::::::::::::::::::::::����:�::�::�:::::�::��;:::��:�:::�::�:::::::::�::::::::::::::::JJ

.

- �.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 10-6·f951

rr�f�itura Munici�al d� Jara�uá do �ul Arados JaraguáREQUERIMENTOS DESP'f1CHf1DOS ,----.----�-

Alberto Marangoni . Requer Alvará de Ha.
bite-se - Alfredo Mann - Idem - Guilherme Pres
tini > Licença construir casa em alvenaria - Eduar
do G10watzki - Idem - Heraldo Gustavo Hesse -

Licença construir bungalow - Bernardo Meyer &

O!a. Licença fazer limpeza, cO�lcertos, retoques e

. píntura. - Albrecht Sprung -' LIcença construir casa
'em alvenaria - Clara Dressel Albus - transf. imp.
sobre estabelecimento comercial - Olibio Müller -

Requer Alvará de Habita-se - Corno Requer - Al
zira Murara Mathias - Requer contagem de tampo
de serviço - Averbe-se nos assentamentos.

. Raulino Nekel, João R. F. Losa, Jesmene
Tobias, Henschel & Emke Ltda., Alberto Bauer
Albrecht Sprung, Tobias Cardoso, AIdori João

- d�
" Souza, Erich Mielke e Theofilo Richter, Como R�
quer, nos termos da informação - Vitorio Lazêaris
- Oaneele-se o lançamento da "Marcenaria" da rna
Expedicionário Antonio Carlos Ferreira - Walde
mal' Gumz, Ary Fiedler e Alfredo Cecatti, A co

brança com a multa devida e de acordo' com o pa
recer do encarregado da fiscalização.

Diretoria do D.E.E.A.S. da Prefeitura Mu
nicipal de Jaraguá do Sul, 29 de maio de 1951-

• ADEMAR M. DA SILVA
Esc. «P», Resp. p/Exp. do D.E.E.Ã.S.

portaria N. 43
ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Ja

raguä do Sul, no uso das atribuições contidas no

artigo 235 do Código Tributário,
.

DESIGNA' o cidadão ERICH EHLERT, para
em Rio da Luz I e Barra do Rio Cerro, fiscaUzar
a cobrança do imposto das tabelas C e E do Có
digo Tributário, mediante a comissão fixada em

Lei O noineado prestará contas no D.F. mensal
mente, até o 6. dia apôs o mês vencido.

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaraguä .do Sul, 31

de maio de 1961. '

ARTUR MÜLLER - Prefeito Munícípal,

Portaria N.4�

Lei n. 15

:,; :'" .' .l..
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JOSÉ M. MüLLER & crs. LTDA.

Jaraguá do Sul

. Convalescenças ·I�. "ELIXIR DE NOGUEIRA"
VINHO CREOSOTADO CONHECIDO HÁ �1 ANOS

É UM GERADOR DE SAÚDE. I VI1.NDE-SE EM TÔOA PARTE,
,

���.b",.ftCJ. C:��-"'�-4� ,�
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f!' Tome o saboroso 'ii

II CAFÉ BAUER II
!J..
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FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem:
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Impregada C8II bit8 UI:

Tass..
Re.fri.d..
Bronquit..
E.crofulo••

o

A SIFILIS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS roRMA&. TAIS COMO:

REUMATISMO
E80R6FULAS
ESPJNHAS
F f, S TU L A 5
Ú'LOERAS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANOHAS

BOM PARA

TODAS AS IDADES

iI

EDITAL
O Cidadão Erico Blosfeld, Juiz de Paz em

exercício do cargo de Juiz de Direito daComarca de
Iaragué do Sul, Estado de ôanra Catarina, Brasil,
na forma da Lei, etc...

Pelo presente edital torna público, .de acôrdo
com a lei, que Frederico Neumann, natural da Rús
sia, nascido na cidade de Andreufka, aos quatro de
abril do ano de 1894, filho de Lodovíco, Neumann e

de Carolina Neumann, casado; dentista, residente e

domlclllado á Av. Getulio Vargas, distrito de Coru
pá, desta comarca e município, deseja renunciar a

sua nacionalidade de origem, afim de obter a cída
denta brasileira, por meio de título declaratório" tudo
de conformidade com as formalidades da Lei n. 818,
de 18 de Setembro de 1949. Qualquer cidadão pode
rá apresentar impugnação que tiver, no prazo de dez
dlas (10) dlas, contado na forma da lel, E para que
chegue ao conhecimento de quem Interesser possa,
mandou o Juiz expedir êste edital, que será afixado
no lugar de costume as portas do Edificio do Fo
rum, publicado pela imprensa local «Correio do Po
vo» e no Diário Oficial do Estado. Dado e passado
nesta cidade .de Iareguä-do Sul, aos trinta dlas do
mez de maio digo aos primeiro día do mez de junho
do ano de inil novecentos e cíncoenta e um. Eu, Ney
Franco, escrivão, o subscrevi.

(ess) Er;co Bloslelcl - Juiz de Direito da comarca.

1�IIIEIlDr'. IiR'PIIIIE!EN'-AT1-OIIIiIW"IEIIAliE!!!II!lLT'EI!R�
_ Autoriza a venda dos terrenos do Patrimônio : I

Munlclpal e dá outras providências.
-

. M É·D I C O ' I
Artur Müller, Prefeito .Munlclpal de Jaraguá. '.

1
..--------------_.----

do Sul, no uso de suas atribuições. Faço saber que CLINICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS
a Câmara ·MunÍcipal votou e eu sanciono a seguinte DE SENHORAS - PARlOS

Lei:- Art. 1. - Fica o sr. Prefeito Municipal autoriza- ULTRA- SOM - Tratamento, moderno e efi-
do a vender os terrenos dados a aforamentos e per- ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e CI

tencentes do' Patrimônio Municipal. Art.' 2. - O pre- Inflamações: Dores reumáticas, artritee, lum-
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ço mínimo será de sessenta cenfavos por metro qua-
. bagos, nevralgiae, oiãtíea. Abcessos, furúnculos, .g � =<

drado na rua Quíntíno Bocatuva e um cruzelro nas inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. 1&1 ;- • :j .13 g
demais. Art. 3 - As escrituras serão assinadas pelo Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re-
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.-J � �. 9chefe de executivo municipal sendo todas as despe- beldes. Asma. afecções do estômago.. etc... cC
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zas por conta dos compradores. Art. 4. - O preço da MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento õ.2 ·i. CI::o.

venda será escriturado como "Receita Eventual", de- 1-- das Paralisias com reativação das funções � 1-&·5�, =- � 1ii
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vendo ser aplicado na indenização do terreno

adqui-I_
musculares e nervosas. Atrofias. fraquesa fun- .... � Sl.�.f � I • m � CI

rido de Lother Sonnenhohl, na construção da Ave- cional dos músculos em geral, da bexiga, or- cl: 8 � � 'W iilitI �. ê- � �
nida Getulio Vargas, aquisição do terreno e amplia- gãos digestivos, etc... c( t:
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ção da Estação Rodoviária e melhoramen�os das ru- ONDAS CURTAS _ DIATERMIA - ELETRO- lU �GI< &,8 =! « g 1 Õ �
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as que se�vem aos, te.rrenos � serem vendidos. Art.
"III CIRURGIA _ ELETRO-COAULAÇAO O o-g� li) �
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5.• ConsJgnar-se-a nas escrIturas que, nos casos de .'
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�berturas de ruas, lOgradouro.s pú�licos ou

outro51'
BANHOS DE LUZ - RalOS ultra-VIOleta e
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fl!1s de serventia pública, os terrenos a eles neces- lOfra-vermelho... �. l-? D'.� � ==.
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sarJaS serão cedidos pelos compra ores ou seus su- ') R M
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cessores, pelo preço da aquisição, feita a justa va- ._
(Jardim Lauro M!.leller esq. Uk 9 de arço O':;; e.;:" CIG) :'. -= � PJ E ..Q

lorisação. Art. 6. _ Esta Lei entrllrá em vigor na data I das 9 ás 12 e das.3. ás 6 horas
-
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de s u él publicllÇão, revogadas as disposições em. RESIDÊNCIA - Rua MIßlstro Calogeras, 350 � �; GI � � .� :::E ci
contrário. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 30 I Fone 305 - J O I N V I L L E - �. C. ,
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de maio de 1951. Artur Müller - Prefeito MuniciplII. ' ,
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Tosse Asma Bronquite Rouquidão' e Resfriados - U'!la ..propriedade �n- rr-� " , , - � clUSlve casa de madeIra

� TODAS AS MOLÉSTIA.S DO ßPßRflHO RfSPIRßIÓRIO � d�a;t�:g:�: ���Q� ��r:: C A § A MI A &l f
(® Encontram alívio im.ediato com o uso do � CßMSiãlOh·, .
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- 1 o PARA ISO DAS SEDAS E TECIDOS PINOS

�, 1 @) J: e ores 10 ormaçoes,
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NAO SE ESQUEÇA

�. I 'n ê o m p. a P á v e Ç® nas Bebidas
..
Boss Ltda. Em Sedas e Tecidos Finos encontrará

� .• �
oom o sr. VItor Hansen.

o maior Sortimento na CASA MARLY. �
I Pl!ilorül de ..lIngÍl.!� - PI!�OII!�1! I, �!� �!i�li ·�!IOL e c=�.d 'P'd�:;a;i�i���;,o�..!�mm.::i�em��:1@) O PEITOB-ALMAIS (;ONDEf}[�O �O BRASIL �'.Juvenis tem �sempre em dos os preços.

i\®CiU.®®J®®l.®®i®@J..®�®.i®�@l.®�®A.®@i..®@,Q Stock a CASA REAL. .

0'••w••y LW•••••c •••••4••4••••
-

:!'•••• t•••••••w.t•.........u•••••'e t•..............- .:0

l'� Rodolfo FiSCh=1�
i SEGU••• EilGI...· �If�OO Rua Marechal DeOdO;O da 'Fonseca, 19�6�

.

{�m JARAGUi DO �UL - SAlTA ÇATARINA i
·�o a
i���� _.� : �
Empr...Sul· Brasileira de Eletricidade S.A.

A Emprêsa Sul Brasileira de Eletr�cidade S.A.
torna público que é expressamente proibida a caça,
bem como a entrada nos terrenos de sua proprieda
de, sitos no Pirai,

.

Bracinho, Rio 90 Júlio, Rio Ver
melho, Rio Hurnbolst, São Lourenço e Bituva, sem

licença prévia da, Diretoria.

Joinville, 19 de maio de 1961-
Empresa Sul Brasileira de. Eletricidade S.A.

Adbemar Garc;. • Direíor .. Tesoureiro
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\ 't Agradecimento
A esposa e familia de

HENRIQUE PIAZE-RA ,

falecido no dia 14 do
corrente, vem por' êste meio' agradecer a tôdas
as pessôas que prestaram auxilio durante sua

enfermidáde, e que confortaram no doloroso
transe, enviando Ilôres e' coroas e acompa
nhando o extinto até sua derradeira morada.
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A vida ao ar lívre au

menta a resistência do

D
.. organismo' ás doenças

treror: ARTUR MULLER Gerente: PAULINO PEDRI Impréssó na Sociedade Gráfica AVENIDA Lrda. infecciosas.
CAIXA POSTAL, 19 - Adrplnlstreçäo : Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 _. Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39 Mantenha seu organís-

ANO XXXI JARAGUA DO SUL DOMINGO, 10 de Junho de 1951 'SANTA CATARINA N0. 1.646 �o .em c?ndiçõ�s de re-
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.

sando a maior parte do
tempo ao ar 1 i v r e e

conservando bem venti
lados o local de traba
lho e a habitação.

SNES

o Preceito do Dia
Ar livre e saude

LOCAIS PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,'
INFLAMAÇÖES,
co C E I R A 5,
FR-IE!RAS,

. E 5 P I N HA 5, E TC.

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro compranéo Ra

FARMACIA
1Ie ROBERTO JVJ. RÓRST.

A que dispõe de maior sortimen:
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro • 3 Jaragua
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ESPECIALIDADENão deve faltar em casá alguma!
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