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A 28�' do corrente
, "transcorréu a .data eon- t

sagrada ao, Funeíonärío
Público, que no Estadofoi
motivo .de .díversas Ies
tividades. 'Correio
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�ovo associa-se ao trans
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homenagem a uma gran
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2"de Novembro. Para 'e Crtsrendede ,a
data é de consegraçêo aos .falecldos: Dia 2 de
Novembro é, de finados, As, atlvld s ceesem

.por um Instante para que apopul cao vive se

entregue à,1 meditação dos . que já se foram
. desta' vide terrena. Servem-se os homens da

, Fé e das Preces para a derradeira homenagem
I àqueles que um dia nos sensibilizaram, pare
aqueles aos quais devotemos nossos senti
meatos, para os que ent,:egamos o nosso afeto.

Embora as legislações não obriguem a
" "suspensão cornpulsôrla do' trabalho, a forma
ção' Cristã de empregadores e empregados não
permite Que' deixemos de. nos acercar dos:
nossos enres queridos, ornando os jazigos corri
delicadas flõres, de preferência as de côres :

suavemente pendendo pera o branco.

Será uma forma de suspender as ativida
des rotineires e prestar maís uma homenagem
multo reconhecida para Quem já- se foi para o ,

A)ém., Inscrições saudosas, por cerl'o,)rão de-
,

c,P, ,Irár em faixas, pare dizer dOS vivos que por •

�}\�assé!m, da, importância e da saudade' dos
'

ue ficaram e dos que choram. Lágrimas que
embrarn momentos felizes. Lágrimas que evo-
cam cruéis sofrimentos. "

,

Flnados, será pare a vlslteção dos .Cam-
pos Santos, Em Ioda parte onde se erguer
uma modesta cruz, lá certamente estaré um

descendente para enfeitá-Ia com f1ôres, para
dizer aos vivos que alnde não foi esquecido,
que conrlnúe morando no coração do des-
cendente. I,

As flôre:!!, no 'dia' 2' de Novembro,' cobri ..
rão vilstas áreas, formando tim imenso lençol

, da séludade. Saudade sempre diferente, uma da
oulra, num desaparecimento, nivelado e igual.
A morte é sempre igual. Os dramas diferem

,,' de' um para o óutro. aumentando ou diminuindo
a intensidade da dôr do desaparecimento.

'
"

, Finados é lembrança dos' desaparecidos.'
,Finados, é meditação, Finados" ser,á de ,home
nagem e respeito. Finados evoca'nossos mortos.

Cub,ramos as, sepu!.turas inodestas'· e' sun
tuosas com [IÖres;' Rezemos pelas' suas almas.
Pelo descanso eterno. '

Kubttschek 'elDite
37 .mll por 'f$8Qu'ndo,

,
I

L
, "

o sr. Iusceltno Kublrs- no em setembro 'foram de
chek bateu, no mês passa- apenes. .... ,Cr,$ 11.561.800,
do, o recorde de sues pelo recolhimento de moe
emissões em 1960, len da qivisionáriá, daí resul ..
çando em ctrculaçêo Cr$ tendp a eleYdção do meio,
9 bilhões e meio, o que circulante do país, de Cr$,
representa uma média de 167.483.808.449 '(em 31
Cr$ 36.650 por segundo. de aQ'ôsto) pare Cr$ 176.

" 97�.246,649 (em 31 de
Os resgates do govêr- setembro último).

_L O C All S_jl
falece Ivo José Môrelli: Na forum local a cerimônia

edição de 15 do correnre de díplohieção do 'novo
notictemos o lamenrével Prefeito eléito sr, eolan�
acidente que vitimou' o Dornbusch, ii quem com

menino Ivo José Moretti, pareceram cotrelegtopértes
provocendo-Ihe s ér i ii s representantes dos p rtidos
que i m a dur �'s no seu políticos e o povo' em

franzino corpo. Muito geral, além das autoridades
emnora os hercúleos es- convidadas para o éro.
forços doe médicos que
lhe assistiam e da trman- Acidelte na ponle Afton Balisla:
dade do Hospital S. José, Ainda sábado último,
Ivo José não resistiu às quando ,um, FNM tran�pu.,
graves quetmadures, vindo nha a pon!� Abdon Batista,
o infeliz a falecer às 13:30 esta que Ja �e �ncontra em

�oras dt>' sábado último.le!lado lastlmavel, ce�eu
O trágico d�senlace reper�

C:I 3 de �eus pranchoe�
cufiu de maneira mais rransversals, ,escapando o'

dolorosa no seio' da v�fculo, como. que por

pop u I a ç ã o local que I1_1llagre d� proJetar,.se ao

acompanhava 61entamente rIO, levando conSIgo o

o estado de' saúde, do remane�cente da .mesma.
menor, Ivo José Moreui Como dlss�mos, fel!zmente,
recebeu comovidas horne. o veículo conseguru u�tra·.
nagens de parle de seus passar o local e-com ISSO

pr'ofess�res e colegas de a ponre permaneceu nos

escola, sendo o' seu enter. sel,1s fi} i c e r c e S�" Para p

ramento muito concorrido. local acorJ'eu grande mas·
,

sa popular, lendo o tráfego
Diplomaçiio de Prefeito: Sábado I permaneCido com interr-up
último ,v.�rificol,l s'e no .ção de alguméts horas. ,

Tarifas da RVPSC fo:ram
'majoradas apàrfirdodia'25

CURITIBA _:...: Conforme ano atrás, 'com base no

já foi noiiciéido, as tarifas CUSIO' de vida daquela
de t r a n s,p o r te da Rêde época, Em visrei disso
Viação Paraná-Sanla Ca- conforme, argumentam os

tarina 'fofdm majora'dos' a diretores da" ferrovia� - o

partir do dia 25. As novas aumenlO em q\lestii�" não
tarifas variam de 84 a .. pode ser c é) n s i d e r a d o

130% Assim, por exemplo, mu;'ro "�Ievado. Alicerçam
a balala, cujo frete por '

QU.ilo está sendo cobrado Õ se'u ponlo de visla

à base de Cr$ (),5�, após expondo que 6 véÍlor 'at�al
o dia 25 d_o corrente pas comerCiai,; no vârejo" do
sará a custar Cr$ O;9� O �ado em pé; por exemplo,quilo; o gado em pé, de
Cr$ 1,15 o quilo para -----------'----------.;____.;.----------,.....,..---'-'------------

Cr$ 2,71; o feijão, de ,,' "
'

��tZ<:�ira�a���:iri:i:PINOTTI: 3Smilhões
0,68 para'.· Cr$ '0,70; .6'

.' . .

. .
. ,

.
-.

farinha 'de trigo. de Cr'$, -- A
0,72 '.para 'Cr$ 1;38 ,·epara'"'Dao

' ser·' 'presoassim por, dianie, estabe·
le'cidos por percurso..... '

"

médio. .

. "
�

� ,'Numa tentativa de es- relativo 8 despesas que de Oliveira e Lauro Au,
'RAZOES DA RÊDE cPP!ir d�, prisão,adm�n.is� .. �ut?l'�>zou mas de: cula gust� Uma a dirigenteiL

,

' "

' ,tratlva a que e.stá sUJeIto aJShc�ção não ext�te�, de':tnstittitos de ptevÍ-..'Em C'O n.l�ac t,o com a ,por ériroe de peculato. 'éomprovantes. '

"

,

diretoria ,da l.?êQ�, ,a repor. o senhor Mário Pinotti
" , 'dência e auxiliares do

té!gei11 'foi informada' de depositou ontem" no, Ban." Os Cr$ 35, 'milhões :sr: ,João Goulart na vice·
que' O "pres,�Qte �umento co do Brlisil Cr" 35 depositados preteride,ln presidênciídia Republica
nas tal'ifas" ,que -'deve'rá. milhões, em nome da co,brir, despesas com para liberação 'das pon
vigorar, proximamente, 'foi LBA, deixando áinda um ,"pl'opinas" dadas ,pelos tribuições dos IAPS à
solicitado há cêrca de um débito de ,Cr', ii bilhão, srs. Mário,Pinotti, Franc() ,LBA.

o

é, 'de, Cr$ 130.000,00' pOl;
tonelada, "seodo q�e e!11
um percurso médio de
601 quilômetros', o ' freIe
cobrado ,a'tualmente é' de
Cr$ 1.151.00 e ii partir do
dia, 25, Cr$ 2 710, com

uma incidência de apenas

2,08% no valor aluaI <;ia
mncé!dor,ia. ASlarifai)
para passagelros to r a in
tam'bêm aumentadàs,
ficando estabelecidas da

segpinte forma: 1a� classe
-' Perturso médi6 de 158

qUilômefros, .. -:-, 'cust� '�tu.a)
Cr$ 196,00; custo a vigorar
ii partir; do dia, 25�. 'Çr$.
206,Oq' - Aumenro ,d� ..
5,10,%., �a, classe _:. per,
curso méqio de' �o, qU_ilô:
melros CUSlo atual de

Cr$ T4,OO;icusio"a vigorar,
Cr$ 78',00 ...:... Aum,ento 'de
5,40%,

,Eugênio_,
:17i'G'tor
'Sa,hmõaksI
Aníversaría-se na próxima quarta feira,

-o n08So Diretor Eugênio Victor Sehmöckel.
" É para nös motivo da mais justa alegria

e júbilo' tal efeméride, e, para o grande
número de amigos que desfruta no seio da
sociedade Jaraguaense e no interior do
Munlcípío motivo de regosijo.

•

i
,
BugêníoVíctor Sehmõekel, há muito

radícado. em nOS8a 6idade,' pela sua elevada
cultura geral e protíssíonal, vem se desta
cando, de ", maneira auspiciosa, .nos mais
varíados setores de atividade, principalmente
no econômico, contabil junto ao alto comércio
e indústria, e, no politico, onde como Presi
dente do Diretório Municipal da União
Democrática Nacional e como Vereador
tem sido 'um baluarte na defesa dos Interesses
Munícipais. . •

Economista e Contador, o aniversariante,
proprietário, de A Comercial•.V6'm pl'estando
os mais relevantes serviços profissionais ao

Comércio e Industrias Jaraguaenses. no seu
modelar escritório contábil. álém de agenciar
seguros e ser o, Agente, da VARIG.

'

;:Empresta � 'sua cultura, dinamismo" e

'espirito empreendedor, 80 Clube Atlético'
Baependi, como' seu ex-presidente e na

atualidade como PreRidente do COD!!Ielho
Deliberativt9, 'li Liga Jaraguaense de Des-'
portos,' como seu Presidente, A ASSOCiação
Rural (;ie Jaraguá do Sul" como seu SecretA,

, riQ Geral, b á Escola Técnica de Comércio
São Luiz; como um de seus mais ilustres e

, compete,ntes prOféSSOreS.
Como Vereador, é nosso Diretor, tem

Eugênio Victor Schmöckel, dado as mais
,�xuberante8 provas de combatividade, z�lo
na defesa' dos' interesses da coletividade, e

de seu �mor e apêgo ao nosso torrão.

, "Moço; culto e capl:tZ, tem sido uma

'figura exponencial. em todos os setores \ da
. vida Jaraguaense.' _

.

Pelas suas grafi'des, quaUdades 'e I pelo
qu� Iß�ito representa; ,p�ra no�sa.' terra� é
que, mesmo ferindo sua modéstia, não
poderiamos nós, � seus, com:>anheiros· de

,t�ab'alhQ, , q�ritro ,do', '�Correio' do Povo"
"

: deixar' de. assinalal� o �eu natalício,. augu',
'. rando nésta oportunidade, as mais, pé,ren�s
feHc.dades, saúde e muitOs anos de vid,a,
extensivas

.

á slla' DI.r ,familia, para que
sempre Jaraguá possa contar com ele, co�o
um de seus mais ilus'tr�s munícipes.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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Passaram 13 anos

força:no mar

falta de
à

, .

papeis
(),

•

,ROMA - Uma viagem
involuntárià e sem destino
de lã anos por mares e
oceanos terminará prova
velmente pera dois rapa-

,

zes indianos na Itália, nova
terra da promissão desta
singular "odisséia. I

�ega no momento para
Sidnei, mas ulteriormente
terá escala num porro ita
liano, A viagem sem fim
de 13 anos terminará, en
tão, para Abdullah e Val.
Agora parece certo, já que
as autorldedes italianas
"esqueceram" em tal caso
o regulamento. A falta de
papéis não seré � por
uma vez -- insuperável
para os dois turistas sern

escala.

Samuel Abdullah e Jo
seph Va abandonaram a
India quando tinham 11 e
7 anos. Queriam buscar
fortuna além do oceano.

Agora
•

tem 24 e 20 anos
e nunca conseguiram de
sembarcar em país algum
devido à total carencia de
'documentos de identidade.

Uma campanha de im
prensa desenrolou-se a

seu favor. Jamais os dois
jovens .forçados do mar

tentaram fl:lgir ou descer
num CIos pertos onde os
seus diferentes
atracaram.

Anuncia-se agora que
greças à iniciativa de um

jornal romano, o presi
dente Conselho Amin ore
Fanfani concordou em au

torizar os dois peregrinos
a desembarcarem e se es

tabelecerem na ltalia, se

"nenhuma razão particular
se opuser a isso".

PRISÃO DE VENJRE
fS1ÔMAGO� FúJnDo E IHJISßHDS

Pmporcionam bem-€Star geHll,
faà1itam a dig�o. descon
gestionam o tíg:odo, �tarl

as funçóes do �.
.

O "Strethnaver" com

seus' dois argonautas na-

«Seu" Talão' Vale"
UID' Milhão»

HOJE, AMÀNHÃ' E SEMPRE

Três mil cruzeiros (Cr$ 3.000,00), em notas
fiscais, permitirão que V. S. participe do plano
patrocinado pelo Govêrno do Estado, quando
serão sorteados mais' os seguintes prêmios sm

dinheiros e pagos imediàtamente:

Cr$ 1.000.000,00
« 200.000.00
« 100.000,00
« 50.000,00
« 20.000,00
« 5.000,00
« 2.000,00
« 1.000,00

Exija' de seu forneoedor a sua nota fiscal
e habilite-se ao Concurso que pode torná-lo
um milionáIlio, além da oferecer-lhe a oportu
nidade de cooperar com o Poder Público para
o engrandecimento do Estado e: do povo de
Santa Catarina.

1 prêmio de
1 « «,

2 prêmios «

2 « «

5 « «

20 « «

50 « «

100 « «,

,/
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Cirurgião - Deotista :!

Ir
..

li CLíNICA PRÓTESE' - CIRURGIA II II
ii Av. Marechal Deodoro. 587 J�RA�UÁ. DO SUL !I
ii Defronte a Igreja Matriz ii
�"::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::�I.-7=:::::::=:::::::"'�::::�:'-:=:::::::::::::·:l}

cédula·única
78 anos

o ·precursor da O" processo
tem' ,4a "múmia

'no armáríe"
blasfêmias
nenatdcs

, \

A.s
dos .

RIO \- Quando o Bra- LONDRBS, - O pro
sil elege seu segundo cesso da «mumia no armá
mandatário pelo sistema rto», que começou qulnra-

Tenho orror ao trlpúdio vamente ao presidente da da ,cédula'única; , é opor- feira bassada, concluiu de
do v i t o r i o s o sôbre ,o República, pela situação tun� que se revele o nome forma sensacional, 'ao ser

vencido. Acho que a maior de penúrla' a que reduztu do homem que tentou � absolvida öareh I Harvey,
virtude do triunfador é a a Nação com o delírio introdução desse processo acusada do assassínio há
humildade. Esta não é, criminoso de desenvolvt no movimento eleitoral 20 ano, de sua inquilina,
apenas, virtude que todo mentismo. E' Incrível. O do país. Chama-se João Frances Knight, cujo cadé
cidadão deve ter. Mas 'é, fogoso r ep r e 8 e n t a D t e Leão de Faria e, em 1927, ver foi encontrado na pri
acima de tudo, exigível de mineiro nunca .teve um quando deputado pelo mavera passede pelo filho
de um homem democreta., gesto de insubordinação Partido Republicano Mi- de Jane Harvey, num er

E todos nós, que escolhe- na sua bancada. Não há neiro, apresentou na Oã- mário da casa.

mos êste regime como o providência certa ou louca mara, em forma de emen- O veredicto foi pronun
mais compatível com, a do presidente que não da à Lei Eleitoral do ciado a pedido do j u i z

dignidade humane, temos contasse com o seu voto Estado, a sugestão de Davies de comum acôrdo
que cultivar a humildade. sacramental. Nunca' juslifi-I adoção de "uma lista em com o representante do
O .poder é passageiro. cou o voto.Dava-o, sempre, que. dentro da cela, o jurado. O médico legista,
T r ans i t ó r i o o mando. de olhos fechados porque eleitor assinale o nome .Evens, declarou, sebado
Temos a convicção de sempre existiram, para êle, de Bua escolga". Alé� últrmo, que não. podia é!s�e
que os vitoriosos de hoje duas cotses infalíveis: o dessa emenda, que foí gurar se a mela envolvida
têm que ser derrotados de Govêrno e o Papa. Tenho rejeitada, o sr. João Leão em torno do pescoço da
manhã. É do conteúdo das confesso, uma pequen� de Faria apresentou ou- vít�ma o �oi antes ou de
ins t i tu i ç õ e s democrá- reserva de perdão pará os tras que foram aceitas e, pois do cnme. De seu lado,
ficas. Infeliz mesmo de blastemadores. Menos para em 1934, incorporadas Jane Harvey sustentou que
nós se não tivermos essa os deputados Último de pela União em sua Lei encontrou a vítima morta

convicção do passageiro. Carvalho Celso Brant e Eleitoral, e continuam até em sua 'habitação e que,
Então, não haveria lugar Bento .Gonçalves. Estes hoje em vi�ô.r c_?m pe presa de pâ!li_Co, a escon-

para nós nos quadros não poderão abrir a bôce, quenas modifieações. deu no armeno.

democráticos. Foram os r coveiros de No entanto, Jane Hervey
uma palavra cívica e da foi condenada a 15 meses

candidatura de um homem

� � � � � t � � L
de prisão por ter, feito de-

simples e· honrado. A . clarações falsas com o fim
palavra é "nacionalismo",' de obter a peusão alímen-
O homem, o marechal Lotr. tíeia entregue por Knicht
Os verdadeiros .perrtotas CO fiTÉM à sua espôsa, a vítima, da
reaoilitarão a palavra. Mas qual estava separado des-
a mágoa do marechal é EICELEHT&S de rnerço de 1940. Jane
difícil de apagar," ELEMV,NTOs TO.ICOS Harvey recebeu aproxima-

I

Alb rt D d t damente, desta f o r m a,
e o eo a o Fósforo,. Cálcio, Arseniato 6.600 dolares.

e Vanadato de s ó d i o

(I

Se acho uma virtude a

hum i I d a d e na vitória,
tenho horror às blasfêmias
dos derrotados. E mais do
que isso quando essas

blasfêmias não se dirigem
só aos vencedores, mas

aos companheiros de der
rota. Essas são as mais
revoltantes de tôdas as

blasfêmias.

Tonlco l10s convalesllentes

I Jaraguaense!
Quem dá aos pobres,

empresta a DEUS.

Seja tambem söeío Ida AJAN, e procure
eucamínhar

.

á mesma,
todo pedinte que en

contrar em busca de
caridade pública.

Tenho lido, nesses últi
mos dias, c o i s a s de
arrepiar. Leonel ßrtzzole,
em má hora eleito gover
nador do CIYiCO Rio Grande,
declarar que vai renunciar
ao Govêrno para ume

campanha conrre o presi
dente da República, de
norte a sul do País,
Ridícula espanhojede dum
quixote sem beleza e sem

poesia, à cata de auditório
.em deserto. Revoltante,
pörque todo mundo sabe,
no País inteiro, que nunca
o governante gaúcho teve
um ato de insubordinação
contra o preSidente da
República, e os gestos não
passaram de inócuas
ameaças para arrancar

verbas mdiores. Mas a

bancada que sempre dirigiu
nunca teve um ato de
protesto contra o Govêrno
da República. DeclaraçõeS
do deDurado Último áe
Carvalho atribuindo as
causas da derrota exclusi:-

'R' "

ASSeSSOres

acertam posse
com Hungria

Tonico dos desnutridos
. Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros,- Mães

que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificaça? geral do orga-
Os srs. Pedroso Horta

e José Aparecido, essessô
"es do sr. Iânlo Quadros,
conferenciaram ontem, em

Brasília, com o ministro
Nelson Hungria, presiden
te do Tribunal Superior
Eleitoral, acertando deta
lhes da posse do presiden
te eleito da República.

msmo com o

----�--------------

Enquanto isso, no Rio,
o sr. Quintanilha Ribeiro
conferenciou longamenre
com o ministro da Guerra.
marechal Odylio Denys,
que garantiu estar perfei
tamente normal a situação
nos meios militares, não
tendo qualquer fundamento
os boatos de movimentos
contra a posse do presi
dente eleito.

;;:.M��ROS•.
i "'

. ':t ·�RÂCOS f.'�.- .' . .' ��;i
··','ANAOIOL

.r
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�eulsche Beilage· des. i'Correio do' Povo"
Deulsch·brnsilinniscHe
Hbkommen nnDekuen�iDI
RIO - Brasilien und

11 � �N - Die deutsche die deutsche Bundeare-
'Di II, .szeitschift "D i e publik haben in einer
Hlli] !,)swl:lhr" veroeffent· gefeinsamen Erklaerunglidli' in ihrer letzten ihrer Aussenminister die
Au li. .be einen Aufsatz Pflicht der Industrielam
ud) ',o sowjetische Rake- der, den Entwicklungs
i- '" .sen. - Es heisst laendern zu helfen. fest
d '1j1 u. a.: Die Sowje- gelegt. Beide Regierun
! ./ llt 'I unterhaelt ruindes gen bekunden in der
I 'I, ·1O Raketauabschuss- Erklaerung ihre Entsch
t, -, II' in da u e rn d e r lossenheit, die wirtschaft
.,1.,' »bereitschaft. Zehn liehe Zusammenarbeit zu
11 1'" \ koennen Lang- verstaerken. Die Regie
.. l ,. kenraketen mit einer rungen �rplichten sich,
R, i:'l1weite von 8000 km den Fluss deutschen Ka-
li -r.Iessen. Die anderen pitals nach Brasilien zu

;'iU - .gnem sich zum Ab- ermutigen.
. 1:11 ,-s von Mittelstl'ecken-

" k en. Weiter wird aus

)!i." «virdiger Quelle be-
",h: -t, dass in 1.7 sowje

t I·it·n Staedten mittlere
Uilll schwere Raketen ge
l) ,,� werden. in fuenf
(I I >in werden A- und
H B .mben hergestellt.

i ! i Sowjetische Rake
tt-l'1 ()schussbasen liegen
"': rernen Osten und in
-.: <) I-West Sibirien, teil
Wt"1 I, auch westlich des
i: ": I�. Vor allen tn der
(; ,';� �'nd des Amur sind

I '!lbereite Abschuss-
'. " ri. Auf der arktischen
H I, insel Kamtschatka
W,' -ien umfang .reiohe
,'l··iten vorgenommen

, ,. -ueh dort Abschuss'
: I '·'.Ia zu bauen Von die
'·1 Stuetzpunkten aus

k" � IDen die Raketen auf
'II kuerzesten Wege

Z ;'1 J in den 'U,SA errei-

Sowjetische
Ra�{etenbasen

r ,u�stummeßsc�ule
e: neflnel
-, PAULO - Adhemar

I�· Barros sroeffnete die
" 'I a 'I'aubstummeuschule
j "",tituto Municipal de
!.� ''.lcação de Surdos, in
;, l' 400 Schueler Aufnah-
:;) : finden koennen. 'Das
'11 'derne Gebaeude be
f "let sich in Jardim
. '. : imação - und kostete
h,.· Stadt 100 Millioaen
"dzeiros, Bau z e i t 9

.\l.J(late:

RIO - Auch in der
chemischen I n d u s t r i e ::.- =- ====

gaehrt es. Wenn bis zum

• � !\;;;. iiiiD = ==;;;;;;;;;;i;
23. 10. die Lehnerhos- -

hung um 40 Prozent nicht,

M I LH 0- ES I M' U O A Sbewilligt wird, sind die
Arbeiter díeser Industrien

.

entschlossen, in den Streik
OE PESSOAS ltM USADO COM I Izu treten: Die Frage be-

trifft ungefaehr' 30.000 '10M RESULTADO O PGPUW
Arbeiter.

.

OEPURATI'tO

Hohle-Importzoll
BONN - Die Verlaen·

gerung des seit 1959 be
stehenden Importzoll für
Kohle in Hoehe von 20 IMark je Tonne ueber den I
31. Dezember 1960 hinaus
gilt ia Bonn als "nicht
wahrscheinlich. Im Bon
ner Wirtschaftsministe-
rium wird von zwei .Tah
ren gesprochen.

Brasiliens
Kaffeexport
s. PAULO - In Juni

bis September hat der
brasilianische Kaffee-ex
port wieder Ziffern' er
reicht wie sie in den
letzten 30 Jahren nur

Ieinmal, im Jahre 1949
errecht wurden. 5.107.375
Sack wurden exportiert.

Auch die Chemiker

!i·.'�==========�===��='1
Apoth�ke "Sobulz"

qJARAGIJ:A, .D�. SU�,
-

MEDIKAMBNTE UND PARFÜMERIEN
, Das Symbol der Rechts�héÍffen�eit, �es ...

,

Vertrauens und der Dienstbark�lt, dIe �Ie
,am besten zu den �ering*n PreIsen bedIent.

t Todesanzeige und r

.

\ Danksagung
Hiermit geben wir

I

allen Verwandten,
Freunden und Bekannten die sehrnerzliehe
Nachricht, dass. es den Herrn gefallen hat un

seren. Sohn und Bruder '

hlo José Moretti
um 13,30 Uhr des 22ren. Oktober, im Alter
von 10 Jahren, nach Tagen von schweren
Kampf. zu sich zu nehmen.

Hiermit sprechen wir unseren inningsten
Dank aus an die Familien die den Verstorbenen
die erste Hilfe ern Llnglükslocel gaben, die Ihm
fur die erste Hilfe zum .Hospítal S. José brach-

: ten, Herrn Dr8 Fernando A. Sprlngrnann, Ale
xander Otse und Waldemiro Mazurechen, für

. die hilfreichen Mitteln um den entschlafenen
am Leben zu erhalten, die Schwestern des São
José Hospitals, Oberschwester und Schwestern
des Colégio Divina Providência, Direktor,
Maristenbrüder sowie Lehrer des Ginásio São
Luiz. Pater Vi�ário, Donato Wiernes, Pater
Horácio und Pater Paulo" für die heiligen Se
krernenre., die geliebten Schüler des Ginásio
São Luiz, Congregados Marianos, Direktere e

Schülern des Grupo Escolar Abdon Balista,
Verwandten, Nachbarn. r'reunden und Bekann
ten die Uns ir. die schweren Stunden mit Hilfe
und Worte zur Seite standen, sowie die die
unseeen Verstorbenen das letzte Geleit gaben,
dir Kränzen, Blumen und Karten e Telegramme
zusandten.

°Jaraguá do Sul, Oktober 1960.

VERGILIO MORETTI und FAMILIE

Ur. ferDando ß. ipringmann
OIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

DiagnOstico Precoce do Cancer nas senhoras

O o n sul t ó r i o - Av. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9·12 é das 15-18 horas. - Fone, 384

Frutiferas e

Ornamentais

ELIXIR 9'14
a SIflJS ATACA TO$! o 088Al1S•

. ,

Fabricada e engarrafada por
Manoel F. da Co�ta S. A.· - Comércio e Indtistria
ltapocuzinho . -

.

Jarßguá d,á Sul - S. O.
.

..

'.'� ,

. -
,

A Velhíssima aguardente marca nOSTA
é encontrável ·uos seguin'tes estabelecimentos
da cidade� Bar Oatarinense, Bar Pulli, Bar

. 'Bod.o'dário, .oine .. Bar· ß. C. -.A•.Ba�pendí.
Velhíssima aguardente marca OOSTA -

Símbolo de qualidade e tradição.

f Agradecímenm

I
I

'.!·Il!'=:ii'fiIIi;s;'I�iiiiEl!i:;:;::E!lii!iiii5iilEl!iiii_�===i5E!� �
" ',IF b' ..' (Setões. Malárias, ,I
ii .", r"s �, IlílpaI�dlsmo' III � \iii "Maleitas. Tremedeira "' .

.1 - CURAM-�E RAPIDA�ENTE O�M - U'
.

"Capsulas AntlsesOnlc.as m
'1 M in�:ncora" ;8
:1 ,�. ;Ern Todas, ,as BP3S Fal·llläcla� .1
I É.' um·· D:fOdQt(). dos" {laboratórios MINANCORA U
m - .Joinville - Sta: Catarina - I
ti;I��'=-=!!!i!i'ElIll!i$l�IEl!iiill�!II!!!III;ll5E:lI&:i==m

t

Profundamente consternados comu

nicamos a todo os parentes, amigos' e conhe
cidos o neesememo de nosso. filho e irmão/

Ivo José Moretti
ocorrido às 13,30 horas do diá 22 de Outubro
de 1960, com a idade de 10 anos, após dias
de atroz sofrimento.

Por intermédio deste queremos agradecer,
profundamente reconhecidos, os bondosos Ia
miliares que acudiram o finado no local do
acidente, que o conduziram ao Hospíral-São
lçsé para� primeiros socorros. aos Drs.
Fernando A. ôprlngrnann, Alexander Otsa e

Weldernlro Mezureehen. pelos seus incansáveis
esforços pera manter o menino com vida, às
dedtcade ... Irmãs do Hospital São José e enfer
meiras, à Rev. Madre Superiora e Irmãs do
Colégio da Divina Providência, ao Rú Irmão'
Diretor demals Irmãos Martetes e Professor,.

,

do Ginásio São Luiz, ao Rev. Padre Vigario,
Donato Wiemes, Padre Horácio e Padre Paulo,

.

pelos .ôentos ôecramenros, aos queridos alunos
do Ginásio São Luiz, aos Congregados Ma-

. rlenos, à Diretora e aIl\(1os do Grupo Escolar
Abdon Batista, aos perêntes, vizinhos, amigos
e conhecidos que nos confortaram. com átos e

palavras no duro transe. bem como aqueles
que acompanharam o querido falecido até a

sua última morada, que enviaram corôas, flôres
e que remeteram cerres, carrões e telegramas
de condolências.

[aragué do Sul, Outubro de t 960.

VERGILIO MORETTI e FAMILlA

I

Empresa Sul-Brasileira'
de Eletricidade S. A.

Dístribuidorea em: Jaragná do Sul. S. Bento do Sul,
Rio ftegrinho, Mafra, Rio Negro, Lapa, T;jucas e Camborití.

Oferecem por preços de concorrência:
LUSTRES, G L O B O S. VENTILADORES,
AQUECEDORES DE ÁGUA. FERROS DE
ENGOMAR, MEDIDORES PARA LUZ E
FORÇA e demais aparelhos e materiais para
Instalações Elétricas.

Rua Preso Epitácio Pessôa, 172
JARAGUA' DO SUL

Fone: 264

o ANJO PROTETOR Di:'. SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e. de pronto

delto
.

Dispellsa purgante e dteta!
SERVE PARA QUALQUER IDADF.. CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja' a saúde de seus tilhos e a :.ua própria I

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

temédios
Compre hOle mesmo uma LOMBRIGUEIR!

. MINANCORA para o seu tilhiriho ..
1- om

.

produto dos Laboratórios Minancora
...:_ j.OINVILLE-

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



CORREJO" DO POVO
.. 4.2 _. �& 224S2 e L&

•

Assembiéia Gera] Ordinãria

CONVOCAQÃO

Dr. Ftancisco Antonio Piccione
:M:�.DICO

Cirurgia Geral de adultos e críanças Cl1-
nica Geral - Partos - Operações - _,

Moléstias de Senhoras e Homens.
Especialis,a em doenças de crianças

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

: :"1 ,
P�Ip 'Pf�sente fica expressemente proibida a

JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. , qualquer pessôe a eJ1trada nas terras -de minha
cORuP'A - SANTA c.a...rAR..I[NA propriedqde, sitas na locelídade de Rancho Bom -

estrada ôchroeder - 'Muntcípio de Guaramírtm,
desrespeitando as divisas, transpondo o antigo e o

novo leito do rto Velho, bem como, todas aqueles
pessôas que transpõe as divisas com a finalidade, de,
colher rações pare seus animais, não me responsebí
llzendu �'pelo qUE.) possa acontecer aos íhfretores
desta proibição',' , ' - --

' ,

Guaramtrtrn, 24 de Outubro de 1960.
BERTOLDO MÜLLER

•

Os preluizos são da seguinte natureza:
, .. • ...

Perda' de �olume 'da colheita, ior terem os

I Dr•.Waldemiro Mazureehenpercevejos do arroz sugado os grãos, deixando-os
chôchos. I.

I
�A.§A DE SAUDE

Apresentação de grãos Que não descascam. Rua Presidente Epitácio Pesôas Ne. 704

Grãos manchados, pelas picadas dos insetos, o (antiga residência de Emanuel Ehlers)
.

que faz o produto perder muito de seu valor. Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos , Diathermia Ondas

,
curtas � . Ultra-curtas

. COMBATE: Existem 3 tipos de combates: me- lndutotermia - Bisturi-elétrico . Flectro-cauterizaçâo
cânlcos, físico."> e Químicos. - Ráios Intra-vermelhos e azuis. I

I Acha-se à disposição tios senhores acionistas,
" MECÂNICOS: Consistem na destruição dos ... • • ....._....1IIIi

os documentos a que se refere o art. 99, do decreto-
ovos, larvas e adultos. Examinando atentamente lei ns. 2627, de 26 de setembro de 1,940.
as plantas de arroz e. outras ne proximidade da
arrozeira, descobrem se os ovos e filhotes colocados
nas íôllias e' 'colmes, que deve ser arrancados e

queimados. Ain.da como meio mecânico, .exlsrem os

refúgíos nattirai�, que ',�ão. mO.nllS de palh_a, capim,
colocados ao lado das arrozeiras e que seo procu
rados pelos. lnseros, pr.i.nc.ipalmeOle nos dias mais
frios. Depois queimam-se estes mon res de palhas com

todos os insetos neles contidos.
'"

Ffs1COS:' Entre- êsres remos o celor e .1;1' luz,
O celor do 501, fatal. pera êstes insetos, pode e deve
ser aproveitado no seu combate. Para isso delxe-se "

os sacos expostos ao sol, evitando-se assimcarregar
&.::::::::::::::::::::::==:::=:".::::==:::=:::::::::::::::::;.==::::::=�

esta praga de um lugar pare outro. O mesmo o�o,rre. ii' .

.

. �11
no secernento da colheita. Quanto ao fogo .é um dos ii Clfniea de Olhos - Onvi�os - Nariz e Garganta !!
melhores auxiliares na. luta centre as pr��as. Q,eve.�s� ii DO .R 11 ii
quelrnar a palha em pe ne lavQ�r�, �ep�:)ls ,da colhell�" !!.. II
como. também os montes de cap�mo .pe�t? das ii

MODBRNA B PRll'IOROSAM8NTB INSTALADA l!
'" arrozerres. ,,_

I, .1 U.· - ',.", ii A melhor aparelhada.em Sarna Catarina li
>o R��__�.bº�n__BarisJa (Defronte a "A N01'ICIA" II

MEIOS--QufMICOS: ,Estes são os:meios mais indi- !! _ J () I N V I L E _ 'i!
cados e certos. Consiste no p o I v I I h a m e n f o das li - ,/"" •

"

� Ii
culturas, corri Insefiddas, como: BHC a l% o� 2%' �=:::==::::::=::::::::::-:::::::=::::::=::::::::::::::i:::==::::::===::::::7 f'F=::::.�. : ==::::=:...,;:-.:===;:=:::;;;===::::::::.�
Ceníerro Clorado ,a �O%.

'

'. li, I. It ••e.. "'s e _ "I.·· li
BMPR�GO,: t •• - Observando-se 'o, apareci- :F=:::::::::=::::::=::'::::::=:::=:::::::=:::=::::::='C:::=::::::� u 11'

mento do perceBvHejCo forl�/da la2�?ur2a� faz-SCeonOtinPu�Vsie- 'I�II ThID)o lET[l)llrmr ][ A TrTflMT A NN :11:., li - JARA'GUÁ DO SUL - ,I!Ihamento com a 10 ou ,0· •
-

,
_ II

l1J.IJß � \L"llli ß\lU. �V��J.'U.� li
cl " li

o contrôle ainda quando passarem pera a vegetação ii MÉDI�O �IRURGIA.O II II Medicamentos e Perfumarias ii
das taipas' ou tapumes. 3°, - Assinalar a tarde, os fi 11 ii' Simbolo de Honestidade ii
enxames de postura, com varas, pare a noite, fazer-se ii Formado pelas Faculdades de Medici�a. das Univer- I ,Ii ii Confiança e Presteza I!I •

tlctd (BHC)" II r I'
o polvtlhamento co!". o mesmo mse I�l_a , II .: 'sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto AI�gre 'iI 'II, .. �_ ..,' A que melhors lhe atende ,i!
40. - No dia seguínte fazer uma revisao desses II

.

, '1 '

li ii e pelos menores preços ii
ontos, para retirar as postufa�, que chegarem a _�.e it CiIRUROIA"..:,=- SBNHORAS -;-- PART�s �-:-.CRIANÇAS, e, II' 'L ----_:_-.----------,..:...---dip
I' 5° -- Nos pontos de enxames q9,e nao ii CLINICA OERAL li � __.-- ...-:o:: '.- .. ---.---- --_.._._----------

rea Izar. . ,

h ã d
..

'U II
foram assinalados afltes da postura, c eg fi o, a

!! Longa pr"' ....a em Hospitais "oropeo8 II
nascer os filhotes, ,fazer novo polvilh�mento: 60. - ii ,AU., n II

Não se fazendo o polvilhamento, ou nao s�ß.!8P�ndo, li '/ Consultório e residê�cia: - ,Iltl! .

de meios' para tal, fazer, o corte das. toucelras em 'ii' Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa, 405 '.

que se deu fi postura. São este� os melOs de �omb�te ii .
. t,

II
ao percevejo do arroz. Para maiores exclareclmenfos: :1 CONSULTAS� , II
detij�m·'S� ad �scritÓriO da ACARESC em Jaragua ii Pela manbâ: das 8 l/g"ás 1:1 horas '-,i', "II40 Sul,

..�.. lA�ABES�
-

. ; 1.:1 ii
"

Pela tarde: das 14 Ú2,,-á� H 1/2 horas
, II

SERYjCÇ>..D.e eXTENSAO JUIRÄL'I, "I II, t .' 'Atende chamados talDbeID à Nolté' • ,II
eSCRITÓRIO ,LOCAL DB J�RAOUÁ DO SUL . " �:::==::::l::===:::==�""::-::-:;=:'l:-===.:..:. .::.::::P, '��-...��r""'(l�,,""';',,�,,�..Q)...,..O'(i��-of'IoI(!II

. 1.)
-

- Exame, díscussão e aprovação do ba-
lanço gerar encerrado em

-

31' âel agôsto de 1960,
demonstração da conta de lucros e perdas, relatório
da diretoria e parecer do conselho fiscal.

2.) - Eleição da nova diretoria.
3.) - Eleição dos membros do conselho.

fiscal e seus suplentes.
4.) - Assuntos diversos de interêsse da

sociedade.
A V I S'O

Itapocuzinho, Jaraguã do Sul, 13 de outubro
de 1960.

JOÃo LÚCIO DA COSTA, diretor·comercial
-ROLANDO FISCHER, diretor-técnico'

r

Dp. R'einoldo Itfu'papa

II ADVO,GAD!Jj_· ... ,
f 1 .lI( 3 \ I " � ;'1, .

E�Ç.Í'itório ao l�dO qa, t,:.P-,:�f�i'u�a �

.alU' >1'.\ , :.JARAGUÁ DO ,SP�",: "
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PARA FERIDAS,
,E C Z E M A 5,1
INfLAMACOES,
COCEIRAS,
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CORREIO '00 , p O IV O Pe�l�NO�P�•. !1B?!!ei�
, ,

especial para Correio dó,Povo
SAo em maior número no Brasil os qne são

NO. 2.101 contra a pena de morte. O nosso sentimento
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,:!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� latino, nOI faz ter pena de .quem mereçe morrer.

,

'A
· ·

d d CIRURGIA Aqueltfs que estão contra a pena de morte apre-

Banco do Brasil eleva ,jUros de tlV! a .es no ' :::'��;I��:d!·�-:U:l:�aO I:::� i:���á���U;:;
o L I t vo PARIS Com n tá 1 argumento respeitável e, talvez êle é que ainda

emprést·lmos na CREAI\ de 8 egls a I �xito, realísou-se ;8 :�- não -se implantou entre nós a pena capital.
\ ..

I tíge Faculdade de Medi- Mas, ti. leitura das últimas edições dos jornais

MUDIClpa .

d P" S é nos faz medidar um sôbre o assunto 'e verificar

para 11%.· fOI·' 'mal receb'l·do' �F:r!a�ncSêeesgdUae:àc�l.orCuOrng�l.xar:.:s� que sería a ppna de morte uma necessidade no
Brasil. O noticiário das de crímes nos pôe em so-

Segunda feira última bressalto. No mês de setembro passado matou-se'
realizou-se maís um.a Tomaram parte no Con- demais aqui, no Rio de Janeiro � em outubro as
s�8são da Câmara MUDI-

gresso 1,300 especialista. coisas não mudaram. Orimes tenebrosos foram
cípal, a que comparece- franceses e estrangeiros. cometidos, alguns com requintes de peversidade.
ram a totalídade de.seul A,ordem do dia compre, Celerados, à luz do día, invadem o lar de nm

Como é natural, tais membro�. No expedíente endeu três 'questões, en- casal que, no seu final de vida, vivia no seu reti
aumentos de juros e ta- foram Iídos o requen- tre as quais a

.

que mais ro massacram ímpíedosamente os dois velhínhos,
xas Dão foram bem mento. <;to ver�ador Interesse despertou foi a para roub�� e depois, cinicamente, ainda contam
recebidos pelos, produ- Eug�DI��Itor Schmock.el, concernente ao trata em detalhes e sem o menor o seu hediondo crime.
tores. Sis a t i v i d a des que .s�lIclta ao Prefelt� mento imediato dOR trau- Mata-se; no Brasil. a' três por dois e a im
econômicas especíalmen- Mun_Iclpal 8: macadamí- matíssaos graves do to- punídade campea. Os dtsposítívos do nosso Código
te aquelas da produção, zaça� da.TIfa Ger.mano, rax. As demals questões Penal são brandos e os institutoll do Livramento
sofrerão novo ônus. O '(Garlbaldl),. com conser- tratadas referiram-se ao Condicional e do Intulto completam sua benevo
resultado será, fatalmen· tos em boe,ros e emenda emprego dos hormônios lêncía, mas nossas penítencíárlas há criminosos
te, a ma j o r a ç ã o em ao orçame�to, do v�rea· cörtíeo-surrenalíanos e o cumprindo penas acumuladas e proveníentes de
bases muitissimo eleva-I Hdorb

Leonidas 9f�bral tratamento das lesões re- sentenças aplicadas por infrações diversas e pra
das, do preço dos pro- nelr ster, quepgrl�t� ica o centes dos urutéres. (SIl) ticadas em época diverentes, algumas delas logo
dutos in du s t r i a iiI e e .gado d.e o reia co� após cumprirem penas anteriores ou estando o

agropecuários. 2,000 cruzc�nros, a partír agente beneficiado pelo Indulto ou pelo Livramentode 1961. Condicional.
,. B RAS 11 f R AN ç A Quem mata sem semelhante dá ao Estado o•

poder de matá-lo. também. Quem não quizer
ICic10ne destelba PARIS - Not I c i a _ se morrer, não tire a vida de outro .

.I .I h d que a Oompanhla Siderúr E' por isso que somos pela aplicação da

ser
ci.a8e gaúc a e gíca Paulista (COSIPA) pena de morte, naturalmente, para determinados

a Ri, Grande e deixa fez à indústria francesa calos. Achamos que o indice de criminalidade
• importante encomenda, baixaria.

\

..1 ..000, ao desabrigo compreendendo toda a .Esses celera�os, que premedItam um. crime

eoqueria e respectíva e cuja companheira, .sabedora de tudo, fica re

PO�TO AEEGRE -

ínetalação do complexo' zando na hora _do· crime para q�e tudo corra be�,
,FPOLIS _ Segundo mográfico. G r a ç a s à Um Ciclone acompanha-!siderurgico que está edi- �ó !i _pena capital m�reeem. Nao há, para .tals

"' nos informa a Inspetoria planificação estebelecída do de fo�te. chuva.s, ficando nos arredores da índlvlduos, reeuperaçao posaível.
,Regional do IBGE em pelo órgão delegatório varreu a cld�de �o RIO cidade de Santos. A reforma da nossa legislação penal, para no

Santa Gatarina, no dia do IBGb: em nosso Elta- Grande, no lD.terIOr do Código lerem inseridos dísposttívos que permitam
21 foi encerrada a coleta do e, sobretudo, mercê Estado, destruíndo dez A encomenda foi feita, a punição de crimes horripilantes com a pena
do censo demográfico da cooperação do povo

caS8S e destelhando. 590 após consulta da' Com- capital; e uma necessidade a toda hora demons-
em Floríanõpolte, Foram I) capital barrlga-verde outras, além de delx�r panhia a .divers�s conl- trada.

_, .
'

. .

aqui recenseados 97268 vem de ocupar posição 1.000 pelsoas ao desabri trutores slderurglco, da Nao podemps continuar com essa1mpumdade
pessoas, das quais 73:091 destacada no ,VII Recen-' go.e 179

, outras. out!as França, Alemanha, Bel- ou essa �randu�a quanto a julgamento. de crimes'

representam a população seamento Geral do Bra- feridas. As c?�ll:mcaçoe. gica, Grã Bretanha e Es- que preCIsam s?r exemplarmente pUDIdos.
da Cidade, nesta 'se in- sil. c?� � mUDlclplO e.stão tados Unidoi. Venceu, fi· Urge enceltarmos estudos para a res?luç�o
chlindo, apenas, a8 zonas Com apenas 50 dias de dlflcels porque o clclo- nalmente, a � m p r e z.a do problema, colocando-se e� pauta á �phcaçao
urbanas' e suburbana do pesquisa através de um

ne tambem de�rubou 8:8 f r a n c e s a Compag!lul da �ena de morte. para crimes cometidos com

distrito sede. selecionado corpo de redes de en�rgla elétrl- Générale"de Constructlon requlDte de perversidade.
Florianópolis é a

'pri-, Re.censeadores, logrou ca e telefomca. de Fours . --------,--------------

meira capital bralilileira o IBGE lavrar o primeiro Ó conjunto da enco- Autorl·z'adas' as _ quotas daa concluir o censo de- tento censitário de 1960. menda s 'e e 1 e v a a,
'

, .. ��"fc:artido 5.649,600 dolor••. (Sll) renda· aos
.

municípios
.

fUn � ,adiöm oPl!rilclio RIO -' Está pratica-
I , • mente encdrrado, dentro

ml!feúrio: homl!m öD �:o�����ilo�?���i�a��
que foi a sugestão pela,

b
corrente que domina a

Ol'pöCO ,om nO,Dl!m ro direção partidaria, nota-I:,S I: damente pelo sr. Maga-
, lhães Pinto. O presidtmór

Um, ch impan z é precedera os te da UDN, segunde se
,

Ó b· t
informa, aceita a tése de

astronauta,s que irão à r 1 a uma revisão da legenda
.

ou legislatura no sentido
WASHINGTON, _:_ O em vôo da capsubí da de que ela permita o

que as autoridades qua- "Operação Merburio" fo�ta�ecimento�das agre
lificaram de tropeços (paralançar um astronau- mlaçoes politicas, mas

menores" obrigaram o ta ao e'Waço) cujo .co- .não admite a idéia de
adiamento até novembro meço estava assinalado dis�olver a

.

UDN dentro
das. criticas provas em para outubro. de nma nova agremiação.

•
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RIO - O Banco ma

jorou a taxa de juros e

fiscalização dos emprés
timos concedidos através
de sua C a r t e i r a de
Crédito Agrícola e In
dustrial, .

tanto dos que
se destinam á indústria
(juros 10 para 12 por
cento) como os dos que
se destinam á pecuária
(taxa de 2 para :3 por
cento).
Essa elevação de juros

atingiu de modo maís
sensível os empréstimos
ás cooperativas de in
dustrialização de produ-

tos agrícolas, com um

aumento ,de 8 para 11
por eento,

Florianópolis, a Primeira
Cap:ital Brasileira
Recenseada

RIO 'o ministro' dos Municípios, em nú-
.

da Fazenda após' os mero de 2721; elevandü-
Nós abaixo assinados 'enten�mentos c�m O sr. se os pagamentos a trêi

proibimos terminante- Juscelino'
. Kubltsc�ek, bilh- 185 'lh- 629mente a entrada de pes,- em seu último despacho .

oes IDl .oes
soas em noslos terrenos autorizou a Diretoria de md e 654 oruzerros.

si�uados em Rio, da Luz, Despesas Públicas aafim de caçar, pescar .

'b'tirar plantaçõel! e causar d�stin.ulr. pelas delega-
outros danos, aos iDfra� Clas fiscaiS dos Estados
tores não nos responsa- o, crédito necessário ao
bilizamos pelo que possa imediato pagamento das
ocorrer. quütas de imposto de
Rio da Luz. 28 de renda devidas aüs Mu-

outubro de 1960. •

njcípios brasileiros. A
Oswallo Ehlerl medida b�n0fida pràti-
Emitio Borcbardl carilente, a . tütalidade

==================�

SE vo'clt 'Jara
guaens8 é MÚSICO,
não deixe de inscre
ver' se na Sociedade
de Cultura Artística.
Ela necessita do
concurso de todos
para projetar a cul
tura de nossa terra.

� 1"
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T6NICO CAPILAR

POR EXCELÉNClA
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. fj ,," ,

'Exijam b Sabão

,Virgem Especialida"e
, ' I . ,

, . ,'" ..

"
"

, 'Gira "CIA� 'WIE1I'ZJE1L lrNDU'§llRIAl; _. Jfo!JlJlvHle
o ..• ideal par�', cozinha;· I�Y�nderla.·e iavadeirä, pol.tanto ll�o'�ev'e ·,faltar ',em. �a8� algüma.'
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