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Neqado O Mandado _ de Sequrança_
Em brilhante sentença o .Dr, Ayres Gama Ferreira de Mello negou a Segurança Impetrada por
-várias firmas locais contra -a Prefeitura Municipal - Constitucional a Ieí n. 39 de 20 de novembro

.

de 1956, que regula a cobrança do Imposto de Industria e Profissões -,

Como já noticiamos, e Textil Cyrus Ltda , Pecu- em resumo : 1. -- Que, 467, 466 e 393, para paga- opinar fôsse o pedido os impetrantes, estabelece,
é do conhecimento gerili, laria �R i o Molha S/A., até o ano, de _t 96-7, o Im- menro do imposto meneio- denegado. Tudo devlda- em seu artigo 2., que "a
várias firmas locais, não AlberIo Bauer, .Bebtdas pôsro de Indústria- e Pro- nado, já na base dos novos mente examinado: Argu- cota do imposto sôbre
se conformando com a Max Wi1helm S/A, lndús- fissões era cobrado, neste critérios estabelecidos pela mentem os impetrantes Indústria e Profissões é
nóva modalidade de co- rrtas Reundias Ieragué Município, de conforrnlda- supra' referida lei Munlct- que o municipio de Iara- cobrada de todos os esta

branca do Irnpôsto de S/A., Comércio e Indústria de com a lei n. 79, de paI. 4. - Que, o lança- guá do Sul ao regular, belecimentos comercrars,
Indústria e. Profissões, Breithaupt S/A., Cerealls- 22/12/1960, segundo a qual mente dos Impetrantes para com a citada lei n. 39, a lndustrlaís, profissionais e

adorada pela lei ã9, velada ta Piwedo Ltda., Indústria refendo imposto se com- pegamento," no . corrente: cobrança do imposte de similares, legalmente cons

pelo Executivo, mas sen- de Calçados'Gosch Irmãos punha de uma parle fixa, ano, do Impôsto de lndús- Indústria e Profissões, tituíd6s e registrados, B
.

clonada pelo Legíslatívo, S/A., Indústrla e Comércio tendo por base a natureza
I
tria e Profissões, se acha instituiu, sob td. I rótulo, TERÁ POR BA SB O

Impetraram Mandado de Walter Gosch & Irmãos e e a importância das etlví- vlscerelmenre nulo e não um imposto de Vendas e MOVIMENTO GLOBAL
ôegurança contra d Pre- José Emrnendoerfer, sedia- dedes referidas no artigo pode prevalecer, não 5Ó Consignações e um Im- DAS VENDAS, REALI
feitura Municipal, alegando dos nesre Município, re- 129, e de outra proporclo- pelo fato de ter o Muni- posto de Renda, e, além ZADAS NO ANO ANTB
a inconstitucionalidade da querem, por seu procura- nal ou variável, tendo como cipio instituído, sob o disso, determinou um eu- RIOR". Não procede a

referida Lei.
. dor, a expedição de um base o valor locativo do r öt 0'1 o . de Imposto de mento de mais de 20%, alegação dos Suplicantes'

O procurador dos im- mandado de segurança que prédio ou local onde se Indústria e Profissões, ferindo, assim, o artlgo de que' êsse tributo, t�-
-petranres, Dr. Paulo Me, declare inconstitucionais a exercitarem as- mesmas um Imposto de Vendas e 215 da Constituição do mando por base o movi

delros, advogado doe mais lei munlclpal n. 39, de 20 atividades. 2. - Que, no Consignações e um im- Estado. Face ao conceito mento global das vendas
brilhantes no fôro cararl- de novembro de 1966, os ano em curso, passou a posto de Renda, bem como, clássico do Imposto de realizadas, possa se con

nense, em substanciosa evlsos de lençamento-nrs. ser executada e cumprida, por ter a lei ri. 39 Infrln- Indústrias <e Profissões, fundir com o imposto de
petição inicial, levantou a 274, 374,' 376, 403, 249, neste Munlcíplo, a lei gido o ert. 216 da Cons- dúvidas não há de à êle Vendas e Consignações e

inconstitucionalidade da 320, 389, 272, 264, 457, Municipal n. 39, de 20 de títutção do Estado, Juntou, pessoal e direto e divido com o Imposto d� Renda,
Lei 39, alegando ser. éla, 466 e-393, Ilrmados pelo novembro 'dê 1966, que com ti inicial, diversos pelos que exploram, no .cobredos, respechvam�nte,
um disfarce do Impôsto ônr. Erico Krueger, assim regula o· lançamento e documentos' (fls. 7; a 122), Municipio, a Indústria e pelo Estado e pela Llnlão.
de Renda e do Impôsto I como qualsquer outros I cobrança do lmpôsto de .Recebida a inicial, ...foram I o Comércio, em qualquer}Não se trata como pre
de Vendas e Consignações, atos municipais tendentes Indústria e Profissões, notificados os Requeridos. de suas modalidades, ou tendem os I�petrantes de
cobrados respectivamente à cobrança do .lmpôsto de tomando, por base, o mo- A Prefeitura ..... Municipal, exerçam qualquer profls- Imposto incidente sÔbre
pela Uóião e pelo Estado, Indústria e Profissões nas vimento global das vendas através de seu .edvogedo, são, arte, ofício ou função. as Vendas e Consignações
juntando vários acordãos, bases atualmente exigidas realizadas no ano anterior. prestou as informações Fóra de dúvidas, também, ou sôbre a Renda mas
inclusive do Supremo Tri· pele Prefeitura- Municipal 3. - Que, no mês de constantes de fls. 126 a de que êsse imposto per- tão somente de �ritéri�
buna I Federal, e vérlos de Jaraguá do Sul, garan· fevereiro do correnre ano, 138. Com vista dos autos tence eos-municípios, face ou de base para o cálculo
pareceres de; �minent�s ti�d? aos S�plicantes, no recebe�am, os I�petrantes, apresento�" o ,r�pres�n�an, �o ,que dispõe o art!g� �9, do imposto, critério, aliás,
mestres do Direito bresl- direito de n�o se subme- os aVIsos de lançamento te do MIßlsteno Publico, mClso III, da ConstJlulçao muito justo e razoável
leiro., Magnífico sô�r� �erem .a .uma exigência nrs. 274, 374, 376, 403, o seu parec�r d,e fls. 141 Federal. A lei �unicipal pois, por êle, pagam mai�
todos os pontos de vista IDconstHuclOnaI. Alegam, 249, 320, 389, 272, 264, a 143,.' conc!ulDdo por conrra a qual �e Ißsurgem os 'econômicamente mais
o -petUó"i'io de Segutança. fortes de acôrdo com o
A Prefeitura Municipal, princi'pio constanle do

represen,tada pelo Sm.

ROTA'RY Gb'UB d �
.,

d 5 I artigo 202 da ConstituiçãoWaldemar Grubba, cons-

.

� aragua O 'u Federal - "Os tributos
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c,ult0:causldlco local, Dr. 'Novo Conselho Diretor - Reunião Inter-Clubes � Joinviße e São e serão grad�ados confo!ArqUimedes Dantas, que . me a capaCidade econo-
em concisa contes!aç�o, Francisco presentes .

- Entrega de prêmios aos e,scolares mais aplicados mica do. �ontribuinte". A
sus.lentou .

� C�nst.fuclO� lei Mumclpal n. 39, ao

nahd�de da Lei 39 e a Vem de ser 'eleito, pa- 9 horas - Recepção 13,30 horas - Visita amor pelos estudos de fixar que "a cota do im-
legà!,dade. da cob!an�a do ra o periodo de 58/59 o dos visitantes de São geral às novas instala· toda a geração estudan- posto de Indúslria e Pro-
Imp�st� 'de. Industria e novo Conselho Diretor, Francisco e Joinville, por ções do Hospital São til de Jaraguá. fissões terá- por base o

P�ohsso,e�, JlInta!ld� tarn· que ,em junho próximo uma Comissão Espécial, José.
.

movimento global das
be

.....
m varIOs �cordaos .e será empossado, assu- junto à ponte sôbre o 14,30 horas - Lanche. Foi muito �eliz o Ro-

ve n a a s realizadas ...",
pareceres. MUH? bem artl' mindo as rédeas da Di· Rio Itapocuzinho (divisa 16 horas - Encerra· tary de Jaraguá, com sua estabeleceu, para efeito de
cul�das e convlDcente as reção do Rotary Club" (}om Guaramirim). mento da Inter-clubes e Festa de confraterniza- lançamento, uma tabelà -.,

razoes de de�esa. local.
10 h R'ã partidâ dos visitantes.

"ão Rotária que esteve I proporcional, bem diferente
De ha mUllo no nosso A nova diretoria cons· .

oras - eUnI!l O ponto' alto da 1a Y '. da incidência percentualForum, !Ião �ãvdm enlrada tituida pelus rotarianos de todos os CompaI?�eI' Reunião Inter-Clubes, foi concorredfsSlma e �ue que ocorre no Imposto
peças tao brilhantes como Guilherme Schulz Junior, ros e Exmas. FamIl�a�, a distribuição de prêmios transcorreu num amblen· sôbre Vendas e Consigo
as apresentadas.' pelo.s como Presidente - Wal· dos tres clubes partIc�- aos alunos (Jos nossos te de, camaradagem e nações. Adotou, assim,Doutores Paulo de Medel- demiro Mazurechen, vi- pante�, no local escol�I- vários estabelecimentos intensa alegria. umtJ norma justa e razoá-
ros e Arquimedes Dantas. ce·presidente • Augusto do

_
(Posto Agro·PecuárIO de ensino primário, que

'

vel de calcular o imposto'

O processo teve seu Sc�midt, 1°. Secretário· Joao Cleophas), para o no ano de 1957 termina· "Correio do Povo" e sua incidência, não tendo
curso normal, contando HelDz BIosfeld, 2°, secre, seguinte programa: . I ram a 4a. série' em pri· cumprimenta a atual Di- invadido'a esfera tributária
com a a�sistência do Dr. �tário '. Eugenio. Silva, 1 _ Abertura da reu- meiro lugar entre seus retoria, pelo pleno exito do Estado. Não infringiu
Ary FlaViano de Macedo tesoureIro • ArqUlme�es n-ião pelo 'C.ompanheiro coleguinhas. da festa e reunião inter· a qualquer preceito cons�
DD. Promotor Público da Dantas, dir�tor. do Pro· Kaufmann. Assim é que f?ram clubes e pelo belo gesto titucional antes se
Comarca, que exarou P!I tocolo • Dletr�ch Hufe- 2....:. Apresentação e contemplados com lIvrosl de dar valor aqueles que amolda, perfeitamente, aô
recer. contra a pretençao nuessler � ErlC� Kauf·, saudação dos visitantes de estudo e, cultura ge· merecem pondo·o� �� artigo 202 da Carla Mag.dos Impetrantes. mann, como dIretores e convidados, pelo Comp. ral, 08 �eg�mtes alunos,

I
destaque, como o fOI feIto na, já mencionada. Por.

Conclusos os au los !lo sem pas.ta.. .. Diretor de Protocolo. que ,malS se desta�ara� com os estudantes pre- outro lado não .procede, �Dr. Ayres Gama Ferreira OrganIzada pela atual
3 AI

-

1
no ano de 67 Gmáslo miados, e os noves com· também o segundo motivode Mello,. i1ustralo, <.Oito diretoria que tem em

I
- o.cuçao pe o São Luiz - Aluno Hum ponentes do Conselho invocad� pelos ImpetrdD-

e honrado Juiz de Direito sua. testa o rotariano C"obmp. tMárIO"ITaV3trães, berto Pradi, filho de Vi· Diretor para 57/59, augu- tes ou sel'a a. violaçãode d' d E'h K f t soreo ema mpor n-tó' P d'(fl 'd) d··
, "

a omardca, ePdoJs de 1
rlC

d
au .mann'últ'eve I

cia e razão de Reuniõesl d
fIO Orl�" Cah�dI. o. ,pe e ra f�lIcI�ade e grandes por parte do executivo

um acura o es tu o o ugar ommgo Imo, I tI' " ona IVla 10 UU ra· rea1I.zaçoes. Municipal ao disposto no
processo, pronunciou·se nas dependências do n er-c uoes . di. Grupº Escolar "Abdon artigo 215 da Constituição'em juridico decisório, que Pôsto A g r o-P e c u á r i o 4· - Alocução pelo Batista", aluna D a r c i do Estado A ('arta Magnatranscrevemos na íntegra, "João Cleophas", fi pri· Comp. SChmldt, sôbre a Funke, filha de Alfredo

_ de 1946 �o �ontrário' do
para conhecimento de meira 'reunião inter-clu· instituição dos nossos Funke e sua esposa dona '

que suc�deu com a Cons.todos: bes promovida pelo Ro· prêmios aos escolares Clara Funke. Escola Par- C'OO·tabl·lllstas lituição Federal de 1934
RE<?18TRO de senlença tary de Jarag!lá.

.

lo�ais e oferta dos prê- ticular Jara�uá, aluno nenhuma prescrição f��proferida nos autos de Foram conVIdados e se mIOS. Ivo Konell, fIlho de Al-
com respeito à elevaçãoMANDADO DE SEGU- fizeram representar por 6 - Entrega dos prê- berto Konell e sua espo· A Lei no. 3.384, de impostos' consignou,RANÇA, em que são im· grande numero de' rota� mios aos alunos distin- sa dona Maria Konell. de 28/4/58, publicada apenas em s�u artigo 141'

petrantes Ind. e Com. W. rianos ,e suas' Exmas. guidos.
.

Colégio Divina Providên- no Diário Oficial de § õ4 que unenhum trjbut�'
Weege S. A., Tricotagem espolias e filhos" os Clu� 6 - Palavra livre pa· cia, alunas Isa Marta 30/4/68

.

da nova de· será 'exigido ou aumentado
GaribaldiMarquardl&Cia., bes de Joinville e de ra explanações e apre- Mohr, "'filha de Alfredo e nominação a profis- sem lei que digo sem
Marcatto & Cia., Textil" São Francisco Sul. ciações. .

de dona Martha Mohr e sãoAle guarda·livros. ue a lei � estabeleça'Cyrus � outros i.n�e�rados Cerca de 60 rotarianos' 7 - Encerr�mento pe- Ozilda Rau, filha de �al- De acôrdo com a �enhum será cobrado e�
Pr.efeltura MUUlclpal Ae comparecerall! a_festa lo Comp. PreSIdente: .

deD;lar Rau e Tere�Inha lei passam ,a in- cada exercício sem préviaErlco
. Krueger,. do teor de confratermzaçao ,en· 11 horas - AperItIvo Rau.

. . .
tegrar a categoria autorização orçamentária,

s e � UI.n I e : VISr?S,. etc. tra os 91ubes· �e Jaraguá geral.
.

PremeIa aSSIm, o Ro- profissional.de téc- ressalvada, porém, a�tarifaIndustria e ComercIo W. e os dOIS conVIdados, que t1�õO horas - Grande tary Club de Jaraguá do nicos de Contabili· aduaneira e o impmstoWeege S. A., Tricotagem obedeceu ao seguinte churrascada.. de confra· Sul, os alunos mais apli· dade.
GaribaldiMarquardt&Cia., programa: ternização. cados, estimulando o (Cone/ue no 30. página)

,
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CORREIO' DO POVO DOMlNGO DIA 25,6,1958 2

Registro Civil Pelos Clubes
Jornal da C. E:. U. Anrea Müll�r Grubba, Oticial

do R e gis t r o Civil doRecebemos com a I('. Distrito da Comarca Jamàxima satisfação o raguá do Sul, Estado deI '

primeiro número' do' Santa Catarina,'Brasil,
_ O sr. Luiz Satler, - Dia 14 do corrente novo orgão da impren- faz saber que comparece-

industrial residente em Terezinha de Jesus Uber, sa paranàense, o Jor-
ram no cartório exibindo os

- nal da Casa do Estu- d d 1 1
.Barra do Ri,? Cerro. .filha de 011110 Euaênlo Uber dante Universitário. ocumentos exigi os pe a ei

DIA 27: DIA 3 t : e de Etelvina Andriolli
Trata-se de uma bela

afim de se habilitárem para
_ Marca a data de 27 - A senhorita Irene Uber, em Nereu Ramos. '

iniciativa dos morado.
casar-se:

d t t Voigt. - Dia 17 do coerente q-, EU' 1 N 4 4558o corren e o rsnscurso Odete Maria Fodi, filha res da v. . ., dígnos Edita . .393, de 1 -

de mais um aniversário DIA 23: de Wendelin Fodi e de estudantes de várias Paulo Prestlní enatalício da sra. Elza -- Dia 23 do corrente Joana Bürger' Fodi, em' Iaculdades da Univer- Gertrudes DemarchiHarbs, digna consorte do assinalou o traaseurso sidade do Paraná. Ele, brasileiro, solteiro,sr, Erich'Harbs, residente de maís um aniversário Alto-Jaraguá. Vê-se nas linhas dos l lavrador, domiciliado e de An�onio. Brusohek e
nesta cidade. natalteío, do estimado artigos constantes nas residente neste distrito deMaría Fehpp Bruschek.
- A sra. Irene Lafin, cidadão Antônio Ruysam, Casámentos páginas do jornal de em Itapoouainho, filho d� El�, �rasileira! �<?lteira,r e s i den t e em Nereu residente em Nereu :ija·' sua,' primeira edição, Celeste Prestíni e de I doméstica,

domiciliada e
Ramos. mos. - Pedro Rosário com o bom gôsto dêsses Anonciata Leoni Prestiní. resídenta neste distf�ilth�', - A garota Maria Iris, a srta. Lücía Reif, estudantes. .Bla, brasileira, solteira, em Nereu Ram�s,. I a
filha do sr, Luiz Prestini, IUasc/mentos

- 'Olympío . Richerdt doméstica domiciJiada e de Angelo ,Voltohm e de6'1, t Elf' B k O "Correio do Povo" ,

A V It 1"
•residente em Itapocuzí- com a sr a. 1 utz e. residente neste distrito, na o o 10l.

nho. - Silvino Tissi com a saúda' a diretoria e
em Itapocuzinho, filha N. 952

.:_ O sr. Cílio Nicolini, - Dia 27 de abril Vidal srta. Ivone Marcolla. seus colaboradores, de Angelo Demarchi e de .E para que chegue ao co-residente nesta cidade. I Klowaski, filho de Víe- - Sebaldo Böder com desejando-lhes exito Jacomina Feltrim De- ohecimento de todos,mandei- Transcorrerá no prö- tório Klowaski e de Clara a srta. Edia Mohr. feHz em seu empre- marehí. passar o presente edital queximo dia 27 mais um Simanovicz Klowaski, em - Liberto Fodi com a endímento. N. 951 'será publicado pela impren-aniversário da boa me- Garibaldi. srta. Cecilia Hillesheim.
Edital N. 4394, de 19-5,58 sa e em cartório onde seránina Lourdes Liermann, - Dia 2 do corrente
Francisco Bruschek e afixada durante- I S dias, Siestimada filha do sr, Er. Valdete Fischer, filha de '

Hulda Voltolini alguem souber de algum im-vino Líermann, residente Willy Fischer e de Ruth

� Ele brasileiro solteiro pedimento

iu
se-o para osem Joinville. Silva Fischer. em Três uU",aMHis.tor!8... lavrador, domidiliado � fins legais ...Bíos do Sul "'8 e OdIB...

G UDIA 28: '

.

'

residente neste distrito, AUREA MULLER R BBA
- A senhoríta Ozildà -- �[ha 6. do c�rr�nte II MENSAGEM 'II em Nereu Ramos, filho Oncial

__,'Tereza Rau, digna filha MárCIa .Marla Pradí, fl.lha

�:s���ad�al��:::Ci!��: !tt:�r;:;��htr���di., !i:=c=ar=,t=e=ir=o! Ora �.i�eis, iria sentir ao conhecer o rI10-",._T·-E-L-.....",.C---E-N-··T·"'""'-R-"'-A-L-resídente em Estrada
_ Dia 6 do corrente carte�ro t Um servld�r texto de sua carta.

Nova.
.. Carlos Geraldo Bastos. quasi obscuro do c0r.:relo, Não obstante todas es-

-=- Amemna E�I Lemke, filho de João Bastos e de um homem. 00 gurtzote tas reflexões, poderia o Atenção Viajantes IIIr�sId�nte em RIO da Luz
Tereza Bastos nesta cí- vivo que grItando preno- envelope azul e perfuma-I Chegando a Jaraguá do Sul hospede-seVItórIa.

. dade
•

mes e sobrenomes, vae do ocultar em sí uma no remodelado e moderno Hotel Central.- O g!1roto �arlo J9sé -'" 'Dia 9 do corrente entregando pela cidade carta vazada na maia ín-

I'de Al�elda, fílho do. sr. Adernar Blank,' filho de afora os mai� varia�os tensa alegria, portanto LUXO - CONFORTO - PREÇOS BAIXOS
He�acbdes de AlmeIda, "Affonso Blank e de tipos de mensagens, 10- para mim uma boa nova B .& R - BE §TAURA N T E
resídente .em Lapa, no

Hilda Garhl Blank nesta diferentes a elas po,:_des. que tornaria 'a manhã � (N. 867)
.

Proprietário: AijTUR RISTOW �Estado do Paraná.
cidade 'conhecer seus conteúdos. �als clara .e as horas do � J-. O sr. Germano do.s _ D'I'a 10 do corrente E minha historia..rio en· dia marcariam, em cada

.__-- ...----.......--.........-----...---.-...---.......- ...

;:.,.Santos, pI:o.fessor, resi-
Auréa Maria Scheuer, fí- tanto. tem seu. 101010 num tio tac do relógio, um tic rr---

..·----..·-·---··..·-----..

-------�·--
..

'ldente., em RIO da Luz.
Jha de José Scheuer e carteIro e o flDal s6men- tac mais feliz em meu!I' 'I!

DIAi9�enhorita Lidia ::.A��r������:a����uer··,:e�e;:;:;���r:áb��i�.�le cO�::��do �sto, trilhan-II, Dr.' Tycho Brahe fernandes Net_ IIStein. filha do distinto - Dia 12 do corrente FOI n�ma m�nha Igual do o campo sõmente de
li IIcasal Da. Maria Stein e Osoi Krueger, filho de � de hOle, aCOlta�a pela cheiPr6toeuS�rso'scopnetninsUameie:tot�� II I I 11.1João Carl08 Stein, do Heinz Krueger e de An. mtensa onda gélida do • A d v o 9 a d o

alto comércio local, re- nalise Laube Krueger, sul, q.ue me desperLaram Quanta mentira. pensei II II
sidente em Estrada Blu- em Rio Oêrro. os grl�os do p�hdo e es· eu. d�,xando a tristeza e II ',IImenau.

-
_ Dia 13 do corrénte qual.étIco carteIro .:: que alegrIa de lado" pod�rá II Escritório à avo Getúlio Vargas,67

,_ O menino Jàime B. Marià do (Jarmo Cordeiro a mim estava destmad.a conter este eDlgmát�co II 'ICorrêa, filho do sr. An- de Souza, filha de Luiz uma mensagem. De�avl- envelo�e. Quanta 'me�tlra III (Ed. Hertel - Jaraguá do Sul '

II
tonio B. Corrêa, farma- Cordeiro de Souza e de sado da surpresa matmal.1 encobnndo �ma reahda-

,. !Icêutico, residente em Êvelina Cordeiro .de S.ou- entre o at�nder e_ o

re"l de ,cruel e trIste ou qo�� �"'::�:::====:::::::::==========::::::==--=:::bBarra do Cêrro. za, em Ilha da FIgueIra. c�sar abrI o, po�tao que sabe �m.lI. verdade pOSlti �======-:::==::.-==:::=:::===--====:::=-::-..- rmchava pela umld�de da va e lDClSlva a por termo, fr '

, II
_--------------------�lchuva e despachei o po- num mundo repleto de n, lJ)TQ) �lQ)1TrJH[, ur�lUfM � �TN II'

bre rapaz que em' minhas ilusões. Meu-s pensamen' I' lUJ�o .LW�1l'l.J 1l\\� !Vll.8U�l� limãos depositara uma pe· tos não mais se QOntro' � MEDICO ClRlJBGIA.O ,i
quena carta. lavam, meus nervos dian' ii'

.

IICom· os olhos semi- te de ,tanta dúvida e te· i, Formado pelas Faculdades de Medicina das Upiver- II-------= cerrados pelo sono de mor, impeliram meus de- !', sidades de ColÓnia (Alemanha) e POrto �Iegre 'i�
,

6 uma longa noite, reco- dos hirtos a rasgarem o II IIATENQAO CAr LIOOS!
nheci vor instinto e cos- pequeno envelope azoJ e I! CIRUROIA - SBNHORAS ,_ PARTOS - CRIANÇAS B

1,'N
'.'

d
Ao

d
· tume as letras miudas e perfumado. Desfiz todas ii CLINICA GERAL !ovenelros O mes e maIo caprichadas que diziam as dúvidas 90 negar co· n LOIJga prattea em Hospitais Europeus li

ser eu o destinatário da nhecei' a mensagem e ao ii licartinha. Uma cartinha rasgar, amarrotar e quei- ii Consultório e residência: li
,

num envelope azul e per- mar teu envelope azul II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 IIfumado com as -essenciils com tua �etrinha miuda, ii CONSULTAS: II
que ela usavã quando fiquei curtindo mais uina 'I IIdestinava a mim. desilusão, mais uma sau· II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas li
Aque!e envelope q�e �ade! e em. �eu cora�ão I . Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas Iripara mim se tornara- tao flcarao resldmdo a� cm· 'I ,.'

íntimo, aquele perfume zas de tua MBNSAOBM-! ... I Atende 'chamados tambem à Noite II
que os anos me acosto- IL ._... .li
maram saber ser dela, a

� . . .._. . ......�_::t/

�:�����ia ,t�à�dad:n��:V� rr::===::::::;;;=:::::::::=:::=::::::===:::=::::::=:;::::=:::::::::==:=�':ntambem ser dela a car- II IItinha que minhas mãos II Jranspd'rles Báreos Calarinense S. ß. liseguravam. :1 ,IOlhei uma vez mais li TAC 'li! '

para confirmar 'minha
.

dÚ9ida e a dissipei por Agente local = SÉRGIO THOMSEN IIcompleto. Recordei que - Escrit6rio Técnico.::_Contábil "Thomsen" - IInum dia não moito dis- Rua Mal. Deodoro da Fonseca
I'I!tante aquela mesma caH- (enfrente à Prefeitura MuniCipal)
I!grafia me dissera inaba·
,ilaveI "estou farta de ti". Aceita encomendas e cargas para qualquer II.

Confesso que ao recordar localidade do país, com fréte pago e a pagãr IIaquele episodio marcado I(epatlntl p. s. e reembolso.
.

IIpor palavras tão duras, da penha. que Vende passágens aéreas da TAC e Cruzeiro 'Isenti-me impotente ,para contem &lrato do Sul, à vista e crediário, para qualquer I:abrir o envelopezinho e localidade do país. ti
conhecer mais esta men- l(ep6tico con-

'II' s' •

I d t' t:.n"t·tlt!.o"no� ATBNDB à venda de passagens Géreas ao Ilagem. 'erla e a 'e rIS-
1

II
exterl'or, pela Scandlnllvian - Ibéri,a ,- Swissair.

�
teza � Uma tristeza que WI:trIl�� til
seu coracão sentia e eu /JJnçSe. tio ,Informações Departamento de Turismo' TAC

Inão, e mais provavel ain- llI11tlO. -

.)}WJemes da, uma tristeza qu� eu 'b::-=__======:::=====_-==-:--:=====:::7

SOCIAIS Cluba Agua Varde
Da Diretoria do Clube

Agua Verde acabamos de
rece-ber agradecidos, aten
cioso convite para o Baile
Social a realizar em a

noite de hoje, no Salão
"B Ô A ESPERANQA";,
abrilhantado pela Banda
do 23°. R.I. de Blumeneu.

Aniversários

NOTAS� RELIGIOSAS
da Par6quia

Waldemar Grubba e Senhora
Waldemiro Schmilz e Senhora
Osvaldo Heusi e Senhora
Durval Marcatto e Senhora
Hilário Baratto e Senhora
José Narloch e Senhora

.

Bugênio Silva e Senhora
Afonso Franzner e Senhora
Paulo Wunderlich e Senhora
Pedto Rengel e Senhora
Aleixo Dellagiustina e Senhora
Domingos Chiodini e Senhora
Primo Chiodini e Senhora
Virgijlo Picolli e Senhora
,.\lber'o Marangoni e Senhora

(J\ss.) Vigário: Padre Donato

Dia 22 Congregação e Filhos de Maria
Dia 2õ Apostolados da Oração
Dia 24 Operári06
Dia 25 Lavradores
Dia' 26 Bancários e Comerciários
Dia 27 ferroviários e Motoristas
Dia' 28 Autoridades, Func. e Profissões Liberais
Dia -29 Profes5ôres. Professôras ê Estudántes
Did õO Comerciantes e Industriais. -

'

)
NOTA: A solene Coroação de Nossa Senhora,

realizar·se-á no dia õ1 de maio, as 19 horas .

.:_ X -'

COMISSÃO CENTRAL DA FESTA DO LAN
'QAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL
DA NOVA MATRIZ DE JARAGUÁ DO SUL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Mandado da Segurança· OS DISCOS
(Conclusão Ja 1 •• página) VOADORES

lançado por' ... rri o t i vo de impostos. Reza o seu'er-

VOO�S, leitores, já pensaram o que será de guerra". 4nterpretando tall tigo 2t7�. "A revisão dos No dia 20 de setembro indicar que êles estão
n6s se o nosso Brasil transíormar-se numa Repü- dlspoeítlvo, Carlos Maxi- lançamentos dos tributos de 1957, o- médico pau- procurando determinar
plica Socialista? mlllano; in "Comenrértos deverá ser feita de 2 em lista Hugo de GarvaJho todos os valores de um

VOO�S não somente perderão os seus bens a Constituição Federal de 2 anos". Vai além, obriga Linardi, viajando de au- mundo que lhe é intei-
materiais, como também aquilo que nós brasileiros 1946", assim se manifesta: que os lançamentos sejam tomóvel de Jal>otiQabal ramente .desconheeído e

tanto prezamos, que é a nossa liberdade. "O arligo 141, § 34, com- revistos periodicamente. para S. Paulo, em com- estranho. A decifração
VOCf.:s, homens da producão, das profissões plera o estabelecido no "Não houve, como se vê, panhia de outras pessoas, dos nossos veículos aé

liberais, gente do povo, enfim, quantas vezes se artigo 65, n. 1,. e no artigo por �arte d� Ex�cutivo foi seguido, durante 25 reos, terrestres e marí-
irritam quando são tratados de maneira displicente 73, § 1°. ASSIm como o MUÔ1cipal; mfraçao ao minutos, por um "disco timos, de nossas cidades.
por certos funcionários, que se consideram peque .. Estado precisa fazer com dispositivo constitucional. voador". Este lhe surgiu e armas e da maneira
nos deuses, a pavonar a importância que não têm ... segurança o seu orçamen- O que ocorreu, no ceso na estrada assemelhan- de viver dos povos, eis
Vocês podem reclamar. Podem ir à imprensa, aos to, com a justa previsão em questão, foi a aplica- do-sé a um balão que se os seus principais itens
orgãos de classe, até aos partidos l,JolíticQs, se o da receita e da despesa, ção, por parte da Prefei- tivesse incendiado. Após de observação. Há ainda
desejarem. E depois? Poderão protestar contra os também o parricular sen- tura Municipal de )araguá ter dado a impressão de um aspecto relevante:
arrogantes comissários do povo, quando nossa saro e cauteloso há de do Sul, do disposto no estar quase tocando o

I'
,

pátria fôr uma República Socialista? E é o que tomar igual precaução. a r t i go 217 da mesma solo, o estranho objeto desde meados do ano

pretendem alguns desesperados! .

'>

Seria, pois, entt-econõmrce Constituição, promovendo levantou-se no ar e co- passado o reconheeímen-
VOO�S, trabalhadores, já pensaram o que e eníqua a aplicação su- a revisão dos lançamentos, meçou a seguir a dire- to da Terra pelos "díscos

será das suas vídas ? Agora vocês podem fazer bitânea de novo tributo, tomando, para íseo, o cri- ção ff velocidade do au- voadores" está sendo
greves, exigir aumento de salários, trocar de em- desorgenlzando rodo o tério adotado no artigo 2. tomóvel, acompanhando. feito numa base novs,
prego e de cidade. Mas quando o Govêrno fÔ1' o conjunto de medidas to- da Iel n. 39, de 20 de o inclusive nas curvas. caracterizada por vôos
dono de tudo, poderão agir dessa mesma maneira? medes pelo

- homem pru- novembro de 1956. "Não Conforme puderam ver frequüentemente mais
N6s (!(Jui não temos nenhuma Sibéria, mas os dente no desenvolvimento viola o dispositivo do o médico Linardi e seus baixos do que antes e

pantanais do Amazonas e do Mato Grosso também dos seus negócios; éom artigo 215 da Constituição companheiros de viagem, por uma observaçãomais
servirão! . oportúnidade e sebedorta, do Estado, que veda o o objeto possuía forma de perto de nossos vei-

E VOOÊS também, que acham o comunismo portanto o estudo bésíco aumento do imposto em arredondadá e sua luz, eulos de superfície. O
muito bom para n6s, já olvidaram a hist6ria da exige que o ônus fiscal mais de 20%, o ato da vermelho-amarelada, não repórter João Martins
Russia? Não esqueçam, por favor, que os primei- seja instituído por leí es- Prefeitura Municipal ele- ofuscava a vista. Quando lembra ainda o fato de
ros que movimentaram as "massas'', foram também peclal e não entre cobrança -vando, por efeito de revi- observado de lado, êle o Dr. Olavo. Fontes, as
os primeiros a serem expurgados.

. senão depois de figurar são, a trtbuteeäo do con- apresentava uma forma sístente da Faculdade
Pensem um pouco, VOO�S todos, patrões e em Orçamento Geral da trlbulnte em percentagem achatada. Finalmente, o Nacional de Médicina e

empregados. Estamos bem na hora de agir com a União, Estado ou Muni- supertot à constgnede no "disco voador", que, se um dos maiores pesquí
cabeça! Isso de dizerem que irão votar em Luiz clplo. O se diz da criação referido artigo" - confor- guiava pelas Iuses do sadores do mistério dos
Oarlos Presteey porque "a coisa" não poderá ficar do imposto ou taxe, deve me decidiu o noeso Egré- automóvel, deslocou-se "objetos aéreos não Iden
pior, é rematada tolice! O Brasil pode melhorar inferir-se no tocante à gio Trtbunal de justiça, ràpidamente para cima tificados", além de cor
se nós conjugarmos nossos esforços nesta sentido. majoração respectiva'; a in Iurlsprudêncla - 1950, e para a esquerda, com respondente no Brasil da
A situação melhorará .se todos n6s, patrões e em- razão é a mesma; por pago 122). A leí n. 39, de tal velocidade que pare- Aerial Phenomena Re- ,..

pregados, acertarmos o passo. Quando VOO�S, conseguinte, 'i m p é r a o 20 de novembro de 1956 cia ter-se volatilizado. search Organization, ter
. trabalhadores, prestarem mais atenção ao seu ser- apoftêgma - ubi cedem não infringiu, portanto, a Após isso, houve no céu obtido o fragmento de
'Viço do que aos agitadores que sempre viveram radio" ibi cedem legis dls- qualquer texto de lel :

e um clarão como de re- um metal de um "disco
a custa de vocês! Quando� VOCÊS compreenderem posltlo". A constituição nem qualquer preceito lâmpago. A_preciando ês- voador" que teria explo
que ao lado dos seus DIREITOS, também estão Estadual, adotando a orten- constitucional. Óra, a in- te e outros Iates, o re- dido, também em setem
os seus DEVERES! E quando VOOÊS, patrões, ração firmada pela Carta constitucionalidade de uma pórter JoãÔ Martins, da bro de 1957, no litoral
se apegarem menos ao seu dinheiro;' quando esti- de 1934, estabeleceu, em lei sö deve ser declarada equipe da Revista "O paulista. Esse fragmento
verem convencidos de que os seus empregados, OB· seu artigo 215: "Nenhum quando estiver ela em Oruzeiro", externa a opi fui submetido a värías
seus operários, os seus trabalhador-es, enfim, são imposto será elevado a contradição literal, expres- nião de que o mistério análises, inclusive es
homens como vocês, e que devem ter um nível de mais de vinte por cenro sa, manifesta, inequívoca dOB "objetos aéreos não pectográfica, 8S quals
vida compatível com a dignidade humana!

,

de seu valor". Fê-lo, con-I com a Constituição vlgen- identificados" BÓ será indicaram tratar-se de
vocss também têm culpa, governantes e tudo, procurando conciliar te. Isso. como vímos, não definitivamente solucío- magnésio de pUreza ab

responsáveis pelos negócios públicos. Você, Presi- os interêsses. do poder .se verifica, no caso do nado quando houver· Boluta, Qom densidade
dente da República! Vocês, Governadores de Es- público· com os contri· autos. Em face do exposro, contados absolutamente 1.866 (á densidade do
tados!. VOOES todos serão apontados como asban- buintes - se proíbe a denego a segurança impe- comprovados com os seus nosso magnésio é 1.741).
jadores do din'heiro do povo. Vocês são perdulários majoração do imposto, tradá. Custas peJos Impe- pos s i v.e i s tripulantes,
demais! O cabotinismo e a demagogia de Voe ê s faculta, todávia, a atuali- trantes. P. R. e Intimem-se. qualquer que seja dêsses O exame cristalográfico
está deixand9 o povo impa�ieme! Vocês prestarão zação dos respectivos lan- jaraguá do Sul, 16 de mlliQ contatos. Até agora, o tàmbém mostrou que a
contas a Deus pelo mal que causarem e pelas çamentos - que são a.s de 1958 (a) Ayres Gama que se tem verificado é estrutura cristalina da
desordens que I>ro�ocarem!

.

.

bases da cobrança dos Ferreira de. MelJo - Juiz uma completa indiferen· amostra era de perfeiçãoESTÁ BEM NA HORA, repetimos, de todos de Direito. Éra o que se ça, por parte dêles, por superior à do magnésio
nós agirmos como cristãos que dizemos ser, pen- continha em ditos autos e uma aproximação defini· fabricado na Terra. O Dr.
sando não com interesse pessoal, porém com os folhas; dou fé. jllragua do tiva com os habitantes Fontes e outros pesqui-
olhos voltados para o bem da coletividade e o Sul, 17 de maio de 1958. da Terra. Todavia, êles sadores consideram que
futuro da nossa pátria! Se não fizermos isso, se O Escrivão: AMADEU continuam procedendo a o referido, fragmento
não agirmos consoante os ensinamentos cristãos MAHFUD.· uma obs'ervação sistemá· constitui mais uma pro-
que aprendemos dos nossos pais, os aventureiros tica do nosso planêta, va da origem extrater-
tomarão conta' do poder. E todos n6s sofreremos. Chega, assim, em Pri· numa operação larga, e rena dos tão discutidos

Lembrem-se voOBs TODOS que podem cola- > meird Instância, ao final minuciosa; e esta p�rece "discos voadores".
borar para a mudança para melhor. Pelo voto! a momenlosa questão Ie·
Pelo voto secreto I Tenham em mente que o Beu yantada sôbre li cobrança
voto influirá decisivamente para o nosso futuro. do Imposto de Indústria
Não esqueQam que, quando estiverem votando, e Profjssõe�.
dentro da cabine, o cabo eleitoral não os verá!
Mas as suas consciências de homens livres sim!
E DEUS também!

Negado o

AZ DE DU,RO ESlÕMAGO. FíGADO E INTESTlHoS

Segundo conseguimos
apurar, por parte dos im
petrantes haverá recurso
para o Tribunal de Justiça
do Estado, ocasião em

que teremos novamente o

prazer de constatar a cul·
tura jurídica_dos .doUfOS
advogados Paulo de Me
deiros e Arquimedes Dan
tas, e em suas razões e

contra-razões de apelação.
&tão de parabens a

Prefeitura Municipal, a

Câmara de Vereadores e

o Dr. Arquimedes Dantas.

ESPORTES

Galeria dos Campeões

ferido suas residências Proporcionam bem-estar geral,
para outras localidades. fa.cilitam a digestão, descon·
Mais tarde, incorporaram: I gestionam

o tí�ado,· regulari-
se ao Az de Ouro os srs. zam as funcoes do �-
Loreno Marcato, Raimúndo

'

..

Emmendoerfer, H e i n z

Kohlbach, Hans Breithaupt,
Eugenio V. Schmoeckel e 1 ..Wi.lliiWill..liMiiiilliiIiIII....
Wolfgang Weege, o clube
portanto hoje, é formado
por 13 elementos, limite
maximo permitido pelos
estatutos, ou seja, pelos
srs. Henrique GeHert Jr.,
Dorval Marcatto, Walter
C. Hertel, Geraldo Mar
quardt, Eugenio Silva,
Wilhelm Laufer, JOSé Nar·
loch, Loreno Marcatto, Rai·
mundo Émmendoerfer,
Heinz Kohlbach, Hans
Breithaupr, Engenio V.
Schmoeckel e Wolfgang
Weege.
Quando aindél integrante

do clube, faleceu o espor
tista Winfried Hasse.
Fátos a destacdr: Os

pois no ingressar no Es
trela ocupei a posição de

Um dos grandes ele· rr.eia esquerda .na equipe·
mentos que intregram a titular. Desde esse tempo
equipe do Estrela F. ç;., venho lutando para não
de Nereu Ramos, ca,mpeã entregar a poslção a outro,
da L. j. D. de 57 e sem p _ Já foi alguma �ez
dúvida o excelente meia ca�peão?
esquerda Caetano: Come- R - Desde que' jogo
çando novato na equlpt" futebol pelo Estrela só
de Nereu Ramos, Caetano sagrei-me vice campeão,
já vestiu a camiseta prin- isto no ano passado. Ou
cipal do time. Possuidor seja DO campeonato de 56.
de u� jogo regular, foi P - Sobre a conquista
um dos baluartes que com do titulo de campeão de
lutaram, com denodo para 57, o que voce diz? '

--- conseguirem levar sua ter- R _; Não tenho palavras
quatro fundadores ainda como membros da própria ra o titulO de campeão de para exprimir a minha
continuam em-1!ltividades, direção ou dos Conselhos 57. Ouçamos o que nos alegr.ia pela conquista. do
sendo que o sr. Henrique do Baependi. Nos 10 anos diz C�etano a !e�peito dei titulo de campego de 57.
Geffert Jr. que foi o pri· de vida do Az de Ouro, sua VIda peb9hstlca. Não resta a menor duvida
meiro primeiro presidente não hove um ano riquer P - Qual (l seu nome que coliquistamos com
do clube voltou a exercer em que um ou outro com· completo? justiça o tilulo que hoje
o mesmo cargo �o ano ponente do mesmo, não R - Caetano Ropelatto. ostentamos com orgulho.
em que o Az de Ouro fizesse parte da diretoria P - Em que dia, mês. i r
compléta 10 anos. do C. A. ßaependi. e ano nasceu? P -:- Qual a sua m�i3aO Az de Ouro sempre E hoje o Az de Ouro a R - Vi a luz do dia emoça.o durante a sua

trabalhou intimamente com mais antiga agremiação pela pr.imeira vez num 7 esportIva?
a direção do C. A. Bae· bolonística do Baependi de Agosto. de 1937. . R - A minha maior
pendi, sendo que treis dos levando·se �m conta sua P - Quando começou emoção foi quando demos
aluais componenteS do atividade ininterupta, con- sua carreira esportiva? combate a equipe do Ipi
clube, já serviram ao Bae- lando com a maioria dos -R - Iniciei minha car- rangÇl de Rio Negrinho e

pendi como Presidentes, seus componentes com reira no esporte com a saímos vitoriosos, fiz a

outros dois como vice- mais de 7 anos de' fre· idade de -16 anos. Para maior atuação desde que
presidenies, e a maioria quência. ser sincer.o, tive sorte, iDiciei a jogar futebol.

CAETANO

Vida de um Boliche Clube

O Az de Ouro B. C.
foi fundado em 3·5·48 pe
los' SPS. Henrique Geffe�t
Jr., Dorval Marcatto� Wal·
'ter C. Hertel e Geraldo
Marquadt, constituindo-se
então no clube "caçula"
do C. A. Baependi. Pos
teriormente vieram juntar
se aos fundadores outros
esporiistas cqmo Ary Fruet,
Antonio Zimmermann, Ju·
lio Malfzolli, W i n f r i e d
Hasse e Eugenio' Silva.
Cerca de um ano ajJõs a

fundação, agregaram se ao

Az de Ouro os remanes'
centes de ouro clube que
que praticava o bolão na

pista do Bar e Restaurante
Marabá entre os quais
vale destacar os srs.

Wilhelm Laufer e José Nar.
loch, sendo que· outros
dois esportistas, os srs.
Dr. Renato Walter e Erich
Breuer deixaram o clube
em virtude de; terem trans-

,.
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CORREIO DO POVO
�

DOMINGO, DIA 25 5 1958

Conselt}o Reaional de Conta
bilidade em Santa Catarina

Resoluçãq n� 1
Declara de atividade privativa' do' Conta
bilistas a Escrituração dos Livros Fiscais

I - Devem comparecer na Junta de Alista- e revoga a Resolução nr. 36/48
m0geonotohMilitar'- d'�sta eid�de, impre.terivelmente �s O CONSELHO FEDE- clarar' que nenhuma pes-

, oras do dia 2 de Junho p, vindouro, mum-
dos dos respeotívos Certificados de Alistamento, a

RAL DE CONT.;\BlLIDA- sôa Iísíca ou jurídica,
fim de seguirem destino, os cidadãos da Classe de 'DE, tendo em VIsta o que poderá se encarregar -de ..-------------------
1939, abaixo relacionados: consta do processo nr. escrituração fiscal ou

N. de 633/57, e outra qualquer sem que
Ordem NOMES E FILIAÇÃO \ Considerando que cabe esteja legalizada peran-
l�Ãdo1fo Lischka, f. de Francisco e Elsa' Lischka ao Con��lho Fe�eral de te os Conselhos Regio-
2 Alvaro O. Packer, f. de Jacintho e Emma Packer Oontabílídade ditar nor naís de Contabilidade.
3 Arno Hoftmann, f. de Ricardo e Lina Holz mas para 8: exata exe�u Amaro Soares de Andrade
Hoffmann

' ção das leís e o devido presidente
4 Arno Mohr, f. de Oscar e Frida Daren Mohr respeit.o. aos direitos dos

.5 Conrado Mueller, f. ,de Francisco e Elisabeta contabílístas ; • ErymA Carneiro - relator

Weiler Mueller
,

Considerando que o fa-
6 Ourt Jansssn, f. de Waltet' e Helena P. Jsnssen to de algumas legislações 17 Edmundo Benkendorf, f. de Leopoldo e Lldía estaduais e municipais -'

,Benkendorf ' permítírem que despa Q A li n � [ II. � L ·ii� ..· ..· ..·JQ'· ..• ..··'�-··-·· ..·.:��� ..• ..---:x-:� ..- ..- ..·.:'••••••••••;��
8 Egon Sachs, f. de André e Frieda Sachs chantes ou escritórios de l) H 11 11 11 g CUniea de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta "�l
a Elmo Ruedieger, f. de Emilió e Clara Kiokhoe- serviços dessa natureza 8. DO BR� G&....lfllf& .-IU, B
fel Ruedieger possam se encarregär da

t
;a\NURII5l!ãR mI;\.'1,

10 Faltin Parrai, f.' de Erich e Anna Parrai escrita Iíscal dos contrí- CONTÉf\' : MODBRNA B' PRIMOROSAMBNTB INSTALADA B
11 Francisco Schiochet, f, dEI Basilio e !délia Pia- buíntes para fins díver- � , A melhor aparelhada em Santa Catarina ' �J

zera Sohíochet 80S;, EXCELENTES f�, Rua Abdon Batista (Defronte a "A N01'ICIA" �l
12 Hartwig Hornburg, f. de Frederico e Ana Utech Considerando, porém, f:, - J O I N V I L E - :1

Hornburg que ditas normas de lei ELE.VoITOs TONICOS ::�
,

" ,.,;:::
13 Hilário Gumz, f.t de Paulo-Max Willy e Helen,a não "tiram nem podem tí-.

il� ........n�·..., ..,..,c�·........ �.........·��·,.., .....�:-.. •... •... �,..·.....,,�!(

Gu�z , .

rar o direito -e a prerro- Fésforo, Cálcio, Arseniato

14 H�lário �chmidt, f. d.e Guilherme Gustavo e gativa que cabe apenas a Vanadato de s é ,d i o

Hílda Frieda Frankowíaok aos ccntabüístas na exe-
'

15 João Germann Rudolf, f. de João 'Batista e cução das chamadas es-
,

Käthe Pusohkeít Rudolf critas fiscais;
16 José. OUo Reusing, f. de OUo e .María Brey Considerando que a

Reusmg,
" escrituração fiscal é es-

17,Luiz Staoheswski, f. de Policarpo e Wanda crituração; que escritura
_ Biernacki Stachewski - "- 1 ção é setor privativo dos

,

18 Mário Augusto Pedrotti, f. de Paulo e Ottilia contabilistas; não importa
Stin�hen Pedrotti que seja comercial, fiscal,

19 OSÓrIO José Schreiner, f. de Rodolfo e Hédwí- trabalhistá, 'de regime
, ges Schreiner privativo; se .é escritura-'

20 Renato Benkendorf, f. de Alfredo Emilio Er- ção, deve' ser feita Bob a
nesto e Adelizia Lazzaris responsabilidade de um

21 Rudolf Ernest Guilherme Kopmann, f. da Hen- contabilista profissional,' .....-------

rique e Eva Bendhack
'

22 Udo Mass, f. de Ricardo e Mina ,Gutz Maas ' Oonsíderando, pois, que
-----------

23 Udo Riedtmann, f. de Arno e Herta Becker
-

aResoluçã036j48, da qual
24 Udo Weege, f. de Invaldo e Linda Hass Weege foi relator o Conselheiro

25 Vigand- Utpadel, f. de AI.freqo e Hedwig Porath Ovídio Gil, que-permítía
, Utpadel' ,

' que os livros tísceís tos-

26, Vitor Muraro, f.' de Angelo e Maria J. Murare sem escriturados por
27 Waldemar Cyriaco, f. de Durval e Ana Gonçalfes qualquer pessôa, não

28 Waldemiro Frankowiack, f. de Oswaldo Alberto con!ulta os interêsses da

e Erica Augusta Frankowiack classes e as ,prerrogati-
29 Werner Schütze, f. de Ervino e Irene Ziemann vas de nossa profissão,
Schütze.'

. 'constituindo uma capitis
Jaragu!_ do Sul, 19 de' maio de 1958. diminutio para os COIl-;

tabilistas,
MANOEL CARVALHO LOPES RESOLVE revog�r a

Cap. Delegado da 5a. DR referida Resolução 36/48,
e, consequentemente, ,de

DR. IYCHO' 8HßHf ffRnnnOfS lUD
I Advokat I

Schreibstube: Av. Gelulio Vargas, 67

(Gebaeude He,rtel) - Jaraguá do Sul

M I LHO ES' A' Cia. Teatral Agua Verde� __"J

Glieder- und Gelenk- W hl t·t' IEm nossa edição de 9 Providência, os rapazes Schmerzen � Eine
,
ae er I e

de março ,passado, noti- da Gia. TeatralAguaVer- Alterskrankheit ?
ciamos a fOl:mação em de levaram a cena o Dra- Alle, eich zur Erlang'ung
nossa cidade de um gru, ma: Os Desterrados. Be, Nein, solche Beschwerden

de's neuen-. gesel".II'cheDkommen in jedem Lebensalter I.

po de jovens abnegados lissima representação. vor, wenn auch haeufiger bei Waehlerlitels eingetrage-
e de. boa vontade, que TOGO os at t'

aelteren als � bei juengeren nen Buergetrinen< und
se dIgnaram batalhar pa-

• s ores e a ri- Menschen. Rheuma kann man ...

ra cobrir uma lacuna em
ses �esempenharam seus in den besten 'Jahren bekom- �uerger, die. sIch I� Be

nosso meil)' isto é for- papéIS com grande ardor. men, selbst_wenn der Mensch SIIZ der qUItlung bIS no.
, , Faltou talve;z um pouco

im uebrigen .gesund und 'lei" 6000 befinden, werden
mar. um grupo que se

d or'g'n l'd d _
stungsfaehig 1st. Daher erfor- dringenst aufgefordert ih-

destlDasse .a propagar a e. J 1 a I a e nos ce dern Gelenk- und Glieder· . ,

arte teatral arte tão be, nárlOs, porém no tocante schmerzen besondere Auf- ren ferllge� .Waehlertltel'
la e t-

'.
d a representaçãQ em si merksamkeit und sorgf8:eltige auf dem hleslg�n Forum

,< �o aprema a, n;tas esteve -ótima. Em seguida Behandlung. Man darf sie nie abzuholen, 11m eine Ue.:-
sem VIda em nossa pIto, f .

t d
erst chronisch werden lassen. berbelastung der Heraus-

resca cidade. A estréia 01 D:presen a a uma co- E i!l e s der bekanntesten .' .

do, pu inho de teatr,o ti _

médlli.: Pandaré�o e !> Mittel ge g e D: rheumatische !Iabe dIeser neuen TUel

veJos p 22 d f
. Professor Infesulmo. MUI- Gelenk- und Gllederschmerzen In den lelzlen' Tagen zu

em e E"vere.J- to boa, a garotoda exul- so�e bei Hexensch�ss, Gicht, vermeiden. Wie bekannt,
ro passado. Pela estréIa

t
'

t d' d Ischlas, Neu r a I g 1 e n und ist e.s Pflicht und gesetz
não duvißamos do suces- ava CQm as pa oca ,as e Erkaeltungskrankheit ist das .

.

.
,

-

so que deveriam encon- dPandnrfeco e os apertos klliniSTCh erlProTbte lunhdte�Phfo�-llwlch hVlortt�tllhlaft denb �etuen
ta'

. ,o pro bssor. ene oga. oga a, EllC lU ae er I e zu eSI zen,
r r. �ossos Jov-ens.. .

'

., .
solchen Faellen herv�rragend ohne den, Je den sehr

FIeIS a s�us IdealS, Os lDterpret,e� do dIa bewaehrt; es lo�st dl� Harn-
grosse Schwierigkeiten im

transpondo nao poucos 11 fotam: OsorlO José saeure und bewlrkt dIe Aus- H d' I
-.

K' f d V
b tá I ,:(. l' d

.

S h"
-

R ii' N' scheidung der schaedlichen an e, Im au un er-
o s CU _?s, wla . e ma�o c �eIDe�, ec VIa 100- Krankheitsstoffe. Weit ueber kauf enstehen werden.
consegUIram novo laureu lUZZJ, Armando Nagel, .7800 Aerzte aus 46 Laendem
de vitória, presenteando Ines Nicoluzzi, Elpidio bestaetigen die hervorragende ---------
os trabalhadores de Ja-' Campregher, Julieta Pan- schmerzstillende Wirkung,von
raguá com um espetácu, plona Alfredo Fodi Ozair TogaI. Machen Sie s.ofort elllAn
I .',

' F' Versuch. Kaufen Sle aber nur
o. gr.átls.. Fagundes, Alfredo agun- TogaI. In allen Apotheken und

, f: Já dIa 11 d,o mesmo des, Iolanda Fagundes, Drogerien erhaeltlich.
'

mês novamente o palco Orlando Pamplona, 'no _

do véterano Baependi era drama; Os ó r i o José
alvo de outra represen- Schreiner' e Altino Lenzi
tação. Desta vez em ho- na ,Comédia. Das weltbekan,nte Mittel
menagem an grande dia "Correio do Povo" mais gegen K e u c h hu s t e fi,
das mães. Após uni inte- uma vez cumprimenta os Bronchial- Katarrh wie
ressante progama'de poe- dirigentes A intérpretes do ,alle A f f e k t i o n e n der
sias e cantos pejas alu- grupo teatral e lhes de- L u f tweg e ist wieder
nas do colégio Divina seja seml!re mais sucosso. ueberall zu habén.

, .MINISTÉRIO DA fJlUEBRA
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JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
de Jaraguá do Sul

Noticias Militares'

Tonlco dos convalesnentas

I Tonico' dOS, desnutridos I
O�I;'álidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Ceiam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o' ,

Conservação
do Solo'

Nos terrenos de de
clividade fortes as pas
tagens, quando explora
das convenientemente,
com aluste do número
de cabeças de gado à -

área, constituem um dos
bons processos de �on
trôle da érosão. Em al
guns tipos de solo urge
que sejam feitas sulcos
em contôrno para con
trôle da enxurrada cau

sadora do desgaste.

. ' .

IMUDAS
. De PESSOAS ttM USADO COM'
BOM RESULTADO o POPULti

DEPURATIVO
<:::--

ELIXIR 914
a slfWS ATACA ,. o D88ARISM
o FlpdO; o Baço. o Coraç... o
_stoma,o, OI Pulmha. a Pele
Produz Dorn,nos 0.80a. Rauma
Oamo. C.CU.I.... Qued. do Cabe
lO Anem,a,. Abortos.

Consulte o mj�co
atom. o popglar depulaUvo

Frutife as e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiro5, Maci
eiras, Jabofica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

\ ELIXIR 914
lnofeftGlvo ao orpAJsmo. Airada.
fiI coma um U.ör. Aprovado co

mo auxilull no traum.llto da SI.
F'LIS. REUMATISMO da mes..
ma orieem. pelo O. 'N S. P.

::>eçam Catálo
g.o Ilustrado

Leopoldo Seidel,

Corupá.

Ur. Murillo Darrato �e, lzavedo
I ADVOOADO I

Escritório no prédio (A Comercial Ltda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°.122

Ia aguá do Sul

4,

-

Dr• Francisco Antonio Piccione
:M[�.D][CO <

Cirurgia Geral de adultos e críançae Cli-":'_
nica Geral ..:.... Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

'

Especialista em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(GIara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZAR� das 15 as 18 hs.

I co H. lBJ'-p A. - SAN�A CA�AR.][NA I

Dr. Waldemiro Mazureehen
CAS& DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°., 704

(antiga residência de Einanuel Ehlers)
Clínica geral médico' - cirurgia de adultos e crianças
- Partos ,Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electra-cauterização

- Ráios Infra-vermelhos e azuis.

rl�;':;=;=;::;�;''';:::��:;=;:;";;:;:;::::';:H
"

'

ii
ii

II
Medicamentos e Perfumarias II

I!'
Simbolo de Honestidade ii
Confiança e Presteza " ii
- '1

I A que melhor lhe atende ii
ii '1

II e pelos menores preços ii
'!.., , p�::::-.:===========:-�=:::====::::::=::::::::::::==..!=:=:::==::::I

- JARAGUÁ DO SUL -

Apothéke "Sobulz"
JABAGUÁ .09 SUL
-

MEDIKAl\1ENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besren zu den geringsten Preisen bedient.

PERTUS§IN

Wir werden darauf auf
merksam gemacht dass
die Tabletten

"Eulin"
der C. F. BOeHRINGER
& SÖHNE, Mannhein, das
bekannte und- allbewaehr
te ASlhma-Mittel, wieder
überall erhaeltlich sind.

�

Asthma

ú

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO· DOMINGO DIA 25'.0-1958

Tribunal Regional E lei tora I . Tribunal Regional Eleitoral
fleitores inscritos alé. �a de a�ril de 1058

Câmara Municipal
Ata 'da sessão do dia 19 de abril de 1958.Quadro Demonetrativo da Renovação do

Eleitorado de Santa Catarina, .até 30 de
abril de 1958, com a respectiva. .. pereenta-. JoinviÜe . 21.501 Itaiópolis . _ 3.008 .

Aos vin-te e nove dia'� do mês de abril do ano

gern sôbre os votantes em 1955 Florianópolis 19.873 Araquari 3.007' de mil novecentos e cincoenta e oito, pelas sete horas

Blumenau 17.838 Canoinhas 2.985 na Sala de Sessões, Edifício da Prefeitura Municipal:
1955 Titulos % sôbre Lages 17.040 Lauro Müller 2.361 reuniram-se os vereadores srs.: João Lúcio da Costa' -

Eleitorado Votantes Novos Volanles Tubarão 13.934 Piratuba 2.810 Fidelis Wolf, Augusto ôylvlo Prodoehl, Francisc�

Araquart 3.834 2.500 3.007 120,28 It�jaí 13.277 Biguaçú 2.740 Modrock, Martim Hauck, José Pasqualini, Mario Ni-

Araranguá _
5.865 4.340 4.418 101,79 RIO �o Sul 12.400 Imarui 2.738 coltnl, João José Bertoli e Durval Mercano. Presldên-

Biguaçú' 5.237. 4.302 2.740 63,69. Br��que 9.304 Rio Negrinho 2,610 cía: João Lúcio da Costa; .Secretar,ia: Augusto. ôylvlo

Blumenall 17.661 11 631 17.838' 153,36 Oricíuma 9.004 Nova Trento 2.531- Prodoehl e Francisco .Modrock. Lida a ata da sessão

.Bom Retiro
.

.5.801 4.080 2,324 56,96 Laguna 8848 Campos Novos 2.489 anterior, tot.e mesina aprovada com a 'emende do.

Braço dó Norte 4.217 3.169 3867 12202 Palhoça .

7.711 Gaspar .' 2.4:00, �ere�dor sr. José -Pesquetiní na parte em que se so-

Brusque 10.5:25 8.026. 9304 115:92 Jaraguá do Sill 6.588 Xaxim
.

2339 'hdanza se com o requerimento do vereador sr. Durval

Caçador 7.950 5221 57297' 101,33 Urussa��a' 6473 Bom Retiro 2.324 Mar,?!=IffO, pela continuação das obras do celçamenror

Camboriú 3642 2,830' 1.408 4975 Ooncõrdia 6.457 Vidal Ramos 2.192 ·Expedlente: Ofício nr, 7ó/5�, do Executivo Municipal'

Campo Alegre 1.341 1.238 1.fir5 122'37 Chapecó
. c -6193 Boära

'

2.052 ofício circular nr. 1/58, da Câmara Municipal de Ifaió:
Campos Novos 10.130 6.0'47 2 489 �.1t:16 T�rvo._ 6.077 Joaeaba 2032 polis; ofício circular nr. 2[58 da Câmara Municipal

Oanoinhas 9.925 7.286 2985 40;96 Porto Umao ",6.798 Jaguaruna 1863 de Ituporanga. Cópia dos ofícios expededidos sob

<Oapiuzal 7.251 4.641 3912 84,30 Caçador.. 5.297 Papanduva 1.744 nr. 252 253 254{58._ O vereador sr. Mario Nicolini re-

Chapecõ 6.461 6401 6.1.93 96,75 S. F.!:acClsco do Sul 5.143 Möndaí 1.730 quereu tendo sido aprovado por unanimidade, r�sse.
Concórdia 8.148 .4.850 6,457 133, 13 Orle�es 5.059 S. Miguel' D'Oeste '1.720 mandado rezar Missa pelo transcurso do primeiro.

Criciuma 12819 9.267 9004 97 16 I�dalal 5.036 Campo Alegre
'

1,515 aniversário do !alecimento do seudoso _colega, sr,:

Curitibanos 9.320 6.680 3.474 52:00 T�m�ó 4.870 Camboriú .1.408 Artur MUller. Com a palavra o Vlce-Presldenre sr

Descanso ' .802 548
.

544 99,26, Vl��lra 4.656 It� !f 1.f56 �idélis Wol.f, fez o panegírico da
.

personalidade d�
Dionísio Cerq,leira 1.352 1.010 50 4' 95 'I'aiõ 4.434 Porto Belo 1.061 ílasrre Ialecldo, toda a, sua vida dedicara ao bem es-

Florianópolis 30665 22,618 19.873
. 87:52 . Araranguâ 4.4181 Urubici 1:013 tar, ao progresso- do'Município. Lembrando lhe elgu-:

Gaspar 4360 3.305 2.400 72,61' Guar�mmm 4331 Herval D'Oeste 622 mas das muitas obras por êle feitas lembrou a cons-

Guaramirim 6384 3.780 4.331 11 4.57 P�_Imltos 4.280 I Descanso
'. 545 trução da ponte de cimento armado sobre o rio Ia-:

Henaftt>'Oeste .

3�114 1.90.6 622' '32,63 TI]llcas
A

,4;214 T�ngla�á .' 506 raguá, feita p�r sua interf�rencia pelo Govêrno do:

Ibirama 3909 2.984 3.787 12691 Xanxere 4.114 DIOmsIO Cerqueira 50 Estado de enteo.. sem quaisquer onus pare o Muni-

Imarui 5.676 3.791 2.738 72:22 S�o OarJo� 4.092 TOT A L 352.542
cípío; a c.onstrução do- P�s!o.Agm�Pe�uári�, notável.

Indaial ·6233 4.474 5.036 11256 Sao Joaquim 4073
- empreendimento em benefíclo da agropecuérla local

Itá 1.408 1.151 1.156 100'43 Ituporanga 4047 e que hoje tem o seu prestigio consofldado não só

Itaiöpolis 4066' 3:085 3.008 97'60 Rod.eio. 4007 ' '. no Município, mas em rodo o Estado; a consrtuçãc

Ttajaf 22597 14.754 13.277 89:98 Capmzal 3.712., _ ." II
do edlííclo da Delegacia Auxiiiar de Polícia; as obras'

Itapiranga 3239 2.839 3.220 113,77 Br.aço do Norte 3.867 Atençao, E1elfo,resl �o calçamento ?as ruas da �idãde, tão. combatido na

Ituporanga
.

6.354
. 3�683". 4 047 109,88 IblrB;ma "� .'

3.787
.

A fim de evitar' acúmulo I epoca, mas ho!e �enco.nbeclda� com. Imprescindível

.Jaguaruna 2.805 c 2.208 '1.863 84,59 Presidente Getülío 3.763 de serviço de enlrego são'
ao progresso .clfadmo; os s�us.lßconfaveis empenhos,

Jaraguá do Sul 9.284 6 7�5 6.588 97,67 M_afra. 3.687, convidados todos os eleitores' no re�!abeleclmento do' franSI!9 para o Distrito de

Joaçaba 13ª,09 .8407 2.032 24,17 Sao. �ento do Sul 3.516 possuidores de recibo até n� Corupa;pempre d.�ra!Dente castlga�o'�ela� enchentes;
Joinville 18.979 15.057 21.501 142,79 C�rltlba�os 3.474 . 6 DOO, para retirarem com

construção da belíselma _Praça. Publica em Corupa

Laguna 11.411.7.544
.

8.848 117,28 Sao J,?se 3 446 �uruêncio, seus novos'tílulos que lhe tem o nome, como deputado estadual, pros-

Lages 25.837 14.606 17 040 11666 Som.brIO 3.423 eleitorais no Forum da Comarca segue e orador, SOllbe o saudoso homenageado re-
.-

Lauro Müller ,2,97-0 2.012 2.87í 142:64 Itapirangn 3.220'
. presentar c<?m dignidade o Muntcípto que êle, depois;

Mafra 7 380
.

5 564 3.687 66,26 .com� �r�felto" �d.ministrou �om dinanismo invulgar

Moridaí .2140 1.721 1.730 100.52
na historia Muntclpal. Termlnando a sua brilhante e'

Nova Trento 3672 2.708 2.531 93'46 consisa oração, propôs o Vice-Presidente, sr. Fldélis

Orleães 5.335 a.613 5.059 140:02, NA FALTA' oc.
. W.?1f um mtnuro em sil�ncio, em memória de Artur

Palhoça 11.081 8.284 7.711 93,08
.... Müller. Associando �e as home_nage[J8 que estavam

Palmitos 3.064 2.492 4.280 111 74 APPeTITE \,:;. sendo prestades ao Ilustre falecido, com elas solida-

Papandúva 2326' 1.390 1-.744 125'45
. rizoo-se o vereador sr. José Pasqualini, em nome da

Pitatuba
.

3.081 2.411 2.810 t 16'54 . •

populaçäo dq Distrito de Corupá. A Presidência sub-

Pôrto Belo - 2.440 1.689 1.061 62'82 met�u o requl"rimento ao sr. Vice-P..residente·à apro-

Põrto União 7-258 \ 4.786 5.798 HU:14 vaçao da Cas� que, em respeito se conservou em.pé�
Presidente Getúlio 3,496 2084 3.763 18056,

-" durante um mmuto. Dando prosseguimento. aos tra-

Rio do Sul ln.900 11.845 12.400 104:68 balhos, o sr. Presidente concedeu a inserçã� 3m ata

Rio Negrinho 2.604 1.936, 2.6fO 134,81 '-, d.e u� voto de pesar-pelo falecimento do c.Qnceituado
Rodeio 5.745 3.981 4007. 10u 57 ,/ �.';!- _ .�Id"dao .sr. Alfr.edo Mann, e respectiva comunicação,

S�o Bento do Sul . 3.272 2.713 3.516 129:59 MagreSa
/ ,. 'a enlutada famma, _o que.�Joi aprovàdo po.r;_una�imi-

Sao Carlos 2.979 2.464. 4092 16607 Ca 1 dade. 0_ vereador sr. Jbse pasqualini r.eferiu..se Ó bai-

S:. Francis�o do S\ll 6.507 4.419 5.143,115:38
_. nçac;o- xa vo!ta�el11 verificad�_no fornecimento de en�rgia (fe, .

Sao JoaqUIm 5.460 5.396 4.073 7548
PaHidez luz eletrlca em� Corupa, de quem culpava a Empresula

. São José 6.992 '4.915 3.446 7Ól1 Fraqueza Mas poderia informar hoje que graçàs a iniciativa da.

Sã? MIguel D'Oeste' 2'080 1.709. 1.720 100:64
<" firma Voss & Cia., esta Empresa pretendia adquerir

Seara
.

4.739 3.286 2.052 6244
. É ilÍadnpe'Daa•.i, um transformador para melhorar os serviços naquele

Sombrio 4.717 3.691 3.423 93'18 o u"o �o Distrito. E, neste sentido solicitava fosse oficiado ao

Taió
�

3.470 2.434 4.434 182:16 Executivo Municipal. " pagamento de Cr$. 4Q.000,QO'
Tangara 4.216 2.628 506 1905 1 O D O"lil' O

que a Prefetura deve aquela Empresa de Corupá pelo

Timb6 5.719 4.563 4.870 108'15'1 .

-. fornecimento de energià elétrica durante o ano de

Tubarão 13842 10.094 13934 138:04' /.
1957. Reclamou, ainda, com veemencia, o péssimo

Turv? . .

. 7.700 5.790 6.077 (104,88 DE O.RH
esrado em, que se en.contrdm as esttac;las do Distrito

Urubwi 2.018 1.597 1.013 5969
de Corupa. Ordem do,Dla: Requerimento de Arno Doege.

U.russanga 8627 6.616 6.473 97:83 ap,r,ov�do e� �a. d!8cussão. VereiJdor sr. João loSe

V�da� Ramos 2.58� 1.584 2.192 t38,3�
Bertoll comumcou. a Casa' haver entra0<> �m -entendi- '

... VldelrsA 5525 4.264 4656 109,19 . '.

.' !Dento com .os ,pais e alunos de, Retor.cida, e podia

Xan�ere . 3.1�8 2.394' 4.114. 171,84 il!!!!!!!!!!i
.

•• '�I ..' mformar hOle a �asa que o. terreno pijra, a COQStru':

X.�xlm 2.452 1.987 2.339 117,71 1-'-- �IE!!.1IIE!II!I!!!!!!I!!EIIl_,,-:--I.iIE!l! lIIElIiii5!llS!Ii!!1!t d� uma Escola Mls!a Isol��a ficava distap.ciada apro..:,
'

T1lucas 9.435 ,6869' 4.214 61 34 _ '. VI
' ....

.'
.

' III xlmadamente em tres qUllometros de Nereu 'Ramos.
.

TOT A L 496862 351.982 352.542 100'15 iii -. DRAÇA�, .M.ASSA p. VIDRACE
..

IRO, ESPELHOS iii Prozseg�indo. referiU
....�e ás _sua.s ,r�clamaç,ões sobre

.
. 'III LAPIDAÇAO,. MOLDURAS, --:QUADROS, ES- UI os desleixos da àdmlmstraçao mumcipal constat'adas

.'. I TAMP.AS é ARTEFATOS de. MA,DEIRA, VIDR.O..8 Iii e� Retofc,ida., �. �Oin.Uni.C.a.. ,

h�je à

C.
asa qÍ1e se.rigó

..-','° ANJO PROTETÖR DE, SEUS FILHOS É A p-. AUTOMÓVEIS CAMINHÚES GANELETAS
. III ZôJ<' poder c�mumc�r. h�yer Sido r,ecosntruida a pool�

LOMDRIGUEIRA MINANCOßA
'.' ,e � _ . iii perto de Jose Volfollm na estrada a Nereu Ramos,

.

li

.

'.
_.-

, V
•

d
·

J
.

R. vem .como, o co�nserto fei to
-
na estrada geral 'éÍquela

.. .' I' I, .a9�·Ia a.aguá Ilocahdade e a. �onstrução do' Cemifér,io em Nereu

. Vermitugo sua\'e e de pronto '. de SteUens & Hil1e
_ iii

Ramos. Segu�u-se-Ihe co� a .p�lavri.l o vereador sr.

efeito Dispensa purgante e dIeta! _

_.' . .'. .

'. lU Augusto S�lvlo Pro.doehl, s�lIclfando fossem reforça-
SERVE PARA QUALQUEl{ IDADR, CONFOR- Ig..

A UllICa da CIdade - FAÇAM UMA

VISlTA'I--
d
..
OS

o.s. ped.
Idos de

mformaçoes,
a

respeito,
do relaro-

.

ME o· n. 1, 2,' 3 e.4· JI R 'p E' . , .
_ ',. riO de 1957, do qual é relator. A Presidênda deter-

Pr?teJ� a s�úde de seus tilhos e a :sua própria! I
. ua·, res. pltacIO Pessoil, 48 - Jaragua do Sul determino_u fossem atendidos ambos os vereadores.

EVItara mUItas doenças e poupará dinheiro em

'"
_ .

.' Nada mais havendo a tratar e como ninguem· quizes-
_ Iemédíos

E�_":i!E!li!lEiL i
.

'!!!!!!I.
.

I U--U. III se fazer. US? da
_

palôvra o sr. Presidente declarou

Compre boje m,esmo uma LOMBBIGUEIBA .

.

-, encerrada a sessao, convocando os srs. vereadores

MI-AICORA
III==:: _II. ILI_. 1_' ...... _.11_. '_'."_1"_111_' r_fim para

,.

d' d
- . .

.

" para o seu tilhinho. .... '., .

' .

. .

-I'" . !l proxlmo Ia ezenove com a seguinte Ord�m
E um produto dos 'Laboratórios Minancora Dr. Fernando' A. S.pringmann

'. do Dia: �rabalho das Comissões
..
Faltaram à pre-

_ I ° I N V I L L E --'-
..

.

.
..

''. sente sessao os vereadores srs. Raimundo Emmeo-
doerfer e Erich Batista.

. .

Sala das Sessões, em 29·�de abril de 1958

�UNICIPIOS

I
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o DO.POVOCORREIIlll�l[JIE = IIA�l(JIE .

Com o advento da Lei 39 procurou-se fazer
confusão no seio do povo, dizendo se ter sido
criada para' uma vingança política e de quem a

elaborou (e seus pares, na 'Câmara 'Municipal)
não tinham competência jurídica. Depois de dois
anos, um grupo de preludlcados, entrava em Juizo
pera derrubar a "malfadada" Lei e certos esta
vam de que O·mandado de seguran-ça seria uma

"barbada". A Justiça local, uma das mals bri
lhantes no Judiciário Catarinense, veio demonstrar
mais.JlD1a vez que o que os vereadores aprova
ram (e lnclusive o legislativo sancionou) não era

materia leviana nem destituída de fundarnento.
Não andou' certo o sr. Prefeito, oferecendo véro
à Lei. ôe o fez, foi porque estavam em jogo os

seus interesses industriais e comerciais. "Acon
selhado", naturalmente, pelos luriscoßsultos que
lhe cercam. O assunto não é virgem. Antes de

,

nós, outros já se debateram e provaram que o

impôsto municipal pode ser cobrado com BASB
NO MOVIMBNTO OB VENDA DB MBRCA
DORIAS. É consnruclonel. B corno . dizem que
tudo não passa de íntrlga, o que se escreve nesta
coluna, vamos transcrever p que, unanimemente,
decidiu o Supremo Tribunal- Federal: "Trata-se
de uma arguição de inconstitucionalidade, repou
sada nos seguintes pressupostos: 1. - .apeear
de ser de sua competência tributária, o município
de Maceió não criou por lei emanada do seu'
Poder Legislativo o imp. de indo e prof., apro
veitando-se pare cobrá-lo da base e condições
fixadas anteriormente no C. J. T de Alagoas;
2. - que sob essa base constltuclonalmente
inexistente foi inserta no orçamento municipal o

tributo de 0,8% sôbre o valôr das mercadorias

Ivendidas pelo óra recorrente; 3. - .que tel tri
bureçäo, elém do mels pela fórma estabelecida
é a repetição do lmp, de vendas e consigo com
manifesta tnvesão do campo tributário do Erario
de Alagees, fixado no arr. 19, n. IV da Const,
federal. "Nos têrrnos do voto, proferido pelo
Relator, "não há como entender trararse de bi
tributação ...-pelo fãto de que os elementos econô
micos e financeiros buscados para cobrança do
imp. de indo e prol. sejam os mesmos que os

previstos no C. I. T. de Alagoas pera cobrança
do imp. ,de vendas e consigo A questão já tem
sido aflorada e debatida a outros propositos,
mesmo no S. T. f. - O imp. de indo e prof.
recai sôbre ii atividade mercantil ou industrial
exercida pela pessoa física ou jurídica, não se

confundindo com as vendas e consignações que
dizem respeito à movimentação mercantil ou

índustrlal da riqueza propriamente. Aliás a dís-:
tlnção é de âmbito consUtucional. Não pode ser

envolvida na förrne de tributação, nem é posslvel
a 'confusão". Mentimos? Intriga�os? Nao! Nada
mais do que o Acórdão de 7/11/66, do S. T. F.,
em sessão plena, no Rec. Bxt. 26.038, de Alagoas.
B quem não acreditar leia o Diário da Justiça da
União, . de 9/9/57, ap., pág. 2. 372-3. Queriam
desmoralizar o nosso Legislativo M!lnicipal,
taxan�o·"() de incompetente. Mesmo que o man·
dado de segurança impetrlldo saia vitorioso,
es t a r á a salvo a honorabilidade dos nossos

legisladores. Mentimos? In t r i garn os? Não!
A verdade_. . . só a verdade!

.

DOMINOO, 25 DB MAIO DB 1958 - SAN:rA CATARINA
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Agradecimento J
-

,
Transcrevemos abaixo Aos membros doAz araguaenses.

o telegrama recebido da de Ouro agradecemos
Domingo prõxímo, día I grande peleja tutebolís-Direção Regional d,? a hom-e-nagem póstuma 25, Ginásio São Luiz, re- tíea entre as briosas reP. T. B. de. Sant� Catar�· prestada ao nosso filho ceberá a honrosa visita presentações estudantisn�, pelo Díretörío MUDI-

e irmão Winfried. do Ginásio de São Bento de São Bento do Sul ecípal, F. iii JI, do Sul, círounstêncía em Jaraguá do ·Sul.José Gonçalvea- Oorupä. am a asse
que serão realizados di.N.953

Satisfação comunicar
'. versos embates esporti·Ilustres companheiros a- � vos, entre os valorosos

provação pelo Congresso
_

estudantes dêste dois re-
Nacional Lei aposentado- nomados estabelecimen-
ria 55 anos, cumprindo-se Graça Alcançada tos. Comunicamos outros-
assim promessa nosso O Grêmio Literário sim aos fãs do sedutor
chefe Vice-Presidente Agradeço a São Ju- Rui Barbosa do Ginásio esp�rte bretão, que a
João Goulart, solicitamos das Tadeu por motivo São Luiz, que' está pro- peleja será travada no
esse Diretório díríglr-se � de ter-rue concedido moveI;tdo. êste encontr�

I
gramado do Clube Atlé

entidadesSindicaislocais_1 a graça que lhe pedi. de gmasranos, tem a tico Baependí, eavalheí-Trabalhadores fem gedral M. Z.- D. grande satisfaçãOJ de conà- rescamente cedido peloentidades mani estan o- N. 955 . vidar a todos os aragu . nobre Presidente e egré- .

satisfação PTB Santa Ca- , enses a assistirem as gia Diretoria do mesmo
tarina pela Sanção Presí- pugnas esportivas, que Clube.dente República tão im-���serão travadas nesta ,A Direção do Grêmio
portante medida em favor

. Princeza do Itapocú, que Literário Rui Barbosa do
trabalhadores. Cure-s,:us !fIaJes e poupe seu é na verdade a nossa Gínäslo São Luiz agra-bom' dinheiro comprando na.' ,

sorrídente e sempre aco- dece sensibilizada, ás re-FARMAGIA NOVA Ihedora Jaraguá do Sul. nomadas firmas, otertan-
tle ROBERTO JI4 BORST Pela manhã, às 9 horas- tes das belas taças, bem

a que dispõe de maior sortímen- t�rá ínícío o jôgo de v�- como à calenda piretoria
to na -praça e oferece seus arti- IIbol, na cancha do GI-. do Clube Atlético Bae-

gos à preços vantajosos násío São Luiz, sendo pendi, -e a todos quantos
Rua Mai. lDeodóro 3 • Jaraguã disputada uma belíssima cooperarem pará o maior
�� taça, ofertada pela Cer- brilho da memorável [or-

-, vejaria Catarinense S. A. nada esportiva de domin-
�.

'
----.,.....------------

Logo a seguir desen- go. vindouro.

,..;:::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::" I rolar-se-á o embate de Irmão Luíslí BilnOD [illilf,-nnneß' II ��:���,e:;;rtu:��:�e:� --------II L ' I: .II: ii que será ínaugurado um /

!I . •. fi vistoso terno de oamíse- Proibiçãoi! SOCa Cooperativa Central d� Crédito Agncola ii tas, sendo padrinh� o
Fica terminantementeii Matriz - F lo r; a n ó p o I; s - Rua,T,ajano 16 II mUI Bevmo. Irmão DI.re-

pro.ibida a cana e .pesca
' II '

II tor, e mascote, o memno y

ii -----...............-..-...-----,---..-...

li José Brag�. O quadro em meu terreno, situado
II Faça seus depósitos no BAICO CAIARIIENSE, ii vencedor, Iícará de pos- em Benjamin Oonstant,
ii uma organização a serviço do desenvolvlmen- li se de uma ríce taça, bem como tirar madeiras,
II to comercial, lndustrlal e agro-pecuérlo de !i gentilmente ofertada pela cipós, eto., no _mesmo te-
II Santa Catarina e do Brasil. II

firma Breithaupt S. A. terreno .sem minha licen-
II . Seja previdente, levando suas economias À tarde do' aI�ejadÕ çaNK�é�:; responsabilizoIn ao BANCO CATARINENSE, servindo-se de dia 25, que certa�ente pelo que possa advir aosII chéques para o pagamento de seus compro- marcar� época, n�o s� contraventores da pre-II

missas.
nos �nals .do GrêmIO LI. sente proibição.ii DeCpartamehntos Cem: AngNelina, BCrahço d? terárlO RUI Barbosa, mas Benjamin Constant, :18II Norte, anoin as, ampos ovos, apeco, també!D. na alma de .todos de maio de 1958.ii Curitibanos, Caçador, Criciúma, C o r o n e I

lias amIgos e entUSIastas
li Freitas, O!.0nisiô Cerqueira,. Herval D'Oeste, li dos esportes,. dar-se·á Ass. Alberio Krueuer,
II hajaí, Itaplranga, Jaraguá do Sul', Laguna, II inicio às 14 )loras, à N. 954
:1 Mafra, MondaÍ, Orleães, P9rto União, Rio do II

ii Sul, São Carlos, São Frandsco do Sul, São !!
.

-

.

II Miguél D'Oeste, Tubarão, Turvo, UrubicÍ e II I! !IIEEliiiiillllll_l_ilEEillEliil!!II.:ii .1'==a:5ii!SIII!I!iii!!ilE!ll!ii!ill

'I Urussanga. I! DI
. 1-', I IIIf b (Sezões, Malárias,

l=IE::;�:::�:!�::':!J I· ..��f���A��1E!E1���:ra I
públicos em fins eleitorais. B nós?! Bem, em

..

M inancora" _ 1._Jaraguá é diferente. Nós podemos. Os outros que
griterr., que se lixem! Situação é situação •..
Ademais, o diqheiro não é' nosso mesmo. É

• público. Somos os administradores, isso somos.

D. ARAQUB

O esquadrãovencedor
receberá um lindo troféu,
generosamente ofertado
pela

-

firma Max Wilhelm.

Atenciosas .Saudações
Acácio Santiago A Pre

sidente ; Braz Alves -

Secretária Geral; Carlos
Gomes de Oliveira -

Senador; Saulo Ramos -

Senador. .

Sábado: 19,55 horas, o Jeep novo da Pre
feitura estacionadg".em frente ao salão de beleza',
esperando Madame, para o. baile. do Grêmio.
Serviço público? '

A Prefeitura Municipal quasi parada pela
desorganização. Ninguem mais trabalha. Tambem,
com qUéJsi freis mêses de atrazo! Felizes barnabés

,

municipais! Não seria bom lembrar S. Bxcia. de
que o di,nheiro que esbanja em campanhas tam·
bem serve para pagar o funcionalismo? Em Todas as Boas Farmácias

t um produto dos Laboratórios MINANCORA

- Join�ille - Sta. Catarina -

Disse o ,Presidente J: K. que não permirirá
. em nenhuma hipót�se a aplicação dos dinheiros

.

,

COITRA CASPA. .)

QUEDA DOS CI-

BUOS E DEMAIS

A!JtCOn DO'

COURO CABflUD'O.

e================a.,
PARA FERTDAS, !

E C Z E M A S,
INFLAMACOES,
COtEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINH.AS, ETC.

_

TÓNICO CAPILAR

POR EXCElÊNCIA

Lavando com Sabão (MarCI Registrada)

Virgem Especialidade
dia CHAo WIE1rZÊl. HNDU§1rlHAl • JOlllDlville

"\ .

economisa-ae tempo e dinheiro I
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