
QUEREM I

SER
PAULISTAS

Diretor:
r ,

EUGÊNIO VITOR SOHMOCKEL I

,
. ,

Impresso na:

Sócieclacle G,Mica A .,en/da Ltcl",'
\

.

Diversos municípios minei
ros, eêrca de 55, com apoio
de 75% de sua população,
b�sedando-lIe num Assento de .

12 e outubro de 1765, estão
organizando um movimento
que vísa à Bua anexação ao
Estado de São Paulo. O rete
rido Assento determinava os
limités dos atuais Estados nas

'1
margens do rio Sapucaí.. O
prestígio do gov. Carvalho
Pinto está. em ascensão.

c:at�rinense 'penetração no interior

1 (Santa Catarina), Sähado, 30 de Dezembro de 1961 - N°. 2.166

MUNIClP'AIS
com propulsão

IMPOSTOSI
.sobem
-,

município. . \ .

E, agora, além de esquecer-se de outras tenras
promessas, fa,z "{abua rasa" daquela que em toda a

campanha foi o Cavalo de Traia -'- NÄO AUMEN
TAREI IMPOSTOS - dizia êle ...

, ,

. /
. Uma casa (palacete) recem construido foi lan- R�a,s d�. 2a. Classe por merro quadrado da ter-
çado em pouco mais de 3 mil cruzeiros. réno nao edificado - de Cr$ 4,00 (quatro cruzeiros)Uma casinha modesta (je madeira pagará inais ,para (Cr$ 60,00 (sessenta .cruzetros).de 5 mil cruzeiros. .,

Uma casinha de 7 peças construida de material
Ruas de 3a. Classe por metro quadrado de ter-

vai pagar mais de 6 mil Cruzeiros. rena. não edificado - de Cr$ 1,00 (um cruzeiro)
Estas três casas, incluslve o palacete" estão pare Cr$ 10,00 (dez cruzeiros).

situadas na mesma rua, e distam entre si cerca de . ôe fôr aprovado o proiéto em questão na Ses-
tOO metros . . .

são Extreordtnérle do diá 2S,. especialmente convo-
E assim por diante. cada peIo Presl�e�!e Albrecht Gumz, pa�a a discussão
inúmeros votantes do nome do Sr. Roland Ha- e votação do P,oleto nr. 22, os munícipes terão então

rold Dornbusch, hoje dão 'razão ii êste .. semanário, utn AUMENTO de:
. no que diz respeito ao ENGANO... Rua de la. Classe - por melro quadradro _Os governantes geralmente depois de aturdido� Mas a voragem não fica por ai só. 400% (quatrocentos por cento), .

.pelo poder de mando, que lhes sobe a cabeça corno Em outubro o Chef-e do Executivo enviou à {
.

a popular Caminha ou o aristocrata Wiski, esquecem- Câmara proiéro de Lei, que aumentava de 400 a
Rua's de 2a. Classe - por rnetro quadrado -

se do-povo que os elegeu, e mais depressa ainda 1.500% o irnpôsto TERRITORIAL URBANO. 1.500% (um mil e quinhentos por cento).
esquecem-se de suas promessas eleitoreiras.

. 'Dilo proléro, foi rejeitado, graças à atuação da Ruas de êe. <tli:i'sse - por metro quadrado ,-
O Prefeito de jaraguá do Sul, não escapa a regra. Bancada da UDN, que votou maciçamente conrra o 900% (novecentos por .cento].

.

.' Depois que eofeichou em sua� mãos as redeas proiéro. . Como se vê, as coisas pela Prefeitura Municipalda Municipalidade, tem feito as maís desconcertantes No entretanto, agóra, os Vereadores do PSD estão "pela hora da morte"..
.

"diabruras" como ê do conhecimento de todo o julio Zacarias Rdmos e João Mathias Verbinenn, .

O que lnteresaa ao Prefeito Municipal, é cadaentraram com nôvo proléro, que tomou o número 22,
AUMENTANDO astronômlcamente o Impôsto Terri-

vez maior arrecadação, não medindo o sacrifício dos
I U b (contribuintes, pois, para a construção de outrostorta r ano. .

.

"M· h " dEm síntese, os proprietérlos de terrenos Urbanos, acaqum os a arreca ação normal do Município
pagarão o irnpôsto Territorial Urbano, tomando-se

não' chega, é preciso eumenrar-se todos os Impostos
e Taxas.

por base a tebéla apresentada no proiéro de Lei nr. 22,
à partir de 10. de janeiro de 1962, e que é a seguinte:

Ruas de ta. Classe por metro quadrado de ter
reno não edificado - de Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros)
para Cr$ 100,00 (cem cruzeiros).

ESCORCHANTE AUMENTO 00' IMPOSTO
TERRITORIAL URBANO APRESENTADO
PELOS VEREADORES JULIO Z. RAMOS E
MATHIAS VERBINENN SERA APRESENTA

. DQ fARA VOTAÇÃO NA SESSÃO EXTRA-
ORDINARIA DO DIA 28 - MUNíCIPES EM
POLVOROSA FACE AO .ASTRONOMICO AU
MENTO DOS IMPOSTOS -, VEREADORES
DA UDN VOTARAM CONTRA TODOS OS

.. AUMENTOS I DE IMPOSTOS

, \
i

Eis a prova contrária:

Projéto de Lei nr. 12
.

procedente do Executivo
- AUMENTANDO o Irrípôato de Licença sôbre Veí
culos - Aprovado por MAIORIA na Câmara de
Vereadores nas sessões de lS/9 e 2519 - Sanciona-
do em 4110 - Lei Dr. i42� c

Proléto de Lei nr. 13 procedente do, Executivo
• - AUMENTANDO a Taxa de Iluminação Pública -
Aprovado por 'MAIORIA na Câmara d.e Vereadores

,
nas sessões dej25j9 e 7/t 1 - Lei ainda não publicada.
'. Proléro de Lei nr. t6 procedente do Executivo

- AUMENTANDO o Irnpôsto sôbre, Exploração
Agrícol� e Industrial - Aprovado por MAIORIA na

Câmara de Vereadores nHS sessões de 23/10 e 7/11 O
_ Lei ainda' não publicada.

. artigo sôbre o aumento dos impostos mu- projéto fôsse discutido e votado - cuja, aprovação
Proléro de Lei nr. 17 procedente do Executivo nícípaís, já estava composto, quando noa chega' éra fáto incontestável.

_ AUMeNTANDO o Impôsto sõbre ::>assagens de ést� noticia de Última Hora. .

Feita a obstrução com o levantamento de
Ónibus - Aprovado' por MAIORIA na Câmara Mu- NÃO FOI APROVADA A LEI QUE AUMEN- consecutivas questões de Ordem,' discussões aca
nicipal em sessões de 16/10 e 23/10 - Lei ainda TAVA O IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, que loradas, emendas e retificações das atas anterío
não publícada. deveria ser discutida e votada na Sessão do dia res, os minutos foram' se passando, e já O' relógio

LEI nr. 40 - AUMENTANDO o Impôsto sôbre 28 da Câmara de Vereadores. marcava 21,40,' quando o Presidente Albrecht
. lndustrtas e Proflesõee - Aprovada pela Câmara de Como se disse naquele artigo, havia sido Gumz, impossibilitado de resolver as Ouestões de
Vereadores por MAIORIA - Lei sancionada em convocada Sessão Extraordinária, da Oâmara' de Ordem levantadas pelos Vereadores da UDN com

23/9/61 já publicada. Vereadoree, .pàra ser apreciada' o Projéto de Lei o apoio de João H. Oardoso. e com as marchas e
. LEI nr. 46 - ·AUMENTA o lrnpôsto sôbre n°. 22 de autoria dos Verpadores Julio Zacarias centra marchas datas a aprovação das ätas ante:

Trá1p'res '- �provada por MAIORIA na Câmara de Ramos e João Mathías Verbinenn, que aumentava ríores, resolveu, abruptamente suspender e encer
Vereadores - Sancionada em 22/8 já publiceda.' de 400 a 1.500 por cento o Impôsto Territorial rar a Sessão Extraordínäría, especialmente con-

./
. L.EI Dr. 47 - CRIANDO o Impôsto sôbre, Bici- Urbano.' vacada, sem que' 'se discutisse ou 'votasse' o

cletas' e seu EMPLACAMENTO pela Municip�lidade Reuniu-sé .,
o Legislativo Municipal, tendo AUMENTO A JATO do IMPaSTO TERRITORIA"L

- Aprov,ada por MAIORIA pela Câmara de Verea- comparecido os· Vereadores Albrecht Gumz,1 João URBANO. .

dores��" Lei! sancionada em 22/S já publicada. Mathias Verbinenn, Henrique Boeder, Julio Zaca-
.

Não tetido sido' discutido' e aprovado êste
Estes os projétos de Lei que tramitaram pela rias E.amos, Erich Batista, Vitóriq Lazzaris, João Projéto de Lei, fof a população Urbana do Muni

Câmara Municipal, e. que foram APROVADOS, Hermilio Oardoso, Victor Bauer, Murillo Barreto ciVio beneficiada, pois a Prefeitura Municipal NÃO
contra o voto dos Vereadores Victor Bauer, Mário de Azevedo e Mario Nicolini, tendo faltado o Ve- POD�RÁ cobrar êste Impôsto, com o AUMENTO
Nicolini, Murillo Barreto de Azevedo e Eugênio Vitor reador Eugênio Vitor Schmöckel. qJle pretendia o Prefeito e os Vere�dores que o

Schmoeckel:. .

4
.

_ O projéto' em questão, já' tinha a sua apro- apoiam. -

Mas nao ficou ,al a voragem de aumentos dos. vação\ certa e incontestável por parte dos seus Os contribuintes só pagarão o IMPÔSTO
imp()st<?�.�. .

- . 'l autore!!, que con,tavam com 6 -dos 11 votos dos TERRITORIAL URBANO, na ...es....
, FOI AUM�NT�Dq astronômicamente (en'!e 150 componentes da Oâmara Municipal, � tanto isto é base do lança ...ento d�

e 2.000. - dOIS mIl - por. cento) o IMPOSTO verdade. qu� o Prefeito M,!nicipal, ao expedir '�s t9&t, NEM UM OENTAVO À MAIS.PREDIAL
.

,"
'. INOTIFIOAÇOES de Lanç�mento, já nelas fez.

Usando uma faculdade .q'ue lhe confere o Código constar o IMPOSTO TERRITORIAL URBANO Aqueles que forem,no mês de Janeiro pagar

,TributáriQ o Prefeito Municipal, mapdou fazer por um, com o astronômico aumento pre,tenàido por ele, � seus impostos na Prefeitur .

Municipal, DEVEM,
"funcionário Municipal, uma REVISÄO de todós ·os pelos vereadores que o"apoiam. .

. pedir ao funcionário encatreg,ado da cobrança, que
I,ançamentos dêste l'!)pôSfo, e depois dO' lev,antamento, .' Os Vereadores João H., Oardoso, Victor lhes. mostre quais as importâncias pareceladas á

. óóva r��isão' agóra partidária e pará amigos do Bauer, Mario Nicolini e Murillo Barreto de Aze- pagar, tais como, Impôsto Predial, Limpesa e Ilu-
peito, .procedida. �elo -,-próprio Pre�eito - e expedidos vedo, foram 'para a Sessão, com a determinação minaç.ão Públic�, Licença de Veiculas e o Territo-

. os aVIsos e notlflcaçoes. ,I de vO,tarem contra o proj,éto, e esperavam contar
rial Urbano, e' qqe verifiquem se o

.

valor do Im-
o' - pôs,�o Territorial Urbano, E O MESMO QUE- FOITêm sidol um "Deus nos Acuda" . . . a!nda com:o apoio dos Vereador,es Vitória ,Lazza .. PÁGO EM 1961.

"

.....

Choradeira' de todos 'os lados. . .

rIs. e Henr!que Bo�der. . Os I,demais impo.stos foram aumentadas, quer. Com estes dOIS Vereadores estavam no fIrmeArrependimentos e r�voltas . . . propósito. de ap'rovarem' o aumento do Impôsto por Leis: quer por revisão de lançamentos, mas o

. ,
. Todos, illdistintamente procuram uma solução Territorial Urbano, e dada a impossibilidàde de Territorial não �oi aúmenta'do nem por' Lei,.e nem

Para o AUMENTO A' JATO. já se,cogita de recursos uma vitória na votapão, os Vereadores João H. poderá .ser por revisão. E não pode ser cobrado
Y com aumento_ \

.

I. administraJiyos; de mandados de segurança para o OaI:dos<?, Mario Nicolini, ,Victor Bauer fi Murille' � 'Oaso o Territorial este]' a aumentado em rela-Poder Judiciário; de promessas para os Santos mais Barreto (\e Azevedo" decidiram fazer obstrução -' \-

fortes; greves; queqra-quebra, e até para "Des!,achos dos trabaJhos. ' çao aq valor do pagame�tö de 1961 NAO PAGUEM,
de ·Macumba".

'..

-

Assim é que ,graças a atuação eficlentissima pois a s,:!a cobrança é 1.I.gal. ...

Também, pudera, a disparidade do lançamento do Vereador Victor Bau�r, secundado· pelos Ve- .' Á, titulo de esclareCImento aos contrIbumtes e

é, alarma'nte. . I
readores João H. Cardoso e Murillo B de Azeve-\ leitores traQscrevemos o § .34 do Art. 141 da Cons-

. ,Vizülhos, foram aumentados, um em ,150% e' do, foi organizada uma verdadeira ob�trução do� tituição Jj'ederal: "

outro em 1.000%.
\' trabaJhos, impedindo<se assim que o malsi�8do

\
(CONTINUA·, NA ÚLTIMA PÁGINA)

r- I

E, caros leitores, que dizer agóra?
Foi ou não foi um lamentável ENGANO?

Um ENGANO NA VOTAÇÄO!

Notícia de última horo
A·UMENTO

. .

DE·
.

IMPOSTOS

!

, ,

\ I
, .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(fundeçõo : flr�urmüller - 1919)
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IDiretor:
Eugênio Vitor Schmõckel

I I

1----:"
ASSINA 'fURA:

\ f\nual . . .
'" Cr$ 250,00

Semestral. . • CrS 140,00

SOCIAIS' II Dr. Francisco, Antonio Pi«;fiolie
:MI:�JIIJli][CO

CiJmrgia Geral de adultos e eríanças - Cli
,'nica Geral - Partos - Operações -,

, Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialisaa 'em, doençfJs äe ' crianças
Atende no HÓSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12�hs:-HOSPI1fAL
JESÚS ,DE NAZARÉ das 1,5 as 18 hs.

/,

II o
!

garotinho Irineu' D' 3
A'J1ivel'sários Araldi, Ailho do sr. Ba- ,U1J :

(
,

tista Araldí, residente em _ A srta. Arlete, filha
Est ada Nova do sr. Frederico Schwe--Eoeem anos hoje;' r ;

. , _ o' jovem O s m a r dler, residente em Estra-
- A srs. Minna, espõ- Gascho, filho do sr. João da Nova;,

ç O:H. lIIJ]PA _:_ SANTA CATAH..BCNA
sa I do sr. Francisco Mo- Gascho, residente ,em _/ o sr, Rícardo Buer-

:- .;.... ---=

drock, nestt
cidade.

'

; Jaraguàzipho. ger. I

Fal!em�osd";anhâ: -. IJia2:, IJi�4�r: Waldir O. RéinOI�
- Os [ovens Almiro e - � sra. Adélia, espõ- Rb" ld t

II II tAdernar. filhos do sr. sa do sr. Vitório Lazza- JO�n;i�I�; r\es� en e em
ADVO'GADO

,

r .'Pedro Winter, nl cidade; ris, nesta I cidade;
,

- a sra. Reinilda,es-· .

J
'

- K sra, Renata Bu- - o sr. Arno Müller, J é Ríb
. ,

row Hutenuessler, espõ-' 'nesta cídade ;
pôsa do sr, os 1 erro, Escrit6rio ao tado da, Prefeitura

.

nesta cidade;

��.�:le�:· n���:í�����e" ��:��.��!�1ól�17'!a��� re.íd:n����I1:a�:�I�v:: JARAGUÁ DO SUL

.,__.

.

.

Dia 1°:, - a srta, Eleni Clara,
_-_-----

(
) filha do sr. Germano dos "..,-,-"C-or-r-e-i'o-d-o-P-o-v-ó-"---=' .,-----....-----II!! /

- A sra. Wally Wolf Santos; I Dr. Wáldemiro �azurechenFiedler, espôsa do .sr. - a menina Benílda, um jornal a , ..... 'All jQA DE jQ "UDERqnaldo Ftedler , filha do sr. Herbet Buer- f • d' I '-'�� i::5I�
I

.
- o' sr. João Maria ger; ,.! serviço o povo Rua. .Presidente Epítãeío Pessôa N°. 704

dos Santos ;" ,

- a sra. Catarina Gas- '(antiga residência de Emanuel Ehlers)
- o sr. S i I v e s t r echo, espôsa do sr. João

Cl d d Clínica geral médico _ cirurgia de adultos e criançasStoinski, resídente em .Gascho, residente em õiice i O O aumento
_ Partos . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtasBarra do Rio Cerro; Jaraguàzinho. ' "., Indutotermia _ Bisturi-elétrico . Flectro-cauterização

:=======::::;,1 pleiteado pelos [eraa- '- RáiQS Intra-vermelhos e azuis.

VE"N'D ,E -SE gu��n�:�cJús�ÖÔ{ listas de S. Paulo" Iír-.=-=_-·.. =-::I111111:::;..-.. :;:-�::-::::-::::-::::..···:::-.:::::-::-:::;..-.. ::-:=
..

::..

-

.. :::-_,--::.-.:::----::,..---:::;..--::
..

�.:..

Dois tratores, sendo 1 de esteira, com não deixe de insere- , h
n

.

n
.

I.

� r � F' h
\1

����o��I�S' ��t���a m�:�:m��:ciso��M�j�:e��' �:rê�lt��aSX���:t�:a� di�!�, PAUi��i���ri� li �ur, llUlu�; r�rnanuo 1��II�r II
pneus, com máquina retificada, tudo em bom Ela n e c e 7S e i t a do greve dos jornalistas de II Cirurgião Dentista

'

iiestado de conservação, por preço de 'ocasião. concurso;: de todos São Pabio. Deoidiú o II li
para projetar a cul- Tribunal' Regional do II II

Demaís 'fníormaeões com o sr. v\7a}dO Krutzsch, tura de noss� terra. Trabalho, conceder o I!! I
Oomuaíca a, seus elíentes que se acha II

TA R' d N J á d S 1 S C II aumento reivindicado de I estabelecido em suas novas instalações ures lOS o, o,r,te - �ragu o u -

'" �========::!! II à A G túl í V 1'"'0 II
45 por cerno a Classe I V.\l e 10 s r g as, ,- li

P,.rO ib içãO
dos profissionais da im-li' ao J�do da Sapataria Freiberger ii

I-:--�-;;;'-:-; ;; =�--:-r-I en"=-Od:-=:!e-:::':'e: ���r�·�·�!�;r��:�!���==.=::::=..:-::::.�� "

, � terreno, situado em Pedra profissional de 22 mil I '

FOTO PIAZERA I1 ou ALUGA-SE uma residência I) minutos � Branca, aíímde pescar e cau- cruzeiros.Onovoaumento :
"

I
'

i
sar outros danos, não me

A'dístante do c e n t r o desta cidade, recém- responsabilizando pelo que deverá ser contado a DBPRONTÉ! PREPBITURA - JARAOUÁ Do SUL
.

construída, bem confortável. possa ocorrer, partir de primeiro de
fotografias em Geral --fotocopias de Documentes _

I Informações: Rua Rio Branco, 90 ou � (ass.) RUDOLFO ZIMERMANN novembro. filmes e Material foto - Aparelhos e Aceesórios
nesta redação. �

-

"

A pedido. atende a domicUio 1& tambem
� Julio Sllvaelor Roelrigues . � (r-�=='===--==:::=--==::::::=====::.==:::=, em localidades vizinhas.
� (A casa ficá à Rua Eugenio' Rau, com- � 'ii

'

.

'
"

fi �_Í!!II!IIIiB!II!lIl!I_II!!I8I!II_I!I!Ii!IIIilI@I�8IilII�8IilIIi!Bl �

�
__���d:_�:_:.�,,_._::�:: _

K

...�e�:�� ��_�_�_� !II!" (�� ���V��A ,li:1 tj:-::::::::==
'

��=;:;�:::::=:::::::::=:::==·-_:=::==f-::=::::::�!-- - - --- - -"-"-�!
ii 9,5 Pé�;�i�." 1960 ii I!. lI]ro Gr ll1l n �@G2lSC1blO'II"lII li .

II li ii !i
II" lO' HAR SO N N E N H O Hl

III II. Cirurgião - Deutista li
1'11 f .. lIa",nol Olado,a da, f�,,(a, 84,11

I:. !I II
I 'UA$UÂ DO SUL !sI, di 511)01.".. II Irll. CLíNICA - PRÓTESE' CIRURG IA

..1:..,. I':.',1 ':.' II -- I!
ii IIII' I H ii A�. Mareclial Deodoro, 587 - JARAOuÁ DO SUL, ii,�::�:::�=:::::::==::::::====:::===_-=,::::::::::::====:::=:di II Defronte a Igreja Matriz '

li

, �":::::::::==:::=:::::::::::::::=��=:::::::.:._:::=:::=:=== :::::::::::::.,d.,J

, .

BNDBR�ÇO :
'Caixa Postal, 19

Iflvenida Mal. -Deodoro, 210
Jaragua do. Sul - S. Catarina

-
"

, .

Frutife'!IJs e Ornamentais
, '

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, J a
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélías, Ooni
feras, ,�almEliras, etc.��e,tc.
PEÇAM Cj\.-,TALOGQ

ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPA', -

•

c::::::::oc:::::oc:::::=->!'<;::::=III:::::::=C:=:::O

II,

•

JARAGUA DO 'SUL"

Apo'thek�' "S.cb ul-;;;-'
MEDIKAMENTE UND PARFÜMERiEN
, ,

, Das Symbol der Rechtschaffenheit, ães
Vertrauens und d�r Dienstbarkeit, die Sfe

(. ,am besten zu den geringsten Preisen bedient. \

I
--

\
.

tF="'=�===�======"='� Dr. fernando H. �pringmanß
II I. It•• e I. .es e _ II.··· II
II ' li
II II
ii - JARAGUÁ DO SUL -- II
II II
II \

.

II

I II Medicam�tos '8 Per�umarias, II
ii Simbolo de Honestidade li
,i Confiança e Presteza ii
II" .

..
,

.

'

II
'" I A que ,melhQr lhe aiepde 'I
ii .

'e pelos menores preços. " !i
II, . ,

. 'i
, �:::::::::=:::===:===:::=======:::===�::::::=:::&

Söb êste rHulo, Gustavo Quadro abaixo foi extraido
Corção divUlilOU na im· do oportuno estudo:

'

prensa carioca judicioso Maiolle 1940 Cr$ 240,00estudo sôbre salários e J d 9
inflação, analisando o

aneiro e 1 4Õ» 300,00,
Nov., de 1943 ,

» 410,00problema e t; alinhando Dez. de 1951 » 1.200,00important�s dados basea- M' d' 19"4 '240000
dos no salá�io' mínimo d� )ur�� d: 1956�: '3:800:00atual Estado da Guanabara, Dez. de 1958 » 6.000,00

!i-..�======i===;;;;;;;;i;;;;=======;;� ex-Distrito Federal. O Out. de \1960 » 9,600,00
/

�

Out: de 1961 Cr$ 13.440,00.� •••••••••.:��(:'••••••• �� •••••••••• � ••••••••• JQ� ••••••••• .:�.·•••••w::�••�.ú•••• .:..'.·••••••••0 ••"==u_n-:j5:Z:=!5f5U-! H :r=:;_:��iE • """"."i ie;;�i!i!lllra!! 1
�

p., :1 g -

'

m
"

Extrapolando a parábo-

.�:�' Vitória '':Lazza�is ,.�.�l N !llJr�. Ml1lllr,m�' JBjarrd� �e A7!.eve�o"1 �:d•• iD!:r�:o:pr:���;.��H � Iii II
.

I'" 1961, como se d�í por'.�. VE,N,DE DIV,ERSOS,' L,OTES '�:'l ·1P.1, , ,II ••••,G... l,i'l' diantesemantivesselinear,l - '. I. 1 "U Gustavo Corção conclue·[� . .' ;NES�A,�IIDADE, E M.AfR,' I, �) Iii "1,. .'

,.,
• I afirmando que o salário� } 1 Casa de, Madeil;'a e 1 terreno cl 1.250 ms2;. �1 a: "

Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro

I
mínimo vigente na Guana-

I:
l'�ropried'ade ,na cidade com 2. casas é. 1 �J III d,a Fonseca nO. 122, p�ra ní�lhor' s�r�ir seu�, c lie n te s ; bara, em 1980, será de

: morgo de terra;, ( :I:� ,iii '.1'. ,Cr$ 9.000.000;00 (nove 'mi-.' .' .
• n mantêm estreito,'intercâmbio' )'udiciário com os Esc.rltórlO� '1s= l' Casa de Materia� com 1 morgo de, te�t'a; �::: ,

' .

li Ihões de cruzeiros) quando
l�, 1 Casa de Mat�ria:\, c,?m 1/2 morgo pohto' )1', de A,dvQgacia 'pR. U,ERCILI9 A�;EXANDRE, DA �JUZ, III um' càfezinho custará qua
l� ,

para comércl�5 '. '.
"

' �1111' cOI\},séde,em Joinville e'S�o,FraNcisco do, Sul; está em m'tro,' mil cruzeiros, uma

[�. 292' mo�gos d, t,erra( próprIO ·para, ���,ana, �: 1"'1"1 ,condiçÕ)es de também,'_,. aceitar, c'ausas para.' àqueI�s Qo- 'li' ,r�feição m,odesta' custará

I',
4 (kl. dlstant� dI! Cld,a�e" sendo malS -da ':' , ,

. l' ,',
' ,

'

'. I. '

" '"
I III Icem mil cruzeiros· e um

, metade, mat� \",�r�em., "," ,,', ",! I' marca,s, ,s,�� im,a�9rr� 0,n9��,p�ra, ,�eus �O�S�It�l�tes::: ' ,III' co'�te de cabelo orça'rá por ,P??�r???,cP???VV�V?�'CP???'�P???V??�V?� ������n�I�"��I��;�I���, �rto'de cinco�ta'coDt�s.4
,

I· ... '_" 1 .. �
-
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CIRURGIA Dp ESTÖMAGO }

VIAS, BILIARES" INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

PRE�05em198e
Diagnóst�co Precoce do Cancer nas senhoras

Consult6rio _:. Rua Preso Epitácio Pessoa
Das 9,12 e das' 15-18 horas., � FOJ;le, 384.

, .

J ,

•
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,O��<"''õT-;' O. V·, ·0·,:" o' Brasil e��á jangando.�.
De um amável -leítor,

,_ INO. 2.166
"

re,cebemos recort,e que publicamos:JARAOUl DO SUL (S�NTA CATARINA) I .SÁBADO, 30 DB 'DEZBMBRO DB 1961
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DO 'BOLETIM Comercial, publicação diária
,

O'
.

A. • do Monitor Mercantil S. A. de 8 do corrente

n O t I" I!'f I- a 'd 'I'!J ,

'

gov,erno,
-

.mês, divulgamos as impressões abaixo, do Pro-
� �'. • • ,fessor Ala-índ-dln Mohamed, publicadas nos

.

se, dI·verte "Anais da Faculdade de Ciências Politicas -e,

.1.', Econêmíeas da Universidade' de Bombaim".
O protessor em questão visitou o Brasil e é
entuaíasta nosso, da forma que os Ieitores pas-
sam a ver:

'
,

,
. I

'''Com maís de 70 milhões de habitantes,
com uma área quase igual à da EUropa, o Bra
sil não tem Govêrno;. ou melhor, 'reni dois go·:
vêrnos, mas, nenhum dêles governa, e apesar
disto, tudo marcha' bem e todos são alegres e
felizes. Aborrecidos por estarem- sendo impedi.
dos de trabalhar; contrabandistas, exploradores
de jogos e outros divertimentos, e, também,
fornecedores e empreiteiros do Govêrno se
uniram e ,forçaram a expulsão' do Presidente
Quadros. Em seu lugar foram criados dois go
vêrnos, -um que otíedece ao Presidente da Re
pública e outro que é chefiado pelo presídênte
do Conselho de Ministros. Há, também, um
Senado e uma Câmara de Deputados. Graças
à quaJidade de govêrno não existe govêrno
algum. Todos, Presidente da República, m_!pis-tros, senadores e deputados, nada tendo que
fazer, usam os aviões do Govêrno para passeios,
indo da nova Capital [tôda de vidro, no inte
rior, do pais) para a velha �apital (eonstruída
sôbre o Oceano Atlântico), Todos só cuidam,
de dar ·empregos, às pessõas de sua afeição.

\ \ '

c o R R E 10 1,0
A.NO XLII

(CONTlNPAÇÃO DA la.

"Nenhu� tributo (imposto ou taxa) será exi- O Diário Oficial do Es- qual lorna sem efeilo, de-
,

'd' A'UMENT'ADO '.

t b I . rado, edição 6.943, publi- pois de quasi um ano, umagl 0 .ou
�

sem que a e,l o es a e eça;
ce o inleressante Decreto llsta de merecimento, anu-

nenhum serä cobrado .em cada exdrcício sem pré- n.SF-06-12-61/773"pelo lendoas nomeações decor-
viá autoriz�Qão orçamentãtia ressa,fvada porém' a rentes, de funcionários pú-

,
, "!' '- ,blicos servindo na íisca-tarifa aduaneira ,e o impôsto lançado por motivo ����� llzação .da Secretaria da

de guerra".
'

"

'
,

. Cure' seus mates e poupe seil Fezende.
'

c,' ,

bom dinheiro comprando ,na

Qualquer aumento novImpcsto Territo. ri�l Ur- .FARMAGIA' ,NOVA Sem entrar no mérito do
b

'

II I d d d d assunto, deparamos entre'ano, e:' ega an o margem que o preju ica o
lIe ROBERTO 111'. HORST

'

quantos foram rebaixados,tenha Q am�,��o. de MANDADO DE SE��RANQA � que dispõe de maior sortimefl:- O nome do nosso fiscal
parar o Judíciário Jaraguaense.

\
ItO na praça e oferece �eus arti- esredual, sr., José Bayer"

,. "

gos a preços vantajosos .l Martlns, que' passa de
, Qualquer aumento de impostos sórnente podera Rua M�. Deodoro 3 � Jaragua Agente fiscal pera.Auxí-

ser cobrado' pela Prefeitura, medlanre i Lei expressa ���� liar de fiscalização, se

que o autorize. E ésras leis devem. ser votadas AN· VENDE SE g�ndo, ainda, decre!o do
TES .do início do exerclcio seguinte. Não tendo sido

- dla 14: 11 61! pubh�,��o
, ..' d: U

" .no c acrrne cltado DIariovoradp .e aprovada º lei que euronzeva o aumento o m Terreno com a r e a Oficial. ,

'Imposto Terrilorial, antes de 31 de Dezembro de 1961, de 5.800 mts.ê. Treter em

a 'Prefelrura em 1962, não poderá cobrar êste Impôsto JOINVILLe. À Ruà 15 de ôe vierem conftrmar-se
com o au m e ii to Y

.

Novembro, 367 _ Fundös as nossas previsões, va-

mps ter o seguinte qua.dro

rE····7S··�P�E··�T�A��C···�U··��L·······�A······�B····�1··�I···11S��El:
" ,',

. :1,e
concursado pera Auxl-

� ,
, • ••

.

� liar
.

de Fi�calização,l. pro-
:, . � movido e Agente FIscal,t: ' . .

"
"

',. '. �1 por merecimenlo, sera da-
f� As -Loias DaUAT colocam ii sua disposição �1 �ui P?r d�ante Auxiliar de
f: ,I

'1
ftscalízeçêo da zona em

i� uma. completa linha de artigos domésticos: i que fôi fiscal, em bora

I!
' • : possuidor de concurso re-

: F O G Õ ES' A H E L lOG ASI: guiar e, no seu lugar, Isto
i : é, no lugar de Agenle fis-l: das af�m�das 'marcas WALLIG - BR'AS,TEMP -' BRASIL g calo governo nomeará o

li SE M,É R - G E R A L I.....: ti A K O
'

B I alu�1 Auxiliar �e Fiscali:
�: :1 zaçao, que nao POSSUI

�� .prestações mensais a pé,rti r de Cr$ 79°,00 �J concurso de espéCie al-

ti PIANOS Schwarzmann MÁQUINAS D E LA VA R ;� �::a;UdO,' sem entrar na

��: R'O U P Â ALVA �'BRASTEMP' -' ENCERADEIRAS - '.::.1 apreciação do enlão Agen-
_ te 'fiscal, sr. Antonio

BATEDEIRAS e LIQUIDIFICADORES - marcas Wallita, Zimmermann, .que foi no-

� Arn� � DQuat. - GELADEIRAS BRA�TEMP ,�1 ;ue:ndc�a f��C��nceu�soc�::��
f::.:

.
\

:.�� larmenle reé'lizado, que 'o
A

'

Lo)-as DaUAT' comunicam ao púb.lico governo achou de perse·

t.
IS· I

�
guir, demilindo-o e que li

� que acabam d,� receber a lin�!l,coJ1lple�a dos Fogões a Gáz � Jusliça repôz' no devido
.... lugar. Êle que é Agenlefi ' da afamada 'm'�rca GERAp, com pl�nos _a partir, de Cr$. �l Fiscal, por cúmulo dos

g L500,po mensaIS. R6dl.& e Radl.l..s General :1 cúmulos está
......

completa.
r

"
. . I 'J mente fóra de suas funções.[� EletrÍc.e mais u!Uá li�ha completa ,de ar�igos' domésticos �l A •

�
, a sua. escolha. No mes de Na tal temos um plano para :) Ao sabor dos IDteresses

,
'- . .' :J mesquinhas esquecido dos

: to�os poderem presentear seus entes querIdos. 1J ,amigos.
,.

,

fL.,
GE'L DEIRAS Ch" · PRESTACÓES MENSAIS :1 Vocês já viram coisa.[� -.'Recebemos' A . amplon -- JesJe CrS 2.300,00 1J rriais interessaQte. E porf: 3 favor, não Falem em per-

l, 1(�:1.: Lh"J.a'sV.' � S I TE - NOS SEM C'O M p' R o. MI S A O

:.�::BI seguição.

[ D'OUAT Fifja� JARAGUÁ DO S-q-L - Fone 285· 'O negócio é na base"..
. Rua CeI. Emilio C. Jourdan 83 da honestidade, B, se não

l�:,
"

.
-) ('

Matriz em J O I N V I L L E �.1 fÖr, não há dúvida que o

l 3 governo- s� diverte.
.

f:.:: Concessi.o,nários ',DK,,UI. VEMAG Äulomovel Per,ua Candango .:.:.l
I

f

� '!'
l Colaboração do JIL, em.

�

e:;':':"·�···.·····,,"'··:······'jr·.··.··.·':.r·"·.··.·,:,·.··.··.········:·.··,···.. ····,:,:.:.··.··.·,�····.·�D··.··.·,����·.··:\.·'!õ 16 .. 12-p 1
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EI t"e D'�ãO· . aontribtlintes.· muniCipaiSI

O povo paga os impostos sem discutir e a arre

capação >é aplicada em pagar a08 empregados
do Govêrno, maís de 800 mil, segundo me in
formaram, e, também, às fôrças armadas. Coisa
que encantou foi o comportamento dos bandí
dos, como chamam no Brasil os ladrões e as
sassinos. Enquanto estive no Rio, os jornais
falavam mim bandido, de nome, "Mineírínho",

,

.

À Polícía . perseguiu êsse homem durante días
e êle andava dando tiros. de um lado para ou
tro. Uin dia êle t:l a Policia entraram em acõrdo
e êle s,e, deixou, prender. Certamente fugirá
cbm o consentimento da Policia, como já fêz
de outras vêzes e começarão as correrias que
divertem o po�o

.

e ocupam os policiai8. Só
num pais altamente �ivilizado tal coisa poderia
acontecer.

.

Há, no" Brasil, alguns espiritos inclinados
para'o pessimismo e que vêem com maus olhos
o que está acontecendo. j\ grande queiXá dêles
é que a vida, está encarecendo excessivamente
,e' culpam' por isto a inflação alimentada pelas
ernisfSões de papel-moeda, nAcessárias ao pa·

, gamento dos empregados do Govêrno e os mi
litares. São queixas injustas. Para evitar 8.S

emissões de papel moeda seria necessário que
o Govêrno demitisse empregados e reduzisse
as fôrças armadas, o que lançaria na miséria,
milhares de parentes dos governantes e dos
membros do Parlamento. Tal solução não, se '

coaduna com o espírito gene:.:osO'do povo bra- '

sileiro. De outro lado, não' há motivos para
aborrecimentos�' Cada vez que os preços au·,
mE"ntam crescem os ·salários. Em vinte a'l.Q� o

salário·mínimo' cr�sceu de 6 mil por c��o e

os preços 6,200 por cento, crescimentos que
se equilibram como se vê: Dentro de vinte anos,
saláriofil e preços terão crescido de 2� mil por
cento. Que mal haverá nisso� O importante é
que',cada um tenha o que comer, não sendo
necessário que seja muito, porque o clima -quen�
te permite viver com pouca comida. O Brasil
apresenta, um admirável exemplo ao iIlundo�
Um grande p�íS que vive �bem e feliz sem.qu(l .
quer espécie de govêrno, em plena anarquia:'.

"-

É' isso mesmo. Graça's a Deus, tudo no
Brasil é assim, a maior batalha foi a de .Itararé,
que não houve, e o principal é que as explo
sÕ.es, revolucionárias vão acontecendo sem

s,ãngue e com o ortlinas soluções legais. A lei
ê muito plástica -

e se presta a tôdas as aco

modações. Quanto ao verbo jInga r, está em

plenQ funcionamento. ,O Brasil está jOlluando ..•

�,

NÃO P'AGU'EM SEUS' IMPOSTOS SEM ANTESyVERIFICAR (>
QUÀNTUM DE CAD,A IMPOS'T'O OU..TAXÁ. A, ,PREFEITURA
MUNICIPAL EXPEDIU"NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTO IN�
'CLUINDO O IMPOSTO TERRITORIAL,' URBANO AUMENTADO
,'ÇON�ANDO, ANTECIPADAMENTE 'ÓOM A APROYAÇÃO PELÀ
'CÂMARA DO' PRqJÉTO DE LEI Nr. 22. 'GRAÇAS A ATUA.ÇÃO
DE rQUAT;RO VEREADORES O AT)MENT'O NÃO FOI APllOVA
DO. PAGUE o IMPOSTO, TERRITORIAL' DE' 1962 NO MESMO
'VALOR DO QUE FOI,PAGO EM 1961. 'NÃO 'HÁ,'LEi QUE'. OBRI�

, QUE. A ��T� PAGAMENTO. COM ,MAJORAÇÃO. ,c.U I i:;),·A ,D O l' It RiO��_�����te,,;���e:oan;���:.. :·�e�:�;SÊ j A I' PR E CA'V IDOI NÃO -SE DEIXE, ENGANAR1 ,Ir "A Criticat', Manau�; "A Voz do Agreste", Caruar�.
---

/

Agora, pelo. que dizem; os dois felizes patrões
desta, terra tropical. tinham tários candidatos
à ..direção da Carteira Agrícola e Industrial do
Bànco do- Brasil. Solução imediata e nDS�a.: di-,
v:idirarn � carteira em �'quatro fatias. Conten·
taram, a�simj quatro amigos. Grande Pais, grj:ln
de povo.

É, verdade, o titulo do artigo ge que trans
crevemos 'os 'trechos acima é "E r a s iI, um

exemplo para o mundo",
\ ,

CARLOS 'DE ARAÚJO LIMA'
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