
Dia 14 de Novembro
Progresso ,COlD

Q
Baile, na

a. presença d'Os

I

, -,

ande Soe. Atiradores,
,Futurislas

Afim de participar dos
8c Jogos Abertos de
SantaCatarina, a realizar'
se em Joaçaba de 6 a 14
do oorrente, seguiu para
a cinquentenária cidade,
uma delegação. órganisa
da pela Comissão Muni
cipal de Esportes, recen

temente constituída em

JaraguA.
,É 'o Chefe da Delega-

rt • t: d 5'· G'I· Qão o sr. Dr. Guida Fis-

,-,orup'a ncmenage'a, o nc euecrc ,a erJa ,��e�if:c:::::uJé:?_iCCr;"
,

'

d A I' nista Milton Stange e Rau-

O vi,zin�o 'Município de, do resid�n�ias e j�rdins I i_�leiro. E la,l foi o enru- s.w'Ci� que se realizou e' r e peiro - Paulo Papp.
Corupa fOI alvo de home com especimes paciente- eraemo pelas orqnídees de el. semana, em Gorem- A'tLETAS - Xadrez:

ni:Sg-em' na ,Europa, por mente critl�os pelas mãos nossa rerre, que o Oon- butgo, com a assistência JlIraguá, do Sul está se Rioardo Feldeus, Edson

ocasião'da Feira da Suécia. brasileiras. suledo dos Estados Uni. de -cêree de 200 mil vlsí- projetando no campo .eul- Araújo, Guida F. Fischer

De há longós. anos, os Asstm "aconteceu" a dos-do Brasil em Gorem- tfÍnfes, espectalmente da iural. Em contácto com o e suplente Adolfo Mahfud.
homens que habitam Co- FeiradaS!lécia,ondeforam burgo,dir.igiu,oficio,abaixo escandinávia. ,-, sr. Werner GURlller, tomamos Atletismo: José Augus-
rupá, ennge Hansa Hum- exibidas plantas e Ilôres, reproduzldo, que traduz 'o 'A •

' conhecímento de sua dis- to Caglioni. participando
boldt, dedicam-se 'aos muitas' delas como crla- mérito dos homens de l. ,ro�a� unanrmes �s co... posição de entregar ao pú- e-m 4tlO,800 o 1.590 mts..

problemas da naturesa, com ções exclusivas, aguçando nossa rerra que, vivendo menrartos a r�spelto �iJ blico leragueense LIma ga- Leonardo Ferraz, em 400,
especial carinho pera as desta maneire o tnteresse nas encostas da Serra do boe apresentaçao e da boa leria de arte, com eexpo- 800 e � 400 mts. oonr bar

árvores, planlas e flôres. dos habitues pelas rarida- Mar, promovem o nosso qua II da d e das plantas sição de cerca de 100 qua- reíra.

Nasceu dar uma atividade' des apresentadas nessas Pafs através de espéctmes expostas. dros de sua autoria. Saltos Ornamentais:

"sul
. �e;"eris", dando ao mostras.

.' •.

florais 'de,' alté cotação' Congratulando-me com Os quadros a _ serem
Jurandir Lombardi (Ulla).

MUDlCIPIO, ao Estado eao Na Felra
.

da ôuécla em todas as pares da Vossa Senhoria peloêxifo àPresentad�sl re,ferem-s- à E BasqueDteb6_I: . TécAnil�o'Pafs robustas divisas em parnclpou, lambem, o co· terra.
I

'

"

,

rasmo a�IaDl - t e-

forma de dólares, marcos rupaense Alvim Seidel, Eis o' inteiro reôr da obtido, aproveito a opor- pintura c ássica, alguns tas: Douglas Konrado

e libras ,esterlinas. Durante com suas raridades em mentíesteção oficial; ''-Pre- runldede pare renovar os dêles como cópia de es- Stange, Ilrneu Augusto'
todo o ano, epreciévels matériade orquídeas, ponto zado Senhor: Tenho o p�orestos de consideração tamp_ famosas, parte el Raduenz, José A. Klitzke,

ld d d O d' 'f V cançando a naturesa, Sou- José C.' Néves, Buchen
_ quann a es e plantas alto do seu rqui eârlo prazer de in armar a assa com que me subscrevo, bemos através do renome-
vivas e secassãoenviadas Catarinense e por isso öenhorle que obtiverem o Are nc to s em e nte -Ass. Raduenz, Udo Wagner,
pera rôdos os quadrantes muito procurado pelos melhor êxito as orqu,jdeá Alvaro Valle _ Cônsul do

do pintor que está crian Ernaldo Barrel, Clécio

do globo térréstre, enfeitan- -orquídeôlllos do mundo cees expostas na Feira da Brasil,"
do uma técnica que trará Olavo Bastos e Lauro O.

I,' nove fórma para os seus Braga.
I'

II Quadros, por íntermédto da A Municipalidad� espe-

Rainha des W II h e Im, L a u f e r Nosso ��im���ã�u!n:i:��c�a��� ��lé�:s j�!�ma ree��!is:nt��
se sinta defronte do qua- Qão Jaraguasnse, consiga

:E:st,u.qall�s de 1967 �,� éô�:;���g96ó�r��f����?rI�' Aniversário :rh��dc�-mao p�sa��::êsâ: :�ei:�:�' :�u1�:��ob��
D·

'.1'/
t se:DQa do sIr.' VI'ctor Baller, do estimado cidadão Wi-" uma janelR. . ·adoo-m1ngo passaoo eve lhelm Laufe'i.'. Técnico ,'T,' •

lugar a coroação da Rai- Prefeito MuniCipal. Eugê' dos mais competentes", A_ passagem de mais J O sr. Werner Günrher é, ---"--.-------

nha e, das Prinoesas dos nio Vitor Schmöckel, Pre· um ano de vida do nos I '.' d O'empresta o seu conneci-
'

-' .

.

au ar mUhO procura, o nas r'ç me tEstudantes de 1967. do sidente da Câmara' dE' 'à C' h- á
80 sem�nárlo contlOúa galerias de artes de São, a· n O

Ginásio Normal "Leonor Vereadores, Clécio Espe- menta ompan la ,M '

re.percutlOdo além fron- Paulo "e do Rio dB Janeiro,
Q ..' quinas Famac, da qual é D O i B

...

P r 1968de loJouza Neves. A sole zimt Da. Zenaide Espe- d f d
teuas.. 0 s�. ta r, _e·. para ond� vende a grande a a

nidade teve lugar uds zirn, Diretora do Ginásio um os. un adores. cker.
_

d�nâmlCo Prefeito maioria de suas criações
amplos salões da Socieda- e do Inspetor Estadual. Acr�sce dIzer que (} n�- de Sao Bento do Sql artísticas' entretanto dese-
de de AtI'rado' res p'ro- E

.

d sião tal1clO teve um sabor cognoml'nada de "Sul·pa
' ,

.

m mela e um a

e- lespecial para o veterano' ')' ja incluir a nossa cidade
grasio, (Salão Döring), htllral�ente tomado .p

. integrante do Az de Ouro" Catari';1,.ense", r«:cebemo� entre aquelas comunas que
com a) presença das au la mOCIdade, as autorlda

pois presentemente �8tá a segUInte mamfestação: possuem acendrado iute-
toridades locais., desdanQarama vals8come- 'b d

.'

d resse pelas artes.
Cerca das 16 horas 'foi morativa do grande con. rec� .en _o � vIsita e "Apraz,me, como Pre

b'd' R
.

h d .10- d d uma Irma, vIDda da Ale- jeito de São Bento do A Galeria de Arre, deve-rece I a, � alO a. e cu.rso, p.rosseg.ulD o � �- manha. O seu vasto cl'r
.

1ge6 ·d d R h t á Sul, enviar o,s meus elu· rá ser instalada à Rua
u ,tlegul a_ � am a mmgoelra a e s p!lmeI I culo de amizades, como

de I96?, Srta. IrIS Br�ns.e ras h:0�as do an�)Jtecer, não podia deixar de ser
sivos en�ômi08_' ao Hus- loinville, num prédiO dpro.

das Prmcesas DorotI NI prestlglllndo a ramha e
co

' tre diretor do "Correio, prij:ldo, 'entre as proprieda
colini e Norma Salai. I soas princesas, bem como I mpareceu em p�so, pa, do Povo", por ocasião' des do sr. Oscar Ci'elusins,

ra um amplexo fraternal d 4" .

á
-

dê' SA ceremôoia contou. a ex rainha, /Srta. Daisy .
" o O. aOlvera 1'10 sse ki e a ociedade Vieirense.

entre outros, com apre- Donath.
e para deseJar ao nata- vibrante e corajoso sema' 9pö'rJunamenre serão
liciante muitos anos de nário. �

,

"convidadas as autoridade�
vida.

.,
do Município,paraainau- fmp' 'regador'-

"

_ _

Na múltipla eV?lu' guração da Galeria de Ar- t '

'

,

-

·

Bo'm'bel·ros' Rec'e'bem Jeep -::
'

,

'

N t
çaQ d� uma comumda te. sob a direção do arfis-' & l�gi8Ia�ã� traba'I'hl'S-'

,
_

, ',Campanha de Educacao de, a Imprensa, é sempre ta, sr. Werner Günlher� A ')'

, Civlca, fator relev��te, n!! f��,
' -, ta impõe a' criação de

�

" mação da' conSCIênCia E'
,

" ,

"d' 1 condições especia'is para7,
pelo Prefeito Victor l3auer, O hasteamenta' dd de uma comunid8de sen. mprega OI., que <fique, preservada a

devendo a viatura ser de Ban�eira e. (j éan!o 'do, por c(Jnseguint�" di
"

A $êgurança dos te,us,
saúde' dos, empregados

granäe valia no combate' do 1!100,�aclonal sao nâmica fôrça moral a nos 'locais de trabalho."
às chamas. O projero de obrlgatorlos, umavez serviço da coletividade. empregados � umt! preo- 'Á iluminação deve ser

lei, depOis de passar pelas por semana, em todos E sem dúvida "Correio cupação de que não te uniformemente distribui-
Comissões respecliva�: foi os es!abeleci�entos, d� Povo" pugnou selJl-

deves descuidar. Zelan- da, geral e difusa, a fim

aprovado unânimemenle I d� �ualqu':.r �r8u de pre através ràdiosa exis· �o por ela, estarás sal de evitar ofuscamentos,
, enSinO, publicas ou teAncI'a de 48 anos _ "pe- vaguardando í!I tua pró- reflexos fortes, sombras

pelo plenário, em primeira particulares. 'las grandes causas. em �' emprês.a.)' e contrastes excessivos.
discussão.

(

beneficio de uma comu- --"",---'�----------------

���������_.��/���������'�d�eo��mepro�e·D�ep�a·� 'O���, bng� �·S�

C O NI P R A O O R· r:�utrOS:lm. aproveUo a
.

Esta �:g'!!���!!i�!�re o dever
oportunidade, para agra, de publicamente, agradecer a decidida cooperaçãodecei-lhe as elogiosas do jovem e dinamico Prefeito Munieipal, .. sr. Victorreferências 'ao municipio Bauer, junto a secção da Diretoria de Ve'iculos
de São Bento do Sul, púbr d'
quando do seu 94. aniver- IeOS, não me lOdo esforços e bôa vq,lltade, no

sentido de Jaraguá do Sul ser adotada de umá
sário, de f?ndação. efieient:3 sinalização,' contribuindo desta. forma

para o' disciplinamento do transito, tornando-a
assim uma das primeiras neste genera no Estado.
Em 5 de Outubro de 1967

"

�'Leonidas fferbster, Ten. CeI. Delegado de Policia

Pessôas cujos comparecimentos é ,;Solicitado
a Delegacia' de Polici,8 para assuntos de in,tertlsses
par�eulare& ,

/

ATvino Moller _' Erhart' Kupas - Rudolfo
Klabunde, --- Ewaldo' Maestri e -Adelino Schiodini.

Leonidas Herbster, Delegado de Policia.

Fundação;
Ârtur Müller

.
I Diretor:

eUGeNIO VITOR SCHMÖC�BL,
,lmpresso na:

Soe/.eI.de Grá/lee Ânnltl. Ltela.

VIII', Jogos
�bertos

Orgão de maior penetração, no interior do nordeste catarinense
I � �__�J __

,

Ano XLVIII .JARAGUÁ DO SUL (Santa Oatarina) Sábado, 7 de Setembro de 1967 - N.O 2.454

O sr. Prefeito deu entra·
da no Legislativo o proje
lo do Orçamento, p a r a,
1968. - De acôrdo com,

os dados inicialménte co

lhidos, a receita ficou
e'sfimada em

NCr$ 1,500000,00, ou seia,
um, bilhão e' quinhentos
milhões de cruzeiros anti
gos. A �espesa, foi fixada,
em igual mODlaQte.

Deu entrada na Câmara
Municipal, . projelo de lei
do sr. PrefeiJo, Muniéipal,
doando ao Oorpo de Bom
'beiras Voluntários de lara
guá do 'Sul; 1 jeep usado
da muniCipalidade, A idéia

partiu do ver�ador Sigolf
'Schünke, afinal acaladà

ELETROMOTORES ,JARAGUA 'S.' A.,
'precisa de, elemento dinâmico, com experiên-'
cia, em materiais elétricos, met�is, máquinas
e ferraIp.entas, para exercer as funções de
cOJ;Ilprador. , ,

'

O� interessados deverão apresentar-se
para entrevista, no horário comercial; muni
dos de documentação; a" Rua Prof. Antônio
E. Ayroso, 83 Jaraguá do SuJ�

,

-Augurando a êsse pres
tigioso Orgão de Impren,
sa onimodp p,rogresso,
apresento, mais: uma vez,
as congratuls9ões dos
meus munícipes. Cordiais
Sauc;lações. Ass. Otair
Becker, Prefeito Mnnici
paI."

'

I
/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



\

OORREIO DO POVQ SÄ!3A:Dq, dia 7-10 1967 ,Página 2,

- Vende-se Vende

"C8HKfIO 00 POlO"
=-==-=-....=-=::>=- Registro CivillBditaI de aita�ão Proibição

fundaç4o: flrturmüllel' _ 1919)
MUD A, 5 �ouR:gN��e��úuâ�\�f�i:� -, I

• ,
'

Pela 'presente proibo
� F,.tll�'a•• O'lIa...llta/. trito da Comarca de Jaraguá O DOUTOR CARLOS RONALD SCHMIDT, terminantemente a entra-

"Co�!êl:j;:::,�ti�:da. Ido Sul, Estado d�. Santa JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE GUARAMI da de pessoas estranhas
_ 1967 • Laranjeiràs, PecegUeiros, Catarina, Brasil. RIM, ESTADO DE SANTA OATARINA, NA FOR- em minha propriedade
Diretor Kakiseiros, Màoieiras, Ja- Faz Saber que comparece- MA DA LEI, ETC. . . sita em Três Rios do Sul:

Eug'n/o, Vitor Schmocke' 'botíoabetras, etc. Roseirâs ram no (;�rt6ri.o. exib.ndo o�, FAZ SABER a tôdos quantos d' presente edi- afim. de caçar e pescar
,
- Dahlias, O_smélias, Ooní- documentos exigidos pela lei tal, com o prazo de trinta (30) dias virem, dêle e causar outros danos

ABSINAT'IRA: feras, �;dÔleira8, ete., etc. atim de se habilitarem para conhecimento tiverem ou interessar possa que, não me respon8abilizan� \

A.ual • • • • NCr' 4,00 casar-se: 'por psrte de CELESTINO MICHELUZZI, brasileiro, do pelo que' posse ocor-

=i:otr� : .' : :g:':::l PEOAM CATALOGO Edital n. 6�'510 de 27-9..67 casadó,'lavrador, residente e .dcmíetííado na loca rer aos, infratores;-
'

Nlimero .tr.sallo. HCrS 0,10 ILUSTRADO lidade de Segundo'Braço do Norte, Municipio de Alvino Koch
Ari Fodi e MàssarlJ,nduba, nesta Comarca. por intermédio de

,

'

__--'-__

BNDBREÇO: Leopoldo Seidel Milda Ramthum F04f seu procurador D�t; Helio Alvez, foi requerida
,
Caixa Poetai, 19

_ CORUPA' _ Ele, brasileiro, solteiro, uma Açio de Usucapiiq de um imóvel situado na Assoel·3pa""o RuralJ�l:Jtad�I�s.d:;:t.:::'-
>

operärío, natural de Ja- localidade de Segundo Braço do Norte, Municipio' y ,

,-- ��c:::::::>c:::::::-c:::::;:::. á d S 1 d
.

T d;e Massaranduba; d,esta Comarca, eontêndo a área '

ra,gu' o � i onnoma- doe 167.250 ms2" fazendo f,rente",c,óm .,terras" do, re -, ,Va"I· Se'r, ,S·lndl·eat'o","--C", A' o ',,' >

"IE" 'i"
,do e residente emJara-, ,

"Irl\�. 'll\mrqTPll'\\lIlf1,�, ��t1l\ lI]l'rp� guá '_ Esquerdo. .neste querente, �und08 com t�rrati,de·Getvasio Martini,
\lJ}.",: .' UM' \T \\IilllJl'Ul� ',. ,"'�\lV <W.

'

�� distrito, filho de Paulo da um lado cóm terras de Lueíaso ,Älexandré e De .aeôrdo � com: a. de·.'
, \, ,.�,' . ; ,,' Fodí e ...de Bilda ;,Li,esem- d�.outro.lado c�� terras d:os berdelros deOeleste liberação dia !lsssmbleia

.
'

_ H' ç dez, .auos foi .introduzido � -no � .ensíno .o:de berg Fodl."
"

. P.az, Feita e justIficaçio dll PQSS8 loi li .mesma �geral
. e�tl'aordinária da,'

Santa Catarina o sistema de Convênios' Escolares. Ela, brasileira, viúva, julgada proced�nte por 'seotenç,a. e,;:para que �be-:, As�ocJaçao R ..ral :I!J,e J1J'"
/

Foi .'uma·inâ'vação;,' um, 'exemplo-'e8tudado� é; imi industriária natural de gue ao con�eClm6n�0: de tO�os mandou expedir o ragu' do Sul, face â ,re�

tado .em outros Bstados di» Brasil. Objetivamente ITaraguA do' Suli domíel-. :present.e ed�tal que ser� afixado ,no .lug",r de ees- eente r;'8gulilDí.ntaçã�,de
falando foi uma, excelente medida adetade, :pois; liada 'e residente elÍí tume- e pu�lIcado na for,ma .d� �ei._ Da�o ,e p!1ssa-: verA a: veteraQa e_ntldade
trouxe b_enetiCios:· iDcalcul'veis para 'milhares e Jaraguá _ Esquerdo, ne. d? nelta Cidade de GuaramIrun,',.aoEi 'VI!lte e sete cla�s�sta. tr.nsform.ár"sé
milhares' de' Oatârióeoses. Basta 'ver as estatística8 te distrito, filha de Car, 41as do m-ês de setembro do ano de mIl novecen- ,em sindicato, à partIr do
de crescimento de 'm'atrfculas nos ,estabelecimen- 108 Frederico' Ramthulll, tos e sessenta e se�e. Eu, .(As) r..enato Carvalho ano de 1968.
tos_,convenl�dos. "A paj'tir de 1�6�,at6"1-967 o nú- e de Maria Schmauch Escrivio, qUe o d�tllogr�fe1 e s,!-bs.crevo, (as) C�r,.
mero de estabelecimentos de ensino particular de Q.amthum. los Ronaldo Schmldt, JUIZ de DIr,euo.
grau médio aumentou de 50, �8colas. As matricu 1

'

C E .R T I DÃO
las de 170OCYforàm a ãà.OOO, 'duplicando, portanto, Edital n. 6011 de 289-67

'

'

,

praticàmente. Sem dúvida' ·nenhuma ê.te aumento' Geraldo' Stricker e '

Certifico que a presente cópia confére com
Ie deve em grande parte ao Convênio. Concluim08 Asta Gueths o original (jo que dou fé. , Aviso ao

.

Co�ércio '

dai que muitos jôvens não' estariam no ensino Ele, brasileiro, 80lteiro,
.

GuaramiIiim, 27 de setembro d,e 1967 desta praça e das loca. i

mé,dio se não fôsse o Convênio. E mais ainds: operárto, natural die Gua- (as) Renato Carvalho, Escrivão
" lidade8 vizinhas, que

existe UI;n compromi810 assumido pelo govêrno ramirim;' neste ,Estadó, ----o
----------------- não i me responsabilizo

perante 'êstes aluD08 e os pais deles. (!) 'd "E I P I"
·

d C d 1 d por dflridas que Tenham
Qoncedemos que os convênios representam ��m����a:�da:e,ri�:h:DJ:

'

seo _ repara ona e a e es o a ser contraidas p�la, mi-
atualmente um Onus pesado para o Estado poiso Esta- Arnoldo StriCker, e de

'

E
'

.1
' ilha espôsa Hilda Bruch

do tem tambémaoseu encargo ,tôda rede estadu"l d� Irmgart Strelow Stricker.
, lerei o' Schmidt. -

ensin9. Adem�is a Conltituição Federal não pre- .

I' B. Rio Cerro-Jaraguá
vê u,m en8ino,/ulterior ao primário grstuito, i,ndis Ela, brasileira, so teua, (Es P C Ex)

,

do Sul, 25 de setembro'
doméstica, natural db

',' •,Untamente para todos, mas apenas para o� que, Jaraguá do Sul, domici- Concurso de AdmIssão '
de 1967

demonstrando, .aproveitamento, proTarem, f�lta de liada e residente em Três '.l I _
I,

,

• _

'Paulo Schmidt
, recursos. Acresce ainda que lO Estado através do Rio8 do Norte, neste die-

'

�s DstruçoßB para o �ong,!rso de AdmlRsao e _-----1- _.

COBs.lho Curador da Fundação Educacional de trito filha de E r i c �
Matrícula para .0 s�o de .1.968, sao encontla,das em

Santa Catarina, introduziu a
.

cobrança, pelo menos
G u � t h s e-de A g n e s t��•• ,

as OrgaDlzaçO,8s MIlItares ou podem ser. 80'
limbólica, de ,uma anuidade nas unidades que G th

(ICltadas por, carta ou &elegrama para o segulDte
integram a mesma Fundação. "

ue, B. enderêço: 'IDá-se entãó um, pelo me'n.os "aparente� pa Edital n. 6.512 de 28-9-67' Escola Preparat6ria de Cadetes ciu Éxérci�o
radoxo: Por um lado o E8tado cobra �'anuidades" CAMPINAS, """"i SP ,

,

" (
,nos seU8 eitabelecimentos, pelo menos nos da 1T0 Varga. e INSCRIOÕES E DATAS EXAME
Fundação, e. pot:' 9utro, dA gratuida,de, "aparen.... Teresita Koglinski Os requerimentos' deverão dar entrada na

temente total e indi8tinta" ,aos estabelecimentos Ele, brasileiro� solteiro, ESPCEX ,até 15 de novembro de ,1967. Os alunos'
particulares conveniados. Chamo atenção, para' as funcionário público, nà.: qae' estão terminando o 4·' ano ginasisl poderiÍo
aspas. O 'paradoxo lé até certo ·ponto apen�s tural de. Ilhota, neste inscrey-er-�e. O calendário de provas �,c seguinte:
"apare,n'le': porque a aDuidade ,dos estabelecimen- Estado, domiciliado e 2 de 'lanelro de 1968 - MATEMÁTICA; dia 3 de

" tOI da Fundação ,sAo de uma parcela. mfnima, e, residente ,à Rua João janeiro - CONHECIMENTOS GERAIS e' dia 5
nos particulares a, anuidade que nQ ano de 1967 PI8nin�heck, nesta cida- de Janeiro - PORTUCU�S.
era apenas .para 80% .,dos alunos, e fixada de filho de Paulo Pedro ) CURSO INTEIRAMENTE ,GRATUITO
um tanto at'bitrari&mente e nio, suficiente para v';rgas é de Maria d'$ , O aluno incluído nás fileiras do Exércio, con·

custear o estudo de um taluno por âno. Os colé- Cunha Vargas. siderado praça especial, durante o curso receberA -"'4����

gios por isso sAo obrigados a olhar o convênio Ela brasileira, solteira, gratuitamente, eDsipo, alimentação e fardamento, CtJre leuS male. e poupe leu

como parcial, e se _ vêem obrigados ,a cobrar aI domé�tica, natural oe Ja- além dos venoimentos mensais fixados em Lei. O
bom dinheiro compranao na

guma coiBa. dos pais, obedecendo assim a tese raguá do Sul, domicilia curso' ê de t,rês anos 'correspondente ao ciclo cole- FARMACIA NOVA
já vitoriosa no Brasil, Ide que a família deve, da e re8idente, à Rua gial.

"

,

custear; na medida, do possivel, a despes8 da Victor RosembeÍ'g, nesta _ FINALIDADE A MAN
formaçio dos filhos 0,0 curso secundário e <superior. 'nesta' cidade' 'filh.., de Os aprovados no Concurso de Admissão in�

, Assim sendo, apó. consultar pràticam�nte Francisco Koglinski e de gresearão na ESPCEX desde que forem julgadOS
todo. o. diretores dos, colégiol conveniados, ch� EU WeIter Koglinski. aptos moral. física' e psicol6gicamente, ,para m-a-

gamoe 8 seguinte conclusio. O Govêrno presta o>,' trrcala e, posteriormente, ingresso na Academia
um serviçCJ altamente elogiávt'l a um grande nú' Edital n. 6513 de 299.67 Militar daI Agulhas Negras (AMAN)., ��.,._..... ;::..
me'ro de alunos cat.rinensel que' por 61te meio Ha:,aldo "HanBen e
tem ,oportunidade de ter uma formação ulterior Lucindà Martins rrr:::::==:======= �-:-::;::- =-�-:-::-=�m====,'))
ao primário e tornar-se cidadlos e mais úteis à III

Dr. Jo·rn' 50'erter'
, ,

�lociedade As escolas particulares fazem o sacri Ele, brasileiro, solteiro.
ficlo máximo de ,dar o ensino o mais barato pos lanaaor, natural de Ja- !!
livel, sem negligenciar a ,qualidade, e a melhorit. ragu' do ,Sbl, domicili-_ Iii

\

'Ide Balários de professOre8. Se o Estado nio des do e residente em Gari CIRURGIÄQ-DENTISTA ,
Ie auxßio muitoà alun08 deTeriam deixar 08 seus baldi, neste distrito, filho II "1-estudol. Se as comunidadel particulares não fizes de Hugo Hansen e de II •••e...lem ésse enorme investimento em capital, proprie- PauUn.. .R�inke' Hans�n. f

' A \ I
> da'llel e pelloal, o E8tado deveria fazê.lo, com ',Ela, brasileira, solteita, II II
o me8mo Onus. ou Onus até sup"rior, porque é doméstica. natural de IIIIlabido que tOda, a administração !Jública sai mais Arro,ze,ira, neste Estado, -

fi' dispendiosa.
' domicil,iada e residente I II

Portanto justifica se a manútenção do siste em Garibaldi, neste dis 'I "
ma de convênios. Na realidade êle8 são parciats, trito. filha d'e José Mar- ii Avenida Gelúlio Vargàs, 198 - Jaraguá do Sul" - Slinra Calarina ii
nAe) dão gratuidade indistinta para todos e a fa tins e de Maria Francis- I.. ' li·
milia contribui c�m sua parcela para o custeio ca Carvalho �==�=====_.,b:::::::::==========..�==..;,_;," =::r:=:::--= ,li
do, estudo dos seus filhos, "

\,
O Irovêrno de Santa Catarina sempre anduu E para que chegue a,J co tF=-�==:::====-��=- ".-.:::--==---=---==.=�-:-=====�:"

certo quando considerou 8 educação' como o
,hec mento de todos plandei

:i!l'
- "

IImelhor investimento. P ,ssar o presente edi aI que n
"

J
'

' \

yresidente �� �:!t�����oR��� ��tabeleciment08 :e:�llPQ�!i���oo pe����pr��;: Ili)1 U r I
,.

nac � ,i m,'
- H ,I 'W I J o � s tin ", 111,;::lj!de Ensino do Estado de Santa Catarina, '

atixa o mrante-. 15 dias '_�, H
alguem s ub r de algum im- ,4dvog.do

--

II
p:,dim nto acus:' f para o, I!

S e
bns legais .. " � \ II

• AURi-A MULI ER GRUBBA E S C R I T Ö R I O: A V. MA. L. D E O D O:a 0, J 22 II
9� III

I ,JARAGUÁ DO SUL

11
II
�_z-< ,

Aviso �à' Praça

1\tenção
Agricultor
Ouça tôdas. às se�tas
feiras, à 1,30 horas da
tarde na Rádio Jaraguä,
o programa:

finlena Rural
este programa é 'leito'

'

pelli ACAR8SC espe
cialmenre para o Sr. e

'sua Família.

'da,BOBEBTO,1 BOBST
.\que dispõe de maior IOrtimea·
to na pr.ça e oferece seÚl arti·

lOS á preços V-antajolOl
'

Av. Gerúlio Vargas

, Uma casa e três lotes
de terreno em Corupá.
Informações em Joiq..

ville com Erika Maria
Fuchs Rua' 16 de No
Aembro,367

'

Um ótimo terreno com
C8sa, possuindo pastagem
sito à estrada Francisco
de Paula. Tratar com o

proprietário sr. Leopoldo
Meyer

Correio do Povo
um Jornal a

'

Serviço do Povo

, J

MAN SPRICHT DEUTSCH
II
li
ii

-====�-�:::=::- ,/ ,=========::::::===:::::==J;;

/

I,
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OORREIO DO POVO

Preleitura,' munil!ibld'
dI" d' �' ',' 't ngríld�eimenlOI! ilfilgUiI P, .,lI "

.

A Famflia de

.Maria Sc�midl Horst,
profu'ndamente consternada, vem de comunl

,

riar o seu passamento, ocorrido à 1 hora do
día 28 de Setembro de 1967.

' ,

Por intermédjo desta Iôlha; deseja agra
deeer à p(lreil.tes� vizinhos e conhecidos, que
'acompánharam o féretro até a sua últiina
morada; :que eÍlviáram flOres e corôas' e ex
ternaram mSDifeRtações de pesar.
; 'AgradecA em especial 80S' palavras de Sob a o�ienlação da ACARESC� a <Juventude '

\ contêrto .do Rév. Pastor Karl Gehring, ao Rural organiza clubes '�S os quais recebem. atrâv.és'
A Prefeitura Municipal' de Jaraguá do Sul, missionário, (Ru••) d� Joinville, bem como d6!"Uderes, 'orien1ações técnicas. soCiais e écon,Ômlcas.,-

por int�rmé,dio do seu Departamento de Sprviços aos Coros pelol hino. cantad9s. A Iuvenmde Rural prepere-se, assim, para� um

Gerais" comunica aos ínteressedoe que os serviços , Jaraguá do- 8ul, outubro de 1967. '

futuro' melhor; uUlizando sue • cabêça, para Saber
de -construção, reconstrução ,e coasêrtos. de mu ,A Família 8nluta1a' elaremente; eeu coração, pIra Seutir maior lealdade;
ros e passeios; refe·ridos no §2.o do art. 1.° da suas mãos, para Servir melhor; sua Saúde, para uma
Lei n. 17, de 23 de outubro de 1959;- deverão Ber ••------------------.! vida mais sã -em favor del ,lua -ccmunldade e da sua
concluid08 até o dia 31 de dezembro do .eno em '

' P6triö. �,

curso, + D k
Bsla Juventude, ·Rural :4- oS f.rá realizar em Gue-

Jaraguá do Sul 27 de Setembro de' 1967. an sanuo"" ramtrtm. nos dias 7 e '8 de oumbro sue 6a Convea-
WALTER A.I BALLOCK, Dirdtor do D.S.G. . . ", .,' " '" çãõ Regiomll 4-S. í" .

VISTO:, VICTOR BAUER, Prefeito Municipal .,' !

'

Neste della. e local, se flrão repreeearar jovens
.

r. Am 28. September ,dieses' Jahres dos municípios- de Jaragu6 (lo Sul, Guaramirlm, Luiz
nahm Gott, der Herr, uniere. liebe Gattin Alves, Iolpvllle, Cembortu e lIajal. '." .', '

'und Mutter

.
'

Comunicação
\ .,

.

. . ,', J

. O,omunlcamos aosínteressados que, s"izinhau,
dó-se a data de FINAOOS" deveré ser provídeneía
da, com a necessária antecedênota, a limpeza
des-aepulturee, a fim de que o Campo Santo apre,
sente um aspéeto condigno naquela oportunidade

Jaraguá do Sul, 28 de setembro de 1967.
WAL'I'ER, A. BALLOCK, Díretoe do D.S.G.

'V�STO: VICTOR, BAUER, PreJeite Municipal

Comunicação

Aviso
"

"

Página 3 \

llNHbUAIHV«b ACÁllE�
A Aearesc promove a,6.a Conven
ção Regional de Clubes 4�S .

"

.

"A' réglão de Jaraguâ' d� Sul far6 reaÚzar DOS'
próximos dias 7 e 8 de outubro, na cidade de. Gua
rémírím, a 6a convençãe-exposiçêo dos' clubes de
trabalho 4-S. ,- ,

, Participarão da referida convenção 16 clubes,
pertencenres aos municípios, de Cambortu, lrelet, Luiz
Alves, loinville, Guaramirim: e 'Jaraguá '''-Q Sul,

'

� ,
' .

AACARESC e a Juventude Rural.

A pr_efeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
'

Maria Sch_idl Horsl
.encarregeds dos assuntos relacíonaucs com o ..

IBRA, aviSa a todos os proprietários de terrenos nach schwerem Leideu aUB unserer· Mitte,
rurais, sltuadoa no Município cadastrados no ano im Alter von 46 -Jahren.
de 1966, que se acham nesta Prefeitura os Avisos

I
-: 'Durch diese Zeitung dauken wir allen

de . Débito do Impôsto Territorial .Rural, relativo V�rwandten, Bekannten und Freunden, die
ao exercício de 1967., '

'

uns in den schweren Stunden t r ost - und
'Portanto, os

'

intere8sados deve:rão 'retirar' ós hilfreich zur Seite standen, und der veretor-
respectivos. avísos, para o pagamento que será' benen .das 'letzte. Geleit. gaben.

\
,

feito no Banco' Nacional' do Comê'reio, atê o dia \ In beeondere-r weise danken wir Herrn
30 de outubro do corrente ano; sem muIta. ApÓs P. Karl Gehring für die erwiesene'Seelsorge,
esta data, os mesmos' serão acrescidos das multa's Herrn Missionar Russ aus Join'ville, den
resp'ectivas.

' -

.

Chören und den Ärzten Dr. Riedel und Dr.'
Cada proprietário ao comparecer para o Springmann.

. ,

r&cebimento do, Talão de Débito, deverá trazer
.

Jaraguá do Sul oktober 19'67
consigo ii escritura do . terrelio. certificado de

'

. ..

cadastro, ou-,reeibo-de entrega der declaraçoo; a .(t �ªmlhe ;Hugo H;orst,
fim de que esta Prefeitu�", possa pedir Junto ao '-;===================IBRA o cancelamento dos terrenos com área •
inferior 'a 250.000 m2 ou seja 25 hectares.

Outrossim, QS t"rrenos cadastrado� n'o IBRA,
cujus' 'proprietárIas 'pägaÍ'�qt-o Impôste, Territorial
Rural, que atualmente estãl) incluidos no Perime
tro Urbano, seus proprietários deverão proceder
da mesma fórma, trazendo inclusive, o Talio de
pagamento' do Impôsto ,; Pre-dial ou Territoriàl

\ urbano, para que est� ;Municipalidade provideu
cie o cancelamento �o l'erritorial Rural (IBRA)

,Jaraguá do Sul. setembro de 1967. .--'

PLINIO 'JOSÉ GERENT:, En.carregado do IBRA
VISTO: VIOTOR BAU�R, Prefeito Municipal

- l • tl ,'".
I 1 ::\

Orienta,ção � í Educacio'oal
Valmo� ôerrão VieiJ!é!, da Agência
Brasileira' de Imprensa, especial 'para

.

'

"Correio do Povo" " .
"

-

A Lei Orgânica do I Bnsfno Seeúndário, prp�
mu!gada pelo Decreto Lei n. �.!44 de 9 de Abril de
1942, estatfliu a obrigatoriedade

.

'da Orientação Edu
cacional nos estabelecimentos 'de elÍsino, com a

finalidsde de propiciar aos educados um encaminha:
menro adequado nos· 'esludos e' ná escôlha, de sua

profissão.! " I '.

Seria oportuno destaeár que' a; . Orientação
Educac-ional felZ' hoje parte: do esquema de uma téc-·
nica pedagógica em quase todos os colégios e o seu

princípio se baseia em que não sendo Iodos o� alunos
iguais. é êerto qúe não potlem ser tratados da mesrna
maneira.

'

,

; .
.

Inicialmeote torna�se necessário realizar entrevis
lps individuais com os educandos" para ouvf los sôbre
os seus' pf'oblemas' 'no colegia, no;" lar e ri'â"vidà'

. sochd e em, seguida re'unir dados que permitam a

determinação da capacidade individual e o conheci
mento da personatidade de' cáCla ,üm, '8través;' da
aplicação dos 'respeclivO& testes. -

.

'Ger.éllmente os alunos apresentam uma série
. de dúvidas, de djficuldades' e de desajustamentos,
que 'podem refletir na sU8'\conduta e no seu 'aprovei
tamento escolar, prinCipalmente aquêles cujas idades
estão compreendidas 'oa faixa 10/15 anos.

Para êles tôda a 'atenção será necessária, atra ..
ocorrido em data- de' 6 de agô'sto com a ida- ves do esfôrço conjugado ESCOLA·FAMÍLIA, a fim

Portari� N. 46 de de 78 anos,
I

'

de 'que, -S.enlindo um ambiente, estimulador, possam
,VICTOR ,BAUER, Prefeito Municipal dá Ja (

A �ami1ia\ e·nlut�da. v,em exter�ar por ��3e�s:���::Df:S.até anular as causas dessas dificul-

raguá do Sul, Estado de'� Santa Catarina, usando' _este, melO, _os'seus ,slD�eros a�.r�de.Clmentos .-)

da atribuição que lhe confere o art. 297 do Esta a to.d.as as pessoas aml�aa e vlzlDhas que o Trata·se,- comd sê vê, de' pm trabalho dificil��
tuto dO,a ,FunCionáriOS

Públicos Civis do Estado

,.,1\
aU�llIaram pe duro transe qu� p9.ssaram, que não deve sofrer solução de continuidade, pois

de Santa' Gatarina, adotado nêslé, Município, .

assIm co�o'. a todas peas�8� que acompanha� i da maio! conveniêucia p'edag6gicà 'que a pesquiSel

'.,
' REiSOI;.VE: ,',' " .:" rain; o faleCIdo até sua ultIma morad�. \, ��u�:��o::�o se integre; diftnifivam'eíJte, no .p�o�esso

'Designar, de acôrdo com O' brt. 298 e pará� Agrad'ecem em espêcial ao Revdo. P.al\l- .

FinalmeDte, encontramos dentro da Orientaçãografo 'L do iDesmo Estatuto, Comissão composta ,tor HaDs 'Spring, pelas palavras confortado· Educacional um campo vasto -e profun'do: a�' Orien·... '

dos fUliciq,nários JOSÉ I. COPIo FAUSTINO GIROL' ras, pl"oferidas no :lar. e no. C.e�itério, ao. taçao Profissional..
' .. \ ,I' , .' . ;r"\

.', .", .•

'

LA e JOAO MA"HIAS VERBINENN, para sob a Prtlfeito Municipal sr. Victor Qau�er pelos A não 'ser em casos especiais; l:h�" vocaçãopresidência' do primeiro, (:on�tituirem a Comissão serviç'os prestados.' . ..

'

perfeitamente' definida/é necessá.rio prepara'r, o' aluna.de Inquerito incumbida de apurar responsabUida- A. Famili� Énlutad,a" j,

para' fulura's "pröfissões, 'arienlalJdo-ö "conveóien:le.�'
de' qüe é atribuida ao ,funcio,ná,rio ,Motorista,'desta."", "" ,.,', \' '" ,', ".'t "

.. ' ,

'AI "d d' Ad
' .. "

'p' f .

H 'b
...", � �,,�, men e, para que possa e e,' .es e ce 0, senllr<" que O,

.

re 6ltura, Sr. um' erto Patscß..' ,

" "'.", '" 1==================== seu esfôrço 'ê, a. sua dedicáção são ':condiçóes' 'essen,t1,Comunique se, Registre-s� e. ,Pub_lique·se. ,
• ciais para uÍD, fufdro träriquilo" promissor'e feliz. " ,', '

Palácio da Preleitura 'Municipal dê Jatagriá

t u!dd:ô:�!:��..
.'.'" '.

,', ",' " ,,, ..... , .,,.,.

. ,1<. _.". �

Am '2t 'September; hat es Gott dem
Herrn gefaUen, nach schw<sren 'Leiden,
seren' lieben Bruder, '

ii 50 AllS da JVIHCI DI A"e de CII"lrUI'r 'I RES, 'INTESTINOS - Cirurgia de Sephóras' i '

II" II Iii-- U
'

UII ,.. �t '. Edgar K,och, ,

H' D;agn6stico IjriêQêa 110 etiuier aás",s,aillàrii,
"

i
II Fábrica de Blocos de Cimento para cons, II im Alter von 62 Jahre, 5 Monate und 28 Ta" {: I,. - • , ('t :

'

truções. Se V.S. pretende construir, adquira II!I' ge in .die Ewigkeit abzurufen.' '��
I COllsult6r;o'. Rue Art"úr :Miiller II. 160

' ,�
O ,material desta fábrica que é o' mais mo- Hiermit danken wir allen' Freunden, : :

derno, e a construçãO eairá mais 'barato. II' Verwandten uud Nachbârn, sowie Herrn: (AO LADO DO NÔV9 HOTEL)
,

:

T _.' FRANCISCO MODROC� II Teilhacker füí- seine Worte im Hause, und '�1 Das 9-1� e �a8 li 18 horaB - FON,E, 384
••
il

I
..nfo�maç�es com,

LEOPOLDQ KARST�� I'
,am Gr��:�8gUá do Sul, September 1967. ,p.........� ....... o:.,..cc�,......... '!........ '!..'r ........ 'c:........v.rr......2 ... -.c.i'r-.......J

ii ' \
'

ne.stá praça '", .1 LI Es trauern �ie Geschwister und Flege·
�===========:::===--==--==J rin: Wte. Felicitas Mahnke, Wanda Budag, " " '�,

" t ,', \"
'

J. Wte. Else Amorim, Elionora Adam. Wte.Oti-'
.

F==p==--��-=�II 'Wle��1!aAJ���O Koch/HermaunKoch. und

1
Dp. �einOldO ��pa.a t

II ,. ,reClsa',-se n NACHRUF .,� ADVOGAD� 'i'.rll F E'&.RAMENTE I' 'RO II Fürchte dich nicht denn Ich habe dich Escritório ao lado da Prefeitura
II

'

II erÍöst, Ich habe qicb bei de.inen Namen ge·

n Ci�. Máquinas Fa�ac' - Jar�guá; do, Sul, ..
' II r�fe,n und du bist mein. L JARAGUÃ DO SUL /_ �=:=:=::=:==:=::::=:======0====::=:=:=====::=:: i__• • • � ,.._,..,. •�·_��u �P"

/

/

/

t , Agradecimento,
Profundamente cousternados comunica

mos a todos os nos�o'a parentes amigoS:. e co
nhecidos o falecimento de nosso querido pai,
avô e bisavô

.

.,

Frederico �DgelmaDD

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,CORREIO DO POVO
ANO XLVIII JARAOU'\ DO SUL (SANTA' CATARINA)
----------------------------------, /----------------------------------,-----------------

SÁBADO, 7 DB 'SBTBMBRO DB 1967 - H.O 2.454

• O QUE VAI PELO UDNS
SEMANA DA CRIANÇA

c L Paulo Moretti

Criança quem é êste ser maravilhoso? Cos/tumo defi
ni·la como um repositório de espernaças. É um capital
precioso que não deve ficar trancado a sete chaves porque,
precisa valorizar-se e ser valorizado, e n40 será na redoma
de uma obsoleta prosápia que êsse tesouro será esculpido
pelo cinzel dos modeladores de seu desenvolvimento natural
e de seu aperfeiçoamento progressivo.

'

Nesta semana em que se comemora o "Dia da Cmança",
volvamos, em espírito. ao saudoso e i1'reverfÍivo pretérito em

que todos fomos crianças, sem termos tido, quiçá, infâncla.
Entenda-se aqui por infância
aão o periodo que precede a adolescência, mas a sedimen
taçlo dos fatôres mesolõgíeos que a caracterizam, que a for
mam, que alicerçam nela a realidade de um futuro não ima
ginário, mas humano e real. '{j,� ''l

A realidade humana, 'fecundada na infância, será víví
da na idade adulta, durante a qual os reflexos emotivos .e
formadores retroagirlo por certo aos tempos em que existia
uma criança sem que existisse a criança, em que não havia
a criança, mas uma criança divorciada da infância. Nessas
circunstâncias, que lhe teria faltado? Amparo, assistência,
formação, educação?

São perguntas que nos põem,.às vêzes, diante de fa·
tos consumados, para 08 quais qualquee solução pode ser

considerada extemporânea, Para que >tal não ocorra, eduque
mos a criança de hoje nos moldes coadunantes com a evolução
psico-somática do individuo. A criança, ao, viver a infância,
tenderá não somente ao,penaamento evolutivo. mas 'também
e principalmente renexivo, aperfeiçoando 'qualidades latentes
que, acepllhadas e moldadas DO seu devido tempo e em suas

características próprias, Ihe proporcionarão se�aliça de
comportamento e condições favoráveis de vivência honesta,
acobertada de possiveis desajustes

É tempo de compreendermos que -tõda criança. não I

Importando sua conJliçäo social, concorre, segundo suas aptí
dões e inclinações e sobretudo segundo sua formação edu
cativa, para o complexo. de uma geração de homens hones
tos ou celerados, equilibrados ou desajustados, ponderados ou

I '

exaltados, bons ou maus, de acôrdo com a formação de sua

personalidade, formação essa iniciada desde o bêrço. E a

criança sõmente terá perso,nalidade na idade adulta se, na

infância, foi alimentada quando faminta, saciada quando se

denta, protegida quando desamparada, educada quando
analfabeta, encaminhada quando desajustada.

Se tôdas essas situações conflitantes forem devídamen
te equacíonades, quantas crianças deixarlo de representar,
na adolescência Oll na idade adulta, aquela execranda figu
ra, em potencial, do maltrapilho, do revoltado, do andarilho
do bandarra, do criminoso enfim.

"

Se a criança é um capital precioso, um repositório de
esperanqas, para ela é tudo a razio de viver, é tudo o afe
to que recebe, é tudo a esperaDçà que nutre, é tudo os so
nhos que constrói Face a isso,- sejamos participes de sua

formaçl1o para sermos admiradores de seus gestos e atítu-
des.

.

'

.,
.

Durante nossa existência, estendamos a mão a essa

criatura que acata os conselhos, que adÚlira o belo, que re
-vela a inocência, que merece nosso carinho para que com

preenda o mundo como uma reaUdade Ie não como uma uto
pia, para que-sinta a feUcidade emoldurando a vida e não

, ,
fantasmas destruindo as esperanças, essas mesmas esperan·

. Ç&s que ela quer semear no, jardim de infânçia para que nores·
çam no futuro, um futuro repleno de esperanças, esperanças
que silo o sonho dos qua vivem aeord�dos.

Informativo da Associação Comlrcial
I In�pstrill da Jaraguá du Sul

,

DUPLICATA FISCAL
.

o presidente Costa e Silva sancionou em dat
de lo do corrente, sem vetoi, a lei que institui 8

duplicata fiscal, entrando em vigor a partir do
dia 2 de Outubro de 1967. .

"Art. 18 - Nas va'ndas efetuadas por contri·
buintes do Imposto sôbre Produtos Industrializadol,
realizadas a prazo luperior a 30 (trinta) dias; o'
vendedor emitirá obrigatoriamente, duplicata de
valor equivalente ao 'imposto, com \ vencimento
lDaximo de 45 (quarenta e cinco) dias.

.
'§ 1. - A dU!llicata referida neste artigo terá

8 denominação de "Duplicata Fiscal", será inego
ciavel e deve ..á observar, no mais, inclusi'Ye quanto
ào numero de ordem e série, as disposições da Lei
n. 187, de 15 de janeiro de 1936, com as alterações
do Decreto lei n. 265, de 28 de fevereiro de !967.

, § 2. - a fatura, que será unica, fará refe·
rencia aos numeros das séries de duplicatas que
lhes correspondam, inclusive a duplicata fiscal.

§ D. - A falta de· pagamento da duplicata
fiscal não exonera o contribuinte da responssbi·
lidade pelo recolhimento do tributo.

§ 4 -- Nas vendas até 30 (trinta) dias e naquelas
cujo impusto não �xceder ao valor fixado perio·
dicamente em regulamento, será facultativa a

e-missão da duplicata 1iscaI. .

§ 5. -, Os contribuintes que deixarem de

cumprir as exigencias deste Ilrtigo ficarão sujeitos
á multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da

öuplicata que deveria ter sido emitida.
.

Art. 20 - O valor do Imp')sto sÔQre Oir.culação
de Mercadorias também_ poderá, nos. termos do

regulamento· estadual proprio, ser Incluido na

duplicata fiscal.
Art. 30 - O· emitente ou o estabeleciménto

bancario encarregado da cobrança ficará obrigado
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a levar a protesto s duplicata fiscal,�encida e não
resgatada, no prazo em qut' o sacador d.eterminar,
não superior a 10 (dez) dias após o vencimento,
sob pena de incorrer na multa prevista no § 5" do
art. 1. desta lei.

Paragrafo unico - Deixará, entretantó, de
promover-se o protesto previlllto neste artigo,
quando o banco ou o sacador receber, em tempo
habil, declaração escri,ta do comprador, afirmando
não ter II.c8ito ai dup�eatal merCantil! correspon
dentes á transação, nfla termol em que a leg.jsla
ção respectiva autoriza a recula do aceite. .

Art. 4. - Elta lei enirará em vigor na data
de' sua publicação, revogad,al as disposições em

contrario". ,

Comentário
O diretor do Dep'artamento de Rendas Inter

O'a8 do Ministério da Fazenda, sr. Eleazer Patrício
da Silva, ap,relentou ontem ao Miniltro da Fazen·
da, Delfim Neto um projeto de regulamento da
duplicata fiscal.

'

O projeto incluiu o modelo da duplicata pa
ra todo o território nacional, e que serai \emitida
nas véndas efetuadas por contribuintes do Impôs, J

to sôbre Produtos Industrializados, quando as ven·

das ultrapassarem ao prazo de 30 dias. A dnplica,
ta fÍscal por sua vez< não poderá ter prazo maior
do que 45 dias..

A Federação das Indú6tri�s do Estado de
São Paulo enviou por sua vez, telegrama ao Mi
nistt'o da Fazenda nos seguintes têrmos:

.

Tendo em vista a promulgação da nova lei
da duplicata fiscal, ainda na dependência da re

gulamentaQão determinada pelo § 4. do seu art. L,
bem como da recenle dilata'ção do prazo para
entrada em vigor d,o decreto·lei 0_ 266, solicitamos
a V. Excia. providência, em face da gravidade e

relevância da matéria, tanto quanto aa indispen
'sâvel necessidade de-adaptação das empresas à
nova sistemática, evitando-se repercussão danosa
a receita tributária, no sentido da expediçio de
ato· estabelecendo a vigência da duplicata fis�al
sómente a partir de janeiro do pt:,óximo ano de 1968.

"Coluna ROTARY"
Dr. Tarciso Leonce PinheiroCintra

Ieragué do Sul teve ocasião de hospedar nos
dres 29 e DO de Setembro e 1,· de Outubro de 1961
o sr. dr. Tarcíso Leonce Pinheiro Ctnrre, diretor d�
Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, Estede
de São Paulo. O ilustre médico pstquíétre veio acom

panhado de sua ülhe," srte. Maria Cristina, hospeden
dó-se na residência do Presidente do Rotary Club e
,residência do sr. Bruno Wolf.

Segundo já noticiamos, compareceu dia DO de
setembro à reunião Iesnve do Rotary Club local, rea
lizada as 12 horas," no ltalere Tênis Clube, reunião
muito concorrida e, em cuja oponunldede pronunciou
uma conferêncla sôbre "Recuperação de Delínqueates",
encantando a rôdos com sua oportuna exposição.

Ã noite, no Salão Cristo Rei, o Grêmio da Ju
ventude recepcíonou o sr, dr. Tercíso Leonce Pinheiro
Cjntra, comparecendo as mais altes autoridades judi
ciárias, legtslenves e execunvas do Município, além
de representantes do Comércio, Indústria, Magistério'
e Clubes Rotary e Lions, assim como represenrenres
das igreji;ls ceiöhce e evangélica.

.

��" Na oponuntdade, o conferencista pronunciou
matérle pertlnenre ao .rerne "Complexos e Neuroses",
arrancando da seleta -esstetêncla calorosas palmas,
e submetendo- ee a pergunlas formuladas pela assts-

I rêncíe e aurorídedes, com resposlas plenamente setts
íetórtas, desrecendo-se éI verdadeira ovecäo quando
se referia aos essunros que dizem respeito à moci-
dade de hole, '

Na conferencia noturna, foi o ex- Presidente da
Associação Peuliste de Medicina, saudado pelo sr,
Victor Bauer, Prefeito Muníctpel e Milton Stenge,
Presidente do Grêmio da Juventude, seguindo se a

palavra do Vice Reilol' da Faculdade de Medíclna de
Taubaté, com mensagem do Prefeilo daquela progres
sísra cidade paultsra ao nosso. alcaide, mensagem do
Clube dos 21 ao sr. Drefeilo Municipal, mensagem
do Rotary Teubereeno ao da Pérola (do Vale) do
ltapocú e mensagem símpética da Edilidade de Tau
baté ao Presídente e demats Senhores Vereadores
com essento na Câmera Municipal de Jaraguá do Sul.
Seguiu se ainda mensagem à imprensa escrtre e

Ialade da cidade.
Ao concluir a sua brilhante conferênciá, a índús

IriG'> e comércio leraguaenses, fizeram entregar ao cul
,to médico psiquiatra e ex-governador de Rotary e
sua encantadora filha Maria Crislina, inúmeras ofe
rendas, sOQ os aplausos da numerose esstatêncía,

Dia .1.°1 �e outub�o, domingo, o sr, .dr. Terclso
Leonce Pínheíro Cint,a e sua Irlhe, retornarem à,
terra paulista, pare reassumtr Imponentes cargos na
cidade de Taubaté.

'

Orquideário Catarinense
Na reunião de 30.9,67, usou da palavra o Oomp.

Schmöckel para se referir às homenagens de quê
foi älvo o Orquideário Oatarinense, de .propr ieda
de do sr. Alvim Seidel, ne cidade de Gotemburgo,
Suecia e que é motivo de publicação ein outra par
te deste semanado, assuoto que foi vivameote
acompanh�do pelos pre8entes, devendo o Rotary
lucal manifestar-se sobre O assunto. '

Rotary Club de Guaramirim
Em data de hoje, às 19.30 horas, deverá dar�

-se a istálacão do Rotary Olub de Guaramirim,
figurando ·como padrinho o ROlary Club de Jara
guá do Sul. O acontecimento contará com a pre
sença do Governador do Distrito 465, - Dr. Lau
ro Fort�s Bustamante e deverá ,constituir�se em
acontecimento de relevo na séde do vizinho mu'ni
cípio. De Jaraguá do Sul, um numeroso g'rapo
deverá prestigiar a investidura do 1. Presidente do
Rotary Club de Guaramirim, o ilustre e competente
Promotor Público da Comarca, sr. dr. Darcy Gon·
çalves, dos demais componentes do conselho Diret9r
e dos membros do Rotary, todos integrantes da
mais alta categoria social' de GU.aramirim. '

ßeleaBcia
-

de Policia de Jnrulld do Sul
o Ten. Leonidas Herbster, Delegado de

Policia de jaraguá do Sul, no uso de Rua8 atribui
ções e de 'acordo co� o numero VI da Lei 5.108
Cod. Nacional de Transíto, resolve baixar a

seguinte
PorNiria n. 4

Con.siderando, os in u m e r o � pedidos de

pesso�s Interessadas, a titulo de experiencia, para
\
a deslg_nação de uma das ruas da cidade, para a

formaçao de um "footing"I

Considerando, que para inicio, os domingos
e feriados Qacionais, são os dias que melhor se

presta� para este fim, estabelece: '

Art 1° - Proibir, no horal'io, das 18,30 as 23,00
horas, nos dias acima referidos o estacionamento
de veiculos motorisados ou não' na rua GoroDel
Emílio Jordão.

' ,

Art. 2° -' O estacionamento de veiculos
nestes dias, serão nas Avenidas laterais a referida
rua. i .

.

.. �rt. ÖO - Em dias impraticaveis para este
fIm, fICará suspensa a proibição constante do art. 1".

C U MP RA-SE
Jaraguá do Sul, 3 de Outubro de 1967
Leonidas Herbster, Ten. CeI. Delegado policia

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


