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Lajes tem
bispo coadjutor

ROMA. 18 � O Papa Paulo
VI nomeou hoje monsenher
Honorato Piazera, bispo
de Nova Iguaçu, no Estado
de Rio de Janeiro, bispo
tituler de Castelle Ieber
e coadjutor, com direito à
sucessão do bispo de Lajes,
d, frei Daniel Hostln, OFM,
no Estado de Santa Cata
rina, 00 Brasil. N. da R.
- Monsenhor Honorato
Piazera, nasceu em Jaraguá
do Sul (SC); aos 16 de
novembro de 1911, entrou
na Congregação do Sagra
do Coracão de Iesus, orde
nando-se aos 30 de novem
bro de 1936. Eleito bispo

Rural de Jaraguá do SuJ, em 11 de julho de 1959 e

o seu presidente João sagrado a l·f)ie outubro

Lúcio da Costa. O sr d
domesmo anlj encontra se

.

- r. desde- 196L:'�;aNova lgua-Franclsco HoeJgthbaum, çu. O bispo � de Laies,
agradeceu a homenagem, dom frei Da�el Hosrln.
devendo retornar pars de quem fOI nomeado
mais alguns encontros coadjutor, tem J75 anos de
informais, que virão be- idade.
neficiar a nossa agro. "O Estado de São Paulo"
pecuária. 19.%.66

o M'UNt'cípIO e o

M in lstérlodaAgricu Itu ra

Repercutiu dolorosamente no seio da
sociedade local, o brutal desaparecimento
do dr. Arquimedes Dantas, que durante
muitos anos viveu em Jaraguá do Sul.

No día 19 do corrente, pelas 18 horas,
procedente de Brasília, o destino colheu a

vida do dr. Arquimedes Dantas na BR·2,
em Jacupiranga, nas imediações de Regis
tro, quando dirigia um carro Aerowillys de
sua propriedade, chocando-se lamentavel
mente com um onibus da emprêsa Penha,
tendo morte instantânea, em 'Virtude de Ira
tora em diversas partes do corpo, notada
mente 'tiO erâneo, deízando- o desfígerade.
!f: sua filha Eneida, com o violento impacto,
foi arremeçada para fóra do veiculo, sofren
do fratura nas duas pernas, além de cortes
e ferimentos diversos no rosto e no corpo,
sendo hospitalizada em Registro, de onde
foi transferida no dia 22 para Curitiba, inspi
rando cuidados a sua jovem vida.

O dr. Arquimedes Dantas, agora con

tando 54 anos, nasceu em Macáu, Estado
do Rio Grande do Norte, baeharelcu-se em

direito na cidade de Recife. vindo a seguir o
para o sul.

Casado com da. Irene Luz Dantas, te
ve do consórcio duzs filhas: Eneida e Re
gina. Como ad'Yogado, tra.balhou nesta cida
de, durante longos anos, onde exerceu o

cargo de vereador à Câmara Municipal de
Jaraguá do Sul, pelo extinto PSD, sendo
em eleições sucessival, escolhido para con
correr às eleições de deputado estadual e
federal. O extinto exerceu os cargos de
Delegado Regional de Policia, emlJoinvillee Delegado de Policia em Jaraguá1 do Sul.
No govêrno Celso Ramos foi nome� do Dire
tor da Penitenciária do Estado, e, 1Wsterior
mente, demitiu-se, sendo n��uitelegado
do IPASE, em Florianópolis. O)

Ultimamente, residia em Br�1ia, onde
exercia um cargo de relevo na :Secretaria
da Educação da Prefeitura de Brasília.

Conta-se que o dr. Arquimedes Dantas,
tendo em vista os dias da semana de carna
val, aproveitava da oportunidade para jun
tar-se à sua família, que 8e encontrava em

Curitiba, chamado pelos lamiliares, com o

passamento do dr. Fúlvio Luz, ocorrido e!Jl

Blumenau, no dia 19 de jansiro de 1966.
Não teve, pois, (), dr. Arquimedes Dantas

, oportunidade de rever a sua família. Em I

palestra com o dr. Francisco Gottardi, em

Curitiba, vimos de saber que o Rotary Club
«Je Registro, tão logo identificaram ser o

extinto militante rotariano, tratou de remo

ver o seu cadáver á beira da estrada" para
. prepará-lo, sendo c()nduzido à Curitiba,

BRASíLIA -:-1 NORMAS tando-se os relógios I rão, anteriormente onde foi sepultado, 2.& feira, dia 21 de feve-

A_provando, .
exposi- O ato presl·dencl·al

de 60_ . minutos, em fixado, pelo decreto reiro, às 9 horas da manhã, no Oemitério

d t d I h I I 3 d da Água Verde, em cersmônia muito ill.tima,
<;a.o. e mo IV:OS. o fixa que à zero ho- re açao a ora ega. 57,305, � p:ara 1 e oficiando-se missa de corpo presente ....
Mmlstro. das Mmas

ra do dia primeiro
Em seu artigo março. A Câmara Municipal de Jaraguá ÖO

e EnergIa, o pr�si. de dezembro do ano segu?do, .

o decr�to _-------- Sul, em sua sessão extraordinária do dia,

den.te da Repub!Ica seguinte, ficam em presldenCl.al aD:teCl_P3 I O Anuncio é a I
21 do corrent�, ,homenageou à sua memo-

aSSlllOU decreto, ms·. t d t para o dIa prImeIrO Alma dó Negócio
ria, destacando as qualidades do ex-colega

tituindo a Hora de v�g,o� em 0.0 o er- de março, à uma ho-�). tão tragicamente desaparecido.

Vera-o, em todo' o rItorlO nacIOnal ai ra, o término do 1 anuncie neste

I
"Correio, do Povo", apresenta à família

S
' . enlutada os seus sentidos pêsames.

território nacional. .Hora de Verão, adian- atual horário de Ve. _.,;_
emanano

_

o Ministrp Ney Braga,
da Agricultura. atendeu
do a um expedíente do
Prefeito Victor Bauer, en
viou para-a nossa cidade,
em dada de 24 do cor,

sente, o sr, Dr. Francis
co Hoelgthbaum, Delega
do Federal do Ministério
da Agricultura em Santa
Catarina, para em con
tacto com as classes
obreiras do Município,
tratar do equacionamento
de inúmeros problemas
que dizem respeito à
nossa agro-pecuária.
Pelas 10 horas,

em companhia do dr.
Geraldo Amâncio de Mo
rais, Chefe do Pôsto
Agro-Pecuäno de Indaíal,
foi o Delegado Federal
recebido no gabinete do Dia 21 do corrente (2a.
sr. Prefeito, onde se ve- feira de carnaval), reuniu
rificaram as exposições se extraordlnarlamente a

de motivos, rumando, 10- Câmara Municipal de

go a seguir, para o Pôsto jaraguá do Sul: compare
Peeuãrío "Minístr» JOÃ,o cendo os vereadores Erich
Oleoías'', deixando os ví- ßepnste (Presidente), ríen
sitantes impressionados rique Wolf (10 Secretário),
com o que lhes foi dado Eugênio Vitor Schmöckel
ver, mantido exclusiva- (20 Secretário), João Lúcio
mente por entidade de da Costa, (Líder do Go
classe. vêrno), H d n s Gerhard
"Correio do Povo" que Mayer e Alberto Morelti.

esteve presente à au- Deixaram de comparecer Idíêncía, teve oca�ião de ã vereadores da OPOSiÇãO'1ml-DI-clro do Trilbillhoconst.atar que existe um Na oportunidade, durante .I
espírito arejado, n�s. vá- o Expedlenre, tendo em ,

r�os setore� do MIDlSté- vísta a infausta noticia do n ]ilfilgUilrro da.Agrícultura, onde falecimento, em condições a:
o têeníco tem ímportân- trágicas do dr. Arquíme
ela preponderante, elí-

1
des Da'ntas ex-vereador

minando-se, tanto quanto ·ex·10 secretário da Câmard
possivel, a buraci!l ent�a- e co-autor do trabalho que
vante e OB funCIOnárIOS resultou na criação do
que antes- se encastela- RegimeDto Interno da Câ·
vam em-seus gabinetes, mara em 1948 homena.
hoje. comparecem demo- geou o ex.col�ga do le
cratlCamente para um gislalivo jaraguaense res.

diálogo com os homens saltando o destacado papel
preocupados com o au- do 'Iustre morto na comu·
mento da

.

produ2ão, ,

I

criando no vas riquesas,
,

�� q':!::�J���ua���ad:pu� I Carias e GonsuUas Irada. Um sIDal dos tem· '

.

pos, que deixou vjva
mente impressionados,
quentos puderam privar
do contácto oportuno
com o Delegado Federal
do Min. da Agricultnra
em Santa Catarina, dei-

o sr. Dr. Bernardo Luiz João Lúcio da Costa Pre
Stamm, 'Juiz substítuto sidente da Associação
em Jaraguá do Sul, o Rural de Jaraguá do Sul,
Prefeito Victor Bauer, o o funcionário federal
vereador Faustino Glrol- Lauro Braga, agora des
Ia, Lourenço Gressinger, tacado para importante
Tesoureiro da Associa- função em Jaraguá, Má
Cão Rural, Amadeu Mah· rio Ayroso, representante

Ao ilustre visitante foi Iud, Presidente do Clube da Campanha da Alimen·
oferecido um almoço no de Tiro, Caça e Pesca tação Escolar e o dr.
C. A. Baependí, onde se de Jaraguä, Gerhard Dejair Pereira, eng. agro
fizeram presentes, pres- Arthur Marquardt, Pre- nomo da Aearesc local.
tigiando o agradável en- sidente da Associação lcontro, o sr. dr. Raoul Çomercial e Industrial Em nome do Executivo
Albrecht Buendgens, DD.!

de Jafaguá do Sul, Dr'lMunicipal,
usou da pala

Juiz de Direito da 00· Murillo Deeke, Ohete da vra o nosso diretor e�
marca de Jaraguâ do Sul, Regional da Acaresc, em nome da Associação

Dr. ARQUIMEDES
o

xando transparecer que
os tão esperados auxilios
à, nossa agro-pecuária,
serão, afinal, racional
mente atendidos, pela
justesa com que se apre
sentam a tôdos.

DANTAS

está

Câmara Municipal
nidade carartnense, tendo de lel, com Parecer favo
os presentes, em pé, guar· rável da Comissão de
dado um mi nut o de Legislação e justiça, que
silêncio. A Câmara Muni- aurorlze o Chefe do Exe
cipal de jaraguá do Sul. cutivo a firmar convênio
a requerimento do eóil' com a emprêsa Sondotéc- II

Eugênio Vitor öchrnöcxel, nica êugeoharid de ôö
dará conhecimento dêsse los S· A.
äto, à familia enlutada.
Na Ordem do Dia, foi

eprovado nnânimemente,
em 1 a. discussão, proíeto

\.

Nova sessão extraordi
nane foi convocada para
o dia �8 do corrente.

por onde possa tnteírar-se
dos acontecimentos que
nie estão afetos. Eis a

íategra do f e I e g r a m a:

Diretor Correio do Povo
- Jaraguá do Sul - SC -

Brasília. Afim possa Se
nhor' Ministro Perachi
Baréelos acompanhar crí
ticas e sugestões sua

administração s o I i c i to
V.S. envie semanalmenfe
gabinete Ministério do
Trabalho e Previdência
Social, em Brasília, um

exemplar dêsse pre�tigioso
órgão de imprensa. Aten·
ciosamente João Tomer,
Sub·Chef� do Gabinete."

O Ministro do Trabalho
e Previdência Social, Pe
rachi Barcelos des e j a
tomar conhecimento do que
se passa em nossa comuna.

Para taDto, em despacho
telegráfico, o sub·chefe do
gabinete ministerial, soli·
cita o envio de um exem

plar do "Correio do Povo",

AssinaRte. Nesta: Uma carla postada no

correio local, em 21 do corrente, de alguem que tem 56
anos, veio as nossas mãos. O assuruo nela tratado
é, de fáto de estarrecer. Vamos faze uma investigação
e o resultado apurado, será a resposta que pede. Na
próxima vez assine o nome.

A assinatura
auofada.

já

de Verão
de· Marco

•

Fim da Hora
dia

,

sera

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- IIEmpresa ':)ornalrstlca • o d S I E t d d S t
:: -- Cirurgiao Dentida -- II"Correio do Povo" Ltda.

I
O uc' .s a OB �l ao a II II• 1965 • Dia 2.' atanna, rasi . ii IIDiretor Aniversários Faz saber que comparece-!I Consultõrlo: - Rua Preso Epitaclo Pessoa 139 II

Eugênio Vitor Schmõckel Marise Liane, filha do rem no cartório exibindo os li II
sr. Herbert Marschall, documentos exgidos pela lei III. (em frente da B M P R B SUL) 1.11Fazem anos hoje: n/ cidade; atim de se habilitarem para !I - Ap.te/h.gem mocJernilSlme _ II- Waldir Warhtiftig, casar- se: II ti
em Ouritiba; I RAIO X ;_ CLINICA - CIRUROÍA !i
- W i I s o n, filho de Edital n. 6.121 de 18-2 66. II PROTBSE _ CLiNICA INFANTIL fi

Angelina e PedroScbmitz. Airton Fernando Ramos e II ii
Asta Schumann =::.::-.:=:::::::::::.::.::::=::::::==========::::::====::::::====

ASSINATURA:

Anual. Cr$ 2.500
Semestre . . • CrS 1.300
Avulso . . . • Cr$ 50 .

Darll da Costa, resi
dente em São Francisco
do Sul;

,

- Waltrudes, filha do
sr. Hilbert Rowe, em Rio
Cerro;
- a sra. Ursula K. Ra

duenz, esposa do sr. Del
fino Raduenz, em Rio
Cerro;
- o sr. Otto Kuchen

becker, n/ cidade.
O dia 4 de março de

1966, est especialmente
reservado para a locali
dade de Itapocuzinho,
onde a fa�lia da Oosta,

I em

nieiO�
sã alegria

irá come
'

ar um grato
aconteci ihtü.·Ná data
acima ·rl'lf( rida, um cida
dão multo] benquisto co
memorará lCo sua ama

da espôsa� a passagem
da bôda de ouro, bôda
que os filhos, netos e

bisnetos aplaudem cari
nhosamente. O sr. Ma- Martinho, filho do sr.
noel Francisco da Costa Martim Henn, residente
e Wanda Henschel da em Jaraguázi ho.
Costa, fundadores da ím- c
portante firma Manoel F.
da Costa S. A., com ramí
ficações em vários mu

nicipios do Estado, esta
rão recebendo os seus

familiares, para uma con

digna reunião familiar, a

que prazeíroaamente se

[unta a sociedade [ara
guaense, e de modo es- r===::':::'-::::::=:::=:::'::===::':=:::::::::=====�
pecíal o "C o r r e i o do 1!,1 Fundo de Assistência e Previdência 'II,!Povo", cumprimentando E para que chegue ao co-

O venerando casal. !:I�... do Trabalhador Raral !J� obecimento de todos. mandei
O sr. Manoel Francisco 'O I passar o presente edital que

da Costa e da. Wanda li À CO M E R C I A L li será publicado pela impren-
Henschel da Costa, con- II Av. Mal. Deodoro, 130, em )araguá do Sul, li sa e em cartório onde sera

tam atualmente com 2 ii encarrega-se do preenchimento das guia de II afixado durante q dias. S,

bisnetos, 21 netos e os III recolhimento e de inscrição. II!, al�uem souber de algum im-
filhos: João Lúcio, casa- peaimento acuse-o para O�

do com Olga Rohweder �:::::::::::=::.::-.:===z:::.:=:::=:-::::=::::-_-:::::::::::==::::::=:J1 ÁTI���i�ÜLLER GRUBBAda Costa, Waldemar (Ia-
iiiiE5if' '�lEE!lEE'i I' - ==-�

i5.iiíi15i1•lecido), casado com Irm- Oficial
iiiI

gard Schmelzer da Costa, Vende-se C t
'

iii D R J A R N So E LT E RRosalinda, casada com - en ro PrßOI-C"iI.C"ß I!I
•

I C';;URGlfW DENTIST,., I I.Adolfo Bartel. Waltrudes
,

I:L.I .II: lU �e Maria (gêmeas), sendo Vende-se uma propriedade contendo uma m Moderníssimo "A/ROTOR" I--Maria casada com J.
casa de material e uma casa da madeira, situado EMPREGADA I ...Alfredo Emmendoerfer e DOMÉSTICA C itib Reduz o tempo de frabalho ...� Rua Epitácio Pessôa, t1951 em Jaraguá do Sul.

.

, ?ara un 1 a.
_. g-Waltrudes com Orestildo (J'
III t nf t d CLIENT""Tomazelli, além das fi- Informações com Dr. Piccioni, em Corupá. Paga se bem. Tratar na
I!J

e aumen B \) co or o o w.

:.:�::::,�:_T:�==��==============,,,==� ::;�tD;�dh;�;.on""4991 CLíNICA -

C�lr��I�
- PRÓTESE iii li Precisa-se I Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 I!!

f. n J n
.

W J O � � tin �
li

A T E ·tõ i I �An:xo ,.ao �ep�sit: d: An:.tarc,:ica�-ó!iliIi �I U r I O a c Imi' III co�I�:: 1::: e S�:n:e:i_ e!9.'-�
.1

I: menlos de contabilidade.
li f.

,.�
<Advogado li ESCRITÓRIO FISCHER

:: s. po- <..g j. Mar. Deodoro N. 204n '" :� III ,OI., liI! E SC lf1 T O R I O : A V. M A L. D E O D O R O, 1 2 2 I!
H JARAGUÃ DO SUL ii
" II..

I'I! dI!
IIli - MAN SPRICHT DEUTSCH III.
,jIJ '
:.

�:::::::::==::.:=::::::===:.=:::o::=:::::::=:::=:=====::::::::::::==:==:::::::::==:.-::::=:::====:::-U

Fazem anos amanhã: Marcia Mara, filha de

A sra. Eliza, Iilha do I Werner e E zira. Horst;
sr. Lauro Braga, nesta

- a sra. LODl Horn-

cidade; burg.
- a sra, Elsa K. Vieira,

e6pOS8 do sr. Antonio
Vieira, n/ cidade;
- a era, Erica Hertng

Reif Horst.

Dia 3:

BNDBREÇO:
. Caixa Postal, 19
f\venida Mal. Deodoro, 210
Jaraguã do Sul • S. Catarina

Dia 1°:

Transcorreu no día 22
do correate, 8S bôdas de
prata do distinto casal
Hilda Piazera Karam _ Ele, brasileiro solteiro,
Manoel Karam Filho. lavrador, natural de Ja
Seus filhos, Dr. Man021 raguá do Sul, domiciliado
Henrique e C l a y to r e residente em Trê.s R.ios

o &aram, mandaram cele- �o Norte, neste dISt�lto,
brar mlssa em ação de Illho de .Alfons� KleID. e
graças em Piçarras on- -de Rosalía Mathlas KleID.
de e�täo, atualm�nte, Ela, b.rasileira, solteira,
veraneando. A ceremô· doméstica, natural. d.e

J o s é nía foi oficiada pelo Rev. �araguá do S.ul, domící-
Pe. Alberto Piazera. líada e residente em

Pedras Brancas, neste
distrito, filha de Hugo
Lewerenz e de Alvína
Bobbenberg Lewerenz.

Ele, brasilelro "Solteiro, o==::.::::::::=::::::===:::=:::=:::::::::=:::::::=::.:===�:==::.:===�.::,funcionário público, na· . :.

A sra. Clara, esposa do tural de Jaraguá do Sul, ii DR. WALDEMIRO MAZUREGHEN ii
sr. José Albus;

I
domiciliado e residente II CLíNICA Mt::DICA - CIRURGIA GERAL IIo sr. Ernesto Silva. em esta cidade, filho de II ::

I Julio Zacharlas Ramos e PI ii
Du» 4: de Thereza de Oliveira I II

Ramos. II u

Ela, brasileira, solteira, 'I ULTRA SOM II
é I O C ndom stíca, natural de II NDAS URTAS li

Jaraguá d� Sul, domicilio II R. ULTRA VIOLETA II
a�a 6 re�ldente em esta II Rua Presidente Epitácio Pessôa 704 !!
���u��!�ha e

de d!lfrt�� �:::=====:::=::::=====::::=::'===:7.=:::=====::dJ
Hansen Schumann.

Edital n. 6.122 de 18·2-66.

BôdasdeOuro

Dia 28:

Eno Klein e

Tecla Lewerenz

8ôdas de Prata

O sr. Vitor Bernardo
Emmendoeder;

Osório
Schreiner.

fij�m�'�'rí'�'�'m'a'nßl11:. CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA_I:.'{ RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras B

11 Diagnóstico Precoce do Clncer nas Senheras

�
f:

Comunica .os seus clientes que .tencJer. no seu :l
: novo consult6rio • Rua Artltur Müller n' 160 :1
: (AO LADO DO NOVO HOTEL) :)

�i Das 9·12 e das 15-18 horas FONE, 384 �
c�:·.··..\';,··,··,,··t··.·,:·.··ft•••••" ••••••• ::" ••••••••.., -;��.):'".. ••••.••.• -;

Dr . Francisco Antonio Piccione
JH:�D-':CO - C.R..:M. 1'7

Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, .19

c o H.upA - SANlrA CA�AR.a:NA

• ti :111111111!!lE!!;! .i!_!!!IiiE!l==.m i!!iEi �-:� U==UEii!i!lEiS!iE!1 i'3

I lDlr. Mlllllrmo JBatrreío �e .A\zeve�o I
111 II II

Iü Uma propriedade com

� ••". fi" .,. IR 15x49, 'com casa de ma-

III I deira em perfeito estado,
-

I
mais um rancbo de 5x8,1- sito a Rua Rodolfo Hu-

I"·
Com e�critório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro

lã fen1:lssle� nesta cidade.
da Fonseca nO. 122, para melhor servit. seus c li � not es; g Informações nesta

I mantêm eST.reito intercâmbio judiciário com ()S ex·Escritórios I redação,

II) e Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDER DA IJUZ, I VENDE - SE
Iii..

'

com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está em Iii .

II ·!I Casa para Moradia bem no
m conäiçôes de, também, aceita� causas para aquelas Co- ß Centro da Cidade

m marcas, sem maiores onus para seus constituintes. iii
Tratar COql Bastos, Av.

IR III Mal. Deodoro da Fonseca,
Él!!!!EIlIEi!Ii!!llE!l5ljIEElIiEIUEE!!!�al8Sil5!!iill== __lEJii5!IiIIlEIiII!!!iiEiIii fundos, junto à Acaresc.

Ir=:::==:::=::::::=::':::':::':=:::::::;:==::::::===�l

iI Jl)lo lEIHClHI . KA lUfMrA\NN II
ii itIEDICO ·<;IRURGIA.6 II
II !!
II Formado pelas Faculd.ades de Medicina das Univer.. II·
;1 IIUma sorveteira toda li sidades de Colônia, (Alemanha) e Pôrto Alegre II

reformada com 3 furos e II li

6 bUJ'ões, com 3 metros n CIRURGiA - SBNHORAS - PARTOS - CIHANQAS e II
ii IIde comprimento. Tratar II CLINICA GERAL li

com o sr. Severino Poffo, II li

Rua Rio Molba" Jara· II longa prátiea em Hospitais BorOp!D8 II
guá do Sul - SC. II Consultório e residência: li
----------11 Tel. 244 - Rua preso Epitácio Pessôa, 405 .11Vende-se II CONSULTAS: ii

II . II
II Pela manhã: das 8 1/2 j

ás 11 horas II
li li
li Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 II:! horas II
:: � II

ii Atende chamados tombem à Noite ii
�=;�=====---===============::.:===---======:U

Vende-se

-Dp.ReinOl-;;;;�
I II ADVOGADO II i

Escritório ao lado da Prefeitur·a i
1," JARAGUÁ DO SUL

. i
����
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fECULARIA RIO M9LHA S� A.
Relatório da Diretoria

Senhorea Acionistas:

Cumprindo disposições Iegais e estatutãrias,
submetemos ao exame dos senhores acionistas o

resultado de nossas atividades no exercício findo
em 31 de dezembro de 1965, compensado no balanço
geral e demonstração da conta lucros e perdas que
acompanham o presente rslatõrío.

Pelo exame \dêsses documentos poderão os

senhores acionistas formar um juizo exato sôbre o

movimento dos neg6cios e a situação financeiro
econômica, da sociedade.

'Qualquer esclarecimento que por ventura [ul
gardes necessário, queiram por obséquio manifestá
lo com sinceridade, a fim de que tenhamos a opor
tunidade dé pormenoriaar tudo, quanto noe fôr
solicitado. '

.

Jaraguá do Sul, 28 de [aneiro de 1966.

'Adolfo Antonio Emmendoerfer, Dir. Gerente
Raimundo Adolfo Emmendoerfer, Dir. Técnico

BALANÇO GERAL encerrado
em 31 de dezembro de 1965

ATIVO
Imóvel e Estével

Bens Im6veis, Bens M6veis, Máquinas
à Instalações, Veículos e Semoventes,
Im6veis Reavaliados, Máquinas e Ins
talações Reavaliadas, Bens M6veis Rea-

, valiados, Veículos e Semov. Reavaliados 14:8621.287
Realizável

Sacos, .Lenha, Duplicatas a Receber,
Mercadorias, Capitalização, Adicional
Lei n." 1474, Dep6sito para Obrigações
Trabalhistas, Obrigações Trabalhistas 77.245.071

Disponlvel
Caixa 229.220

Contas de Compensação
Ações em Oaução, Valores Segurados 67.500,000

01'$ 293.595578

P�§§IVO
Ião Exluível

Capital, Fundo de Reserva Legal, Fundo
de Depreciação, Fundo para Devedores
Duvidosos, Fundo de Correção do Ativo,
Fundo de Depreciação das Correções 156.081.967
higivel

Dividendo, Obrigações a Pagar, Bancos,
Contas Correntes, Instituições de Pre
vidência, Títulos Descontados, Contas
Oficiais, Fundo de Indenização Traba-
lhista 70.013,611

Contas de Compensação
Caução da Diretoria, Contratos de Seguros 67500,000

Cr$ 293 595.578

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1965.

Adolfo Antonio Emmendoerfer, Dir. Gerente
Raimundo Adolfo Emmendoerfer, Dir: Técnico
Raimundo Adolfo Emmendoerfer, Oontador

GRCSe n.? 1550

Demonstração da conta "Lucros e

Perdas" em 31 de dez, de 1965
Débito CréditoContas:

Mercadorias. Reversão do
�undo ,para Devedores
Duvidosos 191.715.058

Sacos, Lenha Vencimentos,
alários, Abonos e Férias,

Fretes, Carretos e Embar
ques, Despesas Gerais,
Impostos e Taxas, Est�m
pilhas, Comissões, Juros e

Descontos, Prêmios de

Seguros. Contribuição pára
Insti\ os de PrevidêQcia,
Salário Família, Previsões
Tr balhistas Lei Ml. 4357/64,
Plano Nacional de Habi
tação, Salário Educaç,ão,
Fundo de Reserva Legal,
Fundo de Depreciação,
Fundo para Devedores
Duvidosos, Depreciação
das Correções, Dividendo 191_.7_1_c,5_.0c.:5_c,8...:_ _

191.715.058 '191.7H)'o58
------��----------

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1965.

Adolfo Antonio Emmendoerfer, Dir. Gerente
Rai' undo :Adolfo Emmendoerfer, Dir. Técnico
Raimundo Adolfo Emmendoerfer, Contad'Or

QRCSC n.o 1550

Parecer do Conselho Fiscal
Os membros do conselho fiseal da FECULARIA

RIO MOLHA S. A., desobrigando-me das atribui'

ções Inerentes ao cargo que exercem na sociedade,
declaram que examinaram o relatório. balaoço e

conta lucros e pe'rdas referentes ao e ercício findo

Oomo o caso tia carne é assunto sempre atua
lizado, de nôso nos cabe abordá-lo e começamos
por dizer que em S. Paulo, Rio e Curitiba inúmeros
açougueiros vem sofrendo punições alguns até
enquadrados na Lei de Segura ça Nacional, por
descumprirem as determinações da SUNAB.

�sse orgão de contrôle liberou �o custo da
carne _de primeira qualidade. que pod� JIßr vendida
à vontade do açougueiro. Mas por�,t! Iado, tabeAssembléia Geral Extraordinária lau o custo da carne de segunda, que ç�ssou a ter

São convidados os acionistas da. firma FECU- os seguintes preços por quilo: - Carne de 2a. sem
LARIA RIO MOLHA S. A., para a assembléia geral OBSO, Cr$ 950; carne de 2a. com 20°f, de osso,
extraordinária a realizar se no dia 30 de abril de Cr$ 760., Determinou ainda a SUNAB (.Jue a carne

1966, pelas 17 horas, na sede social, sita na rua de Ia, deverá ser entregue ao preço de 2a. quando
Domingos da Nova, 102. com a seguinte: não houver esta para servir ó consumidor. li: [us-

Ordem do dia. tamente por não cumprirem esta tabela e até sone-

1) Aumento do capital, com reavaliação do garem a carne de 2a., que numerosos açougueiros
ativo de acôrdo com a leí n. 4357, de 16-7-64 e tem sido autuados e até encarcerados nas capitais
consequente alteração dos estatutos; acima citadas.

2) Outros assuntos de interêsse Jas acíontatas, (Al
.

.

40 d• • \i) egam os comercon,es a carne que o eurn-
Jaraguá do Sul, 28 de jauerro de 1966. primento dessa tabela da SUNAB lhes acarreta

Adolfo Antonio Emmendoerfer, Dir. Gerente prejuiaos, não 86 devido o preço muito baixo, mas
Raimundo Adolfo Emmendóerfer, Dir. Técnico ainda porque o consumidor, na sua maioria, procura

carne de 2a., ficando a de la. encalhada. Essa é 'a
alegação dos açougueiros, mas achamos que o mo

tivo é bem outro, pois temos que a SUNAB s6
toma suas deliberações depois de estudar com pro
fundidade as questões que lhe estão afetas.

Fecularia Rio "olha S. A.
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convoc�çªo
.;

Pela presente, ficam convidados 08 senhores
acionistas desta sociedade a comparecerem à
assembléia geral ordinária a realizar-se no dia 30
de abril de 1966, peras 14 horas. na sede social,
a fim de deliberarem sôbre a seguinte:

Ordem do día.
1) Discussão e aprovação do balanço, demons

tração de lucros e perdas, relatório da diretoria
e parecer do conselho fiscal, referente ao exercí
cio encerrado em 31 de dezembro de 1965;

2) Eleição da diretoria;
3) Eleição do conselho flsesl:
4) Assuntos de interêsse social.

A VIS O
Achem-se a disposição dos senhores acíonístas,

na sede social sita na rua Domingos da Nova, 102,
os documentos a que se refere o art. 99 do decreto
leí n.v 2,627, de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 28 de janeiro de 1966.
Adolfo Antonio Emmendoerfer, Dir. Gerente

Raimundo Adolfo Emmendoerfer, Dir. Técnico

In�úslria �e Calca�os fioleH Irmãos S. ß.
Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam convidados os senhores

acionistas a comparecerem à assembléia geral ordi
nária a realizar-se no dia 20 (vinte) de abril do
corrente ano, às 9 (nove) horas na sede social, afim
de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1. - Discussão 6 aprovação do balanço e

demais documentos referentes ao exercício de 1965.
2. Eleição da nova Diretoria.
3. - Eleição do nôvo Conselho Fiscal.
4. - Assuntos de interesse social.

Jaraguä do Sul, 09 de fevereiro de 1966.

Walter E- W. Gosch, Diretor écnico

NOTA: Acha�·se à disposição dos senho
res acionistas no escrit6rio desta sociedade, o�
documentos a que se refere o artigo 99 do decreto
lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940.

IlAJARA
A

-

lENIS, CLUBE
Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convidados os sócios proprietários.
quites com a tesouraria, para uma Assembléia
Geral Extraordinária, a realísae-se às 10 horas,
do dia 13 de março de 1966, na séde socíal, à Rua
Exped. Gumercindo da Silva. afim de deliberar
sôbre a seguinte ordem do dia:

1) - Reavaliação do' patrimônio, na forma
estatutária; 2) - Conversão da doação. aprovada
em Assembléia de. 1965, em: elevação parcial d
titulo de propriedade; 3) - Criação de novos titu
los patrimoniais; 4) - Alteração dos estatutos.

Nota: - Não Havendo número, em primeira
convocação. l'ealizar-se.á assembléia, em 2a. con

vocação, meia hora após, quando as deliberações
-serão tomadas com qualquer número.

Jaraguá do Sul, 15 de fevereiro de 1966

ass. Getulio Barreto da Silva. Presidente
Eugênio Vitor Schmöckel, SecreláriQ Geral

em .31 de dezembro de 1965, encontrando os mes

mos em perfeita ordem e regulaDuade, pelo que,
são de parecer que os referidos documentos, bem
como os atos praticados pela diretori3 ourante o

exercício em apreço. sejam aprovados pela assem

bléia, sem restrição alguma.
Jaraguá do Sul, 28 de janeiro de 1966.

Berna�o Grubba Júnior
Francisco Fischer Júnior
Eugenio Silva

A Questão da Carne
o Produto de Ia, Qualidade está Liberado - Mas
o de 2a. foi tabelado em Cr$ 760 e 950 o quilo.

Por J. DE CASTILHO PINTO

Em artigo intitulado "Racionamento da Carne",
divulgado ,Rela imprensa e pela Rádio Jaraguá em

princípios de novembro passado, penetrávamos à
fundo na questao da carne em no8'SO Paí . E ao

longo das considerações que então faziamos, fala
vamos que o Brasil periodicamente estava à braços
com o problema da carne bovina, apesar de possuir
um rebanho vacum de 75 milhões de cabeças,
tocando, portanto, um boi para cada um de n6s,
[ä que atualmente somamos uns 7!l milhões de
habitantes.

o Vende-se uma Marcenaria
C I Contador

2 Instalação de fôrça interna
3 Chaves para motor
I Motor Arno 4 HP
I Eixo Je circular com 2 circulares
I Furaderia
I Galopa
I S. rra Fita
I Lixadeira
I Banco
I Transmissão o

I Polias
') Correias.

Tratar com Oldemar Tnomsen

Rua Nei Franco, ') 5 S (frente ao campo do Baependi)

(f=--======:::=======:::==,
ii Blotee Jaraguá �tda. II
II 50 anos de avanco nB .arte de �nslruir ii·

g !i

Fábrica de Blocos de Cim8nt�f' cons- li
truções. Se V.S. pretende construí (adquira ii
o material desta fábrica que é o-:a_,ais mo- ii

1:.'1:.
derno, e a construção sairá mais' barato. II

F.RANCISCO MODROOK !l
ii Informações com:

LEOPOLDO KARSTEN n
II . li
ii

.

nesta praça HII
--- � ._IJ�----_ .._-_.. --_.__ .. _.__ _--_._---------""'

Botafogo Futebol Clube
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente EDITAL, ficam convocados to
doslos Assooiados do BOTAFOGO FUTEBOL CLU
BE, para se reunirem em Assembléia GeralOrdina
ria no dia 27 do corrente, em sua sede ..social em Bar
ra doRio Cêrro, em primeira convocação às' 9,IDO ho
ras ha�endo número legal de associados presentes, ou
meia hora mais tarde o1.\. seja às 9,30 horas com

qualquer número de Associados, para deliberarem
sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
,

1) Discussão e Aprovação do Relat6rio da Diretoria,
ref. ao Exercício pass�'äo '

,2) Eleição da no'Va Diretoria
S) Assuntos Diversos.

JaraglJá do Sul. 08' de feVereiro de 1966

A DIRETORIA
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Por preço de ocasião,
vende-se uma propriedade,

DEDO NO 00001 siluada defronte à Escola
Reunidas Albano Kanzler,
Tratar na Rua Professor

A simpatica Rádio Ne- Antonio E. Ayroso, com o O Brasil possui 80 milhões de habitantes e 80Por äto do Exmo. Sr. mos, os seus cumpri- reu Ramos, de Blumenäu, Sr. Hilário Krüger. milhões de bovinos. Existe, portanto, um bovino paraDiretor da Rêde Ferro- mentos, servindo a sua está desenvolvendo severa Elelromotores Jaraoui S. A. cada habltante. Ocupa o Brasil o terceiro lugar emviária Federal S.A., da- fôlha de serviços, de campanha centra certos quantidade de cabeças de gado. Mas o desfrute de
tado de 1.2.66, foi con- éxemplo às gerações hlpazes 8 moças que na nossos rebanhos é um dos mais baixos, com 11%,
did posentadoria futuras que aprenderão direção de aut�moveis e O SESI não � uma

I compc!�ando.se com ?s. �srados _

Unidos 2�% e_ ace I a a a .' '. , . de lambretas, vem trans-
re arti ão úblíca é Argenrína 19%. Isto slgnlftca que o nosso gado naopor tempo de serviço, nesses episódios, de formando as ruas daquela p. çt't .p _

d 'd' I produz o que devia. Assim é que a carcaça do bovinof
. ,. ti e'da .

G uma InS 1 Ulçao e 1-
. . _ .ao uncionano, o es 1- como se venc na VI 'CIdade e de aspar em

't ívad mantida no Brastl pesa 167 quilos em médíe, enquanto namado cidad,ão
HERMI· cumprindo o seu dever pistas de corrida. A

cam-I
��\�a��nte �elos

em'l
França pesa 282 � �os' Estados Uniá�s. 249 q�i1os.LIO FRANCISCO RA- de cidadão. panha vem encontrando

pregadores em bene- O nosso gado leJlel�o produz em média 3 lnros,MOS apolO em .todos o� luga: Hcio dos empregados. enquanto noutr<!s palses produz duas veze� ma�s..

t·
. res, e assim tambem aqUI Observa·se, entao, que se por um lado nossa s!tuaçaoO sr. H 'mlllo �a1I!0.s, CURIOSIDADES lC.P. ,. 7 em Jaraguá onde vez por é bôa quanto ao número de cabeças de gado, porfoi no�ea( funciO�ar:!0 Uma distração inocente outra p��ta� uns "Pinta- c::::::::ac:::::::>o::::::::::a_..c:::::><:::>c:: outro lado, deixa muito a. desej?r quanto à �roduç�o,da Rede,a de_ \ja9lo era a de Assurbanipal, cudasmmns 'pretendendo IM U DAS

tanto �� carne como de lelle, alem �e ter ba�o índiceParaná-Sa�°r-tatarma, rei da Assyria, 600 anos mudar nossas rua� no de ferfllidade 50% e alto de mortahda_de 20 Voo .

ramal de �ln Francisco antes de Cristo, pois dizia aut?dromo de IDdIan6-
Frut11"r"s e Ornamentais .

Para aume�tar a nossa produç�o de car_ne e

I
'

lf'd d 1 o êle inocentemente: "Gosto polu.., leIte, os pecuarIsta� d�vem �ar m�H:�r atenç�o .ado S�, �m ata e •

de ler bons livros e ... r DENÓDO alimentação dos anImaIS, ,muIto defI�Ientt�, P�InCI�de JaneIro de, _ 192�, de cortar os nariz81il e Laranjeiras, PecegueiroB, palmente no que se refere aos mIneralS. uomoexercendo na oportum· orelhas dos meus cativos��� Kakiseiros, Macieiras, Ja- já está comprovado, � nos�o g!i�o, na8 pas�agen�,dade O cargo de "Pesa· de guerra". Vel'am os
Cure Beus males' e poupe leu boticabeiras, etc. Roseiras não encontra a qua,ntld.ade sufICIente de m,neralsbom diáheiro comprando na Dahlias, Camélias, Coni- fó f 1 b It o b odor" na Estação de leitores, que brincadeira

feras, Palmeiras, etc., etc. �omo o soro,
_

o ca CIO, � co a o, c �e.
. '. i.nocentissima a dêsse FARMACIA NOVA lodo etc., que sao nece.ssarI?S ao seu organIsmo.Jomvtlle. rei' PEQAM CATALOGO A deficiência dêsses mIneralS acarreta doenças eCom a revolução de . . . .

de ROBERTO M. HORST
ILUSTRADO distúrbios orgânicos e quando não leva a morte

1930 foi transferido Correio do Povo a que dispõe de maior liortimen. ao animal, reduz a sua produção. sua reprodutivi.para' a Estação de São to na praça e oferece seus arti· Leopoldo Seidel dade e causa i�úmeros m.ales que diminuam o l�-um Jornal a' gos á preço. vAntajosol d t s O d at to d ve pOlSBento do Sul lá perma- I Av, Mal. Deodoro da fonsec,a," _ CORUpo". _

cro os pecuarlS �'. �rla or .en .
e, •,

AS' d Po O ü n.

compensar a defICIênCIa de mIneralS no pastonecendo apenas 2 meses erVlço o v
���� o::::::ac::::::ac::::::r�o::::::::=o dando 'em côcno êsses minerais, em forma de

quandfo"da ped�oE'sfta°i G�vvvvVVX���A���AA�AX��A:���:�AAAAAAAAAA��'���'�AAAAA�X�AA:'l l�iSd' que sã� encontrados no co�ércio especia-trans en o para a .

H' : Iza o. '

ção de Jaraguá do Sul, � � � � li � a � O
'

� ij UI' TI o �. O� técnicos do P!og�a�a Naciona� �a �ine-d
. 8 n : rahzaçao do Gado, InstItUldo pelo MInIstérIO daonde acaba e se apo- g �l Agricultura, estão fazendo, em diversas regiões,sentar no cargo de fi :J demonstrações nas fazendas para mostrar aos pe.Chefe de Estação p (Ciwurgião

(.;�entista) �l cuaristas as vantagens de dar- ao gado uma miseNível 14 depois de 37 f� CLíNICA PRÓTESE _ CIRURGIA BUCAL RÁIOS X g tura constituida de farinha de ôsso,desgelatinizada
anos d� serviço, dos � :) l79,84�%), sal comum (20%), s\ll�ato .de cobre

.

36 anos servidos �� Consultório: Rua Ângelo Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha) :i (0,120 Yo), sulfato àe cob�lto (O.02� Yu), IOtlato dequaIs
_ .,. fi :) potássio (0,008%). A farmha de osso é fonte dena Estaçao ferrovlana '8 . Manhã - das 8 às 12 :1 cálci'o,_ e fósforo. O gado aumenta em mais de 10%de nossa cidade. g H O R Á R 10:

Tarde _ das \114 às 18 B no pêso, 40% na produção de leite e 30% na fre-"Correio do Povo", l; i1 tilidade. O pecuarista dando"sal mineral ao gado
deseja apresent�r ao sr. f� JARAGUÁ DO SUL �l aumenta seus.lucros e colabora na melhoria de
Hermilio FranCISCo Ra- e··.·······.,:;:···.·,c;.········,�·,:····.:lv··.··.·�:.:-··.··.·'r····,··*·��c;··.·····,�:·.. ·.. ·�,,:;.··.··.:,}:·.·�·,··.··.··*·�r·.·\··.. ,o OQssa pecuárIa.
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• O QUE VAI PELO UOIS II Nota aos Empregadures
Os empregadores, de

acôrdo com a Lei 4 92ã,
de 25.12.65, em vigôr des.
d e a sua publicação
(29,12.65), d e ver ã o a

partir de Janeiro de 1966,
ôe considerarmos que a verdadeira riqueza está comunicar à Delegacia

em dar, somos então verdadeiramente ricos. Regional do Trabalho,
mensalmente, até o dia

Os idealizadores desta campanha, encontraram 15 do mês subsequente,oposição dos rnais comodistas; também os atuais em relação nominal, tô
componentes do L10NS lutam com o mesmo proble- dos os empregados que
ma, mas tanto aqueles como estes deixam de lado a forem admitidos ou de
preguiça ou o comodismo e impulsionados pela mitidos.
j�éia de .f(jze� o bem, tornaram possível es�a m�gní De chamar-se a ateufica _reallzaç.ao compos�a de homens c01_l1 Idealismo

ção para as penalidadese açao,

p�tos
e deselosos de se colígarem para aos Intratores pois deajudar seu uíemelhentes. acôrdo com o' art. 10 da

A ldé �tz�ada em ! 917 porMELViN JONES e leí acima, a falta de
que nesse �no conseguiu agr�gar apenas 800 LEOES

_

e.n 26 Clu�·,es, num só país, conta hoje com mais de
800 mil s��cios em mais de 19.600 Clubes em lã2
países do lÍ.tundo.

O L10NS INTERNACIONAL é portanto a

mais poderosa e mais respeitada organização de
serviço do mundo, não composta de milionários, mas
sim de homens de bôa vontade, dispostos a servi
rem desinteressadamente \a seus semelhantes.

Uma liderança mundlaj, como a nossa, carreg
consigo uma tremenda responsabilídade, Não podemos
descançar sôbre a corôa de louros conquistados.
Não podemos deixar que a rica herança que nos

I�gou MBLVIN JONES se acabe ou se perca o seu

prestígio. O crescimento do Leonísmo depende muito
do influxo de novos membros com novas idéias e

e novo entusiasmo. A tocha do Leontsmo é uma

das que possue chama mais brilhante, quando passa
da de homem para homem.

COMPANHEIROS ..• AVANTE ... Tomar par
te ativa do aumento de sócios é o meio de SERV!R
à causa leonístlca. Trazendo homens qualificados,
elegíveis ao Leontsmo, você estará assegurando oosso
contínuo crescimento e mostrando seu valôr le�ísti
co e ainda beneficiando seus amigos e sua comunídade.

comunicação no prazo
estipulado, importa no

pagamento da multa de
1 salário mínimo regional,
por empregado, enquanto

que o art. 11, estipula a
multa de 3 salários míní
mos da região, por em

pregado, que não estíver
legalmente registrado.

O pensamento da maioria dos que não conhecem
L10NS é de que trate-se de um Clube para ricos,
composto de milionarios.

O objetivo da oomuní
cação à Delegacia do
Trabalho é o de estabe
lecer um cadastro per
manente do mercado do
trabalho a a in8titui�ãodo Seguro-Desemprêgo.

Pessoas já
Vacinadas

RIO, 25 - Cento e

dez mil pessoas já
foram vacinadas con
tra a febre am arela
no oeste do Estado
do Paraná. Oito equi
pes do Ministerio da
Saúde estão atuando
na região. As popu
lações mais atingidas
pela epidemia sãS as

de Cascavel, Toledo,
Oandido Rondon,
Guaraniaçú, Matelan
dia e São Miguel do
Iguaçu.

Carnaval no

C. A. Baependi

VENDE-SE

Na b.a-feira de carnaval,
realiza-se, anualmeme, a

adicional matinée da
juventude do C.A. Baepen
di. No corrente ano, apesar
dos contratempos surgi
dos, teve um desenrolar
grandioso, comparecendo
ao local a fina f1ôr da ju
ventude Jaraguaense, sen

do brindados com as gos
tosas laranjinhas Max
Wilhelm e as gostosas
balas Bauer e Sasse. Um
acontecimento que ficou
gravado na mocidade
baepeudiene. Parabens à
diretoria, que soube impri
mir um nõvo ritmo caro

nevelesco em seus se

Iões.

Ume aposentadoria
,

qu.e repercute

"Coluna ROfARY"
REUNIÃO DE 18-2·66

A reunião do Rotary Club de -Jaraguä do Sul,
foi das concorridas, depois de um longo período,
em que predominavam as fugidas de fim·de sema
na, para as praias.

Na oportunidade o comp. Muríllo, como não
podia deixar de ser, p Ia maneira agradável com

que as noticias correram tôdos os quadrantea de
Jaraguá do Sul, prestou significativa homenagem
a treís jovens [araguaenses, que lograram o seu

ingresso nas faculdades, depois de exaustivas pro
vas, dando à nossa cidade, comparativamente com
outras cidades catarínensea, uma aprovação 100"/0
da nossa mocidade estudiosa. Foram motivo de
especial realce, o jovem Edson, filho/ do distinto
casal Dr. AroIdo Schulz - Odete Maria Schulz,·
que teve o seu ingresso assegurado na Faculdade
de Medicina de Florianópolis, enquanto que. em

Ourítíba, os jovens Márcio, filho do índustríal Dor
val Marcatto - Yutta Marcatto e Florisval, filho do
estimado casal Erwido Enke - Nair Vosgerau Enke,
foram aprovados como futuros calouros da, Facu1-
dade de Engenharia de Curitiba.

"Coluna Rotary", apresenta cumprimentos aos

jovens [araguaenses, pelo bélo feito. que honra as

tradições maís caras da terra catarinense.

COMPARTILHANDO ROTARY
Temos concorrentes que não são rotarianos.

� nossa obrigação trocar idéias com êles sôbre
os meios e modos para amplíarmos os serviços
dos nossos negócios e profissões na comunidade.
Temos empregados que não são rotarianos. Deve.
mos compartilhar com êles o ideal de servir rotá
rio. Proporcíonar-Ihes-ä maior prazer em seus
trabalhos e aumentará a sua produção se os con
vencermos de que servir é o elemento de sucesso
do nosso negócio.

Temos fornecedores e freguêses que não são
rotarianos. Devemos compartilhar com êles o ideal
rotário de práticas honestas, sinceras e amistosas.

MAIOR INFORMAÇÃO ROTÁRIA
Uma das maiores fraquezas em Rotary é a

falta de informação rotária de alguns sócios.
� indispensável reservar pelo menos alguns

minutos da reunião do clube a êsse importante
assunto.

Falemos sôbre Rotary em nossas reuniões,
íntormando os sócios sôbre tôdas as fases do pro
grama rotário.

Programa Nacional de
Mineralização do Gado

Mistura Mineral ao Gado Aumenta a Produ
tividade - Dar Sal Mineral ao Gado é Prática

Muito Rendosa
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