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Cruzeiros)!
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Graças à iniciativa do Deputado AroIdo Carvalho, sempre atento às necessidades da terra natal e dos conterrâneos, ti)

Ministério da Educação- e Cultura destinou ao Colégio Comercial de Canoinhas a, ajuda extraordinária de Oito Milhões de
Cruzeiros, já paga à Direção do Educandário e destinada à compra de' um imóvel e de máquinas, mobiliário e equipamento!

® Parabens à cidade, aos' alunos do estabelecimento e ao nosso
'e

� @)

� dedicado representante na Câmara Federal, Deputado AroIdo Carvalho. I
® .
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Choveu na nossa ro�a ...

o ano de 1965, há pouco encerrado, foi fertilíssimo em

chuvas, em todo o município. As colheitas são promissoras ..�
.

\.
E além das chuvas constantes, tivemos, tàmbém, o nosso

Janot Pacheco - o das chuvas artificiais.
.

O Deputado Aroido Carvalho, que
'

dedica tôdas as suas

horas 80 cumprimento do mandato popular, foi pródigo na con

quista ;:de recursos para o Norte Catarínense, princípalmente -psra
Canoínhas. .

.
. ,

<

Jamais, em tempo algum na história do Municipio, houve
quem trabalhasse' tanto e obtivesse tanto do Govêrno Federal

, em favor de toda a região.
Tôrias as entidades assistenciais e educacionais do Muni

cipio, Hospital Santa Cruz, Gínásío Santa, Cruz, Escola Normal

Sagrado Coração de Jesus, Scholla Cantorum . e Coral Canoihense
Bíblict-ca Infantil de Caooinhas, Pia União de Santo Antonio,
Casa da Criança, Sociedade Beneficente Operária, Juvenato Lar

. Santa Inês, receberam pontualmente, subvenções e auxílios orça
mentários, inscritos na Lei -de Meios pelo nosso Deputado que,
além disso, estimulou o envio de _r�querimento!3 e documentos
outros e acompanhou no Rio e em Brasilia a marcha d'� todos
os processos, até a expedição das ordens de pagamento ao Banco
do Brasil ou à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, em Flo-

rianópolis.
.

A "CASA DO TRABALHADOR DE CANOINHAS",
destinada 8 assistir o trabalhador, além de subvenções ordinárias
e extraordinárias' no valor de Cinco .Milhões e Cem Mil Cru
zeiros, obteve dois auxilias extraordinários de Cinco Milhões
de Cruzeiros cada um, tendo depositado em bancos, hoje, a

importância de Quinze Milhões e Cem Mil ·CruzeirQs.
A "Obra Missionária de Leigos", da Comunidade Evan

,

gêlíca Lutherana de Canoinhas, além. da
.

subvenção ordinária de
. 300 mil cruzeiros, obteve. um auxílio extraordiaérío de Doi'S
Milhões de Cruzeiros, também já Pagos, destinadas; possivel-
mente, a um Jardim da Infância. /

. .

.

O "Colégio Comercial de Canoinhas", que pleiteava o

recebimento de uma verba ordinária 'de Trezentos Mil Cruzei
lOS, foi verdadeir átnerrte surprendido pelo nosso Deputado com

o auxílio extraordinário de Oito Milhões de Cruzeiros, para
aquisição. de um terreno e para compra de máquinas de conta-

bilidade e móveis.
.

I

A Prefeitura Municipal, receberá, até fevereiro, Dez Mi
lhões de Cruzeiros, que serão aplicados no Estádio Municipal

.. segundo convênio firmado com a Divisão de Educação Física do
Ministério da Educação e Cultura,

Os rnunícípíos 'de São 'Francisco do Sul, Porto União,
Papanduva, Monte. Castelo', Major Vieira e Canoinhas (Rio dos

Poços), receberão parques infantis no valor de Cr$ 3,600.000 cada

um, montados, entregues pela "INESPA R", de São Paulo, du-.
rante o prímeiro trímestre de 1966:, Foi o deputado de Canoi
nhas b precurador de, tôdas as prefeituras citadas e o grande
artífice da conquista para a nossa regíão..

'

Durante o �xercício d'e 1965, mais de 15 municipios se

beneficiaram de prédios 'escolares financiados' pelo Ministério da
,

Educação e Cultura, graças aos esforços desenvolvidos pelo de

putado conterrâneo.
A "Vila Militar" que se constróe em Florianópolis, afim'

de servir a oficiais, subtenentes e sargentos do 14, BC, resultou
de iniciativa do Deputado Aroldo Carvalho; que fêz inscrever no

Orçamento da República a primeira dotação de Cem Milhões de
Cruzeiros.

Assim 'também .as obras de retificação do "Rio Monjolo",
em Canoínhss, executadas pelo próprio DNOS - resulta de ver

bas que o nosso representante fez ipcluir no Orçamento,. como

acontecera com os recursos pagos à CELESC_para a linha de

transmissão de. Mafra e para a rêde de distribuição, de Canoinhas.

Sómente em 1965, os recursos que o Deputado Aroldo
Carvalho conseguiu carrear para o Estado, para diversos setores

. da administração. se aproxima da casa do, Bilhão de Cruzeiros.
A exata noção do cumprimento do deverç o verdadeiro

espírito público, o largo prestigio que soube grangear entre seus
pares, na Câmara dos Deputados e a estima dê que desfruta

[unto dos atuais ministros, ioram as principais causas do' êxito
10 nosso Deputado no setor do atendimento ao povo que representa,

Praza aos céus que em 1966 Arolde Carvalho consiga
idêntico resultado e prossiga trazendo o desenvolvimento e o

progresso pau a nossa região.' n

t
I

F A, L E C I, M E N T O
Faleceu di" 5, na sua residência em Arroio Fuodo•.. DO

distrito de Bela Vista do Toldo, o prestao te e venerando cidadão sr,

MOI:3ÉS DAMASO DA SiLVEIRA, chefe df: tradicional famma
em Cal7<oinhas e um dos pioneiros da fundação do n0880 município.
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Luiz Damasco de Miranda recebe das -classes
conservadoras e do povo grandiosa homenagem

Dia 27 do mês "p. findo, as
classes consérvadoras,' entidades
e o povo prestaram a Luiz Da
masco de Miranda,

. gerente do
Banco Inca desta cidade e que
acaba de Ser promovido e trans
ferido para outra Agencia do
Banco, provávelmente em São
Paulo, significativa grandiosa e

homenagem.

O Ministério de Educação .e Cultura, através do Serviço
.

de Supervisão Escolar, inaugurou no dia 4: do corrente, o Curso .'

, Procedente de Campos, Estado de Oríentaçãe Pedagógica. A, solenidade foi realizada no Club
.,

do Rio de Janeiro, encontra-se Canoínhense COD;l a presença de autoridades e professôres.
em nossa cidade, em visita 8

'
.•

seus familiares e < hospedado
A professora Terezinha Cubas, Supervisora Esçolaf no

na residência do sr, lthass Se- Municipio, tem a direção do Curso que visa aperféiçolU os co

leme, o sr, Adolfo
.

da Fonseca nhecimentos dos professores rurais, principalmente, foi quem or

Lamas Filho, acompanhado de ganizou e vai dirigir o mesmo durante o períodos de fé�ias.
sua exma. família, Os professores que ministrarão as aulas, possuem cursos

Os nossos votos de bôs estada especializados; Sem dúvida, O� professores primâríos, rurais,
o I muitos t:'.nheci�entü" .• .1., acqurrtr,

'

.D

Homenagem'

Altas descabidas terão
drásticas punições
em 1966

Se as indústrias eXOI bitarem
no aumento de preços em ,1966,
o Ministro do Planejamento irá
tomar drásticas medidas, que
vírram prejudicar intensamente
o comércio e a indústria, atra
vés de créditos pelos Bancos
Oficiais e 8 permissão de im

portação de bens fabricados no

Brasil.
.

Ô aumento concedido foi a

penas um reajuste para con
frontar com o aumento de im

postos havidos no mês de de
zembro, n

,A notícia do, mês
Leiam à última página a

notícia mais importante do mês:
a .Rigesa - Celulose, Papel e

Embalagens Ltda., sediada no

município de Três Barras, abre
no ;ros e alvíçaretros horizontes
no setor industrial da Zona

.Nor te Catsrtnense anunciando
'oficialmente pela primeira vez

a instalação do seu parque
índustrtel invertendo desde logo
a apreciável quantidade de Cr$
500.000.000 (quinhentos milhões
de cruzeiros) em reflorestamento.

Sem dúvida alguma, é a

notícia mais importante para
êste inicio de ano. v

t

Sr. Adolfo Fonseca
Lamas Filho e familia

de Miranda, num jantar no Club'
Canoinhense. Na ocasião falaram
dr. Zaiden Selem e pelo Liam
e pela Associação Comercial;
João Seleme pelo Rotary, Moa
cir de Paula e Silva pelo Gre
mio, Pedro Merhy Seleme pur
Três Barras e. Municiplos, visí-

, nhos, Casto Pereira pelo Clube
.

dos Amigos. Falaram ainda o
Prefeito Dr. João Colodel, {,
deputado Arolde Carvalho e o

vereador Alfredo O.. Garcindo
em nome do povo. Todos res

saltáram a 'personalidade do ho
menageado e disseram os moti
vos da homenagem: Luiz Da
masco de Miranda foi realmente;
um excelente amigo, ótimo con

dutor dos negócios bancários e:
um incentivador do progresso
de Canoínhas.

'

Falou por úlnmo o homens-
'.

geado, que comovido, agradeceu
a homenagem dizendo que por
for�a de circunstâncias, era o

brigado � deixar a' cioade que.'
-

tão bem o acolheu, prestigiou e

o estimulou a trabalhar. .

n

Luiz Damasco : de Miranda,
homem de classe, possuidor de
raros dotes. de combatividade,
foi homenageado pelo esforço
tenaz e inteligente que desen
volveu em favor da casa ban
cária que dírígíu durante '1 anos.

Neste espsço de tempo além,
de tão bem conduzir os desti
nos da vida comercial, esteve

integrado em' todos. os 'en:ipre
endiment()s que visavam o de
senvolvimento de' Canoinhas.
Foi pioneiro. e colabonou em

muitas iniciativas que trouxeram
a Canoinhas-múltíploa benefícios.
Como gerente do Inca; soube
aliar o capital ao. trabalho. com

pletando-se os 'dois, o povo be
neficiou-se com os lucros das

empresas e automáticamente
com a remuneração do trabalho.

Cento e vinte pessoas repre
sentadas atta�és da Associação
Comercial, Rotsry e Lions Club, .

Gremio 15 de Julho, Câmara
Municipal de Canoinhas e o po
vo, estiveram presentes' a ho

menagem prestada a Luiz D.

Novos adicionais dos Impostos
de Consumo e 'do Selo

-,

O Inspetor Ftscal de Rendas Internas do Ministério da
Fazenda voltou a àdvertir aos contribuintes, industriais e comer

ciantes, sôbre os novos' adicionais -dos impostos de consumo e.
sêlo, que entraram em vigor dia 1.0' de janeiro, conforme a lei <

federal 4.863, de 29 de novembro de 65. Mais adiante �s8inala a

nota da autoridade fszéndérte: "Todos os produtos sujeitos aO'.
impôsto de consumo, que saírem dali estabelecimentos fabris, e .

partir de primeiro de janeiro, terão de pagar adicional de vinte'
"

por cento, calculado sôbre as atuais alíquotas do tributo .. O adi
cional será registrado em parcela separada, nas notas fiscais, nos _'

.

livros e nas guias de recolhimento". Quanto 80 ímpôsto do Sêlo. ,

diz o Inspetor de Rendas - "será contado, durante o 'ano de 66. :

com adicional de 10%. lançado nas guías de recolhimento e li-
,

.

vros fiscais. Por outro lado, o plantão fiscal, na �lfândega de
..

Florianópolis, está habilítado a orientar.o.s contribuintes quento
:

a escrituração e recolhimento dos novos < adicionaiS. ,

' v'�

OrientaçãoCurso de Pedagógica
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Informações - Escritório de
• I '

Irmãos Proéoplák & Cla' Ltda., em Canoinhas,

Terreno em

,

y
Itaiópolis ._ Vende-se

36 alqueIres aproximadamente.
Baas aguadas.
Herva mate.

I Terras de cultura.
Madeiras finas.
Lenha.
Argila' para cerâmica.
Barbaquá - pequena casa, (inacebeda).
Malhador.
Apropriado para tanque. (Roda d'agua e criação de peixes).
Divisa com o perimetro urbano. Três acessos.

10 a 12 kilômetroa do 'ásfalto (BR2) - 1 1/2. km. da Estação
Fereoviârie.

I �

Preço básico Cr$ 400.000 o alqueire.

,
.

v . TRANSPORTES

Confie Q transporte de suas mercadorias
pela

"

TR'ANSRI'O S/A
e terá a satisfacão de ser bem sentido

) ,

<'

Agêncià de Canoinhas
\

'
.

'

Rua Vidal Ramos, 1167· ou Rua Paula Pereira 761
( ,

. Quando fizer seu itienrário ,de passeio,
I

não esqueCI de i.uclo·ir uma visita 'às
ubras do FRIGORíFICO

/
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Informações com

W,aJdemar Knüppel ' Designados para o Campo de Instrução Marechal Hermes
,

TRÊS BARRAS - s� c.
'

,

�'

VENDE-S�

diretamente de fábrica.

Um terreno com 800 m2 e
,

uma casa de madeira tipo Ban
,galô c0tp 48 m2, á 2QO metros
do Ginásio Santa Cruz.

� ,

Tratar Da Célsa Santa Te-
rezinha. Rua Getulio Vargas
s/no

.

3v

J
Vende-se .Lctes
no JARDIM ESPERANÇA,
nas proximidades do Ginásio
Santa Cruz.

A Vista e, a Prestações.

Tratar com Henrique
Bóra, na Casa Santa Te
rezínha. v'

-

" I
SEMEADEIRAS

para Arroz,' Milho e Feijão,
da melhor marca existente.

com ou sem adubadeira.

Casa Santa Terezinba
'

Rua Getúlio Vargas. sm

Assine!' Leia] Divufgue I

Correio do Norte

MOTORISTA! .Observe sempre as

leis do trânsito. Elas são
feitas ,para sua própria
segurança.

colaboração do
.

clube dos amigos

Servico, .

,

14a. Delegacia de Recrutamento
Junta de Alistamento Militar de' Canoinhas

, ,

Edital de Convocação, -' Incorporação do 1. Turno
1. - Os conscritos abaixo, devem comparecer na JU NTA

DE ALISTAMENTO MILITAR EM CANOINHAS·SC. a fim de
de lerem incorporado. naa UNIDADES abaixo mencionadas.

..
2. - O. eonvocadoe que deixarem de ae apressntar, nas

datal abaixo declarada. iecão conaiderados "INSUBMISSOS".
(

,

I

Data da apresentação na JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
DE CANOINtIAS SC: Dia!4 de Janeiro
de 1966, à. 14 horas.

Data do embarque: Dia' 15 de Janeiro de 1966, à, 7,00
horas da manhã.

Em consequêacia Ião deeignados pare incorporar no Campo
de' Instrução Marechal Hermes em Tr,ê. Barree-SC, OI seguintea
convocados:

'

,

Agemiro Mallaneiro, filho de Isaêl Maesaneíro: Agostinho
Dia. Paulo, filho de Edmundo Paulo; Antonio-Gomes doe Santos,
filho de Joàquim Lúcio dOI Santoa; Alvino Francisco, Trapp, filho de
Alfredo Henrique Trapp; Arolde >:M�w�. filho, de Erneeto Mews;
Aroldo Frederico Hauffe. filho de "Fre'iJerico Hauffe; Arvi ROia, filho
de Eldebrando !loIO; Aúreo Gomei do, Vale, filho de Alcebi8deí�
Gomei/do Vale; Cesário Becker, filho' de Antonio Becker Sobrinho;
Edison Roque Simm.' filho de Waldemar Simm; Eli.io Preisaler. filho
de Haymundo Preisaler, Ernani Pacheco, filho de Firmino Cordeiro
Pacheco; Evaldo Baukart, filho de Helrouth Baukart; Francisco de
A16i. Preto, filho de Joaquim Preto; Haroldo Camilo Tavares, filho
de Juvenal ' Tavares; Haroldo Groeskopí, filho de Pedro Groeskopf:
[osê Vieira. filho de João MateUl Vieira; José Leonidas Franco, filho
Leopoldo Franco; Luiz Diaa Machado, filho de Sevêrio Dias
Machado; Miguel de Castilho, filho de Demétrio Souza de Caetilho;
Narciso Haak, filho ,de Donard Haack: Nelson Antonio de França,
filho de Josê RomuaJdo de França; /Nivaldo Alceu, Gomes, íiiho de
Josê Zacari�. Gomes: Ortencio Varela, filho de João Varela de
Oliveira; 'OlDy de Paula, filho de Liodolfo de Paula; Pecr o Ivan
Kochan;' filho- de João Kochan; Valmor Souza Or,tiz, filho de
Ari.tidel Ortizj 'Valdir José Batista, filho de Antonio Batista:
Waltzer Donini, filho de Josê. Antonio Donini.

Agenor Flôres
,

Dr. João Colodel
l.� Teo. Dei. 14a. DR Presidente .da JAM

Refaça suas forças, tomando
I

Para o seu exigente paladar
prefira sempre '"

PINGUIM"
-

. Restaurante, e So'rveteda,
Diariamente 'Almoço e Jantar.

II �:@�§.�-'§,.�������$g II

)(!

BJG
"

TorrB;rlo ,a �r quente
S�boroso até a ultima gota

Rua Paula Pereira, � Telefone, 241
,

BIG é grande - mas 'em Canoinhas

BIG é o' melhor café
!

'1i1 m1

S A T I R -

MELHOR SERViÇO A PREÇO JUSTO
Matriz: Curitiba

Filiais: São Paulo • Rio de T8neiro . Í'orto Alegre •

CaDoinhas - Rio Negro • Mafra • Barra
Mansa'.
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Plano de Desenvolvimento
O Prefeito eleito, Benedito Terézio Ne

to seguiu pera a Praia de Camboriu, onde permanecerá 15
dias, antes de entregar-se à tarefa gigantesca da recupera
ção administrativa de Canoínhas. Aproveitará o repouso para
concluir, ao lado de alguns assessores, o "Plano para o

Deeenvolvimerrto Comunitário de Canoinha.", documento
atualizado que haverá de nortear a sua ação admínístretíve. \

I
•

Visit� a Papanduva
Domingo último o Deputado Federal de Norte Catarinense,

Aroldo. Carvalho. esteve em Papanduva, mantendo contactos
de natureza politico- administrativa, convidado pelo prefeito elei-
to, sr, Aloysio Partala. Depois da reunião, de que participaram
dirigentes políticos de Papanduva e Monte Castelo, foi, o nosso

Deputado, homenageado com um churrasco, na Churrascaria do
sr, Sonaglio, km. 160 da' Br·2. Os Reverendíssimos Padres O
nofre e Padre Clemente, vigários das duas Paróquias, mantive
ram demorado encontro com o Deputado Federal, combinando Imedidas' e providências sôbre as obras de assistência social a se-

rem desenvolvidas ria região pela Igreja Cat6lica.
.

O sr. Alfredo Garcindo acompanbou o Deputado Aroldo
Carvalho na visit.a aPapanduva.

UPEC - mais uma sigla que surge
Sob o patrocínio do Educador Fidélis Lovatel e con

tando com o comparecimento de grande número de profes
sores aqui radicadas, reuniu-se numa das dependências do
Clube Canoínhense importante Assembléia GereI, da qual
pertícípou o Deputado Federai Aroldo Carvalho" destinada
a fundar em Canotnhas a "V.ião Protetora do' E.colar de
Canoinha." - "UPEC" - entidade que terá a responsa
bilidade de assistir 80S escolares pobres de noasa terra, pro
vendo-lhes as necessidades em agasalholS, calçados, unífor
mes, material didátiép, etc.

Nssce -pequenína, cercada de alguma decrença e talvez.
até dê muita desconfiança. Não poderâ atuar imediatamente
senão na medida dos recursos que obtiver aqui na cidade,
entre os altruístas e de verdadeiro espírito humanítâr!o. No
futuro, porém, I!mparada

.

pelo nosso Deputado Federal, há
de contar com, recursos do Govêrno da União, afim de mi
nors,r o frio e o sofrimento de centenas de escolares, filhos
de pais pobres, que teimam em estudar para melhor servir
o Brasil.

A "UPEC", têm importante missão a cumprir na v�da
canoínhense, visto que o setor do atendimento ao escolar po
bre é dos menos guarnecidos em Canoinhas.

O gravíssimo problema da alimentação dos escolares;
mediante scôrdo com a "CAMPANHA NACIONAL DE A
LIMENTAÇÃO ESCOLAR", será enfrentado com objetivi ...

dade e realismo.

Obras Sociais da Paróquia de Canolnha4}
O piedoso e dinâmico Vigário, Frei Henrique Müller,

preocupado com o bem estar de seu par(jquianos mai& hu
mildes e .necessitados, convocou. Assembléia Ceral para a

t.mdl?ção de mais uma entiaade em CANOINHAS, denomi
nada "Obras Sociais da Paróquia".

Convid,!ldo, o Deputado Federal Aroldo Carvalho com"

pareceu a reunião, tendo prestado alguns esclarecimentos
de natureza jurídica, sôbre 8 Lei 1.493 que regula a conces

são Je subvenções a entidades assistenciais.

Já organizada a entidade e adc;>tadoa estatutos. conat!"
tuiu-se a Diretoria que tomou tôdas as provid�ncias e iOl
dativas, visando obter o reconhecimento jurídico e o regis
tro no Conselho Nacional do Serviço Socisl, afim de servir
à cdetividade canoinhense já em 1966.

Homenagem de Major Vieira
O Prefeito' Municipal Antonia Maron e o Prefeito eleito.

Sebastião Grein Costa, do município de
.

Major Vieira, presta
ràm significativa homenagem ao Deputado Aroldo Carvalho,
polol!l serviços relevantes que prestou ao município no correr de
1965. I

Reunidos no Clube local, tadas as autoridades rhunicipa.is,
os Vereadores, Presidente da Camara e Prefeito Municipal, d�-

_ pois de ampla discussão sabre ap medidas administrativas que
serão postas em prática em 1966, depois de apresentadas ao.

Deputado Federal as principais reivindicações do povo de Ma
jor Vieira, foi servido um magnífico churrasco, 9impatica home
nagem do povo ao noaso ilustre cont�râneo.

··CATRACA" em aç60
A Diretoria da "Casa do Trabalhador de Canoinhas",

orientada pelo Presidente Mário PoS!samai, está apresentando
louváveis inovações no que se refere à vida da entidade.
"Portas e janelas abertas", tudo sob a8 vistas e a direta fis.
calização do povo. O Comunicado nO. 1, estampado noutra

página, é bem a demonstração de que 8 entidade dedicada
. ao trabQ!hador, agirá ás claras, prestando contas não apenas

80 Govêrno Federal, m@s, sobretudo, ao,povo de Canoinhas.
Nascida a "CATRACA" em ambiente de descrenes e

. até de deboche, vai surpreender o trabalhador de Canoinhas,
8 êle prestando assistência áté aqui praticamente desconhe
cida.

Aniversariantes da
\ ANIVERSARIAM· SE:
HOJE: as sras. dnas.:

Amalia, esp. d s sr, Jorge
Stoeberl e Nadir, esp, do sr,

Aloino Kolhl1r; a srta. mdia
Maria Wolkan; a menina
Albertina, filha da. exma.
Vva. sra. dna. Teodora Hos
tin; os meninos: liario, filho
do sr, Sergio Gopski, Carlos
Otávio, filho do sr. Carlos
Schramm e Rogério Rubens,
filho do sr: R.oberto Radke.

Amanhã: as exmas. Vvas.
sras. dnas.; Frida Kreis e

Gabriela Sabatke; a sra. dna.
Ana, esp do sr. Ataide Emi
dio; (JS srs.: Sadi Seleme,

Altain F. G. Beulke e Fran
cisco Seczygiel; as srtas.:
Salua Seleme, Denise Rosa e

lsolete Terezinha de. Souza;
as meninas: Walderes Juracy \

filha do sr. Antonio Soares e

Casa do Trabalhador de (anoinhas
Comunicado N. 1

A Diretoria Executiva da "Casa do Trabalhador de Ca
noinhas" - '�CATRACA", torna público o seguinte:

'I - Recebeu do Govêrno Federal, em dezembro de 1965,
pelos Ministérios da Educação e Cultura, Saúde e J,üstiça, graças
80S esforços do Deputado Federal Aroldo Carvalho, auxílíos e·

subvenções que totalizam QUINZE MILHOES E CEM MIL CRU
ZEIROS, depositados na Agência local do Banco Inca, a 'lerem

aplicados em favor do trabalhador e do menor desamparados, na

conformídade de planos previamente aprovados pelos referidos
Ministérios.

2 - Firmou em 30-12-1965. eonvênío com o "Sindicato
dos Oficiais Marceneiros e Trabalhadores nas Indústrias de Ser
rarias e de Móveis de Madeira de Canoinbas", visando -conjugar
esforços das duas entidades na obra meritória de assistência aos

trabalhadores. Segundo o convênio, a "CATRACA" passou à lun-'·
clonar na séde do Sindicato, à Rua Dr. Lourenço Rolando Ma
lucelli,' devendo providênciar, imediatamente, a completa recupe
ração do prédio.

3 - Pelo presente comunicado a Diretoria E:xecutiva da
"CATRACA" solicita propostas escritaJ dos interessados em con

tratar a pintura do Edifício do Sindicato, em envelopes fechados
aceitas até 10 de janp.iro próximo.

Cencínhes. 31 de dezembro de 1965.

Mario. Possamal .....: Presidente"
Irideu C. O,eveck Rubens R. da Silva

Secretário Tesoureiro v

Aliada ao Sindicato dos Trabalhadores, contando com

a colaboração de 'um abnegado como o Sr. Francisco de Assis
Costa, Inspetor do Ministério do

.
Trabalho e Previdência

Social e tendo como "padrinhov, junto dos ministérios da

República '0 Deputado Aroldo Carvalho, a "CATRACA" há
de prestar relevantes serviçes aos trabalhadores de Canoi
nhas.

Três Barras assenta medidas e Combina
Providências

O Prefeito eleito de Três Barras, Sr. Pedro Merby Seleme,
empolgado com as tarefas administrativas gue deverá enfrentar
a partir de 31 do éorrente, está elaborando planos administra"
tivos e combinando providências visando obter soluções para oa

intrincados problemas gue dificultam o progresso do novo mu·

nicípio.
Se�ana passada reuniu diversos amigos em sua residência·

para homenagear o Deputado Federal Aroldo Càrvalho com um

espetacular "kibe", e, principalmente, para debater assuntos de
natureza administrativa. como o da Ponte s6bre o Rio Negro,
o da, energia elétrita, o das �scolas e outroll.

. O parlamentar canoinhen"e deixou bem claro que prestará
tada colabaraçilo não apenas a Canoinbas, mas a todos \os mu

nicipios da região, estando disposto a enfrentar a luta em pról
da ponte C!I. t&das as outras necessárias ao nosso prpgress�.

"

o SAPS em Canolnhas
O "Serviço de Aliml"ntação da Previdência Social"

"SAPS", que mantém postos de abastecimento e auto ser

viços em tod9 o país, vendendo gentoros de alimentação, a

preços mais baixo'! que o comércio à população operária,
contribuinte da Previdência Social, dEve inaugurar em Ca
noinhas, no primeiro semestre de 1966, um Posto de Abas-

� tecimento a funcionar provávelmente, na séde do SINDICATO
e da CATRACA.

O Deputado Aroldo Carvalhó, quando passou pelo Rio,
manteve entendimento com o seu amigo D"!putado Perachi
Barcelos, MiQistro do Trabalho, visando obter diversos be�
nefícios para a região Norte Catarinense, ocasião em que
solicitou a inauguração de postos de abasteeimênto em Rio
Negrinho, Mafra, São Bento do Sul e CaDoinhas. Passando
por FloriBnópnlis, ent!>nrjt>u·se com () Delegado RegIonal do
SAPS, Sr. Reynaldo Gelso Seldmann obtendo 8 inclusão dos
citados postos no programa de açãó em 19f:16. Assentou-se,
então, a inauguração do Posto de Canoinhas ainda no pri
meiro semestre. v

Semana

MagaH, filha do sr. Norberto
Fiedler,

'

.

...

Dia 10: ii exma. Vva. sra.

âna. Marichen Gomes; a sra.
dna. Marciana, esp, do sr.

Ladislau
.

Dambroski; os

srs.: Antonio Borek, Altredo
Scholtz, 'Vítor Borges, res.

em Majo,' Vieira.. e o sr,

dr. Luiz Adelmo Buâant; a

srta. Lisete Marilda Cubas;
os

. meninos: Reinoldo, filho
do sr, Marcus Franz, Gil.
berto, filho do sr. Gildo Zie
mann p- Otavio. filho do sr..

Otavio Possami.

Dia 11: ti sra. dna. Laura,
esp, do Sr. Waldomiro Schul
ka; os srs.: Antonic GunglJl
e [osé Fuck; a . srta. Marcia
Plothow e a menina Glaucinir
Regina. filha do sr. Nelson
Ferreira das Chagas.

Dia 12: a sra. tina. ElvirQ.
esp.. do sr. Beaoentura Benda.
os srs.: Oswaldo Werka;
[oão Fontana Jr., Jorge Stoe
berl e Zeno Ribeiro da Silva;
os [otiens: Guido Orlando
Uhlig e Haroldo Prust.

Dia i3:' as sras dnas.: Ines,
esp. do. sr. Euclides Bonet, res.

em Salvador; Bahia; Adªir�
esp. do sr. Ladislau K,nõrek
e Lourdes Dian, esp. ao .,$1'.

Nery Cordeiro; os srs.; Wal.
demar :1{nopp, res. em Pal7
mas, Jamil Seleme, res. em

Pelotas, RGS., sr. dr. ·_Sylvip
Mayer, Se,gio Carvalho, Vf'"
valdo Crestam e João Sebos
tião Ferenci os [ouems; An,
tonio Edésib,Jungles e Sylvio
Alfredo Mayer Filho; a me«
nina Maria, filha. do sr. La
dislau pam�roski.

l)ia 14: a sra. dna. 'Vitória,
esp. 'do sr. Martin F,anz; o,
sr. Henrigue GrabowsJci; Il

menina Neuza, filha do sr.

Eloy Sudowski' e os meninos:
Waldemiro, filho do sr. He.,,
rique Waldmann, Rafael, fi.
lho do sr. Waldomiro Schulka
e Antonio, filho do sr. Rachid
Seleme.

I

Aos Àniiiersariantes os

nossos sinceros parabéns.

•

Casamentos
Contraiu núpcias .lia 6,

ante-ontem, em Florianópolis
o canoinhense, jovem Edgar4
Rauen Soares. filho do casal, '

S'. Osvaldo Ferrei"a Soares·
e-Dna. Irmgardt Rauen Soa
res, com a senhorita MárciB
Elias.

'
.

Nossos cumprimentos ao

jovem par e' seus famili�res.: � ".:c
x x x M

Hoie Canoinhas mve,d;··'
um gr'tlnde acontecimento st):!

.

cial com o enlace de Arlele
Neusa Ludke, filha do sr..
Afonso Ludke e Dna. Elfried
Dinner Ludke com o jovem
Luiz Pereira, Tilho do casal,
sr. !oão José Pe,eira 'e Dfa.
Maria Pereira.

x x x

também c(Jnft airá núpcia:s
hoje nesta cidade a srta. Mi.
riam ti'Aquino Fonseca, com

o jovem Luiz Hamilton Gon-'
çalves Corria, residente en.
foinvile..

Aos nubentes e seus rami
.

·iates, �lO."$()S ClJ,rn:,'� j.::nntos.
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COR.RE�O De NORTE 8�1-1966

Pontual mente!Mantenha', Elevado Seu Cr édit.o, .Pagaudo
Não incorra em atrazo, para seu nome não ser incluído no SEPROC

(Serviço' de Proteção ao Crédito) 2x

Dr. Anor Dittert Pinto í
. .

IMédico' .

Especialista
em

Olhos, Ouvidos, Nariz .e Garganta
Consultas no Hospital Santa Cruz nos dias
12 e 13 de J A N E tR O .de '1966-

·A K
Comunidade Evansélica Luther.na de' Canolnhas

,

Cumprimenta os seus aniversariantes, desejando-lhes as

melhores bênçãos de De�s.
�-------------- ----------------

/.

J��o .

I ,

•

.
2 Erica Zierhut de Waldemiro
3 Cacilda Vippich de Arnaldo
4 Paula Mohr de Guilherme
5 Angela Prust de Helmuth
6 Edeltraut Kellner de Werner

1 Çarl0s" H. Spiess
'. Line Witt Streit .

7 João Guilherme Baukat
••

Hans W. Pangràtz
, 8 Ivani Frogel de Max

9 AI�in Beulke
Levinc Reinke'

:" 12 Héneique Voigt
13 Astrid Koüppel de Walter
14 Marcos' Süssenbach '

.

Mário Wísch
16 \Valter Schmude

>

,--------------------------'1
.

X
Cruz'

;! -

DOMINGO
a. 16,00, 'hora. cen.ura line
'as 19,00 hOla. .',

-

.•• 21,f5 horaa -cenlura até 14 ano.

Cine. Teatro Vela
-:- A P R E S E N 'T A , -:,;.

HOJE � à. 20,15 hÓra. - cen.urá at� 14 ano.'

MONTANA TERRA PROIBID�,
"

com Errol Flyn e Alexis Schmidt
Em meio 8 lotas e perigos, um suave romance de amor!

, ..

DOMINGO' - à. 13,30 hora. - cen.ura livre'

Mônt�na Terra' Proibida

Aconteceu Num Apartamento
com Kim Novak Jack Lemon, Fred Astaíre

"

e Lioriel Jeffries

2a. Feira - a. 20,15'- censurá até -l4 ano•• RRPRISE

3a. e 4a. Feira - à. 20,15 hora. • cenlura até 14 ano.
I

C O M A N C H 'E
com Dane Andr�ws. Kent S�ith e Linda, Cristal

O grito eomanéhe espalhava ó terror entre os homens
brancos.

, ,

5a. e 68. Feira. à. 20,15 horas - cen.ura até 14 ano.

RÁMAN,OF,F E JULIET
com Peter 'Ustinov, Sandra' Dee e John Gavin

, ,

Comnnidade·EvliBg. LntberaBa de CaBRinba;
,

" . i." _

Assembléia Geral Ordinária
,

* Ficam convidados os senhQfe�'membros desta Comunidade
8 tomarem parte Da Assembléia Geral Ordinária que será
realiz89a nO d!a 9 de Janeiro de _ 1966 às 11,30 horas no Salão

Paroquial para tratar da seguinte ordem do dia:

a) Relatórios anuais e aprovação 'de conta,,;
b) Outros assuntos d� interêsse.

Canoinhas, 2 de deúmbro d.e 1965. V
'.

Harry Schreiber
•

f'residente
'

Waldemar Brandàs
Sec 'otário

;.,1 ...

Alfredo .Dlenner
Justamente durante 8S festas

natalinas, na madrugada do dia
2'6, o municípío de São Bento,
do Sul foi sacudido com a no

ticia do súbito falecimento do
.

seu Prefeito, sr, Alfredo Dinner

pessoa de largo e sólído presti
gio naquela comuna e membro
de tradicional família sãoben
tense. O Sepultamento do sau

doso extinto, um dos maiores
dos últimos tempos, ocorreu na

tarde daquele. dia, pelas 18 ho
ras, com grande acompanhemen
to, dele participando a' conhe
cida Banda TremI, falando na

ocasião vários oradores e,ntre
os

. quais o dep. Arolde Carvalho.
O Prefeito eleito de Canoínhas,
sr. Benedito Th. de Carvalho
Netto também se fêz presente
aos funeráis. )

Correio do Norte, embora
· tarde, enyia à faPlília enlutada
·

as' suas condolências. n

.Ajuste de Núpcies
A.iu'staram núpcias na se

mana rindo, a Engenheiro sr.

Lindolfo Zimmer,' filho do
casal, Dna. Helena Sr. João
Bello, com a Srta. Tânia
filha do casal, Dna. Célia Sr.
Oswaldo' Ttevisani,

,
Ao novo psr os cumpri.

mentes deste semanário.

,Nascimento
At. '" IN R/CHARD W AG.

NER EIDA-M, é o neto do
nosso amigo Alvin Wagner,
nascido dia 11- de dezembro.
último, na cidade de Cambê,
Estado do Paraná e filho do
casal, sr. Vigand Eidam e

sra. Ingebord, Wagner Eidam.
. Nossos afetuosos .cumpri
mentos com votos de telici
dades.

Notes de Falecimentos
Faleceu 'dia primeiro, com

a idade de .63 anos, o pres
tante cidadão, sr. Tertuliano
Leandro de Souza, residente
no lugar Pinho, distrito de
Paula Pereira, deixando viú
va, dna. Davina Ferreira
Leandro, cinco rilhos e deis
netos. Seu 'sepultamento foi
rf!alizado dia 2; na loca lida.

, de de Pinho. A tomilía enlu
I ta.da ag1,adece a todos que a

. CQnforta1 am, como também
ao hurnanitálio médico. ' dr.
Mário Mussi pela dedicapão
'que sempre prestou 00 sau

doso estinto .

.

,

Dna. Ehâra Wordell
Faleceu dia 4. último 'sendo

sepultada na tatde do' dia 5,
quarta fei1 a, a. senhora Dna"
Elvita Wordeli, mais conhe-

· cida na intimidade por dna.
Nenê.

A Tamilia enlutada' as

condbldncia,� do "Correio do

Amanhã no

Botafogo
Municipal:

X· Va'sco de Caçador
Após vários domingos em branco, teremos amanhã,

. finalmente, no Estádio Municipal, o reinicio de nossas

atividades' esportivas, com e esperado encontro do
Botafogo com o famoso: conjunto do Vasco de Caçador.
A partida deverá agradar' em . cheio e um bom público
deverá prestígíá-la. v

'O,

Felicitacões de
,

.

Natal' e Ano' Novo
.

.

Recebemos e'" agradecemos' as seguintes mensagens de
felicitações: Comar Comércio' e Indústria df" Papéis Ltda, M8qui�
n88 Heídelberg, Willys - Overland do' Brasil S.A, Livraria e

Papelaria Recorde Ltda, e, Livraria Agir Editora, Com. e Ind.
Germano Stein S.A.,· Comp. Melhoramentos de São Paulo, Indús
iria /�e Papel, dr.- Nilson Bender, Prefeito de Joinvlie, Manufe-'
tura Príncípe; Fritz Johansen _S.A., Macife São Paulo S.A., Im
pressora Ipirenga Ltda., dr. José Francisca Centeno, Escritório
da Acaresc de Canofohas, Cromocart Artes Gráficas' S.A., BIC,'
Indústria Esferiográfica SA., o. Estado de São Paulo, J. Côrte':
Satir 8.A. Transportes Interestaduais -Rodovíáríos, Sagto. Ilandír'

,de Barros Lima, Alvino Kohler e familia, Gravatex Clíchería Líder,
Ltda., Ediarte Cartões Sociais Ltda.,

.

Lar de Jesus Vinde a Mim
'as Criancinhas, Salim Zattar e família, \G,R I. e o Jornal Iguaçú,
Corpo Docente do Ginásio Santa Cruz, Merhy Seleme & Cía.,
Minesota MaIlu!atureira' e 'Mercantil Ltq�/, Rígesa .

- Celulose,
Papel e Embalagens L�da., Sgto. lIson Vicente de L�m8, Comer-.
cíal Salfer, Luiz D. de Miranda e familia, Cap. Rogério Afonso:
Schmidt e família, Alvin F. G. Beulke, Comando, Oficiais, Sar

. gentos, Cabos e Praças do 3. B.P.M., Cia. T. Janér 'Comérciô e,

Industria, Ceses Pernambucanas,". Admínístrsção e Funcionários'
do Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina, Inco. v

" X

Prefeitura Municipal 'de Canoinhas:
Serviço de Fiscaliza'ção da Fazenda MunicipalI I

Avisa aos contribuintes de impôsto sôbre Indústria
e Profissões, que o prazo para remessa da relação 'do mo

vimento econômico, terminará dia
. 31 do corrente mês.

I
.

Os contribuintes, que deixar de apresentar a relação do
movlmento econômico, dentro do prazo acima ímprorro
gável, de conformidade com a Lei nO. 628, art. 21,- os .

lançamentos serão arbitrados, na base mínima de 100%
além diferença do ano anterior,

• Nota: A' relação do movimento, deverá ser feito
em modêlo oficial, em duas vias. Cujas 'guias, os interes
sados, deverão adquiri-las gratuitamente na Prefeitura,
com o Fiscal. A relação será recusada, quando o modêlo
não fôr oficial.

.

,

Canolnhas, 5 de jan,eiro de 1966 .

Ivilásio Coelho Fiscal da Fazenda v

Nota de
'"

�
Agradeci-m en tO.

A família da, saudosa Dna. Elvira W.ordell, Dna.
Nene, vem de públiCO agradecer aos humanitáiios mé
dicos, drs. Osvaldo Segundo de' Oliveíra e Adyr Seleme
e tü.mbém as Irmãs do Hospital Santa Cruz, especíal.
mente a Irmã Oilda, pelo zelo e dedicação sempre pres-

,tada a mesma; ao Pustor Evangélico. sr. Egon Marte
ler, pelo apoio esPiritual, agradecendo, igualmente a ,

,
todos que a cpnforfaram durante SUB enfermidade e

, acompanharam os' fune�ais.
Canoínhas, janeiro de 1966. "

) L
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documentário de A. SEIXAS NETTO

Dêsdt> antiguldade 'maisl re�ota, o Plan�ta Marte vem

significandu o Terror, a, Guerra, a Tr�géd,ia. Dos deuses olímpicos
gregos, era s quêle que presidia .as batalhas, os pareos belicosos.
Dentre as divindades egipcias, caldaicas, persas, era quem regia
os fatalismos dás armas nos choques humanos e a fatalidade
cósmica na, vida dos Céus.' Aos matemáticos e, astrónomos de
todas 'as Eras, porém, sempre apareceu rodeado de Incógnitas '

Paula Pereira, 31 de Dezembro que a.s mais variadas e , diversas matemáticas não, conseguiram
de 1965."

' ainda, por completo solucionar. Homero- helénico, na Ilíada.
descreve poderosamente um. comportamento astronómico real
ocorrído em sua era, ou mesmo pouco anterior a ela:' \A luta nos

DV,
céus entre Marte �e Vénus,' � {quando Vénus inda era um

.
cometa) -; a .descríção prende-se à história da Tróia, e símbõ-

.' .

' ,}( )i�ame?te conta a l!lt� entre Atenas, - '(V�nuíi) -, e Marte. E

SeD'altião Grein COita EIClivãó,' nao so o poeta grego, 'mas outros cánticos, outras legendas;
de Paz e Oficial do Hegistro ci outros lívroâ . sagrados de vário povo, dizem igual: .Marte lutou

vil de Maior Vieira. Comarca de- com Venus sôbre 'Ü Cé!Í. dos" mundos da antiguidade. Se O

Canoinhas 'Eatadc de Santa Ca- folclore dos povos antigos fossem estruturados numa Arqueologia : :/:;,
tarina etc, ','" Cosrnológtcs, muito saberíamos das verdades e ciências ancestrais

, '

. que, hoje desconhecemos; se os documentários que jazem sob as;:"'::.� ;,
Faz'laber que pretendem daiar: ruínas de' séculos ou gravadas em pedras ou demonstradas em .".,�?:

Roberto Müller e Nilda Sment- monumentos, fossem analizados, 'muito
<.
contariam da bistória do-r:'�"',

'

kovlki. ,Ele, natural deite Eltado, r:_IlUndo e da vida; não fici:lríamos, como até hoje, dependendo de •
-

O· 23
nalcido nêsta éidade no dia 29 int'erpretações e ]'uízos parciais de historiadores, conforme 'as

Ia a tradl'cl'onal Festa' ds' Sa':"o Sebastl'a-o d b ·1' 'd 1 37 I 'd I'
'

, ,', ,",'
'

"
'.,'

e a fi � 9, , avrs or, lO tetro sua idéias, princípios, credos e ogerizas étnic&!1. Terie.mos um

Estão se movimenta1ódo o comércio indústria e o povo do'miciliado e re.idente nesta ci� todo, uma. Qlblioteca documental fora de suposições, 'teorias,
em gerai para os pre\parativos para 'a grandiooá festa em 'louvor dade. filho de GUltavo Müller" I higó!eses: Inda atualmente, numa grande tentattva cientifica, um

ao .no�so padroeiro. Diversas comissões já �stão em franca &tivi- falecido e de Dona Tereza Müller satélite remetido desde a Terra, fotografou trechos da superfície
dada, hav'erá dia' 20. S�nta Missa, ppstetiotmente urp churrasco 'd6miciliadol e relidente, nesta, cio marciana, trazendo-nos documentário revf!lador do que a Astro-'
e atrações diversas no ,parque da Paroquia, a qa�a que é do nos- dade. Ela, natl,lra,l deate Eatado nomia, já há séculos sabia e pontificava àos ouvidos moucos dos

so padroeiro São Sebastiãú. Esper:amos ser uma' das maiores fes- I n.à�cida. em �ulador, nelte .!lIuni- teóricos, dós místicos, çios fazedores de âoutrinas e eiXplicações
tas já realizadas ,em Papanduva, pois, tôdas ,as.comissões estão, 'ClplO, no d18 13 de Janeiro de comer,cializ9veis. Hipóteses 'ópticas como as de, Schiaparêlli, de.,

dand_o SE'U total' apoio aos trabalhos a ehE atinente's. Os trabalhos 1949, dome.tica, solteira, domici. Percival Lowéll. de DesideJ"ius ,J;>app se,':não focam, desmentidas,
de'-construç,ão da alta torre' da Matriz serão iniciadcs na semana Íiada e re,lidente em,.. Cochai, n�8te' fo_ram pelo' r;nenos, eordgidas, Dlfs chapas. fotográficas remeti'dtos
presente, visto os 'encarregados do'! trabalhos já se' encontram em municipio; ,filha de Alexandre pelo satélit� artificial. Os mapeamentos fl'!itos por esses astroDo-:
nossa cidade. Parabéns aó Revino. Pe. Vigário que taDto tem SE' I Smentkovlki. domiciliado. e' reli. m�s, abstraid�s, os, indices dE;! suposições que serviram par� de

esforçado inclusiv�, as comissões encarregada� dos trabalhos.' v' dentei 'em COCbOI, n/muno marcar "IS linhas mest"ras das cartas, estavam exatos. Confirmou-

Major Vieira,,22 de dezembro" 'q todo o documentário 'fotográfico. Mas: de tudo isto, os antigos
de 1965.

eram mais sabiGs e tinham sobradas razões. Suas narrativas t>ão

, ( y perf�itame,nte cientificas e não escapam', aos rígidos cânones da�
_matemátiéas evoluidiss�ma que, utilizavam. 'v ..

Faz Ballet qu'e pretendem casar: '

: Miguel NaZario e Olg,a Bartarikie
vicz de Orivéira. E!e, natural,Oe.te '

E,tado ,n81cid'o em' Agua Verde,
"d;CoO;:;atcB, DO dia 18, d,e março

de 1944, lavrador. lolteiro, domi.
ciliado e' reeidente' em Rio, Novo
neste municipio, filho de -André
Nazario e de Dona Einília Bodner
Nazario, ,domiciliad05 e relideotes
em ,Rio Núvo, neste municipió.
Ela, natural deite Eltado, nasci,
da em ·Major Vieira. se, no, dia
10 de iulho de 1937, Comerciante,
viuva� domiciliada e rellideote em

Rio Lilo, n/niuo., filha de JO,íé
Barraokiévicz e de Dona Matildei
Barrsnkiévícz, domiciliado. e

,
re

lidentea .'em Campo Mourão, E,·
tado do Paraná. -

Faz 8aber que preteQdem Calar:

Amilton Amaral e Terezinha de'
Jelua da Veiga. Ele nBturai'delte
E!tado, nalcido em Rio Claro,
nelte municipio no dia 25 de Ju·
nho de, 1945. lavrador, solteiró,
domiciliado e Residente em Co
cho8, nente municipio, filho de

Jo!,é Leandro Amaral e de Dona
Roáa Freitas domiciliado!, e' reli-"
dente em Cocho I. n/municipio.

,

A necessidade inadiável de ampliar. se a ação, da Cam- Ela, natural de.te EStado, nalcida

,panha a outrlJs níveis escolâres, além do primário, no sentido de 'em Cocho�, ,-n�lte muoi'Cipio 00

serem também atendidas a,s crianças dos j�rdins de iofâ-ncia, os dia 9 de Fe'vereiró de 1949, do-
, estudantes dss f>scólas e gi násios agrícolas, os parques de .edu- mé.tica, lolteira;' domiciliada e

cação física, enfim, 8 todos 08 due se integram nos níveis pri· relidente em Cocho!l ..,oelte muo.

má rio, !Secundário e supletivo. foram outras razões apontadas filha de Franci.co da Veiga e de

p.ela Superintendência da CamPB:nha, em sua exposição feita 80 Dorm Izabel Ribeiro Veiga. do
MbiJt;) J!i Educt.<;&o ,� CuitUiu. 11 I mi ';�);.tl()1J 6 J('tl�iàel;tp,1!l elO CO\llj(ltl,

N'oticias de
escreveu: ESMERALDINO M. DE. ALMEIDA

, j

Faleceu .Pe. José Darnéck
,

,

Dia 31 de Dezembro p.p. baixou a sepultura o corpo do
bondoso Vigário da Paróquia de Mafra, Pe. José Daméck. Depois
de urna curta e pertinaz enfermid/ade. veio a fa'l�c�r em Curitiba
onde se enco�trava, em t�atamento sendo seu corpo trasladado
para 8 cidade de Mafra. Realmente foÍ um dos maiores acompe

�h�mC!ntos já <,visto. Cerca de vinte mil p-ssoas' vieram dai' o seu

ultimo adeus ao seu querido pacíftcadur espiritual e justamente
no momento que baixava a sepultura o corpo do bondoso sacer
dote, um avião em vôo rasante fasia a s ua

' despedida .em nome

daqueles que n�0 puderam chegar a tempo de desp sdír-se do Pe,
Daméck.' Assim o supremo .creador. chamou 'para seu paraíso ce

leste. a piedosa alma do Pe. josé Damébk. Que sua alma des
canse em paz na glória do senhor,

Dr. Arolde Carvalho visita. Papanduva
I Esteve em nossa cidade dia 2 do corrente o Deputado

Federal Dr. Aroldo Carvalho. S.S, aqui veio para trajar de assun

t?S ligados ao interesse de nosso Municipio e corrsequeutemente,
oo programa 'de governo na ésfera municipal." Em agradavel e
sadia reuúíão nos amplos salô ss da' Churrascurta Gaucha de pro
priedade do sr. João Sonaqlio onde foivoferecído' ao ilustre' visi
tante urna suculenta churrascads com um número bastante eJe-

.

vado d� presentes. Dentre os diversos assuntos abordados' o que,'
mais, interesse despertou foi 8 vultuosa verba conseguida pelo
no�re. Deputado .�ara,.e Linha de Transmissão de Energia
Elétrica de !ta!.opollS a Paponduoa, que monta em Cr$ Cento
e. setenta milhôes de crueen os de sorte que com tal importân
cta será realidade a vinda de, energiâ eletrica parà nosso Muni
cipio. Da importância mencionada será en+regue I

,em mãos do sr.

Aluizio Partala a, importancía de Vinte Milhões para atendimento
do quadro urbano é serviços correlatos. Outros assuntos de vital
interesse para o Município também foram tratados. Assim sendo
o nobre. Deputado continua trabalhando por Papanduva .pagando
assim a sua, divida assumida com seus eleitores por ocasião de
sua campanha eleitoral. S.S. estará presente na posse do P-refeito

"

Aloisio Parta Ia.

Noticia ... Reportagem... Divulgação .. : Política...

"

Assine

/, cc O,'
matutino do Rio de JaneIro -grande- o

Agente nesta cidade: Sr. Antônio Seleme.

Merenda
muda de nome

.

Foi assinado Decrpto peJo Sr. p'residente da Rc:,púl;>lica,
Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, alterando o no

'me' da Campanha Nacipnsl de Merenda Escolsr 'para CAMPA
NHA NACIONAL DE AUMENTAÇÃO ESCOLAR.. ,',,'

,

'O, Gen. Pinto Sombra" Superintendente da Campanha,
te,ndo em vista o extrao.rdinário desenvolvimento do programa
de slimentação escolar em 1964 quando 'passou a, fornecer não
só merenda, mas: refeições completas a mais de sete milhões de
escolares de nível primário em 3,500 municípios espalhados por
todo o território nacional, envir:u sugestão' ao Ministro Suplicy
de: Lacerda, da Erjuca�,ão e Cultura, i:ltravés do D.N.E., solicitan
do a e�pédição do decreto que acaba de modificar a denomina
ção do órgão.

Registro
Maria Gó..

·

Glineki Oficial do
Hegisrro Civil do Distrito . de
Paula. ,Pereira, Co.narca 'de Ca-
noinhej, Santa Catarina. .j;

" Faz Ííaber que pretendem calar:

Antonio Padevski Filhó e Wanda
Nsyr Marezyo!ki. Ele viuvo la.
vrador, natural do 'E.tado do Pa
ranÍí. nascido a 21 de Junho de
1914. domiciliado e residente Deite

Distrito, filho de Antonio Padevs-
,

ki e .de. Ladielavs Padevski. Ela
solteire, domêstica, natural de
Bareacaa deite Estado, naecids
� ...9 'de novembro, de 1937, domi.
ciliada e· residente neste Distrito,
filha de Jeremiaa Marczymki e'-

. de ROia Marczyoaki; domiciliado.
e réaidentea neste Dietrito.

Aprelentaran1 OI documental
exigido. pelo art. ISO do CÓdigo
r�vil

Se alguém souber de existir
algum impedimento legal acuse-o

para fins de direito,

Mària Góss Glhiski
Oficial do Registro Civil

Malar Vieira, 3. de Janeiro de,
1966.

y

, neste municipio.
Major Vieira. 3'0 de dez-embro

de 1965.

Apr;eaentaram OI documental
'exigidos pelo Côdigc Civil art, 180. nv

-

Si alguém tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal, ..

acuse- o" para finl de direito.

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Juramentado

Unlver$o, Ciência, Mitos

Marte,
planeta' da
do mistério'

tragédiao

e

Elas,
Nã"à ljanifique as' '�iAalizações�
custaram, seu' dinheiro e foram feitas,

,

,,' '\

para 'sua :,segurança.
Colab·, ração

I
'
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