
Reforma·Agrária
no Brasil e na Rússia

por: Osmar. A Kohler

Não somos contra as reformas de base. Fazemos

questão de frizar: "As nossas estruturas estão superadas
e precisam ser reexaminadas. ,E' necessário, porém, que
8S reformas sejam efetivadas com método, visando, acima
de tudo, o aperfeiçoamento do regime democrático. :Este
não é, 'como muitos pensam, estático, mas sim dinâmico.

Porisso, é da própria essência da democracia a revisão

periódica dos princípios e leis que regem a sociedade.

O uso espúrio que se está fazendo do "chavão"
reformas de base, é que deve ser combatido. O Presi

dente João Goulart usa-o para justificar o seu fracasso
administrativo. A espiral inflacionária não poderá ser

contida sem as reformas de base! O Brasil' jamais' haverá -

. )

de se libertar; política e econômicamente, sem as refor-
mas de base! E assim por diante. A anarquia, a miséria,
a desídia do govêrno, tudo é atribuído ao Cngresso, que
não aprova as reformas de base. O pitoresco disso tudo

. é que o Presidente João Goulart nem sequer envia ao

Congresso as mensagens propondo as tão descantadas
reformas. O jogo de Jango e de seus comparsas comu

nistas é quase perfeito. Êles, na realidade, não querem

que as reformas sejam aprovadas., Pretendem, apenas,
tumultuar, criar caos. A comunização do País, então virá,
naturalmente.

,

,

A Reforma Agrária verdadeiro Cavalo de
Tróia de Jango - é o exemplo típico do que afirmamos.
O decreto. das desapropriações às margens dos. eixos

rodoviários, ferroviários e dos açudes 'nem foi assinado,
e já começaram as revoltas e lutas'. Os agentes verme

lhos d a SUPRA apressam-se em fomentar tais lutas,
jogando os camponeses contra os proprietários, O pior
de tudo é que ninguém sabe - porque não foi divul

gado - como serão feitas as desapropriações. Se todas
as terras situadas a 5 kms .. daqueles eixos serão desa

propriadas, ou se apenas o serão os grandes latifúndios,
as terras improdutivas, que não estão sendo cultivadas.
A confusão, com 'isso, generalisa-se. Os proprietários,
amedrontados, não móis plantam. A falta de produção
trará, fatalmente, a miséria.

Não se pode conceber Reforma' Agrária que vise,
tão somente a' distribuição de' terras a camponeses

\
'

despreparados, sem / os meios e instrumentos ' para
cultivá-las. Para que haja reforma é necessário que a

distribuição de terras venha acompanhada . de completa
assistência aos colonos. Mas disso parece não cuidar o

equilibrista Presidente Goulart.

O patético disso tudo é que enquanto os nossos

esquerdistas procuram transformar o Brasil numa nova

República Socialista, usando piara isso, á fim de ludibriar
o povo, o chavão das reformas, e principalmente o da
'Reforma Agrária, o

-

todo poderoso Comitê Central do
Partido Comunista reuniu-se, hà dias, para dar nova
orientação à agricultura na URSS. Kruchev esta preocu
pado com as técnicas agrícolas da União Soviética, que
considera atrasadíssimas em relação às ocidentais.

'

Ja
afirmou, também, que os "burocratas agrícolas incapazes"
serão postos no ôlho da rua. Nikita não quer' que
continue faltando trigo, 'obrigando os russos a cojapra-Io,
a exemplo do que ocorreu no ano passado, dos EE.UU.,
Canadá e de outros países capitalistas.

Quer que os técnícos soviéticos promovam uma

REFORMA AGRÁRIA, com olhos postos na agricultura
ocidental. Esta aí um exemplo edificante para ' os que
julgam ser o bolchevismo o remédio infalível para, todos
os males do mundo. -

DE VOL'TA
IA LEGALIDADE!

Por decisão governamental, volta a vigorar a partir
de 1. de março, o antigo horarío de verão. Assim. todos
os relógios serão atrazados umà hora, ainda hoje.\

!
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LACERDA:

,O POVO Está LOUEO Para Acordar em 1965
São Paulo, 22 (Transpress)

O governador Carlos Lacerda,
que ontem pronunciou discurso
numa escola de Santo André,
esteve na «Casa Amarela», em

visita ao embaixador Assis
Chateaubriand. Na ocasião foi
entrevistado por Jornalistas.
Perguntado sôbre o esquema
San Thiago Dantas, o governa
dor carioca referiu-se a um

livro escrito por um grande
escritor francês, o qual afirma,
em certa parte de seu escrito,
que «todo governante medíocre

passa o seu tempo falando em

reformas de estruturas e em

programas de base e se esquece
de fazê-lo».

.; «O sr. San Thiago Dantas é
uma das muitas vítimas desta

concepção, segundo a qual, dizer
que se quer fazer é sinônimo
de fazer. E preciso fazer e, por
isso, detesto os esquemas e
detesto a conversa fiada». A.
uma outra pergunta sôbre ru

môres de que seu nome está
se propagando por todo o País
o governador da. Guanabara
declarou que acredita, julgado
pelas informações. Declarou
textualmente: «Tenho dificulda
des de analisar objetivamente.'

.
essas Informações, Acredito qúe
outras pessoas estejam em me

lhor sítuação para opinar sobre
o caso". Abordado por uma

Desbgd. Victor LIma
Esteve em Canoínhas no dia

de ontem o Desembargador
Victor Lima, exercendo atual
mente as altas funções de Cor

regedor Geral do Estado. Acom

panhou o ilustre visitante o

advogado dr. Newton J, Cherem
Procurador do Tribunal de Con
tas do Estado. Ambos estiveram
em Canoinhas, a' serviço.

Agricultura:
Meta' não Existe
Na meta agricultura Celso

Ramos não tem mensagem para
os catarinenses.

Depois destes três anos de
administração, êste govêrno bem
pode ser cognominado de inimi

go número um dos trabalhadorea
rurais, dos colonos e dos agri
cultores.

Até hoje não foram explicados
onde estão os cem milhões que
o Govêrno Federal enviou para
o, financiamento da batatinha.
O dinheiro foi consumido, sem

que os verdadeiros agricultores
saibam onde ficou. As patrulhas
mecanizadas foram extintas e

nestes três anos cessaram a

dístríbuíção de sementes, que
era hábito anterior.

.

Apenas impostos foram cria
dos sôbre as produções agrícolas
acarretando maiores dificuldades

,

para os colonos de Santa Ca
tarina.

.

,

Aí está o governador inimigo
dos agricultores.

,...

terceira pergunta a respeito do
voto do analfabeto, opiniou o

governador Carlos Lacerda que
êsse assunto é contra o próprio
analfabeto. Declarou que «eu

não sou contra o analfabeto;
sou contra o analfabetismo. Sou
a favor do analfabeto. A Cons

tituíção, sàbiamente, por um

lado negou voto ao analfabeto
por outro lado obriga os go
vêrnos a dar escolas. Por

que querem modificar a

Constituição no artigo que proibe
o voto' ao analfabeto em vez de

aplicar a Constituição no Artigo'
que manda dar escolas para
todos». Sôbre rumores de que
no dia 15 de março a Consti

tuição iria ao caos, o governador
carioca qisse que quanto à
data não, pois a Constituição
não vai' ruir em data marcada.

"Ela está ruindo todos 08 dias
isto é, nós já estamos em pleno
processo de guerra revolucioná
ria. Só não vêm isso' os que
não querem ver, ou os que não
sabem que estão vendo ou não
entendem que estão vendo»,
afirmou o sr. Lecerda continu
ando dizendo que todo mundo
encara êsse longo tempo que
ainda nos separa das eleições
como uma espécie de pesadelo

I estando
.

todos loucos p a r a

"acordar" no dia 3 de outubro
de 1965.

\

Vitória Certa
Armando

diz
Falcão

RIO, 24 - O Deputado Arman
do Falcão do PSD, declàrou'

hoje, que, assistiu, e m
Uruguaiana, a um dos matares
espetáculos cívicos, durante' a
visita que ali fez o governador
Carlos Lacerda. Frizou que..
naquele, momento, caíram .as
barreiras partidárias e que todo'
o povo só pensava no Br!sil.
Finalizou, dizendo que lhe foi
possível sentir' que, no Rio,
Grande do Sul, a vitoria _ do
Governador da Guanabara, é
certa e esmagadora.

farmácia Sta. lerezln,,,
de Maron & Cia. Ltda.
Sob a direção de

.

u� ,

farmacêutico formado e um

licenciado, com assistêneís
médica e atendimento ,�
uma parteira habilitada -,3

/'

Arrecada�ões da Delegada Secdonal ,do
Impôsto de, Renda de Join'(ille em 1963

A Delegacia Seccional do Impôsto de Renda de Jotnvílíe
movimentou no ano passado (sómente de Impôsto de Rende, :8-

fora taxas, etc.), cifra da ordem de Cr$ 1.366.096.896,40, que 'e&

teve assim díscrímínade:

Impôsto de Renda de Pessoa FÍlica
Impôsto de Renda de Pessoa Jurídica

Impôsto de Renda Retenção na Fonte
Adicional Restituível (Lei 3,200)
Multas

Cr$ %
158.226.010,80 - 11,58
816.719,559,50 - 59,79
385.096314,40 - 28,18

.

2.270.412,20 - Q.a17
3.784.599,50 - 0,28,

TOTAL • Cr$ 1.366.096.896,40 - 100;00.

Por exatorias (Coletorias Federais) a distribuição da 8:r

recadação do Impôsto de Renda pela Delegacia Seccional (sómen
te Impôsté de Renda, sem taxas, etc.) é a seguinte, igualmente
referente ao ano de 1963: .

Joinville
São Bento do Sul
'Canoínhas
Curitibanos
Mafra
Pôrto União
Jaraguá do Sul
São F.rancisco do Sul
Corupá
Itaiópolis
Guaramirim
Campo Alegre
Araquari

TOTAL

866.538.523,40 - 63;43 ,

124.498.856,60 - 9,11'
95.229.338,00 - 6))8
71.982.751,70 - �;2'1'
'/11.033.972,20 - �,�O
54.617.648,70 - �,OO
39608.177,30 - 2,90
24.205.433,40 - l�TI
7.981.964,60 - 0,59
3.979.319,00 - 0;29
3.594.816,00 - 0,26
1.698.812,40 - Q,1'2

,

1.062283,10 - ÔR8,
Cr$ 1.366.096.896,40 - 100,00

.

A arrecadação total da Delegacia Seccional do Impôsto
de Renda de Joinville, incluindo-se taxas, adicionais, ínvestínren-
tos, etc., em 1963, está assim distribuida:

.

'/

Delegacia Seccional EXalOrÚJ de joinv:ille
Arrecadação Imposto Renda 1.366.G96.896,�0 - 866.538.52a:OO
Dep. pi SUDENE e SPVEA 1.35.828.534,70 - 121.988.886.60
Impôsto Adicional de Renda 319.318.987,70 206.304.673,70-
Depósitos pera Investimentos 14.931.571,30 9510.94JJ.:40
Adicional Restituível (Lei l474) 225.486.866,50 160.313.8Q_f;oo
Em.p. Públicos Emergênciâ 10.605.000.00 8.404.000,00
�mp. Compulsórío 62.532.085,10 47.530.0QO.OO

TOTAIS Cr$ '2.134.799.141,70 - 1.420,590.�3:l�1i)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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P"�FJ:it�r� Municipal, de, (anoinhas 'PAOIB,IÇAO,

li EDITAL
Dê ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno público

que durante os meses, de janeiro e fevereiro, se procederá nesta
Tezouraria e nas Intendêncías distritais de Paula Pereira, Felipe
Schmidt e, Bela Vista ,da Toldo, a cobrança dos' seguintes impostos:

) ,

A) .:....;. Imposto de licença para veículos (caminhões, auto
móveis, motocicletas, etc.

B) - Imposto de licença, renovação e matrícula de cães.

Os contribuintes que não efetuarem seus pagamentos no"
prazo acima. mencionado, serão extraídas as certidões para à
devida cçbrança executiva.

'

Canoinhas, 27 de janeiro de 1.964

VISTO
"IDr. João Colodal
Prefeito Municipal

··-·i

Clementino E. Pleczarke
'I'esoúreíro/

VENDE-S'E
1 trator Dexta-Díesel Hidráulico, com os seguintes

implementes:
Arado com 3 discos
Grade com 32 discos
Roçadeira. '

-----o • ��---
Possuímos para venda um terreno com' a área de

39 alqueires todo destocado, com as seguintes benfeitorias:
2. casas para trabalhadores; 'um barracão para maquinários.
Localização: Bugre .... 4 Km. 'da estrada Dona Francisca.

Ver e tratar nos seguintes Endereços:
Moinho Jap Tokarskl & Cia. ltda·
Rua Dr. Almeida Cardoso s/n - Fone,'I,

.Tokarski & Ciso Ltda.
Rua Caetano Costa, 96 .... Fone 219.

262

/

,2x
I

Atenção - Vende-s e
.

16 alqueires e meio de terreno, sendo IOde terra
de' planta,' e 61/2 caiva, otimo erval e banhado para
arrozeira, situado em Palmital no Mun .. de Major Vieira.

Três bicicletas, uma récem reformada e duas em

perfeito estado de conservação.
,

-

,Seis cabeças de gado, sendo duas vacas dando leite.

Negócio urgente. Informações nesta Redação..
,

,

Max Watsko, proprietário
de terreno Rural, proximo
ao Frigorifico (Estrada Ro
berto Ehlke) torna publico
que doravante proibe ter
minantemente a invasão de
seu terreno, onde o abuso
de inescrupulosos tem lhes
dado enormes prejuisos em

suas plantações.'
Diante do que, 'não se

responsabiliza pelo que ve

nha a acontecer aos trans

gressores, pois irá tomar
medidas enérgicas para pre
servar seus direitos. Lx

,

1
FUNDADO EM 29/5/l947 - 'Reg. 'no, Cart, Tít. Doc. 1/11 844
JORNAL SElViANARIO - PUBLICA·SE AOS SABADOS
RUI! Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Canoinhas u S.ç.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 1.qOO,00
A partir do número 773 (14 de março entrante)

Os atrazados, serão cobrados à base de Cr$ 500,00
,

, a anuidade, até a presente data.
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE,

Anunciei: Por vez e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA PÁGINAS INTERNAS,
1 vez Cr$ 100,00 1 vez

'

Cr$ 75.00
.

4 vezes Cr$ 75.00 4 vezee Cr$ 60,00
8 ou mail Cr$ 60,00 8 ou m�il Cr$ 40;00

Página inteira Cr$ 18.000,00 Página inteira Cr$ 12.000,'10
Meia página, Cr$ 10.000,00 Meia página Cr$ 7.000,00
OBSERVACÕES:

I
Originaia de artigo. enviados a 'Redação, publicadoe ou

'não, permanecerão em poder da,mesma.
A Redação não emÍolllla conceitos emitidos em artigos a8�iDado�. '

Vende-se à Rua Frei Menandro Kamps 241, uma

propriedade com casa e suas benfeitorias.
.

,

,

Preço de Ocasião.'
Informações com o proprietário Senhor Renato

Sans, à Alameda Cabral, 246 - apartamento 61' - peso
soalmente ou por correspondencia' para' a Caixa Postal
2507 _. Curitiba - Parana 3 x

/

Vburrascaria IDE" t
de PAULO JARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 477

VIDROS
Plano, Martelado e Granito

Casa Esmaite'
-

I'

VENDE-SE

Vende-se
Um caminhão mercedinho .

LP 312 em perfeito estado.

Vêr e tratar com, o

proprietário Senhor José
Fernandes" Pedrosa, à.
Rua Felipe Schmidt, 986
(Bar Português). Ix

Refaça' Suas forças, tomando
I

,

" B I G

, . '

Máquinas d� Escrever, REMIN'GTONe Barbeadcres Elétricos
Ferros .,.' Arames • Chapas • Tubos, "M A C,I F E "

Sementes "CAMP�NI" - Farinha "SURUHY"
Fumo "FIO DE OURO" - Móveis ",CIMO".

Informações com

ITHASS SELEM E

Torrado a ar quente
,

I '

Saboroso até a ultima gota
Rua Paulà Pereira

__

� Telefone, 241

BIG é grande • mas em Canoinhas
I _

BIG é O melhor café

Esta afamada máquina de Costura nos seus modêlos para diversas
finalidades, nos móveis à sua 'escolha, encontra-se disponivel na

.. '

CASA 'VERDE'
de J, O A O A' B R Ã O S E L E M E

Revendedora Exclusiva
Rua Eugenio de Souza, 498 CANOINHAS!

'

A SEÇÃO DE ÓTICA
DO

FOTO JOÃO

/

Oterece seus serviços em:

"FOTO E OTICA"

Praça Lauro Müller, 514 CANOINHAS

Aviamento de Receitas
í Óculos em Geral
Óculos tEscuros

Ray-Ban Legitimo
Troca de Lentes

Troca de Aros

Regulagem de Óculos
Lentes e Armações
Concertos
Etc. Etc. Etc.

FOT0 JOÃO - "Fato ,e Ótica"

Executa' Qualquer, Serviço do Ramo.
! * )(. )(..----�

Adquira Seu Oculos' na Seção de ,Otica do

,

,

Que é E.pedalizada; Tem Moderno Aparelhamento e

Ezecuta o Serviço Com Peeciaão,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



3.' Ano do Governo Celso Ramos ...
Depois da pausa carnavalesca,

voltamos, à análise a que no's
propuzemos sôbre a fala go
vernamentel., comemorativa ao

terceiro aniversário da, atual
a�ministração.
Tio propalado e tão explora

do, demagõgicamente, o tema
energia elétrica não poderia
estar ausente do discurso do
chefe do Bxecutívo,

Energia elétrica fôi promessa
da campanha eleitoral.

Dizia, pelo interior, o então
candidato que tr&nsfotmaria a
noite catarínense em dia.

Mas três anos 'lá se vão e as

sonas industriais do norte do
Estado e do vale do Itajaí
muito principalmente, continu
am vivendo a crise energética.
Nas outras regiões de Santa

,Caterina o problema é bem
mais grave. Em Lages, terra do
governador, está o maior
exemplo.
As medidas que o Govêrno

(
A

adotou neste setor, dentro de
planejamentos que advem das
administrações antertores, foram
diminutas demais para trans
formar a noite em dia.

Não representam nada,
levando-se em conta os milhões
que foram enviados pelo Go-

vêrno Federal, através do Mi
nistério de Minas e Energia.

I -

, As verbas) federais destinadas
à eletrificação montam alguns
bilhões. Contudo, o que se vê
são apenas extensões de alguns
quilômetros de linha de trans

missão, no interior da Capital,
levando energía as praias.
E. concidentemente, estas

praias são as mesmas, onde o

governador e os seus familiares
recentemente adquiriram gran
des áreas de terras, vísaado

valorização .futura,
Disse o senhor Celso Ramos,

em seu discurso do dia 31, que
o 'raciocínio para 11 produção
de elétricidade se arma em

termos de bilhões. E fríza:
"Nós estamos raciocinando nes

tes termos".

Os bilhões, realmente, tem
vindo para Santa! Catarina.

Contudo, a falta de solução
para o problema energético
está aí, do modo gritante, pro
vando que o governador e seus

acessores, no campo de eletri
cidade, raciocinam muito bem,
em têrmos de bilhões.
As negociatas, em têrmos de

bilhões, sucedem-se.
Tivemos o' caso da aquisição

da Usina. térmica que foi ins
talada em Joínville.

A . usina foi' adquirida no

estràngeiro, como nova. Na
'realidade, e ficou comprovada,
tratava-se de material obsoleto
e ínadequedo.
A usina foi instalada. Funcio

na. Mas sem render aquilo que
estava previsto.
Confirma o chefe do Execu

tivo que meios há para a solu
ção do problema. Ele os tem"
há três anos, mas ao que pa
rece não os aplica devidamente.
Se o fizesse, o panorama ener

gético de Santa Catarina hoje
seria bem outro.

Com sacrifícto, e sem poder
raciocinar em têrmos de bilhões,
porque o Govêrno Federal não
lhe abria a mão, o Govêrno
passado, conseguiu planejar
tudo aquilo que hoje o atual
govêrno tem para executar.

A tarefa não parece difícil.
Mas o senhor Celso Ramos es

tá dando, a entender que é
dificílima, por uma razão muito
simples.

E esta razão reside na ma

neira em se aplicar, os milhões
ou os bilhões que para cá são
canalizados e .que nas mãos
dos acessores dêste Govêrno
tornam destino ignorado, porque
ainda vivemos a noite em San
ta Catarina.

eORIH I@ OG r'l�€)�R�TI!�.....!... ""';' ...;;2;...9-_2_.1_96_4 _
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Jogos de café e jantar

., Porcelana Sc�mi�t'.

�

...

na
/

Casa E ri i' ta l'

passou! impossível vê-lo- de frente!
I

Somente em nossa loja! Venha ver êste recentís
simo lançamento da Willys-Overland. Um carro

verdadeiramente luxuoso, empolgante e despor
tivo, Conceito revolucionário de 'carro compacto.

S p
RENAULT,

Basilio Humenhuk &
CANOINHÁS � Rua Vidai Ramos, 203

I.

1
Cia.

"

Ltda.
SANTA CATARINA

Botafogo x Pery
Provavelmente jogarão amanhã nêeta cidade Botaíogo e Pery

FerroviàriO de Mafra. Valerá a partida como preparati 'fOI ao cam-

peonato estadual,
'

5 a O pró Primavéra
Embora Iutasee com denodo, tentando a sorte até o ultíjno

minuto da partida, o Santa Cruz não eonseguiu conter o onse Pri
maveril, caindo pela contagem de 5 tentes a O e prevaleceu naqueJIJ
partida a categoria dOI peranaeneee.

A' renda Cr$ 174.450,00
A renda do amietoso de domingo ultimo atingiu a cifra de

Cr$ 174.450,00, eonsiderada ótima. grande foi o público que aflgiu
ao estadío AIiDôr Vieira Côrte.

o Metropol virá aia 8
I

Segundo Iomos iníormadoa, o Metropol, tri-campeão catari
nense traDlferiu lua vinda de 1. para 8 de março vindouro • 'OI

mentores do alvi-negro local continuem DOI preparativos para 8.le
encontro, que lerã: sem duvida alguma a maior atração Iuteboliatica
dêsee começo de aDO.

Joel no- Botafogo
Firmou contrato e já eetâ treinando no Botsfogo local o

avante Joel vindo do futebol do Vale do Itajaí, onde militou Dal

,fileiral do Berroso, Palmeiral, Marcílio Dia. e outros « lerá uma

dai e.peraDçal botaíoguensee para o eetaduel. '

Campeonato Catarinense de Futebol
'

A Federação Catarinense de Futebol, dividiu em 4 zooal o

proximo campeoneto Barriga.Verde que terá' inicio dia 15 de março.

Cada zona abrange OI seguintea Munícípíoe: la. � Criciuma,
,Lauro Müller, Tubarão, Florianópolis e ItajaÍ: . 2a. . Brusque,
Blumenau, Jaraguâ do Sul, Joinvile e São Francisoo do Sul: . 3a.
Chapecô, Joaçaba, Caçador, Videira e Tangará: . 4a. - Mafra, Cano
inhas, Porto União, Lages � posaivelmente Curitibano•.

I

Os vermelhinhos em Papanduva
Participendo de um torneio Daquela cidade, o Canoinhas

E. C.' empatou por' dois tentos com a equipe promotora que Dão'
tinha categoria para conter 08 canoínhensee mal foi ajudada, ver

gonhosemente pelo árbitro e leUI auxiliarei - Mercadores � Nelson
aOI 2 minutes e Ta�o áOI 15. amboe na primeira etapa: • Papanda
va • Darci aOI 36 e Loli aOI 44 do segundo periodo.

X 'X X X X
Firmadce OI contratei de Quírêra e :NaDdiDho DO Santa

Cruz, que vila melhorar leu plantêl para o estadual.

X X X X X
Para uma terceira partida, dicieiva em disputa de um boni

to troféu. rumará amenhã para São MateuI do Sul o Stein E.po�te
Clube • eefrentarâ o Lsgôa Esporte Clube • Para a, preliminar es

tarão frente à frente Lagôa E. C. (aepirantee) e Benfica ,E. C. dé•.ta
cidade•

PERDEU-'SE
, \

Perdeu-se, domingo dia 24, no trajeto Praça-Estàdio
Municipal, uma caneta PARKER dourada. Gratifica-se a

quem a achou e entregar nesta Redação.
'

,

,"

Quando fizer ,seu itinerário d� passeio,
não esqueça de incluir uma visita às

obras do FRIGORIFICO
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PELOS I.ARES NOTAS
"fi . tr;:n O 4!1W

Ir) t..'fIe.
' � o jovem Carlos Alberto Mayer

: :' -v� � � � que foi aprovado em difíceis exa-
l

mes
\
na Marinha e Aeronautica,.'

'ANIVERSARIANTES DA SEMANA esteve rapidamente em DOS!!a ci-
!. .
'. .

dade, tendo retornado á Guanabara;
ANIVERSARIAM.SE

.
Erhardt; os garotos: Irineu dia 27. quinta feira, acompanhado

Hoje: o sr. Altamiro H�ss filho do 'sr. Severo Senczuck do seu pai, dr. Silvio Mayer;
Peters; O menino Elizeu filho e Edson filho do sr. Ewaldo

X X X
.do sr. Miguel Andrucheoicz. C. Brand.

Amanhã: a srta. Maria
SemPkowski; a garota Ceris
Rosilane filha ao sr, Orlando

. Tremi; os srs.: Eu/indo Tre
.

oisani e Agenor Vieira Côrte;
'o [ooém Antonio Sempkooski.

Dia' 2: exmâ. viúva sra.
dona Augusta W iese; a sra..

dona Natalia esp. do sr.
!

Nestor da Cunha Ramos; a
srta. Jandira Novack; os

srs.: Clotardo Stratmann;
Jovino Tabalipa e Leonardo
Voigt; o jovem Romeu Wag..
ner; o menino Raõens filho
,do sr. Eruino Friedmann; os
garotos: 1aúne filho rio sr.

Pedro da Cruz Sobrinho e

Gerson Moisés filho do sr.

Waldomiro .Meaeiros.

Dia 3: exma. viúva sra.

dona Rosa Ritzmann, res.
em São Bento do Sul; os

srs.: Altredo Trindade, Pau
lo Orothe, Braz Vieira., Dino
José Bronze de Almeida e

Lourival Pacheco; os jovens:
Gabriel Seleme e Nelson Paul,'
o 'menino José filho "dh sr.

José Roth res. em Guritiba.

Dia 4: as sras. donas:
Aurora esp, do sr. Henrique
aónpalves 'Sobrinho, Josefa
esp. do sr. Zetredo Müller,
Vitória esp. do sr, Bernardo"
Bidínski e Judith esp. do sr,

João Artner Leandro Gon
çalves; os. senhores: Willy
Gorselte, Artur Bolauf e

Saul Chuni Zugmann; a

snha. Maria Helena filha do
SI'. Antonio Cubas; os jovens:

'

Pedro Piechontkoski e Nereu
Pinto.

Dia 5: os jovens: r Carlos
Alberto Mayer e Reinaldo

Dia 6: a srta. Geni Santos;
.a,s snhas.: Maria Oly filha
do .sr. JOSé Tarcheski e Ani
lir filha do sr. Aluacyr Leão
res. em São, Paulo; os' srs.:
Nicolau Humenhuk, Werner
Kellner e Sérgio Treoisani;
os jovens: Bernardino, Schu
pel e Tarcisio Hoitmann; o

menino Wilson' Waltér filho
do sr, Gustavo Maes res. em

·'oinv,ille; o garoto Geraldo
José filho do S1. ,rrancisco
Krisan.
Aos aniversariantes os

sinceros cumprimentos âêste
semanário.

Falecimento
Ocorreu dia 25 último

nesta cidade o falecimento
de nosso amigo e assinante
Sr, MATiAS ,LON1EN.
A tamilia enlutada as sino.

ceras .condolencias dêste
semanário.

CONVITE
.

Missa de 6°. Mês

de Falecimento
A' Familia de Bernardino

Fedatto convida parentes-e
amigos para assistirem a

Missa em sutrág'io. da alma
de seu cheie

Alberto Kohler
que será celebrada' dia 7 de

março entrante, às 19 horas
na Mátria. Cristo Rei.
Penhorados agradecem o

comparecimento;

\

SantaEsquadrias· .

Assembléia
Cruz S.' A.

Geral Ordinária
Convocação

Ficam convocadOR, OI lenhorel Aciooista. desta Sociedade, para
I!e· reunirem em AI8embléia Geral Ordinária 8 realizar· se no dia 19
(d�ienove) de mal\ço próximo, 'às 14 (qu8to�ze} horas Da aede locial,

'"ifuada à rua Princeea Isabel, a/n, Campo da Agua Verde, afim de

ílélJber�r aôbre a leguiote '

Ordem do Dia
1. ,_,_ Leitura, exame, dilcullão e deliberação aôbre· o Balanço Geral.

Conta de' Lucrol e Perda.. ContaI!' da Diretoria e Parecer do
. Conlelho Fiscal,' relativo. ao período locial de 1963;

2.�"':_ Eleição da Diretoria para o período locia,i 1964/65, por término
" de mandato; ;: .

.

3;
..

...:.... Eleição dOI membro. efetivos a' luplentel para o 'Con.elho
..

Filcal;
.

· '

4.1: '7'- Alluntol de interê'le geral para a Sociedade.
cr .

.. .I �NOTA
.

- Acham·le a digposição dOI senhores ÂcioDi8ta�, no ellcritório

,j. da Sociedade, aiutado à rua Princesa I.abel. �/fj, Campo da

I <.' AguaVerde. OI documentol de que trata o art. ,99 do Decréto·
·

L.ei n. 2627_ de 26,09·1940.

(, ,b/I C8nohihal (SC), 22 de fevereiro de 1964.

OUo Friedrich - Diretor Preilidente

ESPARSAS

/

seu recente compromissc com o

Primavera, de Curitiba.
\

X X X
O D.E.R. readquiriu seu ore-

.

dito, ,ao saldar, em parte, seu

vultuoso debito na praça. Igual
mente, os funcionários do mesmo,

em atraso desde novembro, viram
seus vencimentos pagos. tambem ,

em parte.
'

X X X
Canoinhas é o terceiro municio

Ano 17 - Canoinhas - 8t8. Catarina, 29 de Fevereiro de_l964 - N. 771

Funcionários da CIBRAZEM,
Cia. de Economia Mixta, estiveram
"em. Canoinhas, domingo último,
tratando de assuntos relacionados
ao abastecimento através dos
abandonados silos e armazem aqui
construidos. A respeito, conversa

ram com o agronomo dr. Milton
Stramari,

X X X

O Santa Cruz S. C., convidado
pela Liga local, como campeão da
cidade, a enfrentar o Metropool,
campeão e orgulho cetarinense,
declinou do honroso convite devido

Atenção Srs. Assinantes
Solicitamos a nossos prezados leitores, assinantes, anun-

.

ciantes e freguezes, a sua atenção pará a nova tabela
de preços inserta na segunda pagina dêste semanário.
Contra

..

á vontade, fomos levados à referida majoração,
em virtude' dos altos encargos.' desta organtzação,
principalmente na aquisição de papel, nossa principal
matêría 'prima, como no atendimento do novo mínimo
ao pessoal das oficinas. Esperamos a compreensão de
todos, bem como sua comparência nesta redação pata a

regularização de suas assinaturas.
A GERENCIA

com Tom Tryon, Dan Duryea, aeverly Garland e Norma
Moore. - Dispunha de três armas infalíveis: seu revólver,
seus punhos... e seu sorriso. A Rainha dos.Bandidos
impunha

_

o terror· no selvagem qeste, até. o momento

que aquele que foi o mais' "Valente !i0 Texas" . empunho�
seus "seis tiros" e desencadeou ,as, lúrias ein Sandoval.

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

/' ,

HOJE - ái 20,30 horaa i�Pl'6prio até 14 ano,

SIMBAD E A PRINCEZA
com Kerwín Mathews, Kathryn Grand, Richard Eyer e

Torin Tatcher. Venham todos assistir "Sirnbad e a

Princesa'.'. O mais belo conto das Mil e Uma Noites.
.

'2. filme; O C.A S T E L O O O M E O O
___-r-

DOMINGO - á, 13,30 horas - censure livre

E A PRINCEZA-SIMBAD

DOMINGO -

<censura Ii�re'

imp. 14' anos

à. 16,00 hora.
a. 19,30 hora.
a. 21,30 h��all

AUDAclA DE UM

I
.J

2a. Feira à. 20,30 - hn. - imp. até 14 ano. - REPRISE

3x

-----

3a. e

-

4a� Feira - à. 20,30 hora. - im.pr. até 14 ano,!

Eichmann, O Carrasco Nazista
Cada metro dêste filme é Verdàdeira! Real! A história
autêntica do mais monstruoso assassiná de massas do
mundo! Com cenas dos arquivos secretos nazista nunca

antes exibidas para o público - o julgamento de
Eichmann em Isra�k

/ --------,

58: e 68. feira - à. �O,30 hora, - impr. até 14 anoll

Desesperado Cerco da, ,Rua Sidney
com Dopald Sinden, Nicole Berger e Kieron Mo.ore.

O cin�rna evoc� a história que abalou uma �ação. A
sangrenta batalha que iniciou a revolução Russa.

NUNCA EXISTIU IGUAL

pio da região norte no recolhimento
do imposto de renda. Contribúimos
no ano passado, com a apreciavel
soma de Cr$ 95. 229. 338,00, para
àquele tributo. abaixo ápenas de
Toinville e São do Berito Sul. Pelo'
'visto, devemos cobrar mais um pou.
co do Govêrno Federal. Ação por.
tanto. sr. Prefeito.

X X X
Decretado o nO'l70 salário mini.

mo, sábado último, entrando em

vigor, dia 24, segunda feira, com

bases, em Canoinhas, dê Cr$ .....
31.800.00

X X X

o Deputado Aroldo Carvalho
rumou segunda, feira. de avião,
juntamente com sua familie; para
Brasilia, retornando quinta feira,

. afim de prosseguir em'· suas de
marches políticas, com vistas ao I

pleito de 65.
X X X

}!;stev,e em. Canoinhas, após unis
ausencia de 15 anos, desde que
se transferiu para São Paulo; a

sra. Yqlande Knoll Kíng. casada
com o médico panamenho, Ôr •

Juan King e residentes po Panamá.
Dna Yolanda reviu parentes e

amigos em : nossa cidade, tendo
manifestado a sua satisfação pelo
grande desenvolvimento de sua'
terra natal.

·x x· x

O Primavera. de Curitiba, não
tomou conhecimento {do Santa
Cruz. ao abate-lo Impiedosamente,
pelo elevado escore ele 5 8 O, O:·,
locais não se encontraram em

momento" algum, na tarde de
domingo, dai o resultado negntrvo •

Igualmente. em Mafra, o Operai'ia
foi goleado pelo. Agua VerdE de
Curitiba, por 7 à 2.

x x x

E falando ainda em futebol
teremos. finalmente, domingo pró.
ximo, dia 8. a visita do fabuloeo
Mehopool, frente ao Botafogo.

x x' x

Como chegada dos ceusidicos,
drs. Rivadavia Ribas Corr�a e

Saulo· Caryalho, retornaram do
nosso litoral as últimas família9
canoi�henses que lá estiveram
nesta movimentadissíma tempora.
da de praia.

x' x x r

E. para finalizar, acontec�u ca".
da coisa em nossa cidade" na

semana corrent�, ·que é bom nem

, contar.

I

Noivado
Na cidade de Arapongas,

norte do Paraná,) noivaram,
,.dia 7 deste, o sr. Jos.é Cunha,'
rilho do sr. José Cunha e

Senhora, com a prendada
professorà, senh01·ita Marilisa
Fernandes Fagundes, dileta
filha do sr. Berlim J. Fa
gundes e Dna.· Thereza Fe,-
nandes ragundes. '

Pelo acontecimento, os'cum
.

primentos deste jornal.

.6.

PARE! (
..

TÔNJCO CAPILAR
/

POR .EXCELtNCIA

,.

PARa fERIDAS,
E C Z E MAS,
INflAMnçOES,
c o C'EI R AS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS" ETC.
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