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A REElEICão DE t\ RO LDo, EM 7; DE OUTUBRO MARCüeÁ O INícIO DA JOR-NAD�---VITORIOSn EM IlUSCIl DO GOVtRHO 'EM 1965.-'

A lágrima da piedósa ser
va de Cristo quando, 'na sua

abnegação, verifica desolada

que a dispensa está vazia,
nada mais resta com que va

ler aos seus desvalidos, nem,

a gota do leite para o órfão
que nos braços acalenta, co
mo a imagem da própria
Virgem e Mãe.

As lágrimas que rolaram

pelas faces inocentes dos fi
lhos do povo, meninos e me

ninas, quando naquela ma

nhã de sol, arrulhando como

, um /bando de alegres
'" 'passarinho�, depararam atur

didos com a escola fechada.
I

Cito, catarinenses honestos,
a silenciosa resignação, aipt;ia
mais humana do que a lágd�
ma, daquelas centenas dé

mulheres, mães e filhas, que
não queriam, cousa alguma
para si, mas para Os seus; e'
não haviam conquistado ,se-,
quer alt(\il cargos, mas humí·

Jinos lugares de serventes es:.

colares e, se viram despedi
das e privada� de um mo,.

desto mas necessadssimo sa

lário, sómente para que, com

isso, fossem atingidos políti
camente os homens da UDN
ou os 'homens que honesta-'
me'nte governaram esta hos

pitaleira terra pelo espaço de
/ dez anos, sem perseguições,
sem exonerações em massa,

sem :pomeações e�candalosas,

para I afÜhados, políticos, mas

que st'mpre vizaram a paci
ficação da famUia catarinen
se, nunca uzando a artiman
ha 'vérgonhosa da politicalha
,asqueirosa e barata, descon-
hecida desta gente durante

aqueles aureos 'tempos, recor,..
,

dados hoje com lamentações
pela coletividade, amarguran-

DIA DO COLONO DIA, DO MOTORISTA
Nossa saudeção ao bravo Colono Ca.
tazinense, herói anônimo da grandeza
do Estado de Santa Catarina, que de�

'Ive o seu progeesao ao,braço destemi-
do do homem que trabalha Da terra

25 de Julho

Nunca um povo sofreu tanto em tão pouco tempo, co

mo nesses 18 meses do governo Celso Ramos, com a volta
do regime de terrôr ao outrora Estado de Santa Catarina,
saído de dois governos humanitários e dignos corno os de
Irineu, Jorge e Heriberto Hülse.

SaJta' Catarina em todos os. seus quadrantes, demonstra
a suá mensagem de dôr, com lares inundados de. lágr.imas.

\

É a lágrima da mãe a lamentar a sorte da filha, cujo
titulo, de profe ssôra foi obtido com trabalho, e vigílias, e que
da noite para o dia, sem saber como nem por:gn-, se vê pri
vada do pão à sua mêsa e do lume que alegrava a SUIi so- ,

lidão, pela, demissão impiedosa, pelo único motivo de não
comungar com os ideais ' da situação ou de ter votado em'
outro candidato e não no .hornern forte do psd. "'

A Iág-jma da irmã o desespêro do irmão que renun

ciou aos estudos, pelo golpe sumário que o privou de)' es-
eas�o recurso do cargo duramente conquistado. I

A Iágrrma da noiva, vitima inocente que viu desfeito
num sopro o sonho de construir um lar, porque o eleito do
seu coração foi apeado do, ganho, pelo decreto desumano e

sem dó, assinado mi maioria das vezes 'nos festins palacia- U,D'N d-� lrineépclis reelizou sua ('on'vencãonos diante do olhar esganado de raiva dos perseguidores - � � ""'0
auxiliares do Governador, homens que, foram jogados do ,�

d
' No d ia da instalação do Muni· Para o Senado da República: ex-Distrito de Valões com vistas

governo por ez anos e ali voltaram com o fjto exclusivo
de semear a discordia a titulo de vingança. cipio de Iriueópolis, a VON do Antonio Carlos Konder Reis. De- o próximo pleito, quando a DON

novo Municipio realizou sua putado Federal: Aroldo Carneiro será vitoriosa em toda linha.
, A lágrima -da companheira do lavrador ou do operário Convenção Municipal, apontando de Carvalho. Deputado Estsduel •

humilde, que encontrou fechado o leito da caridade sôbre o
os candidatos ao próximo pleito O Diretório decidirá entre os Constituição do Diretório

qual buscava recuperar as forças perdidas na luta -extenu- de 7 do outubro, quando o povo candidatos Celso .Yvan Costa e O primeiro Diretório Municipal
ante na conquista do sustento para numerosa prole.' de Irineópolis Ira as' pela, vez' João Seleme Prefeito Muoiripal: de Irineópolis ficou assim cons-

A lágrima da Amargurada éspôsa do ser-vidor ria cau- pritn�ira após .sua -emancipsção ,I Zeno Jair Caesar.
". "

'tituido: Presidente 'de Honra-
sa púbüca, ao ·lhe transmitir cabisbaixo a noticia da, orde� politico admmist rativa. I' \ . ,Joaquim Domit. I Pl'esident� _.-

tirânica da remoção vingativa, por não ter compactuado C0(]) ','
_'

,
'. Ent��Jasmo contaqiante I Candido Alves Rocha. Vice-Pre-

as mazélaa-edministrativas praticadas pela .equípe 'de�"t:eo� r,I:- ,Aroldo esteve presente O
" /'

d d J d sidentes - Francisco Piekarzecicz
'-, ,', urante to o o esenro ar a ' , ,

,

cos" e "liricos" formada pelo sr. Celso Ramos e' s,ua gr�i� : Corno ponto de realce da Convenção-Vdenista, a, reportagem Anizio Braz de Oliveira, e Wen-

partidária. i
'

, ,',.. 0oQveu-ção ,�a,\ :UDN de, .Irineuó- do CN nroourou manter contactos ceslau Chafachék. Secretário'
do o tr.emendo êr�o' cometido, polis, diel'tac�mósua" pr�se.nça do' - ",

r.:
, Geral - Eraldo Luiz c\e Ca�valho.

em 1960, Deputado ,.\\FÓ'IHo Carneiro' de corn'os próceres politicos presentes, Secretário - Celso Lemos. Dele
.Corn ii aproximação do Car�alho,\líd�,r':oposicionista cata- �e�tindó -de perto o entusiasmo gados .do Partido .,- Elias Sfaier

pleito marcado para ,7 de ou- ciáense, .que foi alvo de inúmeras que rein!l',entre os, Udenistas do e Zeno Jair Caesar.
tubro próximo, esperava êste provas de carinho e solidariedade�------------------.....---_.---------..,....-

homem ,de inprensa, como ó's por parte dos, presentes ao conclave '

demais catarinenses, que o politico. .

-

\ '

coração maldoso do. sr. Celso'
Ramos amainasse 'sua raiva,
seu desesperado 'rancor 'pela
gente que um dia apeou sua

família do 'poder, marcando

pagina imorredoura da hís-:
toria Barriga-Verde. I

Pergunto, a que ponto de
insensibilidade moral foi ne-

. cessano que se, chegasse para
proceder- assim? ,

- ,-\"
.

.

i·
\ ."

.

Nào' posso sábe'r" quanto I

'foi necessário de eoo-ação du- daí por, diante, craneadas doen
ro para privar'crià,9ças de u-: tiamente .para 'denegrir a per
.ma escola se a medida tinha sonalídade de homens 'da estir
um só fim verdadeiro -s-atín- pe moral, de. Aroldo Carvalho

gir àqueles ql,1�"honeharpen..l, e .dos de'mais'f'auxiliares proi
'te tinham deixadb o <'govêrno

'

miherites dos �,o�'��nos' Udenis
e ,que de fronte érguída pas-, tas.' Mentem por serem' pafos
seavam Ílas ruas ao l'ado do' para mentir. Missão desgraçada
povo, sem nada temer; sem dos arauWs da imprensa gover
nada esconder, sem nada ter nista, tão divorciada dos inte-

-

do que se envergonhar.' resses da coletividade e atean-

E para cobrir toda éssa do fogo n_um estopim que

maldade" voaram dinheiros mais ,cedo ou. tarde acabará

para o ar, abriram-se os co-
estourando ,.verdadeira granada

fres públicos na maior 'e mais
de repúdio a -tais normas.

cara campanha publicitári!l de Felizmente. o povo catarinen.;;
todos os tempos, com rádios se é altivo, é digpo, ,é honesto
e jornais vestindo com pele e saberá dar a resposta enérgi
de 'cprdeiro o governante im- ca a êsses pseudos - governan
piedoso e perseguidor. Paga teso 7 de outubro se aproxima,
com o dinheiro ,do povo, a e o filho fará lembrar aos pais
imprensa oficial desencadeou a escola fechada ..

'
a noiva fará

campanha difamatoria, enxo- l�mbrar aos pais a ausenci� for
valhando a honra de homens çada dõ seu ente 'amado, 'a es

que nada temem 'por ná'da "posa lembrará do rparido trans

deverem, transferido pülíticamente, a, fa
milià catarinense irá as urnas

para repudiar, tamanha calami
dade adrninisttativ�. Chega -de
·desgraçS:s. Chega ,de vergonha.

Alfred:o Albúlo.

25 de' Jl1!lho

Salve
�8 profieaioanis do volante; na ,

data que lhes é consagrada!
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E surgiram então; mald,ósliI
mf'nte rabiscadas, insinu�Cões
como as de um 10 por cp.n

to qUe ninguem entende, a

história do aram,e farpad9 e

Candidatos apontados
,

, Por'l decisão unânime dos C6n·
vencionais foram' escolhidos os

seguintes candidatos para o pró
ximo pleito de 7 de outubro.

Gerente: Il�ASS SmMl
li'ONE, 128

I

CIRCULA AOS SABADO�

Imprensa ,de' Blumen�u noticia:
'" . 1< ,

DeputadO BROLDU CARVALHO, deverá' receber uma
verdaderra, cons@gração nas urnas à 7 de outubro

outubro proximo, o Dr.. AreI·
do Carvalho, pelo seu espiei
to de patriotismo, pelo einp�)
.nho e de elevado interesse

(Conclui em oulro local)

Candidato' a Deputado Fe

deral" à reeleição. que deverá
receber uma verdadeira consa

gração nas urnas, no dia 7 de

AROLDO CARVALHO
de JulhoSaúda" QJ 25

,'., �_.

Recebemos o seguinte telegramas
, 'Cô�reio dó Norte --C�noirihas :"_o SC.

I En�vio' r,rieú abraço amigo aos homens do, volante e

bravos colonos minha terre natal pela' passagem 25 de Julho
vg augutl:mêip-lh�s Jelic1dad�s pt.

"

Al»raços
AROLDO CARVALHO

,t

O DIR.ETOR.
. .'

BILHETINHÓ •••

A fatídica _curva da Pedra Branca continua cauzan

do sérios. transtornos. Depois da morte violenta do nosSo

inesquedvel amigo Alfredinho Pereira, mais dois aciden
tes· se verificaram com diversos feridos, inclusive com

dois veiculos cujos motoristas não sabiam do perigo que
corriam, por não conhecerem a estrada. Já, pedimos inu
méras vezes ao·DER pa!"a q'ue, providencie um m4ro de

a�:rimo ou Lao, menos ':lm, p,aioél .. alerta�do ,do 'grande pe-
rlgo daquela curva CrImmosa, Nada fOl feIto.' , ....
\

'

, Responsabilizamos o Engenheiro Residpnte" pelos a-

ddentes que ali aconteçam e das vidas ali roubadas, pois'
a missão do DER está se tnJ'mindo tambem c\riminósa. '

Ch�ga ,de' turismo. e vamos' fazer t'àlgo em' beneficio do.·
povo, Senhores do Govêrno.

l\ oi;
. .,s,.

/
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Boo.oo 500,00

o_

70n,00 400,00
-c
V

1.000,00 700,00 �

PREFEITURA, MlJNICIPAL DE MAJOR .VIEIRA
CONTINUA_ÇÃO DA LEI N. 13 DE 13/3/62 Pensão (oasa que receba .com

pencionista)
com menos de 5 quartos

· de 6 a 10' quartos
• de 11 a 15 quartos
• de 16 a 25 quartos
com mais de 25 quartos

Piano - çonsertador ou afinador
de

Pintor trébalhando só
,trabalhando com oficiai.

Planos ou plantas ou orçementos
para construção com ou Bem se-

crit6r�
,

Poleeiro com estabeleoimento
Prateador - veia -dourado

200,00 10000

Mercador de trigo em grão
Mercador de cereais

2.500,00
2.800,00 1.000,00 800.00

1,300,00 1.100,00.
1.600,00 1.250,00
2.100,00 1.600,00
2.600.00 2.100,00
�oo,oo 450,00

600,00 400,00
750,oc 450,00

2.000,00 1.500,00

MADEIRAS
de lei ou qualidade, em tôros
Mercador ou comprador de
com estabelecimento
sem estabelecimento
Mercador ou Comissário de com

pra de
sem estabelecimento
Mercador por grosso ou em escala
em escala média
em escala minima

6.000,00
8.000,00

/

3.50�,OO (

8.000,00
6.000,UO
4.000,00

OBSERVAÇAO:
Entende-se por comprador de

madeiras de lei ou qualidade em

.tôros, aqueles que compram e Vim

dem sem beuefioiar deutro do
Município, sendo que. aqueles que
compram e beneficiam Iôra do
Município estão 'tombem sujeito'
a 'êsta taxa única.

Procurador • veia solicitador
Protético 1.000.00
Radio - consertador "de trabalhan-'
do só
trabalhando C()(P .operários

Relógio conaer tador de-ou [oias,
trabalhando só
trabalhando com operários
Representações' de casas comercio
ais ou de fábricas, veia escritório
de

Hepresenteções de casas comercio
ais ou de fábricas, veia escritóriO
de

Hepresentantes residentes no

Municipio, de casas comerciais ou

de fàbricas sem escritório e sem

taxa profissional ou variável

1.000,00 500,00

1.500,00 1.100,00
.I

700.00
1.200,00

400,00
1.000,00

MADEIRAS
de lei ou qualidade.

Serrada·
Comprador por conta propria com

estabelecimento
Sem estabelecimento

A base de Comissão: .

Comprando diretamene para ter
ceiros
Sem estabelecimento -.'

3,000,00
Negocios não especificados veja

Comissão
Oleador
Orçamento para construçõee •

veja escrt, veia planos

8<.'0,00

4.Qoo,00
6.000.00

500,00 300,00 Retratista Com estabelecimento
Sapateiro com estabelecimento

\ trabalhando só
Boc.oo 600,00 trabalhando com operarias1.000,00 8UO,00 Seguro . Companhia, Sindicato,

Cooperativa,
_ .

. Emprêsa ou Sociedade de Se.
guros ele qualquer esnecie.: para
cads empr êsa representada:

.

Uuriveis . consertador de jóias
trab. só trabalhando COI!(} operá
rios

Parque destinado 8 divertimentos
públicos.
Parteira
Pedreira . empresarlO de
Penhores, veia casa de

3 000,00 1.500,00

1.500,00 1.l00,00
(cot inúa no próxinro número).

Estradas vermelhas de pó ou o deslizar tranquilo no asfalto; postos de gasolina, igrejas,
cidades, campos de eucaliptos, acenos amigos que passam, rostos de crianças, cafezais,
fábricas, serrarias, plaritações de algodão, mate, cacau; um cachorro que salta de um bar
ranco, a boiada que segue modorrenta, o sol no' pára-brisa, a noite, a neblina, o rio das
Velhas, o São Francisco, o Amazonas, o Tietê - e a quilometragem subindo, o progresso
caminhando com V., através de todo o Brasil, para, numa luta de tôdas as horas, transportar
riqueza, desenvolvimento, vida melhor, a todos os quadrantes de nossa terra.

À coragem dos homens como V. - solitários heróis de nossas estradas - saudações pelo
DIA DO MOTORISTA e os melhores votos de prosperidade, viagens calmas, fretes rendosos.

Comercial r assemPed í. Ltda.
Sente-se Orgulhosa Cumprimentá -losem

\.

PR:)IBIÇAO
Lourenço Suba,

proprietá rio de terras em Bela
Vista do Toldo, pelo presente
proibe terminantemente a cria
ção ou soltura de porcos em

seu terreno; bem como passa
gens e caçadas em vista dos
prejuizos que vem sofrendo.

Canoinhas, maio de 1962.

Confecções finas
h . I

para sen oras

Casa Erlita

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CN NOS ESPORTES

Amanhã a festa do
CLUBE DO POVO

A's 15 horas no Stadiun Muni
cipal espetacular embate inter
estadual:

BOTAFOGO (campeão da ci
dade) X BRITANIA (divisão
profissionais de Curitiba).
,

Prestigie com tua presença a

festa esportiva do ano, assistin
do a entrega das faixas de cam

peões de 1962 aos valorosos
atletas botafoguenses.

Esquadra do Botafogo que valentemente
conseguiu o Título Máximo de 1962 invicto.

�......--..--..........�........----..�

CASA' PARA TODOS
Será aberta dia -10 de Agosto (quarta fei

ra) a rua Paula Pereira, 356/362.
CASA PARA TODOS

-

oferecendo ao público de Canoinhas os mais
variados artigos, de roupas feitas de lingerie, saias'

•

de tergal, calças elancasz chantung, brim coringa
santlstas, etc. par a .senhcras. Roupas feitas para
homens, rapazes e crianças, tecidos Em geral, cretone,
de pôa, estampados, lonitas, flanelas, fustão, brim,
kaki, mescla tecidos leves etc.

Confeções; panos para mesa, colchas, fronhas etc.

Tudo por preços nunca vistos na praça, tais
corno; flanela lisa Mstarazo 0,90 de largura c-s
90,OC; calças brim coringa para homens Cr$ 580,00,
lonita infestada em diversas côres, Cr$. 240,00 etc.

Ver para crer, preços baixos, mercadorias de

psirríeira qualidade diretamente das Fábricas.

Aguardamos vossa visita dia IOde Agosto
I

Irmãos Seleme Ltda.
..........� -

ii I;

Rua Getulio Vargas. 643
2x

(
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DRAGEAS
-

-

.Dentro de breves dias será
concretizado o afastamento do

Delegado Especial de Policia,
devendo assumir o cargo o sr.

Estefanó Wrubleski, lider pede
cista. Seja/qual fôr a troca es

tará lucrando o povo, pois 8S

cousas iam de mal a pior.
x x x

Governistas' tentaram dar um
cunho politico à instalação -do

Municipio de Ireneópolis. Não
contavam com a presença de

Aroldo Carvalho, que chegou,
viu e venceu. Foi o ídolo das

festividades, acabando com,' a
"chacrínha' armada.

/

x x X

O, jornal governista ensácou
a viola. Vivia perguntando da

propaganda dos nossos candi
datos. E agora ?? Onde anda. a
deles? Que estaria acontecendo??

x x x

Pede-se urgentemente'a quem
souber de algum lugar que pos
sam ser colocados alguns bura
cos, avisar; os drstruidores de
Paula Pereira e Felipe Séhmidt.
Andam sobrando por lá as já

VENDE-SE
2 lotes no Bairo da Tri

colin cf 2.000 m2

Preço Módico
Tratar com Odilon Pazda
Na

Ltda.
Construtora "Apex"

,

Calça Coringa legitima para homens por apenas
camisas de malha para homens
blusas de malha para senhoras
caIIiisas com manga comprida para. homens
'casacos compridos para senhoras

r

ternos de tropical santista para homens
toalhas para rosto "Bom Dia"

suspensorios para crianças
ferros elétricos
camisetas para bebês

. /

{!Q,tJ,4 �t�it4
SAIAS, última moda

J

••�•••II••III.H•••••m!lUI1;m.Il,iIIUfIBl.II••••II•••�.II··1I1
Liquidação de Saldos de ·A rtigos para Inverno I

II

I
•

111
II
'R
;;
II

I
\1
�
II

I
�

I
II

II.

I ,- Na liderança dos preços baixos

.1I.m IlII1••II�......... .. .

l

Casaquinhos de lã para crianças de 900,00 por 680,00
Casacos de lã para senhoras de 2.100,00 por 1.650,00
Blusas de lã para homens de 1.900,00 por 1.200,00
Blusões de malha de lã para homens e senhoras pi 800,00

595,00
180,00
180,00
250,00

1.950,00.
5.500,00
100,00
4S,00

620,00
45,00

Meias de Nylon para senhoras
tecido xadrez' a partir de 1

linon estampado ,

ternos para homens a partir de
'calças tropical Melange para homens
Laneze Matarazo (90 de largura)
ganguinha
calçado "� vidas" de 24 a 43
conga de 22 a 32

conga de 33 a 43
.

• • •

tradicionais "panélas" da muni

cipalidade.
x x x

E o engenheiro turista conti
nua invernado pelo litoral. Ca
da dia mais gordinho e fazendo

nomeações dos afilhados. Assina
lã mesmo, a beira-mar.

. x x·x

O candidato pessedista a de

putado estadual sumiu do mapa,
, Quem gostou foram os homens
da fiscalização que mesmo fili
ados ao pessedismo estão traba
lhando para um Ramos, chefe
do serviço. Tudo em família
coitado do comércio e indústria.

x x x

O novo prefeito Jathai, de

Iríneópolís.: andou falando mal
desta coluna. Pobrezinho. O
homempelo geíto quer ca�t8z.
Não perderemos tempo com ta

manha insignificância.
x x x

De Itaíópolís Seleme Isaac
Seleme avisa que vai indo tu

do bem obrigado João- Seleme
e Arolde Carvalho receberão

consagradora votação nas urnas.

, O candidato patebísta, conti
nuando suas promessas! prosegue
-suas andanças pelo interior do

município. Contam que visitan

do há dias Campo Alegre saiu

pela tangente quando. atacava

Arolde Carvalho. Fizerem algu
mas perguntinhas indiscretas ao (

homem que abrigou o sanes

mento das finanças da nossa

Prefeitura.

220,00
65,00
44,00

1.950,00
850,00
325,00
55,00
255,00
345,00
395,00

I
I
•

I
, ..

_J
Economize comprando

na CAiSA

"

Compre economizando
F I,S C H E·R..

\
!
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...mas, o nosso pionei
rismo no comércio ban
cário começou em Son-

\

ta Catarina.

Hoje o "INCO" dis-

põe de 1 05
. agências Isso significa que, clém

em 6 estados brcsilel- de tôda segurança ori
ros, mas 60 delas se

. unda dê1sse crescimen
situam no território cc- to, onde quer que o

tarinense .. catarinense se encon

tre, contará sempre
com a presença certa

de seu amigo de tô
das as horas: O INCO-::>
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BANCO JNDUSIRIA E COMERCIO
DE· SANTA CATA'RINA S.A.

MaiS DE 25· aNOS CONTRIBUIN'DO PARI o PROGRESSO DE SINTA CATARINA
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Pratos
Xicaras

Louça

Tijelas
Travessas

j de
e Porcelana

Casa Erlita
o Aviário Leghorn "Canoinhas''
Sito a Rua Roberto Ehlke, N. 331, avisa aos interes

sados, ,que [á dispõe para a presente t=mporada avícola
de Pinto. de 1. Dia e tambem de mais idade para
pronta entrega, das rsçes Leghorn Branca e New Hams
phire. Tem 'tambem esterco de galinha deshidratado
para horta e jardim, em sacos de papel de '25 kilos.

Rua Roberto Ehlke - Caixa Postal, 100.
Canoinhas _' Santa Catarina 2 x

.. ::,,' ..

Farmácia Santa .Cruz
Grande e variado .ortimento

de medicamento••
Rua Senador Felipe Schmidt

(ao lado do I.A.P.I.)

Romances e Livros
CA5AERLITA

, I

28.7-1962

REMINGTON RANO'
o máximo em máquinas de escrever, somar, etc.

Escrever ou entender-se 'com
Ithass Sel�-me - Caixa Postal, 2 - Canoinhas.

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. )no Cart. Tít. Doc. a/n. 844

JORNAL SEMANARIO _ PUBLICA·SE AOS SABADOS

Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, l28 _ Canoinhos· S. C

Assinatura IAnual (52 números) Cr$ 300,00
TABELA DE PREÇOS D� PUBLICIDADE

Anuncias: Por vez e por centímetro de altura de coluna:

ÚLTIMA PÂGlNA
1 vez Cr$ 35.00
4 vêze@ 30,00
8 ou mais 25,00

Publicações em destaque ou

um acrescimo de 10%.

PAGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 25,00
4 vêzes 20,00
8 ou mais 15,00

lugar 'determiDRdo na pagina
tem

I

"A Pedido" ou "Seções Livres" serão cobrados pelo
espaço ocupado, com '0 acrescimo de 50%.
A Hedação não endossa conceitos emitidos em artigos assinados.

\

Dr. ARNOLDO PEITER FILHO

CíVEL

ADVOGADO

TRABALHOCOMÉRCIO
Rua Vidal Ramos, 310 _ (em frente ao Hotel Popular)

,

_/

,ATENÇAO
Por motivo de mudança ven

de-se em Caraguata distante
4 kilómetros da cidade, proprío

.

para uma pequena granja, 1 ter-
,

ceno com área de 26.377 m2.
com casa, paiol, 8 pés de laran
ja produsindo fruto, e mais
nma carroça em estado de no
va, 2 novilhas, sendo 1. de 3
anos e a outra de 4 anos, 12

�il pés de atpím tudo por preço
de ocasião

Tratar com

João Thomaz da Siiva
Em Caraguata 3x

Assine! Leia 1 Divulgue I

Correio do Norte

1------------------------

Lãs para Tricot
Casa Erli1a

CHEGOU PARA MOSTRAR O QUE É "PERFORMANCE"
Gordini é emocionante! Famoso na

Europa, onde se destaca entre os carros

01'; comportamento esportivo, agora está

sendo fabricado pela Willys. Potente,
"'Cil, Gordiniê antes de tudo máquina!

40 H P
Gordini tem motor de 40 cavalos

•
- potência superior à de qualquer

c • outro carro de sua classe I .

Estável: suspensão reforç�da -r-' Sólido:

estrutura monobloce - Luxuoso: esme
rado acabamento, numerosos detalhes
de bom gôsto :_ Confortável: 4 portas,
grande porta-malas, amplo espaço interno.4

Gordini é carro que tem ímpeto
- cada uma de suas 4 marchasMARCHAS oferece grande faixa de utilização!

'AM4-t·W,.MMliQ9IW t ERzrl=r., �.

"-

um produto da

IWILLYS-OVERLAND
Fabricante de ve�ulo; de alta qualidade Bes ii ioSão Bernardo do Campo
Estado de São Paulo

.

, CANOINHAS

':;':",',;

� .

-;
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"

j' ..
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• 5764/62

�
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/'

venha conhecer o novíssimo Gordin;

Humenhuk & ,(ia.

ee,

I

_ Rua Vidal Ramos, 203 - Fone, 145 - Sta. Catarina

Ltda.

>\
\

." I

I
/

Jovem Catarinense
Você quer ganhar Cr,$ 22.00000,
mensais? Faça o Curso de Sar

gento para a Policia Militar.
Inscreva-se na séde do 3. B8-
'talhão de Policia Milttar em

Canoinhss- ou procure Autori
dade policial mais proxima que
lhe dará as instruções.

MASSA
para Vidraças

. Cas� Esmalte
....

/

DÊ PARTIDA •.•

E X I D E GARANTE

BATERIAS

EXIDE
Carregadas

ou Seco Carregadas
EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima
& Coelho Ltda,

Rua Paula Pereira, 391
Fone, 248 - Caixa Postal, 281

CANOINHAS "\ S. c.

Vburrascaria I D B j L
de PAULO <JARSCHEl.
Um bom churrasco, a

qualquer hora .

Rua Paula Pereira, 774
I

\
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UMAS
Baile do Grêmio XV de Julho -. Próximas atr;lções - Bouquet Club - Notas.

Convem salientar 8 enorme

afluência de personalidades de

NOIVADO /
sociedades' vizinhas que com-

e t t t di pareceram a grande fésta.
on ra aram casamen o ta

25 pp. os jovens Beti Clarice
e Acle Abdala. Ela filha do
casal Ieabel-Otto Friedrich,
nomes destacados na nossa

vida social e ele, alto tun»
cionario do Banco do Brasil
nesta -cidade, filho da Viuva
Nagib Abdala, residente em

Rio Negro.

OUTR,AS

mente o que vem acontecendo
com aquela' agremiação que é
um orgulho da cap. do mate,
porém, não se justifica o seu

desaperecimento.
Grato e até sebado proximo.
Publicada eom uma semana de atn-

80 por motivo de força maior.

(GESSY)

Cine Teatro' Vera / Cruz
APRESENTA:

HOJE - á. 20,00 hora. - Impróprio até 14 anos

A M'ULHER DO SÉCULO
cf Rosalind Russel, Forrest Tucker e Coral Browne.
Uma tia louquíssíma "fechativa" e dona do mundo!

Voce rirá com os seus d_ramas!

com o maior comico do cinema nacional' MASSAROPI
Rir! ... Rir! ... Rir! ... até, morrer de gargalhadas

,
-----

DOMINGO - à. 14 hora. - censura livre
t

A Mulher do Século
á. 1-7,00 hora.

• Imp.: até 14 ano.
à. 20,00 hora.

,JECA TATO

,

DOMINGO

26. Feira - ti. 20,00 hr.. • Imp, até 14 anol - REPRISE

3a. e 4a. Feira _ áa 20,00 hora. _ improprio até 14 ano.

O Castelo de F ran kestei n
com Boris Karloff e Tom Duggan

O Monstro maís horripiiante de todos os tempos!
Um mistério eterno

5a. e 6a. Feira :_. ál 20,00 hora•• Improprio até 14 anol

O Gosto Amargo da Glória
com Dorothy Malone e Errol Flymm.

VENDE-SE

no horário comercial.

Indiscutivelmente foi o baile
do ano, o que aconteceu sabado
passado, Nós que acompanhamos
de perto os acontecimentos so-

ANIVERSARIANTES DA SEMANA cíaís.fícamossímplesments abis-
mados com o que conseguiu o

ANIVr.RSARIAM-SE Dia 2: as sras..dnas.: Tecla Grêmio, n'uma prova concreta
Hoje: a snra. dona Rosa esp. d_o sr

..Evaldo _Goncho# e segura de que conseguiram
esp. ao sr. Nivaldo Damaso rotoski e E1zth Terezinha esp: aquilo que pretendiam e aquilo
da Silveira,' as srtas.: Marta do SI'. Seleme Isaac Seleme;

que nós esperávamos. Já faz
Tchaika, Rosa e Verônica Exma., vzuv_a senhora don,!, anos que não viamos o Clube
Letchacki; os srs.: Nivaldo Augusta Winter; a srta. Nau Canoinhense da forma que o

Brey, Elimar OlimPío Fiedler, F.ur�ado; O s�. Altret!0 "1oe-' vimos sabado passado, com suas

Oswaldo Pietrowski e [oão bius; a menina Ma,za Zildo dependências completamente to
Correa Sobrinho; os jovens: filha df! sr. r�eodoro Artin.. madas.
Alceu Mülbauel' e Antonio o men_mo latr fil�o do �r.
Altieres Spbair; os meninos: Antonio Sconhetzki. Antes do inicio do baile, o

Eliseu Job filhp do sr. João Dia 3: a sra. dona Glédis
Dr. Zaiden Seleme, após rapí-

.,.. ki L' fi/h d das palavras de saudação aoí 'aporows z e UlZ o o esp. do sr. Zenon Pieczarka;D d G k Grêmio, fez entrega a Srta.sr:« e ro ross oPI. o Sr. Lucas (Irittens; o Jovem Marly S. Ebert, de um brinde
Amanha: as snras. donas: Lauro Bedritchuk; os meninos: ofertado pelo Lions Club de Ca-

.

Brunhilde esp. do sr. Marcus Renato filho do sr. Francisco noínhas, do qual o Dr. Zaiden
Frane e Julia esposa do sr, Wiltuchnig e José filho do é Presidente. Dali para diante,
Candido .·t Rocha; as srtàs.: sr. José Antonio Correa. ,até as 5 horas da madrugada a

.Ieaura Orgekoski; Çatarina
.

eN cumprimenta os ani» alegria imperou.
Senczuck e Aurea Watsko; uersariantes.
as meninas: Roselis Tereeinha
filha do sr, �rico Wagner
e Cleia Marise filha do snr.
Honorat-o B. Pacheco; os
meninos: Acácio filho do S'.

Sergio Gapski e João. Paulo
filho do sr. Paulino Furtado.

Dia 30: o sr. Lauro Todt;
os [ouens: Ilandir de Barros
Lima, residente em Curitiba
e Roston Luiz Nascimento;
a menina Inês filha do snr,

Alfredo Dreher; os meninos:
Nereu filho do snr. Nereu Aos [ooens noivos os cum-
Fontour a e Luiz Cesar filho primentos deste semanário.
do sr. Walfrido Haensch; os

gemeos Ivan e loani filhos
do sr. Fernando Walter.

Dia 31: a srta. Maria Di. Esta em Testas o lar do
nora Bialeski; os srs.: José casal PaulfJ e Anita Neubur-

. Luiz Seleme, Dr. Rivadavia ger com o t nascimento em

Ribas Correa, José Cordeu o 2?#7=62 de uma r_obusta me

Filho, Ignacio lmianovski e ,nma. que recebera o nome de
Estetano Miretzki; o jovem Mt;zrzlda.
Milton Vieira. Wossos para bens.

Operaria e Marimba� de Cuzca
tlan no Clube Canoinhense.!

x x x

Nunca mais se viu falar no

Bouquet Clube, aliaz, nossa mais

antiga sociedade e tradicional
organização 'da mulher canoí
nhense. Não sabemos franca-

Infelizmente não compareceu,
por motivos alheios a sua von

tade, a Srta. Marcia Reís-Míss
Santa Catarina de 1.962.

,

A Srta. Marly S. Ebert, Miss
Vice-Paraná de 1.962, fOI toda
encanto, toda personalidade du
rante a noite toda. Realmente
é linda e muito simpática.

Além de muita gente, com

pareceu o impagavel Nargel de
Mélo, comentarista do jornal
"A Nação" de Blumenau.NASCIMENTO
Gostaria de dispor de muito

'

espaço para comentar pormeno
rizadamente o acontecimento do
dia 14, porém não me é possi
vél; antes porém quero deixar
meus mais sinceros cumprimen
tos a Direção do Grêmio, prin
cipalmente nas pessôas d�s jo
vens Rubens B. Stulzer e Castro
José Pereira, que tudo fizeram
para que ,a fésta agradace e se

transformasse no sucesso que
foi. •

Vende-se uma propriedade sito à rua Victor Kon
der, 241, nesta cidade, compreendendo um terreno

com 800 m2 (20 m de frente x 40 m de fundo) edi-
VENDE-SE.'

Um Registro de Serraria
para Guias Rodoviários.

Tratar à Rua Marechal
Deodoro 705. 3x

ficado com uma casa de alvenaria, com nove depen
dências e água encanada.

. Tratar com o Sr. Antonio Soares,
em Curitiba (PR, à avenida Silva Jardim,

:li. X X

Para o proximo mês teremos
duas grandes atrações - Edy
Mandarino na Soco Beneficiente

EM 7-10-62 A DOBRADINHA DA VITÓRIA É
Para DEPUTADO FEDERAL

/
Para DEPUTADO ESTADUAL

li

D

N

CARVALHO JoAo
yo'

·SELEME

. )
",

.

Dia 1.: a sra. dona Maria
- esp. do Sr. Antonio Burgardt;
os srs.: Francisco.Wiltuchnig
e Hercitio tâliiler: às meninas:
Ineé filha do sr, Estetano
Lucachinski e Neide lglacir
filha do sr. Evaldo Ferreira
Pinto; João Reginaldo filho
do sr. João Grosskopj Se
gundo.

AROLDO
CAPACIDADE - HONESTIDADE E DINAMISMO A \ SERViÇO DA COLETIVIDADE

I' i .

I

./

\

nesta ou

rio 1145,
5x'

VENDE-SE
1 caminhonete Chevrolet

ano 29 em perfeito estado
de conservação.
Tratar com Alfredo Sorg

ou na Firma João Seleme
& Filhos fone 179. 2x

VIDROS
PlanoI Martelado

e <iranito
•

Casa Esmalte
/

Carro de AI ugue,l
N. Fiedler

A tende-se Dia e Noite

Praça Lauro Müller, (em frente
Bar Carlito)

Fone, 138'
Canoinhas - Santa C�tarina

/

/'
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Prefei tura
CONTINUAÇA'O DA 'LEI

TABELA I

Impôsto de. Líceuça
.

sôbre es
tabelecimentos comerciais, in
dustriais e profissionais locali-
zados.

'

O impôsto de, Licença sôbre
estabelecimentos comerciais, in
dustriais e profissionais, locali
zados, será cobrado na pase de:
a) - bara abertura ou trans

ferência - da tabéla I, do
Irnpôsto sôbre Indústria e Pro
fissões - 50%
b) - para' continuação ou,

renovação - da tabéla I; do ,:

lmpôsto sôbre Indústria e Pro
flssões o 40%

TABELA \2

Impôsto de .Lícença sôbre
ambulantes,

O Imbôsto de Licença' sôbre
ambulantes será cobrado na

base de:
Da Tabéla 2, po Impôsto �ô

bre Indústria e Profissões - 50%
TABÉLA 3

Impôsto de Licença para Ve,�
\

ículos.

Espécie

Veículos para condução, pes
soal:

1, - 'Automóveis
a) barttculares, tipo, limousine
Automóveis de aluguel
Automóveis particulares

2 - Auto - ônibus
lotação até 10 passageiros
lotação de 10 a 20 passageiros
lotação de 21 a 40 passageíros
lotação de mais de 40 passa
geiros \

3 - Caminhonetes'
tipo. até uma tonelada'
tido de mais .de uma tonelada

4 - Autos - caminhões
Caminhão de uma, tonelada
Caminhão, de mais de uma a

2 toneladas
Caminhão de 2 a 6 toneladas
Caminhão de 6 a 10 toneladas
Caminhão de mais de 10 tone
ladas

5 - Reboque ou truques de

qualquer tipo
6, - Jeepões

a) jeepões com 2 diferenciais
b) jeepões com 3 díferenciats
c) jeeps ou rural ou qualquer
outro tipo semelhante \

7 - Motocicletas
.

8) Motocicletas
8 - Bicicletas
8) bicicletas

9 � Tração animal: aranhas
ou phaeton

10 - Carro de molas de uso

particular: 4, rodas
11 - Carro' de molas de alu

guel: 4 rodes
12 - Carro funebre
-13 - Carrinho de mão para

venda de sorvete, frutas ou

outra qualquer quitanda, ou de

carregadores
14 � Corroça de lavoura
15 - Carroça de fréte
16 - Embarcações movida a

vapôr ou a óleo
17 -

. Carretões
Veículos. pesados:

18 - Tratores de cremalhei
ras. empregados como reboca
dores

19 - Tratores de rodas me

tálicas
20 - Tratores de rodas pneu

mátícas
21 - Tratores de qualquer tipo,
cupado exclusivameute na la"
coura, estarão 'isento dos im

pôstos.

\

Mun icipal
�

N. 26 DE 14/5/62 .

.....

.

.: �

Taxa
Anual

.Taxa de reg. ou

trensferencia

250,00

500,00
600,00

1,000,00
2,500,00
3,000,00

3,500,00

700,00
1.000,00-

I 850,00

250',00

400,00

»

250,00

300,00

2.150,00
2.450,00
2 800,00
3.400,00

500,00

2.500,00
,
3.000,00

1.000,OU

250,00

100,00

100,00

200,00

300,00
300,00

300,00

25:.00 I
100,00

30,00
30,00

3.0,00

40,00

100,00
100,00

100,00
100;00 30,00
200�00 ,50,00

'4,00,00 ,100,00
300,00 100,00

3.000,00

2.000,00

1.800,00

, 5UÓ,oO

500,00

500,00

»

lO
,

»

«

-«

»

«

»

»

»

«

«

de Vieira J ÓV E'I
.

,C A T A.H I N E li S ti
Major

TABÉLA 4

Licença sôbre publicidade em

geral
Seja Sargento da Policia Mi

litar de Santá' Catarina com

vencimento de CR$ 22,000,00
mensais. As inscrições pera o

curso estarão. abertas até dia 11
de' agôsto, no 3°. Batalhão de

Policia Mílítsr, em Canoínhas,

ESPÉCIE TAXA
/

Publicidade interna:
1 - Anuncieis em casas diver

sas, campos de jogos, parques
de diversões, estações, interiores
de estabelecimentos comerciais,
quando estranhos ao próprio ne

gocio:
a) - até u� metro

. quadrt(do
'

b) - de mais de um metro qua-
drado

'

Publicidade externa, sem

salíencia

2 - Anuncies em 'painéis, re
ferente a diversões colocadas
em ,':diversos dos", teatros em

casas 'de díversões de qualquer
dimensão e número

3 - Anuncio colocado em lo
cais diversos de estabelecímen
to do anunciante:
8) - até um metro quadrado
b) - de mais de um metro

quadrado'

12;00 '1
24,00

A T E N c.'Ã O
• d

,

Norte do' Estado·
Chamamos a a atenção de

todo o planalto catarmense
para o programa "O Nosso
Comentário", , apresentado
diàr iarnente' pela Rádio cs.
noinhas as 12,20 horas na
palavra do jornalista Alfredo
Alberto. Um programa ex

clarecedor. Não' acredite em

boatos politícos. Saiba" a

verdade ouvindo "O -Nosso
Comentário".

,

120,00
•

\í

15,00 _

30,00

M ?W ""'F'
•

'_

MERHY' SElEME & FILHOS oferecem

.

- estoque GOODYEAR completo
- condições favoráveis

-serviço rápido e. eficiente

Só a GOODYEAR

garante tanto I

� MAIO.R RESISTE:NCIA
-

Provada em terríveis testes
;; de laboratório .)�

3 VÊZES MAIS RECAPAGENS
Provadas pela Frota de Provas
da Goodyear

MAIOR QUILOMETRAGEM
Provada em milhares de testemunhos
de consumidores brasileiros

M,ERHY SElEME & FILHOS
Pronto parQ servi-lo
Seu amigo de sempre
Revendedor Goodyear

Caixa Postal, 1 Três Barras Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. \

I'

AROLDO ICARVALHO LUTA, RELiGS i AGRICULTORES
EMENDAS PREVENDO AUXILIOS "Aos COLONOS. Dç, '·SANTA, .CATARINA

� .:
.

8) idem em RiO' Negrinho, cr$ 5.00,0'0'0',0'0';
9) idem em SãO' Bento do Sul, cr$ 500.000,00;

- lO) idem em Campo Alegre, cr$ 500.000,0'0;
11) idem em Major Vieira, cr$ 500.000,00;
12) idem em Três Barras, crs 500.000.00;
13) idem em Papanduva, cr$ 500.000,010;

AUXÍLIO A TRITICULTURA
Verba: 3.0.00 - Consignação: '3;1.0'0' - Subconsi

gnação: 3.1.03.
I) trabalhos�relativos à espansão do trigo cr$ ...

440.000.0'00,00.
DESTAQUE"SE: >

1) Para fomento à producão tritícola em Major Vi
eira, mediante convênio com a Municipalidade, cr$ ... ,

2.000.000,00; ,

I

2) Para fomento à produção trítícoía em Rio />(l\:k�
grinho, mediante convênio com a .Munícípalídade; cr$\ .. "

2.000.000,0'0; " .

'

.

" ."
3) Para fomento ii produção trítíeola em São Bento

do Sul, mediante convênio com a Munícípalídade, cr$
2.oq.o.o�o!90; <, 'I' �'l':,,.,

: 4) Para o fomento à produção trítícola em Itaiópo
lis mediante-convênio com:;.a Muntcípalídade, cr$ .. '. .

2.000.000,00;' '�
, .'

. l� •

..;'

, 5) Para forriento.à produção tritícola em Papanduva
mediante convênio ,�om a Munícípalídádejcpê 2.000.000,00;

6) Para fomento à produção trítícola em Itaiõpolís,
meãíante convênio com a Municipalidade cr$ 2.000,000,0'0;

DESTAQUE-SE:
1) - Para Instalação de um campo de multiplicação

de sementês em Canoinhas, cr$ 10.000.000,00;
2) - Para instalação de um campo de multiplicação

de sementes em Chapecó,- crs
,

10.00'0.00'0,00;
3) - Para instalação de um campo de multiplicação

de sementes em Campos Novos, crs 10.000.000,oOj
4) - Para Iomento à cultura trtícola, mediante

convênio com as Associações Rurais de Canoinhas, cr$
5.000.000,00';
_ 5) - Para O' iomentn a trítícultura mediante o corivê
nío com a Prefeitura Municipal de Major Vieira, cr$ ...
2.000.000,00;

.

6) - Parafomento à produção trítlcoln em Caça
dor, madiante c,ónvênio com a Municipalidade, cr$ ....
2.000.O'qo,00;, .,""

-

.

7) '� Para fomento:à 'tritícultura em Joaçaba, me
diante convênio com 'a Municipalidade, C,r$ 2.õoo.ooo,00;

, ,

. -8) - pára f;om�nto à trítíoultura, em Videira, me-'
diante' convênio com a Muncípalídade, crs 2.000.000,00;-

, 9) - Para fomento' ã trÚicrltura em- Mafra/median
te convênio com aiMunicipalidade, crs 2.000.000,00: ,

'

\ Verba: 3.0.00 Consignacão: ':(1.00 - Subconsig-
.naçãó: ;1.1.'06

, ,:n " •

o candidato JOAO SELEM'E
\ '

Foram inúmeras as emendas ao Orçamento da U
nião para 1963, apresentadas na Câmara Federal pelo
deputado Aroldo Carvalho, prevendo auxílios substanci
osos para o setor agrícola de nosso Estado.

Os colonos catarínenses serão em muito auxiliados
pelas verbas que o ilustre parlamen:tar fez incluirna lei de
meios e que hoje damos cotinuidade em sua publicação.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Dapartamento NaciO-bal de Produção Animal

Verba 3.0.00 - Consignação: 3.1.00 - Subconsigna
ção: 3.1.04.

. Item 6) - Prosseguimento da manutenção e insta
lação da Escola Nac. de Florestas e de sua rêde de es

tações experimentais em convenio com entidades gover
namentais cr$ 41J.OOO.000.00.

DESTAQUE-SE
1) Para ínstataeãode Estaç� Experimental em Ca-

noinhas, mediante convênio com a Prefeitura, cr$ . .J....
2.000., 'I>U,�o;' ,

"
'

2) idem em Lajes, cr$ 1.!JOO.OflQ,oo;
3) idem em Bom Retiro, cr$ 5l10.000,00;
4) idem em. Itaiópolis, cr$ 500.000,00; ,

5) Idem em Porto União, cr$ 5�0.000;00;
6) idem em Matos Costa, cr$ 500.000,00
7) idem em Mafra cr$ 500.000,00;

,

;. a EMRB..ma mmsu!BE I rm�'��

saudou aos Motoristas e Colonos no' dia de
São Cristóvão, através da R&dio Canoinhas'

Pelos' rincões a fora da nossa querida Pátria, festeja-se,
hoje, como símbolo de gratidão e de simpatia, O DIA DO
MOTORISTA. e em nosso estado O DIA DO COLONO.

A data magna dessa laboriosa classe de MOTORISTAS,
que diJ após dia labuta ao volante de 0m veiculo, para que a

comodidade alheia não sofra privações. Ser profissional do volante,
é .enfreutar um árduo trabalho que diàriaménte e em cada se

gundo está exposto a perigos invisíveis com risco da 'sorte e da

propria vida. para que o seu semelhante tenha por momentos

facilidade. quer na locomsção, quer no seu ritmo cotidiano.
. ,

..

J�mais lhes cabe ? direito, de uma recusa.

Talvez se não fosse a existencia desta modesta. porem
prestativa classe, muitos pereceriam a mingua de recursos. porque'
a ,veloci'dade não poderia' vir em auxilio do necessitado.

Sinto 00 dia de hoje uma alegria imensa. porque há muitos
anos estou integrado oe'sta comunhão de homens abnegados,
pois- sempre labutei como .motorista e a minha vida, profissional
'sempre esteve ligada aos' motoristas. Há anos batalhei' em pról
da fundação. de uma Associação que viesse no seu seio amparar
os mesmos, entretanto o numero era reduzido. e teria que ter
o seu raio de ação por muitos municipios, dificultando assim a

tornar realidade a sua fundação. Os anos passaram, o progresso
natural de nosso município. foi neste partjculâr benéfico, pois
com ele cresceu também a classe batalhadora, porque onde anda
o progresso lá se encontra o motorista: Seria mesmo inconcebi
vel a existencia do primeiro sem que tivesse a ajuda do segundo.
Caminhões que, desbravam os nossos sertões, são hoje, os ver

dadeiros bandeirantes, ,e o SLOGAN que s,e usa é certo e

verdadeiro': O MOTORISTA VAI LONGE PARA FAZER
UMA AMIZADE.l

" "
,

Hoje vejo quase realidade o velho sonho da Associação. é'
sinto-me mais tranquilo, porque virá ela ,preencher uma lacuna
e dar ao profissional a garantia de um direito que por circuns

tancias: diversas nunca tiveram.

Ser candidato a cargo eletivo implica em criticas as mais'
desencoutradas, Umas severas porem decentes. outras muitas
vezes mesquinhas e infamantes; pondo em -choque 8 boa vontade
de bem servir. evitando' mesmo �a maioria das oportunidades
fugir ao assunto para. que não surja, a critica demagogica e sis
tematicamente oposicionista; entretanto como na zninha vida

particular nunca rendi tributos a demagogias, jamais irei, render
dentro da vida publica, e, posso me sentir muíto a vontade em me

dirigir ao dirigente do volante, de que após a minha eleição, dentro
das métricas que regem a conduta parlamentar, dar a essa novel
Associação todo o amparo que tenha necessidade para a sua sub
slstencía. A fazer tal coisa; não virá de maneira alguma em implicar

.'

'-

de
I, .I

Blumenau noticia.�_Imprensa
(conclusão d� -pelmeira página) I período dó governo Irineu Bor-

que tem demonstaado em defesa nhausen. parlamentar vibrante e

dos justos e altos interesses'< do 'sobretudo legitimo representante
nosso Estado, desponta como um .das causas populares, debatendo se

dos que será mais votado. havendo na Câmara Federal, pela solução
desusado entusiasmo, de ponta is dos problemas compativeis, sobres,
ponta do rincão barriga- verde. sai se pela S,U8 conduta .exemplar,
pela sua candidatura. -digna dos maiores aplausos.

Homem de reais qualidades.
um administrador profícuo, tendo
demonstrado sua capacidade no

Por isso que; não temos �' menor
,

-

dúvida em afir��r que é .um dos I Academia "Joaquim labuco"
que, com a vitórra garantida, re,

AVIS,O
aos seus assocíãdos em obrigações, o que pretendo fazer, no meu
entender E' UMA OBRIGAÇAO.

° que aqui prometo vai muito alem de uma simples promessa:
E' uma, divida que autorizo a todos os. profissionais após a minha
eleíção, cobra-la, isto é. dar a Assocíaeão de classe o amparo que
todo Deputado poderá dar em seu proveito e de seus associados.

Aqui vai o meu abraço sincero a todos os motoristas quer de
._v�iculós 'motorizados quer não, e neste amplexo deposito toda a

minha confiança certo de que 'terei todo apoio necessário para que
po-ssa cumprir o que acabei de prometer. Que a união de toda a
cíasse seja o prenuncio de uma vitoria, vitoria que será, de todos
voces, e tenham certeza de que a minha conduta futura como DE
PUTA no, será a continuação da conduta presente e dela jamais m�
afastarei, porque foi sempre o lema da minha vida: TRABALHO:
HONESTIDA'DE e JUSTIÇA.

Que os dias futuros sejam a todos inclusive a Exmas. familias Icobertos de felicidade e de alegria, te' que possa por muitos anos
'

futuros continuar a partilhar dessa amÍzade que sempre foi o marco
{la vida do motorista.

,'.
,

Que' São Cristóvão no Seu Dia, eomo protetor dos, Motorista8, 08

ampare e .os .defenda n08 momentos invisíveis.

Nesta data estendo minhas sinceras saudações ao trabalhador
invisivel dos campos "O COLONO" rogando ao Todo Poderoso para
que o proteja e o estimule, assegurando assim a sobrevívencía de
70 milhões de Brasileiros que hoje estão, com os olhos fitos no

\

"COLONO" sua única tábua de salvação.
S, A L V .E 25 DE JULHO

Plásticos

LOJAS
,RUA

-ceberá outrossim, de
\ '

expressiva o testemunho de. gra-
tidão do povo, através uma

votação verdadeiramente espeta-
,cular.

.

,

(Transcrito de "O Combate",
de Blumenau,' edição i5- 7 6�).

forma

A Academia "Joaquim Nabuco"
avisa que não funcíonará mais, até
que seja possivel uma nova estru

turação de par corri novas bases de
funcionamento.

•

A . Academia, futuramente, fará
convites INDIVIDl(dIS a estudantes

secundáríos, para o "SAR�U DAS
TÉRÇA,S", na BIC.

rARII�� ���IAl' rR�bR[��I�IA
p_ S_ p_

Para Deputado Estadual

Dulcídio Silveira
O Candidato que nada

promete, porque é contra

a. fa,lea. Prome••a.�

estamparias
12�,OO
'..

"

['IMIT tA. DA

todas as côres,
" M E T ,R O c-s

,
-

U·NIDA�S
CAETANO

I

COSTA, 553',",
; ,

modernas
\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




