
"Cotejando-se .dilata.da época do 'passado e a atuação de

com o breve espaço de tempo do Governo do .snr.

possível negar que S.' Excia. fez, por, esta zona, em tão.

mais que" outros em maior espaço de tempo.
\ Desse

mente o reconhecimento, mas tambem o apóio á sua

ria obra administrativa".

governantes,
Bornhausen,

pou<?o tempo,
modo devemos, não só-
fecunda. e .extraordiná-

outros

Irineu -,

nao e

muito

-

(Palavras do Vereador do PSD: snr. Silvio Neves Bleyr, no discurso)'que saudou o Governador Inineu Bornhausen em Campos Novos.

Vergonhosa e depri,mente. atitude dos Deputados. dOr PSD!
Re,ceberam

.......

Embolsaram o

. Depois de receberem, dia 18,
os subsidios e as diarjas: c�rres
pondentes a todo o mes ge dezern
bro, como se tivessem compare
cido a todas as sessões, fugaram
desabaladamente, para que a As
sembleia não contasse com núme
ro legal" os pessedistas.
Infama�te � Iamentavel é a a

titude dos deputado; da bancada
do PSD, deixando comparecer às
sessões, da Assembléia Legislativa
convocada extraordinariamente pe
lo Sr. Governador do Estado, pa
ra apreciação de importantes as

suntos, contantes de' inumeros pro
jetos de leis em transito naquela
Casa entre os quais se. inclue o

que. aumenta de Cr$ 40,00 para
Cr$ 150,00 o salário-famiiia dos
servidores do Estado.;

O que escandaliza, porém, no

procedimento dos pessedistas li

geiros, .não é a simples fuga
até;certo ponto, explicavel - do
plenário, com o. objetivo' de im-'

pedir o exame de tão Jelevante
matéria. Afinal, ninguem ignora a

subalternidade -de propósitos que'
preside e orienta à ação 'oposicio
nista da aludida bancada,
Escandaliza. e- envergonha, -

isso sim - o fato de terem os

deputados pessedistas -embolsedo
antecipadamente a parte variável
dos subsidios correspondente à

-

frequência até 31 de dezembro.
recusando-se agora, ao compareci
"mento às sessões ja pagas. Bota,
o

ram a mão no dinheiro do povo
e desapareceram, para demonstrar
as excelências dos princípios que
defendeml Em' outras 'esferas, a

isso se dá o nome nada abonatório
de APROPRIAÇÃO INDÉBITA1

Rechearam as carteiras e

foram se divertir!
O povo, que sofre e luta, afron

tando, a mais dura expiaçãoc-« de
ter representantes, eleitos com vo

tos que lhe suplicaram, mas que
estão PRESENTES sómente pa
ra receber dinheiro, fará o julga- .

mente dessa camarilha ligeira.

Explicações'necessárias.•.
. -/

Os Srs. Protógenes Vieira e EI
pidio Barbosa, na qualidade de
presidente e primeiro secretário
respectivamente, da Mesa, deter
minaram a confecção das folhas de
pagamento com extraordinária an

teced&ncia. Q que estar� plena-.
mente justificado, atentando-se
para o Natal que se avizinhava.
Censurável será sempre, todavia,
a atitude dessa bancada, do pri
JlJeiro ao ultimo homem, pegar o

dinheiro NÃO GANHO e coDi êle
Jugar, escarnecendo da miséria e

conspurcando a dignidade de seus

mandatos. Para afirmar Ique não
são tolos, appssaram-se, antecipa
damente do dinheiro, cOl,petendo
a mais negra e

. atentat6ria IM
PROBIDADE POLITICA, no e·

adiantad'amente e

dinheiro do povo

xercicio de seus -rnandatos. Desde
o dia 18, data em que já estava
assente o plano macabro de não

comparecer até 31 de dezembro
já os membros do PSD estavam
com o dinheiro no bolso, inclusi
ve o jéton até 31. Municiados,
assim, os pessedistas, puxados e

presididos pelo Sr. Protógenes Vi- -:

eira, fugaram em demanda de di-
<versões, sem dar a menor satisfa
ção - já que e�tavam convoca

dos extraordinariamente e com o

dinheiro embolsado, ° Sr, Protó
genes Vieira, ainda por cima de
tudo isso, sumiu-se - a partir de
quinta feira (18) - levando con

sigo o automovel da Assembléia
para melhor zombar-dos humildes
servidorês .que Ficaram esperando
pelo aumento do salário-familia.
Faltar às sessões. abandonar o ple
nário e, mesmo, fugar é um re

curso parlamentarissimo e .mui to
usado. Mas fugar no cano da As
sembléia, \rodan_do e se divertindo
com a gasolina comprada com o

dinheiro do povo, e depóis de Qa'
-Ver recebido um dinheiro NAO
GANHO, tanto que o jeton é pa
go pelo comparecimento e NUN
CA PELA FUGA? (§ 10 art. 80
da Constituição). Onde estará a

paixão e o respeito pela Consti
tuição de que essa gente tanto se

apavoneia? Servem-se da Consti
tuição, como coi-tina d�� fumaça,

e

se recusam

prejudicam
�.

, -

comparecer as sessoes

Projeto de Salário-Família
a

Ano 6 Canoinh�s

o

/

Numero �36
(Reportagem de BARNABÉ RAMOS).

Fuga bem Remunerada

.
.

para negar ao povo e aos servi-

dores tudo quanto for de direito
dêstesL.

-

mrctor: f\R�W� L. LAR�fll��
CAIXA POSTAL, 2

Sêinta Catarina, 3 de Janeiro de 1953

, FONE, 128· CIRCULA AOS SABADOS'

do cinismo dessa classe de gente,
pois eles sabem que muitos outros

�

e importantes projetos estão na

dependencia da elaboração =Iegis
lativa.

Frio' e Calculado' Assálto
Aos Dinheiros do Povo .•.
Não paira mais dúvida, por

consequência, que êsse assalto
ao suado e sagrado dinheiro do

-

povo foi' muito bem' estudado,
bordado dos mais pitorescos de
talhes, com necessária premedi
tação. As festas de Natal e. fim
do ano serviram, tão somente,

L

'de pretexto e de cortin€_l de fu
maça para o escuso da maioria

pessedista da MESA, mancu
munada com os da mesma grei,

·

quê têm assento no plenarío. En"
tre êles não houve solidarieda
de - e tão pouco poderia isso
ocorrer - tanto que para os "gol
pes baixos e escusos", a coesão
não recebe êsse nome, e sim o

_de CONIVENCIA. São todos co

niventes e réus do mesmo abo
minável crime político, que res

pinga- de Iama e tarje com a

descrença popular o Poder Le
gislativo ! ...

Comportamento Diverso ...

Insistimos em recordar que 8S

bancadas coligadas (UDN, PT8,
-PRP E PSP, quando recente
mente, em sinal de protesto à
enxurrada de emendas com que
pretendeu o pessedísmo exaspe
rados torpedear o orçamento ao

deixar o plenário) o fez de bol
ses vazios. Quer dizer, os depu
tados sofreram, como de direi
to, o§ cortes; nos subsidios, pela
ausência ás sessões então reali
zadas. O mesmo agora não a

contece, porque os pessedístas,
que detém a maioria da Mesa,
controlando discricionária os ne

gócios da Casa, inclusive a Te-
· sourarta, onde SEMPRE ESTÃO
PRESENTES COM SUA SOLI-

· DARIEDADE CONDICIONAL,
manobra de mod'O a imposibili
tal' os cortes pelas fa Itas até o

diq 31. Diante do clamor que
agora se lavantará,' essas rapo
sas irão, talvez, recorrer a e-s�
tropJlldtf evasiva de que ,devol- ,

verão, em janeiro. aquiio q!le
em dezembro a afánaram sem

ganhar oculta e lIlefuramente .. ,

Nisso êles são mestres inirnita.-

veis: sensiveis 8.0 argumento fi
. ,nancelro ....

Um apelo' aos desertores
-rernurrerados •••

Gargantuas e Sibaritas

Fugitivos ...
Os pessedistas apressados em

por a mão no dinheiro do povo
e sedentos de vingança, fugiram
desabaladamente. Uns zarparam

para as delicias dos banhos de mar
em Camboriú e Piçarras. Outros
rumaram para seus municipios e

de onde regressarão sómente em

1953 ... Há, ainda, alguns que cru

zam às ruas de Florianópolis e,

cinicamente, agitam suas carteiras
com o dinheiro surrupiado ao po
vo, para que se dediquem a falar
mal do governo. Um grupelho es

pecialisado na conversa "fiada" e

no "diz-quediz", desses pessedis
tas, perambula pelas ruas de Flo

rianopolis, lustrando as mesas dos
bares com os cotovelos e, pelas
esquinas, formando grupinhos mal
dizentes. produzindo mentiras e

tecendo intrigas.

E, por sobre tal vexame zom

bam dos companheiros das demais
bancadas, que num gesto. de zê
-Io pelos dinheiros do povo, com

parecem ao plenário para ativar
e apre�sar o exame das proposi
ções que lá' se en�ontram. Al

guns dos transfugas, que aqui fi
caram como olheiros e 'recadeiros,
melifluamente se desculpam, di
zendo que o projeto de .a�ment9
do salário-familia pode esperar. E

para entrar em vigor a partir de
10. de janeiro de 1953. Refalsa.

Resta, apenas, endereçar um der
radeiro apelo aos membros do
PSD e o fazemos - drga-se co

mo convite - sem nenhuma es

perança. Mas' não pretendemos
deixar correr a oportunidade em

repetir as palavras do deputado
LEGIEN SLOVINSKI eleito pelos
trabalhadores humildes, quando,
certa feita convidava um colega
seu a devol'fer os subsídios le-

. gitimamente recebidos. ,Dizia o.

vigoroso e franco deputado por
ARARANGUA: "Senhores do
PSD, vamos -devolver êsse di
nheíro recebido índevídarrientej l

E agora, deputado Slovínskí j
- Onde estará S. Excia., que
ninguém o escuta?

PrejudicadoosServidores••.
À inqualificável atitude da ban

cada peesedista, recebendo ante

cipada e sorrateiramente um di-:
nheiro não ganho e em seguida
"puchando terra na estrada", 'na
mais vergonhosa' e acanalliada fu
ga, é o atestado eloquente, iU80-'
fisrnâvel e berrante dos "escrúpu
los, com que essa gente vê os di
nheiros sacrossantos do povo, que
-sofre e luta para que os pessedis

,

'tas se divirtam e prolif-erem em

� chacotas e peraltices;..
Cada deputado pessedista,' dos'

que fugaram - e foram 18 -

recebeu indevidamente Cr$. . . •

1.600,00. Dinheiro que lhes quei
mará a. mãos e lhes torturará às
almas denegridas pelo ódio, pelo
despeito e pela vingança, de que
se não cansam em apregoar.

Entregamos à_Justiça e

à Memoria Popular ..•
Os servidores publícos do Es

tado, que aguardavam um Natal
já com a certeza de que o salário
família seria muis humano. e o

�P()VO-;- que' foi' iludido e espoliado
de seu diriheiro, que não se es

queça dos nomes dos désertores:
Wilmar Orlando Dias, de Floria
nópolis;' Protógene8 Vieira. de
Mafra; Ylrnar. Corrêa, de Floria·
nópolis;, João Estivalet Pires, de
Concórdia; Walter Tenório Caval
oanti, de Curitibslnos; Lecien Sló:

vinski, de Araranguâ; Ivo Silvei
ra, de Palhoça; Antonio Gomes
de Almeida, de Capinzal; Oscar
Rodrigues da Nova, de Joaçaba;
Siqueira Belo, de Caçador; Wal
demar Grubba, de Jaraguá; El
pidio Barbosa, do Estreito; José
Bahia Spinola Bittencourt, de Ita
[aí: Olivio Nóbrega, de São Fran
cisco; Lenoir Vargas Ferreira, de
Chapecó; João Ribas Ramos, de
Lajes; Fernando Oswaldo de Oli
veira, de Canoinhas. Deixamos de
mencionar alguns nomes, devido
unicamente ao esquecimento ...

Abutres ..• ou Coveiros?!!!
Com credenciais desse naipe,

com elementos desse jaez, alimen
ta o peasedismo catsninenae.a pre
tensão de fazer 'oposição ao Go+
<vernador Irhieii Bômhaüse-u;-,<qüe :: '

trabalha silenniosâmentà reaÚzan-
do sem basófi'a:,àqÔilo que .arêles
e crônica politfqp;cé' dos peàsedis
tas não podei;�éiiIJzar, mesmo em

época discricioeáeia; . de' que eles
usaram e. abusaram -do governo,
massacrando ,8 . zombando das li
berdades publicas �

e das necessi
dades 'do povo... Querem· f, , di
nheiro, e nada mais::.' -

"

Fugir do plenário em eertas-o
casiões, é ... um recurso parlamen-'
tarl Fugir do 'plenário, deixan�o
de realizar o trabalho para o qual
embolsaram adiáutadamente o di
nheiro, é... (Bem. o povo que o

diga). Tem a palavra o deputado'
Slovinski, para apertar a gargan
ta de seus companheiros e faze-
108 vomitar Q dinheiro surrupiado
ao p.ovol... Caso assim não pro
cedam. receberão ,:à' atestado de
óbito politico: ingre:iando defini
tivamente na sepultura do des
prezo e da repulsa" de .

um povo
que já os conhece bem... de ou

tros feitos .•.

(Transcrito do "Diário da Tarde"
de Florianópolis - Edição de 29

de Dezembro de 1952)

JOSÉ ZADOROSNY
)GUARDA-LIVROS

Reg. N. 0452 - CRCjSC
aceita escrit3s a-vulsas, contratos,
distratos e alterações sociais, re

gistro de ·livros, firmas, etc.
. PAPANDUVA.
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Dr. Armando de Lara '

Tratamentos e operações das doenças dos
OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
TRATAMENTO MODERNO DE SINUSITE.E

é OPERAÇAO DO BOCIO (PAPO)
HORÁRIO:Dlarlamenteda 1 ás 6,30 hs. (à tarde)

aos sábados· das 9 ás 12 hs. (de manhã)
Consultório permanente: PORTO UNIÃO

,

-�

Para $eu TRANSPORTE:
SlRVA-SE DE' QUEM QUIZER ...

Mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

lransportadora WolFram Ltda.
SÃO PAULO

Co Campos, 272
Fone - 9-66,55

CANOINH;\S
F. Schmidt, s/n_
Fone - 112

.-- Servimos .bem' ',pára servir sempre.

-ALFREDO SeULTETUS
Engenheiro Civil - Arquiteto

.:»:
'-

'

CONSTRUÇÕES .
EM GERAL "

Prédios de alvenaria ou de madeira - Barra(ões
.

'Refo'rMas' de casas" e/outros se'nl(os'
Projeto e' fls(aliza�ão "pelo proprio engenheiro.

,ORÇAMENTOS _SEM COMPROMISSO.

En(anegado em Canoinhas João Venan(io
-

á Rua Curitibanos sIn 3x

'$����������������������N:�����,�������:�� :
$" ,.:

.

' , .'

�,

$ _/ C é '., I d
r

frl H JOHO' � N S fi
.

FILIAL '

�'
� om'é>"rclo( e D us rlH .

., ,ii. • II.
..

CANOINHAS. " �'
� ofer6�ce' os seguintes artl�os de sua distribuição exclusiva ", .�

�
nesta

P����:�áticoS /:/ P I R E l'L I iI " S
m �
,$ �

e " Fogões econômicos "WALLIGU t . m
� �

. $' Símbolo de Qualidade Ven�as á vista e a prestações �é
,$ Escolha, o fogão a seu gosto '�,
$ �,

i Rádios
/'/PH fL CO/I I

�-'- para corrente 'elétrica' e -acurnulador -,6' volts. �
$

,(
Vendas á vista y, em prestações �

� A t d "�do
*

m n es e comprar o seu' ra 10, �
�

� • ". '

.

'., consulte noseoa
�

preços e· condições. ',- �
.�.����������������.��������.�������������

PR1NCIPE BAZAR,
Tem artigos para pre-
sentes de Natal que

I·
constitui homenagem

"

agradável ás. pe.ssoas desua esfirna.
.

Consertos e reformas, de bí
.cícletas,

I triciclos e carros

para crianças
Oficina Relâmpago
Molduras:
Uma infinidade de tipos a

seu agrado preço de fabrica.
só na

, Vidraçaria Canoinhas Úda.

LIN6EBIE ETAM,
de fama mundial
distribuidor exclusivo

CaSa Erlita

Te� bom 'go�to?'
-

Tome Caf�é .
_ Sta� Tereza.16-P,

LOUÇAS'e .rnais I"OUÇAS
na ',Casa Erlita

3-1-1953

r», MARIO MUS'SI
M"é-dico

Ex-interno da ia· e 2a cadeira de Clínica Médica da,
.

Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná.

Ex-estagiário
.

no Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo.

CJínica e Cirurgia GElral _. Doenças da Tirói.
.
de e do Aparelho Digestivo - Estomago�· Figa

'.

do e Vias Biliares - Moléstias de Senhoras

Participa que em breve estará atendendo em seu

consultório à rua Seno Felipe Schmídt, 44
,

(Edifício Mussi) nesta cida-de.
Consultas das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

\
..

.

Casa odas Tintas e Oficina de Pintoras
Irineu 'Conslantino'

.

CANOINHAS - Rua Coronel Albuquerque - Sta. Catarina

Marmorinas - Decorações - Desenhos - Pi�tur'a·
de' Prédios em Geral - Letreiros em qualquer

estilo - Laqueamerrto de Móveis.

Preços }laz�áveis - Serviç� Rápido -e G�rantido,
,

6x
------------------�----_..--�------�

DR. SAULO CARVALHO
A9vÇ>��do

-Escrítorío e residencia
Rua Coronel Albuquerque s/n - -' Fone 205

Canoinhas
�

'S. Catarina

, Dr A roido Carneiro de Carvalho
ADVOGADO

(I�s'crito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção dó
-,.

. Estado de Santa Catarina, sob no. 360) ,

,
'

" Inventários, cobranças, -contratos .e outras causas

civei9 e, comerciais, Direito industrial, e legislação do"
trabalho - N aturalisações e titulas declaratórios.

Causas Criminais. .

. ,

•
r.Ó,

,r. . .

Escritório e residencie : '

,Rua Vidal Ramos Canoinhas S. C.

,
,

Vi.dros: Consertos de fogareiros e

ferros de engomar

Oficina Relâmpago

ALUIINHf
bom e barato
sempre' na'

e4�(l;, e.ltta"
-I

'

Toda Especie, qualquer
comprimento, largura ou

grossura. ,

, Preços sem concorrencia
, "

80 na

Vidtaç�ri� Canoinhas Ltda
Fone 2,77

,� ..

Anunciem no '.
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QZES DA QUER�NCIA

AQUELA' CHINA
Vargas Neto

e digo, aquela china era bem linda,
hinoca macanuda, eu le garanto!
oiga saudade que eu carrego ainda,'

ue até tem um jeitinho de quebranto

Está tapera o rancho e, é benvinda

A certeza de ver que me ataranto ...

··

. Campereada que eu faça nunca finda

Sem que eu vá me ernbretar naquele
<,

que amargos fazia a fachudaça,
'"

orno apôjo espumado de brasina,
om doçura amarguenta: de. cachaça.

Amanunciou mui bem meu coração,
E a saudade que tenho dessa china

Tem um gôsto de mate - chimarrão ...

canto

Bicicleta·
Vestidos bons! Vestidos bo

nitos! Ves tidos baratos!

.sempre na
.

Casa ErlitaVende-se uma, tchecoslovaca,
nplacada, em otírno estado.

Ver e tratar com sr. Alfredo

no Açougue Fiedler. 2x

(ASA A VENDA
. .

Vende-se Ve-nde-se por preço de oca

sião uma casa de madeira 8x9

coberta de telhas, situada num

terreno com a área de 800 m2.

ou uma data a rua Tte. Ary
Rauen em Papanduva.

Tratar com Alfredo Trindade

em Major Vieira, ou nesta

2x Redação.

Uma casa de madeira, errl
erreno de 20x40, á rU9 Curi

tibanos, perto do _CQlégio.
Tratar com Apolinário Tiska

no local ou na Tricolin. lx

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J: A. Som

v. S poderá comprar re

logios, bijouterias, ali
anças," aneis em geral,
por preços razoaveis

Rua Eugenio de Souza, pró
ximo à Caixa Economica

t Ano 6 -. CANOINHAS - S. Catarina, 3 de Janeiro de 1953 . N.236
Çj)a-stQr Georg
@eger e q:amilicr

Agr.adece e retribue as [e-
. licitações enviadas por oca

sião do Natal e Ano Novo,
desejando que a Bênção Di

vina atinja todos OJ' lares,

ERA O 'SEU
APELIDO.!

Agradece iambem a iqdos ,

que o felicitaram por ocasião
da parsaqem de sete natalicio .:

@®®@®@®®®®®@i��®@�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

i· UNIÃO DEMOCRÁTICA NACioNAL. i
�:ô M

. I �:
®

Convenção urricipa ®

� .: CONVOCAÇÃO
'

�
� De ordem do sr. Presidente e tendo em vista disposições �
® estatutárias e regimentais, convoco os-membros ativos do �
� partido para. a Convenção Municipal, a. rermir-se no pro- �
� xirno dia 6, ás 14 horas, ria séde do Diretório Municipal, �

®Io á Rua Vidal Ramos, para proceder á eleição do novo di- $
,:1 retório, "isto encerrar-se a 21 do corrente o mandato do �
o atual e escolher os Delegados á Convenção Regional, a �
� reujrir-se em Plorianôpolís em Fevereiro de 1953. ®
�. Canoinhas, l°. de janeiro de 1953. �

�'
.

JOÃO SELEME - Secretàrio �
� Visto

_

�
® A. C. DE CARVALHO - Presidente ®
,..)

..
-. ®

®®��®®®®®®®@)®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®'

_
Novos Distri·tos.-

noinhas

Junta de Alistamento
-,

Militar

EDITAL

Devem comparecer nesta Dele

gacia de Recrutamento' no prazo
de 30 dias, os cidadãos abaixo,
afim de retirarem SeUS certifica- _

dos e cadernetas de reservista. Os-

o Exmo. Snr. Prefeito muni

cipal, acaba de enviar mensa-'

gem à Camara de' Vereadores

manifestando a intenção de cre

ar 3 novos distritos, quais se

jam: Felipe Schmidt, Bela Vis

ta do Toldo, e Monte. Castelo,
cuja resoluç�o encontrou' boa

receptividade por parte de nos

so legislativo.
A lei competente- no entan

to, -se rá votada no período de

Fevereiro de 1953, quando en

tão o Executivo apresentará a

área e divisas de cada distrito.

Estão pois de parabens os mo

radores das respectivas zonas

e, finalmente se torna realida

de um velho sonho dessa boa

gente, que tambem dessa forma

terá justificadas esperanças de

um maior incentivo e progres
so de suas sedes.

I MlNISTÉRIO'daGUERRA
14a• Delegacia de Recr-u- certificados que não forem retira

farnerrto Militar de Ca- dos no prazo acima, serão devol
, vidas à 16a. C. R.

r

Vae assim o Snr. Benedito

Terezio de Carvalho, sincero a

migo do povo. do interior, aten
dendo ás suas justas aspirações
e- necessidades.

II I'

Continental .Hotel I

sob a direção de seu novo pr-oprietário �� I
. -

, ,/ r \

CARl..OS RADOLL..7
.

. ,/ .

I Oferece amplas comodidades

I
aos srs. viajantes e Exmas. Famílias
---_,---

I

Rua Vidal Ramos - Fone, 218

lM!!!!

... E ELE POSSUIA
UM CORAt;ÁO DE
FERRO E UMA CORA-

.GEM DE �çàl

_ ___._�_.
.

m._::;;::aó'JI

I

.1

-�._...........

COnRA CASPA,

O UEOA D'OS CI· -(

6ELIlS E OfNAIS . �

AfECCOU DO
.

COURO CABELUDO.
TOWICQ (APIL' r

�CU(E·(.(;·l,�f.�i_'�.�.

Certificado de 3a categoria.
Francisco Benedito Rossato, Ne

reu. de Deus Bueno, Antonio de

Matos, José Cubas de Lima Fi

lho, João Martins, Miguel Mires
ki Sobrinho, Aristides Machado,
Alberto', Merczack, João França
Machado,--Pedro Luiz dos Santos,
Estanislau Tchaik, José Wisnies-

. ki, José Pedro Pereira de Lima,
Gibrantino da Silva, Miguel Scha
batoski, Marcelino Games, Aluiz

Bibow, Anastacio Kolacki, Car
los Dvoiaski, Giusephe Vanz, Ni
colau Misga, Antonio da Veiga,
Silvestre Bovitza, Paulino Perus-

. selo, Ricardo Aprendeman., Fran
celino Antunes dos Santos, Eucli
des Boneti, Ignácio Urbaneck,
Manoel dos Santos Batista, José
Sebastião de Lima, -João Gon

çalves dos Santos, Felix Chi

chowicz, Aparício Moreira, Feli
cio de Lima Rodrigues, Estanis
lau Szymaniski, A ugusto Batista

Diniz, José Neves, Reinalde:) Ro
dolfo Riepe, Bernardo Müller,
Teofilo Carvalho; Tertuliano de

Malas, Antonio Soares Ferreira,
Simão Olinica, Victor Cikoscci,
Firmino Farias, José Barboza,
Fraucisco Mostphago, João Alves
de Oliveira, Francisco Galeski,
Paulo Pires do Prado, Miguel'
Szpanski, Paulo Panchinhak, TE)o-
doro Pelchepeaki, .Iosê 'Cerger,
Francisco de Assis Martinez, Pe
dro Rodrigues. João Sampaio Ne
to, Trajano Machado Munhoz,

'.

Cadernetaa.- João Maria de Je-

I sua, Orestes Andrade, Máximo
-

Giovanini, Francisco Elias de

Souza, Pedro Carvalho Sobrinho,
, Sergio Granze, Luiz Lorena, Fia-
I •

L' d L'i rentino. mo e
_

mia.

I Canoinhas, 23 de dezembro, 1952

CARLOS NOGUEIRA

2°. Ten. Del. D. R.

1'1olduras:
Uma infinidade de tipos a

seu agrado preço de fabrica.

só ria

Vidraçaria Canoinhas Ltda.

NUNOt=l EXISTLU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E M-- � 5 I

I N F L A M A ç O E s

C 0 C E I R A -SI
F R I E 1 R A S,
ESPINHAS, ETC:

�================aa�·
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CORREIO DO NaRrE
.

.

� PREFEITU,RA MUNICIPAL DE CANON1HAS·
.
Balancete ,da De$pesl_ Orçame.n�aria

.
re!erente ao mês de -Novembro de 1952

DESPESA ORÇAME�TARIA

Anterior I Do mês I Total
"CÓdigo

,

Local

O
O n
O 01
O 01 1
O 02
O 02 1

. O 03
O 03 1
O 04
O 04
O 04
O Ó4
O 2
O 20
O 20 -1
O 20 2
O 20 3

023
023 1
024
024 1
024 2

O 24 3

O 24 .'i,
�

° 4
O 40
° 40 1
° 40 2
O 43
O 43 1
° 43 2
O 44
° 44 J
-O 44 2
O 44 3,

- O 44 4,
° 44 5
O 7
O 70
° 70 1
° .70 2
° 70 3
° 70 4
° 70 5
° 70 6

° 70 7
° 73
° 73 1
° 74
° 74. 1

,O 74 2
./.

9O
° 90
° 90 1
° 94
° 94 1
1
1 °
1 00
1 00 1
1 00 2
1 02
1 02 1
1 03
1. 03 1
1,r
.1 111
1,11 1
1 13
1 13 1
1 14
1 14'1
1 2
1 24
1 24 r
2.
2 5
2 50
2 50 1
2 8
2 84,
2 84 1

2 84 2
'2 9
2 94
2 94 1
2 94 2
2 94 3
2 94, 4
2 94 5
2 94 6

\

TI T'UL O S

. ADl\'IINI&��AÇÃO �qERAL
-

LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
Pessoal variavel ./

Gratificação ao auxiliar de Secretaria da Câmara
.
Material permanente

.

Aquísíção de móveis, utensilios, etc.
Material de consumo

Material de expediente, livros, etc.
Despesas diversas
Serviço postal, telegráfico.e telefonico
Assinaturas de orgãos oücíaís, etc.
Ajuda de custo aos Vereadores

"
EXECUTIVO - GOVtRNO

Pessoal fixo
Subsidio ao Prefeito
Representação ao Prefeito
Representação aos Intendentes Distritais .não exa-

.

tores
.'

_.'
J

'Material de consumo

Aquisição de combustível para automovel
Despesas diversas .

Custeio de veículos, moveis e utensilios
Despesas .de transporte do Prefeito, quando em via

. gem admínístratíva
)�i�rias ao Prefeito' quando a serviço fora do muni-

ClplO .

Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser- .

viço no interior
ADMINISTRAÇÃO SU:PERIOR

Pessoal fixo
Secretário - Padrão Z3
Auxiliar de Seéretaria - Padrão R
Material de consumo

Conservação de moveis e utensílios
Impressos e materíalde expediente
Despesas diversas
Serviço postal .

Serviço' telegráfico
.

Telefones
Publicação do expediente .-
Assinaturas de [ornais oficiais

_ SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal fixo "

-

Diretor dá Fazend� - Padrãp Z2
Contador - Padrao Z2
Dois Escriturários -'Padrão U
Escríturarío Arquivista - Padrão R
Almoxarife � Padrão K
Auxiliar da, Agência Munícípal de EstàtIstica
Padrão R

Agente - Florestal ---,- Padrão T

Material_de consumo

Livros e impressos
Despesas diversas

Despesas de transporte de funcionários quando em

serviço
.

,_

Diárias a funcionários em viagem a servíço
SERVIÇOS DIVERSOS

-i'-- ,- "._:. 0" •

Pessoal fixo
Porteiro-contínuo - Padrão O

: Despesas diversas .

.

\Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura
,

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Pessoal fixo
Tesoureiro - Padrão Z

- Quebras' ao Tesoureiro
-

Material permanente
Aquisição de máquinas, moveis e utensílios
Material de consumo

--

Material de expediente i

.
SERVIÇOS DE ARRECAD�ÇÃO

Pessoal varíavél
Percentâgem para cobrança gerâl
Máterial de consumo

Aquisição de talonários, livros, etcs
Despesas diversas
Percentagem para cobrança da dívida ativa

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
Despesas diversas
Viagens de interesse do serviço' ,,'

SEGÚRANÇA. PúBLICA E ASSISTíl:NCIA SOCIAL.

SERVIÇOS-DIVERSOS DE SEGURANÇA PúBLICA
Pessoal fixo
Carcereiro -- Padrão K

SUBVENCÕES-, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas _

.

Ao· Estado para manutenção do destacamento 'po
licial.
Asilo Colonia Sl'j,nta Teresa (Leprosarto)

ASSIST:ÊNCIA ·SOCIAL·
Despesas diversas
Esmolas a indigentes
Assistência médlco-farmaceutlca a indigentes
Assistência hospitalar a indigentes
Sepult-amento de indigentes
Assistência a presos pobres
Amp�ro à maternidade e à infância

2:400,00 2:800,00

.

166,50

-,334,90
_ 36D.OCl
4'7.700,00

166,50

19,20 3S4,10
360,00

21.200,00 68.900,00

15.000,00 1.500,00 _ 16.500,00
é{

600,00 6.400,005.8QO,00

130,00

1.955,00

15.799,00

3.00"0,60

7.380,00

1.955,00_

15.799,00

3.000,00

7.880,0'0500,00

18300;00 1.50O,00 19.800,00
11.000,00 � 1.100,00 12.100,00

150,00 40,09 '0 J9_o,oo
9.830,30 5.956!50 15.786,80

.......

1.162,00 170,00 1.332,00
904,80 192,80 1.(,97,60

·3.â28,00 3�2,30 3.660,80
8.000,00 '300joO 3.300,00

.

469;10 469,10

?-

19.000,00 2.000,00 21.000,00
20.000,00 2000,00 22.Q.oo,00
28009,00 '2.800,00 30.800,00
lI·OOO,OO 1.10Q,00 12.100,00

,,11.000,0o__ 1.100,90 12.100,00
9.100,00

c

9;100,00
,

2.440,00 2.440,00.
2384,00 1.275,00 3.659,00

9.000,00 900,00 9.900,00
�

_)
3.920,00 400,Çlo 4.3�0,00

18.000,00 1·800,00 19.800;00

15.215,00 148,00 15.363,00

rr:
\,

66.25(90 6.142,52 72.394,40
_ i;::'- •

6M,10 19.800,6019.136,50

2.525,90 2.525,90

2:342,.00 3::!o,oõ 2.662,00
"

700,00 1.700,00 ,

..

F , ,

2.041,80 10.099,30
8.501;00 I'

200,00 200,00
272,80 4\4.96,80

.

9.0,00 519;00
6.853,40

8.057,.50 '

8.501,00

4.22,4,00
429,oo�

6.8�8,40

Associàcao' /Prô -G·irtáSio·
� / .

de . Canoin-has
EDITAL

Para 'cumprimento do paragrafo unico do .art., 7 dos -Es'
tatutos Sociaes, convoco .os senhores, associados para a

-

- ASSEMBLEIA GERAL '

a se realizar no dià 11 de Janeiro 'pj entrante, ás 10 horas da
manhã no Salão CRISTO REI desta cidade.

O�DEM DO DIA:
-

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA
,

Contando com "O comparecimento de todos os senhores
interessados, agradece,

Canoinhas, 10 de Dezembro de 1952.
/

HOSPITA'L SÀNTA CR[JZ
Assembléia - Geral Ordinaria .

De órdern do Snr. Presidente e em conformidade com ,�5
estatutos sociais, convido os Snrs. associados para a assembleIa
geral. ordínaria, a ser realizada em data, de 11 de Janeiro pra
ximo, no .edificio do Hospital, com inicio pelas 14 horas, com'
seguinte

ORDEM DO DIA

1) Apresentação, dis�ussão ,� aprovação a� balanço gerd81,�
. ão e

. .contas de lucros e perdas e parecer da "ComISsa
- Contas", com relação 80 exereicio de '9\)2.

'

. 2) Ele:içã�' da "Comissão de' C�:ntas", para o exercicio de

..,.1953. .� -
.

Nota: Não havendo numero legal na hora de�ignada, 8

. assembléia funcionará trinta minutos mais tarde; co!ll

qualquer- numero de presentes>
ROLF líVAL T.ER. - 1° Secretdrt»

. A ·Consfliuição...
Conclusão

tacão da bancada do PSD não
poderão reformar' a Constitui-
ção, emendando-a, visto não a

tingirem os dois terços exigidos
pela Lei Magna.

O PSD e o deputado Fernan
do Osvaldo de Oliveira, que se

têm manifestado favoravelmen
te â criação do Municipio de
Papandúva, -p o r elementar
questão de coerência e de fir-
meza de atitude; estão na obrí
gação moral e politica de de-:
fender a reforma constitucional
sem a qual ° novo.' Municipio
será impossível.

.

De nada valerá o alarde de
serem favoraveis à Papanduva
se li! intenção ja manifestada é
a .de serem ccntrãríôs na As
sernbléía, votando contra a e-

.

menda Julio' Coelho de Souza.'
O Governo Estadual o do

Município, as bancadas da UDN,
PTB, PSP li! PR? à Assembléia
Legislativa, são favoraveis á
criação do Munícípío de Papan-

. duva e, porisso, votarão com a

emenda á Constítuíção. '

. 'Resta ao povo de Papanduva
saber qual será a atitude da
bancada do PSD.
«C8ITeio do Norte», com O'

objetivo 'de .bern informar e de
esclarecer todos os seus leitores
sôbre o palpitante assunto, vol
tará a examina-lo nos proximos
números. \

Dr :Jáu G. da Eonsec�
Acompanhado de sua ex

celentíssima esposa' visitou
nossa eídade sendo hospede
do casal Paulo Wiese o sr.

Jáu .Guedes da Fonseca, do"
Conselho de Administração
da Caixa Economlca Federal
de Santa Catarina, jornalista
brilhante, primoroso orador, o

ex-Secretário de Estado e

que durante muitos ánosre-
- sidiu entre' nós.

Durante- sua permanencía
nesta cidade o ilustre casal

.

foi muito visitado e cumpri
mentado.

3-1-1953

PAULO WIESE
Aniversariou-se a 31 de

dez.embr� o I?-0sso. pre�ado
-arrago sr. Paulo Wiess, al�
-funcionaria da Cooperativa
de Mate e chefe de nume
rosa e tradicional familia Ca-
noínhence.

-

Nossos parabens.

•

Nalhaniel .Hirsch
-

-

Em companhia de sua ex

celentíssíma senhora, Dona
Lina Hirsch, visitou nossa
cidade, hospedando-se na rs,
sidencia do

.

casal Agenor
Gomes, o industrial Natha.
niel Hírsch, residente" êlll
Porto União mas radícadosj,
Canoinhas onde viveu durar
te muitos anos.

'

..

Os .ílustres visitantes fo
ram alvo 'dê signífícativa
'homenagens das pessoas de
suas relações.

A Veidede Sobre os

Novos Mupicipios
Em 1953, é certo, por força

de lei, . será revista fi divisão
administrativa do Estado. O pro-.

jeto de redivísão, a ser apresen
tado à _Assembleia pelo Exmo.
Sr. Governador do Estado linda
está sendo elaborado, não é co
nhecido, não passando, portan
to, de boatos maldosos os que
se propalam por ai de elevação
de Felipe Schmidt 'à' categoria
de município ou' de sua anexa

ção ao _novo município de Va·
Iões.

t muito provavel, isto sim, a
. elevação do atual - Distrito de

Papanduva à categoria de mu

n'icipio, elevação pela qual nos
. bateremos com todo ° denôdo
certe de que estaremos servín
do a Santa Catarina e' ao nosso

proprio rincão.

João Seleme
Presidente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE
3·1-53

),

'cómunica qne :Ostão à venda muitos vestidos. feitos de algodão e' seda em todos os tama'ohas e modelos
.

I

................................_..�

VENDE-SE 'em' 'Major 'Vi'eira,
1 casa de morada, com 3% datas. Preço 7.000,00

1 casa de morada, com 6050 mts.2 de terreno.

Preço 7.000,00 cruzeiros. \

1 ferraria com todos os pertences Q maquinaria.
Preço 13.500,00 cruzeiros.

Uma casa com 1 data, nas imediações do .Grupo e

do Colégio em Canoinhas, preço 25.000,00.

120 alqueires de terras, sendo 20 de cultura, corn
otimas aguadas. Distante 8 klt. de Major Vieira,

ao preço 'de 120.000,0'0 cruzeiros.

Um automovel Chevrolet, maquina retificada, pneus

novos,' estofamento novo. Reformado em geral,
ao preço de 20.0�o,oo cruzeiros.

Uma carroça e um par de arreamento. Preço -3.000.00.

Informações com Antonio Maron Sacil,
em Major Vieira tx

HOSPITAL SANTA· CRUZ
Assembléia Geral Ordinaria

De órdem do'Snr. Presidente e em conformidade com os

estatutos sociais, convido os Snrs. associados para a asse'rnbléia

geral ordínaria, a ser realizada em data de 11 de Janeiro pro

ximo, no edificio do Hospital, com inicio pelas 14 horas, com a

seguinte
ORDEM DO DIA

1) Apresentação, discussão e aprovação do balanço geral,
contas de lucros e perdas e parecer da "Comissão de

Contas", com relação ao exercicio de 1952.

2) Eleição da "Comissão de' Contas", para o exercicio de
--- 1953.

.

Nota: Não havendo numero legal na hora designada, a

assembléia funcionará trinta minutos' mais tarde, com

qualquer numero de presentes.-

411xl

Moinho JAP Tokátski & o, ltdà.
. Moinho de Cereais "São Sebastião tt

Porto União Santa Catarina

SENHORES COMERCIANTES

Consultem os preços e. peçam farinha de

trigo diretamente do moinho. Artigo especial.
'M'oinho moderno com cilindro e aparelhamento

completo. Maquinaria' suisso. 9x

CO,rrespondenc!a para Caixa Postal, 9 - Canoinhas

. Associacão Pró Ginásio,
t

de (anoinhas
EDI-TAL

�

Para cumprimento do paragrafo unico do art. 7 dos Es-

tatutos Sociaes, convoco os senhores associados para" a. .

ASSEMBLEIA GERAL
a se realizar no dia 11 de Janeiro pj entrante, ás 10 horas da

manhã no Salão CRISTO REI desta cidade.

ORDEM DO DIA:

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA

.

Contando com o comparecimento de todos os senhores

Interessados. agradece.
Canoinhas,' 10 de Dezembro de 1952.

João Salame
402x3 Presidente..

PREFEITURA MUNICIPAL DE- CANOINHAS
Balancete qa Receita Orçamentaria, r.ferente ao inês de Novembro de 1952

DISCRIMINAÇÃOCédigo
Geral

ARRECADAÇÃO'

Anterior I Do
�

Mês I Total

SOMA 'Cr$ 3441051,90

Saldo disponível do exereíeío de 1951

o 11 1
O 12 1
O 17 3

" O 18 3
O 25 2
O 27 3

4 ti O
4 15 O
4 16 O

RECEITA ORDINARIA
Tributária

a) Impostos
Imposto Terrítoríal
Imposto Predial

Imposto sobre Industrias e Profissões

Imposto de Licença
Imposto sobre Exploração Agrícola e Iadustrial
Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas

,1 11 2 Taxa de Conservação de Estradas

1 22 4 Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos

1 23 4 Taxas deFiscalização e Serviços Diversos

1 24 1 I Taxa de Limpeza Pública
1 27 1 Taxá Cadastral

PATRIMONIAL
-

Renda Imobiliária .

Renda de Capitais'
RECEITAS DIVERSAS

Receita de Cemitérios 5.386,00

Quota-parte imposto federal sobre combustíveis e I .

lubrificantes 174.251,40

Quota-parte imposto federal sobre a renda 299.035,30

Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal 485.032,10

Quota prevista no art. 21 da Constituição Federal

RECEITA EXTRAORDINARIA

Cobrança da Divida Ativa
Receita de' Indenizações e Restituições
Contribuições Diversas
Multas

Operações de Credito
Eventuais

2 01 O
2 02 0\
4 12 ()
4 13 O

.;,

170.672,30
266.6�8,OO
964.751,70
469.228,70
143,079,80

930,00

1.384,00 172.056,30-
1 .590,OD 268.288,00

·19.045,50
.

983.797,20
3,550.70 472.779,40
8,207,10' 151.286,90

/ 930.00

6 12 O
6 14 O
6 20 O
6 21 O
6 22 O
6 23 O

{

Em sua casa existem'

vidraças quebradas?
Disque para fone 277 e a

Vidraçaria Canoinhas Ltda. a
tep.derá com prazer a domicilio

107.214,40
16.026,00
2,).395,00
18.539,60
90.401,00

5.607,10
120,00

• 30,00

112.821,50
16.746,00
25.425,00
18.539,60
-90.401,00

28.424,20
\

_ 2.056,O?1.089,20

'.

30.480,20
1,.089,20

6.858,001.472,00

18.455,80
53.218,90

, 174.251,40
299.Q35,30

70.652,30 '555�4,40

17.414,80
49.524,00

1.041,00
3.694,90

17.138,50 3.136,60 20.275,10
'"\

750,()0 91.569,90

122.937,20' 3563989,1 O

97.704,40
3661693,-50

90.819,90

Canoinhas, 30 de novembro de 1952/

Gilberto d' Aquino Fonseca Edgard Mayer Benedito T. Carvalho' Jr.
Resp. pj Contador Diretor da Fazenda Prefeito

JOSÉ ZADOROSNY
GUARDA-LIVROS

Reg. N. 0452 - CRC/SC
aceita escritas avulsas, contratos,
distrates

.

e alterações sociais, re
gistro de livros, firmas, etc.

PAPANDUVA

Serraria á Venda
Vende-se uma, completa

com todos os acessorios, com
ou sem maquina. Registra
da no I. N. P.

,
Tratar nesta redação.

Lenha Picada
Grande depósito á Rua

JoséBoiteux, perto da Pon
te do Rio Canoinhas.

Fone 291 Proprietário

José C. de Oliveira

Antes de decidir sobre
.

suas compras, veja a

Esposição de Brinquedos·

na Casa Erlita

CYCLONE/
MONARK E

PROSDOCIMO'
. -

a partir.de (r$1.750,00
podem ser adquiridas com

-

Lourenco .Buba �

.,

Rua Paula Pereira,
o

Canoinhas

Seja económico

e faça suas compras n\
-,

Casa Erlita

\

/

-

Ernolduracõesl
Quadros santos, serviço

perfeito e garantido.
só na

Vidraçaria Canóinhas Ltda

.J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e servidor
homenagem

I
I:! SIGNIFICATIV'A HOM'ENAGEM AO PA'STOR GEORGE' WEGER

/ -

ri

À 1°. do corrente, data nátalicia do Revmo. Pastor George Weger, o grande amigo
foi agraciado pelo Govêrno Municipal com o título de "Cidradão de Canoinhas", justa

do educador e ao dirigente da Comuna Evangélica.,-
,

-

Nossos melhores cumprimentos e nossos votos de' felicidades ao -conterrâneo honorario
,/

.

de Canoinhas
<

ao renorna..

e ao amigo dedicado.

decorrente do progresso, do qual
só advirão vantagens para Papan
duva e mesmo para Canoinbes.

, Depois de aludir ás vantagens fi
.

nanceiras que o novo municipio
terá com os diversos auxilios do
Governo Federai, mostrou, exube
rantemente; que legalmente será
imposeivel a elevação 30 Distrito
à categoria de Município sem que
previamente seja .reformada a

Constituição E,stadus!.' O orador,
finalizou fazendo votos pela cria
ção do município e progresso de

Papanduva.
Fez-se ouvir; em seguida, o De

putado Fernando O. Oliveira que
se 'manifestou favoravelmente à

-

criação do Municipio. A'parteado
sucessiva e veementemente pelo
dr. Aroldo Carvalho que do ora

dor pedia uma definição
-

sobre a,
emenda constitucional Julio Coe
lho de Souza, o deputado Fernan
do Osvaldo inicialmente fugiu à
resposta, esquivou-se da definição

.
'

para, afinal declarar, perempto-
riamente, que votará a favor da

criação do novo município mas

contra a emenda à Constituição...

Fjzeram-se ouvir, em seguida,
o Vereador Carlos Schramm que
se manifestou favoravelmente à
emancipação e produziu helissima
oração de exaltação e homenagem
ao venerando Gel. Severo de A 1-
meids e o Sr. Manoel Ramos Ri
beiro que aludiu à necessidade de
se unhem todos os . papanduven
ses, independentemente de cor po
litica para atingirem. o objetivo a

que se propõem. Depois de fazer BREVE:
as mail! elogiosas referências ao
Governo do sr. Benedito T. Car- Appassionatavalho concitou os presentes ao tra- Cinzas ao Vento
balho em favor da emancipação -

"

Çl'randioso, filme Nadonal
de Papanduva. Antes de finalizar,
a reunião, voltou a falar o dr: A-,
roIdo Carvalho rendendo especial
homenagem à figura' de Jovino
Tabalipa.
• Encerraram-se os trabalhos cer

ca de 16 horas.
Foi de iniciativa do vereador

udenista Snr. Agenor Gomes um
telegrama da Câmara de Verea
dores, encarecendo da Cia, Te-

lefonica Catarinense a, amplia- Contrataram casamento,
ção ãe sua rêde telefoníca nes-

" " "

'

ta cidade. Tanto assim que, in- ,�recentemente, o sr. Boleslau
do em seguida a Florianópolis Kviecien, 'ex�xpedicionário
erri companhia. do Exrno. Snr.

e alto funcionário da muni-
Prefeito e Presidente da Cama- ,

'

<

ra Municipal, lá juntos 'trataram cipalidade com a 'prendada
do assunto com o dinamico Di- Senhorita Helena Eichinger,
reter daquela Cia. CeI. Juan . . .

Ganzo Fernandes, o qual pro-
filha do sr. Loure�ço Eichin-

meteu instalar provisoriamente ger, de Arroios, deste Muni
uma central de ,100 aparelhos cípio.serní-automatícos, no menor, pra-:
zo possivel.
Na mesma ocasião. o Verea

dor Carlos Schramm, digno Pre-
sidente da Camara, conseguiu
daquele Diretor" a promessa de
extender sua linha até Tres Bar

ras, donde, em seguida, a Ciso
Telefonica pl'etende ,levar seus

aparelhos até São Mateus do Sul,
atendendo assim à uma recomen

dação ou melhor, um pedido
feito pelo Exmo. Snr, Gover_pa
do·r do Paraná. Alem dessas pro
videncias, conseguiu aquela co

mitiva, li promessa de sel'em os'
" fios levadas até Papatlduva, o'fe

recE:ndo-se o CeI. Ganzo fa,zer
instalar um posto telefonico,_f!D;l
Monte Castelo para atender aos
rfÍOl:ãdores daquela zona.

Assim, Canoinhas caminha pa
'1'a- à' sua gloriosa trajetoria do

f\aturo, graças bO seli governo e

ao seu povo.
1
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Constituição
Municipio de Papanduva
A

-o

Constituição Estadual - Art. 96 - São condições
essenciais para a criação de Município:

/

I - População mínima de 20.000 habitantes
II - Renda anual mínima de Cr$ 300.000,00

'-,1-,;

Os constituintes catarinenses de 1947foram
rigorosos no estabelecer condicões para a criação
âe novas' comunas. E o excessivo, e injustifica-'
v�.l ,rigor consubstanciado no Artigo 96 da Car-

,

ta Magna E!ltadual, prejudica, hoje, o Estado e

tuturosos Distritos que devem ser elevados à
categoria de Municípios.

De todas as constituições de estados da Fe
deração a nossa, nesse particularce uma das
mais exigentes visto fixar, como requisitos es

senciais, indispensáveis, elevados- limites mini-
.

mos de população e receita.

Sabido como é que. a Constituirão Federal
estabeleceu a obrigatoriedade de o Gooerna da
União dividir uma percentagem do Imposto de
Renda com. todos os Municipios brasileiros, ex
cetuados os das capitais, é oboio e de meridia
na clareza que tanto maior o numero de Muni
cípios num Estado, em maior numero serão as

contribuições recebidas do Imposto de R_t!nrJa.
A Constituição do Estado do Paraná não

estabelece condições para a criação de novos
municípios. Os constituintes do vizinho Estado
foram, mais preoidentes, deixando. 'abel'ta essa

porta' ao Poder Executioo que, assim, desde o

-Ooverno do sr. Moysés Lupion, têm criado no-
,

vÇls municípios e possibilitado o desenvolvimento
- e o progresso a pequeninos Distritos até então
quasi d8sçonhecidos. '

,

J

O �tual Governador poranaense, "o eminen
te Dr. Bento'Munhoz da Rocha Netto, já criou
cerca de 50 nouas comunas, visando não só o

recebimento de maior numero de contribuições
do Imposto de Renda para os seus MunicíPios,
sinâo ttimbem 'O progresso e 'o desenvolvimento
para o interior do grande Estado que governa.

O tato de haver o Gouérno do Paraná cri-
.ado nouos; municipios em profusão, propiciou
aos municípios paranaenses, sobre os' catarinen
ses, no exercido de 1951, contagem que sobe à
avultada cifra de Quinze Milhões de Cruzeiros!

Resumindo: Santa Catarina com 53 muni
cipios recebera do Governo Federal 53 cotas do
Imposto sobr-e a Renda. Si! elevar CJ numero de

i.. municipios, redioidindo, administrativamente o

Estada, receberá tantas novas cotas quantos
novos 'municipios forem criados.

� -

.

O' Gouerno do sr. Irineu Bornhausen, devo-
tado ao interessecoletioo, preocupado com o de
senvolvimento de todos' os recantos do Estado,
em 1953, por certo, há de sugerir à Assembleia
Legislativa a criação de muitos novosmunicipios.'

A maior dificuldade que se antepõem ao

administrador, o maior óbice à criação de no

vos muiliciPios em Santa Catarina é, sem duvi
da, o Art. 96 da Constituição Estadual com as
suas rigorosas condições mmimas.

'

A UDN� por intermédio do deputado Julio
Coelho ,de Souza, apresentou à Asseinbléia Le�
gislativa, ainda em '1952, uma emenda ç Cons
tituição, objetwando a redução dos limites míni
mos para a criação de novos municípios, vale
dizer, pleiteando a reforma do Art. 96 da Cons
tituição, sem a qual muitos e important{Js'Dis
tritos não poderão ser levados à categoria de
municipios.

O próspero D1.strito de Papanduva não po
derá ser e/t-mado: à município sem 'a reforma
constitllciónal do Art. 96. A UDN e $eus cn[i....
gados PTB, PR..? e PSP, sozinho§ sem avo-

(Conclue na 'Quarta Página)

A REUNIAo REALIZ.ADA
EM -PAPANDUVA

TeJefonica

,

Promovida por um grupo de
destacados cidadãos da Vila de
Papanduva, realizou-se naquela
séde importante reunião de a

poio a idéia de elevação do Dis
trito a categoria de Municipio.
Especialmente convidados-com

'pareceram o Prefeito Terézio
Junior os deputados Drs. Reneau
Cubas e Fernando O. Oliveira
o sr. Carlos Schramm, Presiden
te da Camara Municipal, Verea
dores Dr. Haroldo Ferreira, A
genor F. Gomes, Jair Damaso
da Silveira e Basilio Humenhuck.
Os jornalistas Evelásio Vieira do

Barriga Verde e Dr. Aroldo Car
valho, Diretor desta folha com

pareceram a 'reunião, notando
se, ainda, a presença de grande
numero de pessoas vindas do
Pinhal, Monte Castelo, Rio da
-Serra e Passo Ruim, sem falar
nos promotores da reunião ra.,

dícados na Vila de Papanduva.
"-

As 12 horas, no magnifico sa

lão da Sociedade' Hipica foi ser
vido o churrasco aos convidados
iniciando-se a reunião ás 14 sob
a presidencia do Intendente Dis
trital, o sr. Jovino Tabalipa,
Depois de instalar os trabalhos

e compor a Mesa o sr, Jovino

-Tabalipa deu a palavra ao Ve
reador Jair Dâmaso da Silveira
quê em rápidas palavras disse
das finalidsdes da reunião. Fa
lou em seguida, o sr. Aroldo
Carvalho que sê' alongou em
considerações sobre a criação de
novos municípios, examinando
a questão em seu aspecto cons

titucionaL

Em nome do
\

Governo e da UDN
do município manifestou-se favo
rayelmente à emancipação,de Pa
panduva, como um fator natural

,Viue "Vera Cruz"
APRESENTA

HOJE:- A's' 20,45 horas

Bonita ,e valente
.

(em 'I'ecnicolor)
da Metro Goldwin Mayer
csntínuação do seriado

,Quadrilha do Diabo

Amanhã ás 14 horas

REPRISE,

AMANHÃ:, A's 20,45 horas

Programa Duplo
>,

RIO BRAYO
com, John Wayhne

e Curnplice das'
Sombras

Segunda-feira: REPRISE
RIO BRAVO

'Nova- Central

Terça-feira:- A's 20,45 horas

A noiva que não
beija

,

em Tecnícolor
com Bety Grable e Victor

Mature
.

Quarta-feira:- REPRISE

Quinta-Feira as 20,45 horas

O,E S F O R R,A
com Ninon. Sevilla e Augustin
Lara, Anjos do Inferno e

outros

Sexta-feira> REPRISE

..TVesçimento
Esta' em festas desde on-

_ tem -o 'lar do distinto casal
Waldomiró e Dolores Meis
ter, corri< o nascimento de

mais um robusto garoto que
na .Pia batismal receberá o

nome de, Silvio.
Ajuste de Nupciss

,

Cumprimentamos o nove

canoinhense e seus dignoS
pais.

JOSÉ ZAOOROSNY
GUARDA-LIVROS

-

Reg. N. 0452 ,- CRCjSC

Nossos melhores cumpri
mentos e votos de felicida
des.

aceita escritas avulsas, contratos,
distrates e alterações sociais, re

gistro de livros, firmas, etc. ,

PAPANDUVA

Atenção-, Colones!
A Fábrica de trigo quebrado de ADIS SELEME
'& IRMÃO faz saber aos' coionos que do dia 5

de janeiro em' diante comprará trigo em grão
em grande quantidade, sendo bem preparado'

ao preço de Cr$ 2,70 e 2,90 o q,uilo,
conforme o produto. Pagamento _à

,vista, nesta praça

Rua Marechal Deodoro s/n Canoínrrf)S
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