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INCONST.ITPCIONAL A.LEI DAS 24·HQRAS!
Graças à, decisao do Poôer Judiciár'i� poderá \

o Governador àfastar�s� do Estado até

20 dias sem transmitir o cargo _...- Çaiu,' �s.trepitosamente, à Lei das 24 horas que

impediu o Governãdor, durante mais de um ano, de afastar-se do Estado para
/ " tratar de interêsses da administração na Capital' Federal l_ :-
Florianópolis ,20 - Urgente - Tribunal Justiça julgou hoje mandado segurança impetrado Governador Es

tado contra chamada lei das 24 horas promulgada Presidente Legislativo e pela qual, Chefia Executivo seria

obrigado passar exercício tOQ8 vez que se ausentasse Estado por mais 24 horas
.•

Por seis.votos contra dois
Côrte Justiça decidiu preliminar se .era ou não caso receber mandado. No mérito, por .cmco votos contra

quatro decidiu conceder segurança impetrada pelo Governador que assim poderá ausentar-se Estado até 20

-dias sem necessidade passar Governo. Concederam segurança Dezernbargadores Nelson Guimarães, Hercilío
Medeiros, Arno Hoeschel f> Juiz convocado MarióRócha'. Negaram Dezernbargádores Alves Pedrosa, Osmundo

Nóbrega, Ferreira Bastos e Juiz convocado Patrocinio Gallotti. Dezembargador Guilherme Abry,
Presidente Tribunal, desempatou concedendo segurança. (DQ Correspondente)

Canoinhas Numero '197Ano -5' Santa Catarina, 22' ,áe Março de 195-2 "
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Uir[tor: �R�lü� C" CAH�Àl�ü
CAIXÁ .POSTAL, 2

N8 8:elor Rodlrviárl
. PARA I�INEU LER· E2\-l' IICÁBEÇUDAS".

Partido que se ajnalgamou na: luta, contra a prepotência, in
tegrado por homens': que n�� cátecl-ras,�;nas tribunas, nos escritórios e

I .

nas oficinas :da_m�'{am pelo' resp�ifo à, .dignidade humana e. ansiavam
pela liberdade de pensamento, de palavra e de imprensa, a VDN de
Eduardo Gomes e -de Prado Ke11'y., de Flores da' Cunhaj e de Adol
pho Konder; de Otávio Mang'lheira e de ,Milton Campos, de José A
rnérico ,e de Üswaldo Arà.nh�,

- deu à Nação, exuberante prova .de vi
talidade democrática, e de inflexibilidade_ de principies numa .das suas

Conv-ençõ<;lstNa€ionais realizada no Govêrno. do Presidente Dutra,
,quan�o - fato inédito nos anais do Brasil Republicano - dois Mi

nistros de. Estado, os eminentes patrícios Dr Clemente-Mariani e Dr:
·R�ul-'�erp.andes,' deixaram a curul ministerial e no terra a terra de
iúna�(:;0nvenção .Popular., integrada por representantes de todos os

EsJ�ào� e de todos os rnunicipios, 'prestaram contas de suas gestões,
à f!-,eIÍt�;i(daquelas pastas e se submeteram a uma verdadeira sabatina
perante os combatjyos. jornalistas Carlos de Lacerda ,e Rafael Cor-
rêa de Oliveira.

. ,"
,

..
, :.s '

, -�"'. .' .

,
, 0,{ato, verdadeiramenk,:hist.órico, '�coou em 'todos ,o� qua-

drl,lrites ,(lo ter�itóri� nacional e, rnostrpu à' opinião pública a plenitu
de .de ; poderes de uma.Convenç�o:'a�mocrálica. -De '_'__01iÍra parte, evi
derreiou o,. idealisnio 'e a, tipneza de;'cODviçção dos homens que inte
gram' a União Dlimo_crática ;Na_çional., r. ' ;, -

'

, _

� ,'''_- ','..,'

:t>Aqu�le' eXiemp10 ,dÁ, grande Co�venção Naciomil, alia�'b à cer-

teza dê 'que a0S corueHg-ió'nários da, UDN <::,atar�nep.se; do miis clesta
ca!'io ,aQ mai;,'Inodesto, 'ôntem q-uando eram0s op�j'Srç�o e hoje <I,uan
do somos go:v;hno, �empre foi reconhecído o direito _de .

djvergi!', de
diseordar, trouxe-gos a 'coQ'vidção, ,de que devemos fázer p*sente ,ao

EKIDO. Sr. Governador do Estado, o' nosso eminente amigo e antiga
eompanheiro di:! direção-- pârtidária-;' Irineu Bornhausen, a nossa dis
cordânoia face à pr_ovid&Bcia governam,ental de fizer construir a ro

dovia Caç;;ldor - POI;tp Uniãc;>, efetuando a ligação Vále do Rio P�i
xe -' Estrada Dona Francisca,'abandonando a, projetada ligação Ca
çador - Canoinhas, .que,c segundo entendemos, melhor ãtende' aos in-
tei�sses do nosso quer�do Estado.

'

A' 'primeira vista poderá 'parecer que estejamos agindo tan
gidos .por\,amor à terra natal., "�uxando, a brasa para, 'a rrossa sardi
nha". Não, é assim, entretanto. Não é o interesse local que está em

jogo, mas' 0 interesse estadual. Não' se trata de' Canoinhas, mas de
Santa Catarjna.

_ Ignoramos das preferencias da' pop�lação d-e Ca._ç__ador entre "

umã e outrá ligação. Nãó desconhecemos dá simpatía com que a vizi
nha cidade,de PÔl;to U�ião e mesmo �Estado ,dó Paraná recéberiam
a construção daquela rodQvia.

. ,

Sem -cogitar de conveniências deste� ou daquele m,micipio te-

'Ill?S para nós;, Sr. ': Goyernador/ que a construção da Todavia Caçador
- Porto União será, l'U'{�osa á economia cataririens�, ,porisso que a pro
dução do prodigioso Vale do Rio do Peixe, notadame,nle a agricola" u

ma vez carrea'da' até _ Porto União terá comO escoadouro natural a.o
tima rodovia paranaense que vai de União da" Vitória á Curitiba. A-'
lem da atração dp grande centro de consumo que ,é a Capital do vi
zinho' Est�do, há as esdadas -que não podem ser comparadas.

" " ........

,
A solúçã,o, 'é ,opinião nossa, seria a ligação Caçador - Es-:

traqa, Dona Fran:cisca 110 rr.unicípio de Canoinha's, na ,.altura:.dã'
\,cidadeAóLl longe desta e, como obr� comp-lerr.�ntar e jnadi'avel, a·
retíficação' dá Dona FranCisca que pode e deve ser o esco_adouro
natural do norte catafinense.

.
'

,.Est� a' nossa divergência,' leal e democráticamente exposta
Nesta altura dos àcontecimentos, quando .já 'vão aélea'nta-,

dos os est�dbs da, rodovia Caçador -.: Por:to União, se nos fosse
permitido dirigi.ríamos' a Vossa Excelênçiá Uma solicitação � qual4t_ "'. J

.

a de reexaminar .o""assunto. Impossivel este reexame, como acre-

dita:mós,. resta; nos externar o nosso ponto de vista que coincide
COm 0Md�opintãQ. pública local. ,

y� (.

''-AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO
,�

CiDe "Vera Cruz",
APRESENTA

H;OJE:- As 20;30 horas

À" Margem da VIda
Cem ELEANOR PARKER
Um drama diferente ... "Um
império do, crime numa

prisão déxrnulheres ...

Ama nhã as 14 horas

Finaf do seriado

DEUSA de JOBA
_/' "

Domingo:- A 1:: 17 e 20,30 hs.

Legião, lnvencivel
- com Jhon Wayne, Joanne
Dru, Harry Car�y Jr, e outros�C:;/ ,

Indíos em pé;de guerra, con
tra os "caras'. palídas" qUE'
'ocupavam 'seus domínios ...

Um .fílme bom- se-ns�çã-O 'atrás
de sensação .•.c.çe,n8s do"Vélho
oeste ... - ·E'M T-ECNI-COtOR

'SegUD.Qll fei�é:- REPRISE'

Terça feir8:-z, A� 20,30 horas
.

' .. '.
-

. Armas q'e Odio
Com Tim Hélt, Nan Leslie e

�

Mirnà -DeU

Quarta feirÍi:- REPRISE

Quinta fdra:�, As >20,30 h�...
'

O Segredo da (:asa'248
�'. ;-I-?'.�'
,éom Wayne MOrtis, Janb "

Paige e -Bru.çe Benn'ett
.. '

o podei' da imp.rensa fazen
c

I
do cor:trli-peso ,K· força bru-:

ta dós crimInosos ...

Sexta feira '- REPRISE'

SABÀ1)O ,PROXIMO DIA 29

'A BANDOLEIRA
....

."
" -

com Bar'bara,Stanwick e

. Prést'o�'Foster '

ATE:NÇÃÓ:: Àvisámos aos

distiritos, freqüentadores do'
Cine Vera Cruz que a par
tir de 1°. de abril as seS'sões
cinematográficas terão inicio
&s 8 'horas.

-Em,oldu r'aç9�S.!
Qukdtos Sl;lntos;, ser�iço:

perfeit9 e garantido.
'

$óna
.

'"

Vidraçaria Canoinhas' Ltda.
,J

... cmcULA �O$ SABADOS

sogre O Imposto' .Ptedial'
Nota do GãDinete dô ,lIr. Prefeito Municipal
1 - Esta Chefia Executiva,' em cumprimento ás n9rma�" é��

tabelecidaa pela Lei Municipal n. 134, de 195il;�,!Ípr(jy,adá 'i>ela�
unanimidade dos senhores Represe_ntantes do P��� procedeu, no
corrente ano, a uma revisão. nC!s lançàmentos dQ'fl'mI2oste Predi-
al, adaptarrdo-cs ás noves disposições. ' -,'

,

2 - ,Os avisos de lançamento expedidos se teferem à:,"F�»á
, de Limpeza Publica. Taxa' Cadastral e Impostá, Predial corres
pondenteua todo o' exercicio de 1952 e não ,eQméíit��Q:,:priiP'ei'':''

.

ro semestre, como poderá parecer a primeira vista.i�;éi�':�.:.<iM o
..

mericionado aviso, pelo, fato de distinguir os dois'��em€s-t��és ãClll\{i -(
réjou duvidas.

-,
'

".
"

, �j:i.,: ' ,
.' (�� ,t,;;

-c,

3 - Conforme dispêe a mesma Lei J34; o Im:p�stb �r�di.. : :f"
-al, quando exceder de c-s 300,0'0 (TllEZENTÔS 'CiRUZEJJtO�J'

-

�,
-

poderá ser pago em duas prestações, Março e ��t�mbro./,",<' �1"
__

4 - Os lançamentos procedidos na �ilà de P(ulá pereir,ª_.,'_�"·i.f
pelo digno Intendente Distrital sr. João Polomaney, serãp,_-�od· �

-dos revistos por esta Chefia Executiva, uma vez que 'aq
-e ,

"

pÜO'!lO e diligente
-

auxiliar da
- administração 'municipal;

,

_
t!lrpretoll ,as disposições legais, procedendo à i ,revisão e�r
mente. Segunda feira próxima, dia 24 do corrente, as 14 '

na' -Intendencia Distrital de' Pa�ulà" Pereira. esta Chefia pio::
, râ, pessoalmente, à revisão, atendendo na ocasião, qualq:; _

\ c-lamação. -

,

•
"

'

,
- '.

.

Cancinhas, 21 de março de 1952
.

,BENEDITO TEREZ!O DE ,��RVALHp JUNIORJ
, PrefeIto MUDlc�pal. , \,

Sobre o
, "-

Not� do Gabinete do sr. Prefeito M,u-nicipal , _

- 1 - t�ndo chegadQ ao meu conhecimento que �ornepé'dore5
'

de 'lei-��, á� popu,lação local estão notilkaodo 09 seus fu;.eguelcs ,qe
-

qu_e a pa-rtir de 20 do corrente, aumentatãe o preço ,do leite de
Cr$ 2,UO para f:r$ 2,50 a garrafa, em cumprimento à determi-'
nações e a tabelarn'ento désta Prefeitura, apressQ:-me a �repeli(.;t1 '.

tais afirmaçõl'ls coino' gro�seira exploração, deatitdida de qual�1°' '",

quer fundamento'. ".

"__._;_/
c,,::

2 - ° Governo Municipal não, tem atribuição legal para
tabelar préç0s. não autol'Ízou nem autorizara qualquer aumento
de preço.

'

".
'

"','
":

3 - Instalada a COlÍl!ssão Municipal -de Pre�os, orgão :le
gal que será integr-ado por representànt�s dos consumidores; dos
produtores e do Governo, a el\lsa Comissão caberá fixar oS- pre- "

ços e autorizar, ou não, qU,alquer aumento;
., ,

, .\Canoinhas 21 de março de 1952

BENEl)I'ÍO TEREZIO DE CARVALHO JUNIOR
Prefeito Municipal.

Dr, - Antonio Saliba
OCULISTA

ao �,publico que já
'iniciõú sua clinica cirur�
'gica dos ôlhos, 'ou,tidos,
'''',� .."..., _r

nariz e garganta, no
Hospital Santa: Crriz

o maior sortimento dê

Artigos de -Pascoa
V. S. encontrará .na

-
I .

f/)h1J1tE�A 1'U(31t
"Ovos - coelhos - estoj'Os etc.,�
,das melhpr,es ,p-rocedenéias,

;"". '.. . �.? •

aos menores preços..._

\ii,
,

éf

Para a' proxima, s�m-ana a colaboração intitulada.

Comentário da' Se-mana
, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I� Banco Ind. e (om. de St; (at'arina SIA ��-
ii Matriz: ITAJAÍ -

0/' Enderêço telegráfico: «-I'N C O» n.
II

.

Taxas de Depositos ii Viagens de ida e volta' à

ii CORJAS D� _MOUIMfHIn, CONIAS A PRAZO:
- "ii Alemanha com estadia e ex

55 A Disposição -v, 2%a. a.. Com aviso de 30 dias 40"!oa. a. 55 curção de 12 dias, em onibus
ii Limitada 3%a. a. " " "60 "4Y2%a. a, 55 por somente Cr$ 10.350,00
ai Particular 4%a. a. " " "9Q " 5º/oa a 55
'H. Limitada Especial'4V2%a. a. " " " 120 " 51/2%a: a: i; Informações na

55 ." "1 ano 6%a. a .: 55
.

C
..

asa -ErlitA5: DEPÚSITOS rPOPULARES '5°'0' 5! ,....
- II _

li 'Agenda nesta cidade àPraça Lauro Müller, esq. R. Major Vieira ii-
:: ... " ' I:
•• A L 1/1

H
••

U _rrora ume conta no nco e pague com cheque! ii
I: � .' 'r'r' _- :.
=I:I::::=::I::::::::I�===::::::::I:==:::::::=-=�=II:::I::::::::::::1::::::::::::::::1::::::::::::::

TERRENO 'IA' VENDA
76 alquéíres de terras no Papuãri, entre as Estações
de Taunay e Paula Pereira, com casa, barracão, bar

baquá, matas e 20 cabeças de gado.
.,.-

Tratar com RICARDO TAVARES, Tres Barras.
_;-

•

236x4

\

11-<.
�

PrimeirOiabeli�nato dê (alloinh�s
.

l
Paula S. Carvalho

avisa ao público em geral que transferiu seu Cartório
pala a Rua Vidal Ramos, no edifício da Farmácia

I Allage, onde. continua á disposição de todos que

IIL_ necessitarem de seus mistéres profissionais. 1x

.-'
-

Oro Arolde Carneiro de Carvalho
ADVOGADO

(Inscrito na Qrdem do! Àdvogados do Brasíl, Secção do
. " Estado de Santa. Catarina, sob- no. 360)

........._..... \

.\

Irívéntáríos, cobranças, contratos e outras causas·

cíeeís ce comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho - Naturalísações e titulos. declaratorios.

Causas Criminais.

:Escritório e residencie :

Canoinhas S. C.'
.

�ua Vidal- Ramos

. 1 .

Posfo' Ouro Verde e Oficina Mecânica
BASiLIO HUMENHUK i-_& ÇIA. L-TDA.
,ÇANQINHAS � Fone, 145 - Sta. Catarina

A V I S A
:-.,

"

. Que' já' está ftmcionarido a bomba de gasolina,

a:ten��ndo a Jlualquer ,horâ do dia ou' da noite

,I
' .: serviços' de' urgencia,

üazoHna, serviço mecânico de ernergencia,
" \.' ./

oleo, ar, agua, etc .••

, -

AGENCIA ]010 SELEME
,IDistribuidor dos afamados c;mi�hões:
....

,

Mercedes' ,Benz - Renaúlt os Federal-
Automoveis Mercedes' Benz e D,. K. W.

. Tratares HAN-OMACi e. REHAULT.
Motores' Estacionários e Conjuntos e·

létricos, • Peças 'e Acessórios em geral.
'" ·()F�,(INAS MECANI'(AS �\

Rua P. Pereira, 16, - Telasr.: Sermão - fone, 179
� ,

(ANOINHAS -' Caixa PO,stal, 12 ,�ta. Ca,taril1J l

B*'*.

\. Anexo ao escritório de
advocacia do Dr. Aroldo
'Carneiro de Carvalho, e sob
a responsabilidade dêste, a
cha-se instalado um Depar
tamento Imobiliário, que
mediante módica comissão
encarrega-se, da aquisição e

da venda de imóveis nêste
município, como tambem de
loteamentos e dos necessá
rios registros para a venda
de lotes a prestações. =-=-==-===-�-=-=-=======.=-::;:==========�======�======:::=:F,
Des(jando vender ou -com- II ,,- M' t C t '1' II"prar um imóvel, dirija-se ao, I' I�; aS.a·' '0 n.. e' as· '8 o

.

escritório, doDr. Arolde Caro "
neiro de Carvalho que. -des·
de' já oferece à venda lotes
e chácaras na florescente
Vila de Rio das Antas.

"
Um bom rádio'i-.Somente

PHI.LIPS
Um nome

Um simbolo
, Uma qualidade

Será encontrado ria

Empreza FUCK
,

PROIBIDO
Francisco Carvalho, torna

publico ao povo em geral
que doravante não mais per
mitirá a passagem eLTI ter
renas de sua

/ propriedade
sitos em Caraquatá, não se
responsabilizando pelo que
possa acontecer aos infra to
res. -

Canoinhas, março 1952
3x

Antonio Knorek
PERITO ESTOFADOR'

Oferece seus serviços à rua

Vidal Ramos, junto à oficina
mecanica de Otto Meiners

225x6

lenha Pjcada
Bem seca - Depósito per
manente, cóm entrega a

domicilio;
Pedidos por telefone 2,26

228x4

COMPRA, E VENDA
DE IMOVEIS

Rua Vidal Ramos

Fone, 119 - Caixa Postal, 94
Canoinhas - Santa Catarina

<,

A
CasaErlitá

-

acaba de receber um grande
c-Hndo sortimento de

blusas de lã

Tem bom gostô'?
Tome Vaffi.

8ta. Tereza16-P

-

,

-

-

,

-

-

,

.
,

,

I

I

Junta de Alistamento Milítar de Canoinhas
Levo ao conhecimento dos

reservistas que foram chamados
em editais anteriores, afim de
retinirem os certificados de ,i'e-,

servísta, deverão faze-lo no .

prazo de .,60 dias, nas segundas,
quartas e' sextas feiras.
Esgotado esse prazo, os cer

tificados não retirados serão
. devolvidos á C. R., onde os in
teressados deverão- retirar pes
soalmente pagando a multa res

pectiva.

Junta de Alistamento Militar
de Canoinhas, em 12 de março
de 1952.- _

Benedito Terezio de 'Carva-
lho Junifjr.' ,

Presidente Ida J. A. M. .

,

'" \
,

Em .

sua casa existem
vidr sçss quebradas?

.

Disque. para fone ,277 e a

Vidraçaria Canoinhas Ltda, a

tenderá' com prazer a domicilio

;
.

Prefeitura- M/unicipal de Canoinhas - Edital
\

•
--De ordem do Sr. Prefeito, torno público que, du

rante o corrente mes de Março, se procede nesta Tesoura
ria a cobrança, sem multa, do Imposto Predial, Taxa Ca
.dastral e 'Taxa de Limpeza Pública e nas- Intendencias de
'I'res Barras, Papanduva, Major Vieira, Paula Pereira � Pos
to de Arrecadação de Felipe Schmidt, O -Imposto Predial.

No mes seguinte a cobrança será acrescida da mul
ta .. de acordo com a Lei.

Caaoinhas, 14 de Março de 1952
\ .

CLEMENTIN� E. PIECZA,RKA Tesoureiro. Municipal
..--_....!..------------------------------...

m�g���������Q����Q���Q��m
�

.

m
rm -

'.
-

,<' m

s ATENÇAO-, m
ce .

- . ,m
ce Acaba de abrir suas portas ao publico desta cidade, o m
m

)
m

� .. PRINCIPE' BAZAR �
� situado á Praça Lauro' Müller, especializado em �
� artigos para presentes em geral, brinquedos e qua- m'-

rm dros de toda a especie. m
m . m
m Certifiquê-ss da verdade, fazendo uma m
m .. . BD
ce .visita sem compromisso. m
� m

I Principe das Novidades I
m � �3 m
���������������a��,����t!ieiri

/
.

.

�

. Bananas/- bananas e mais bsnenes .

as melhores da praça 'aos menores preces
na easa ,6ezefr_.edo I

'

que 'continua e continuará vendendo .r:

cadá 10 quilos por Cr$. 10,00
Desconto especial para revendedores
só . na '(asa Sezefredo de Siegfried .Olsen

Monte Castelo - ex-Rio das Arltas
Avisa sua distinte freguezia que dispõe

r ' I'

de um variado sortimento de fazendas, roupas
feitas; chspeus. calçados, aluminios e _ós artigos
de primeira necessidade pelos menores preços

_
da praça ,

I A� fam ��a� L�m�r_a� I�m�l�-�� Casa Monte CasteLo -/

DR-. SAULO- CARVALHO
Advogado ,�

/ ' Escritorio e residencia
. Rua Coronel Albuquerque s/n :_ Fone !205

Canoinhas. S. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COR'REIO DO NORTE

Código
Local TITULOS

Total

o 70 3
O 70 4
O 70 5
O 70 6

O 70"7
O 73
O 73 1
O 74
O 74 1

i'

Dois Escriturários - Padrão U
_

.Escriturarío Arquivista - Padrão R
Almoxarife - Padrão K ,

\

Auxiliar da Agência Municipal de Estatística
Padrão �
Agente Florestal - Padrão T

.

Materíal de consumo

: Livros e impressos
Despesas diversas
Despesas de transporte de funcionários quando em,

serviço , .;
Diárias a funcionários em viagem a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS
o 74 2
O 9
O 90
O 90 1

\.0 94
O 94 1

,"

" ,I

Pessoal fix'o.
Porteiro-Continuo - 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 \

SERVIÇOS DE ARRECAD,f..ÇÃO
Pessoal. variavel '

�

Percentagem para cobrança geral
Material de consumo-

'",Áqulsição de talonários, livros, etc .

Despesas dive�s ' .
.

.

Percentagem "para cobrança. da dívida ativa
s.

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
Despesas diversas
Viagens de interesse' do serviço
SEGURANÇA PÚBLICA K ASSISTÊNCIA SOroAL
\SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUR#\NÇA PÚBLiCA
Pessoal fixo' J�
Carcereiro - Padrão K. .

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
Despesas diversas ". '

.

fAo Estado para manutenção do destacamento po-
lícial .

.

'Asilei Colonia Santa Teresa' (Leprosario) .

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesas diversas

.

Esmolas a indigentes
Assistência médíco-rarmaceutíca a indigentes
Assistência hospitalar a indigentes
Sepultamento de indigentes
Assistência a. presos pobres
Amparo à maternidade e à infância

.

'EDUCAÇÃO PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO SUPÉRIOR

. Material de consumo

Material didático 'em geral
Reparos de prédios escolares
Despesas diversas
Aluguel de' prédios escolares
Assistência a alunos necessitados

,
ENSINO PRIMARIO, SECU@ARIO E

COMPLEMENTAR
Pessoal fixo
Vencimentos de professores de escolas isoladas, sen
do: normalistas e gínastanos, padrãoM a Cr$ 850,00;
regente ensino primário, padrão L;--a Cr$ 750,00;
eomplementarístas, padrão J, a Cr$ 650,00; não ti- "

tulados, padrão I, a Cr$ 600,00
Vêncímentos de professores auxiliares, padrão G, a:

Cr$,500,00
'

Gratificação aos professores que regerem os cursos

desd?brados, �orr�spond�nte à terça parte dos res

pectívos vencímentos
Pessoal variavel

.

,

Substitutos de professores licenciados de acôrdo
.

como art. 8°. da Lei n. 72, de 19 de, maio de 1950

SERVIÇO� DE INSPEÇÃO
Pessoal fixo' ,

,

Inspetor Escólar - Padrã'C»T
Despesas diversas
Viagens de interesse do serviço .

, SUBV�NÇÕES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
.

Despesas
....dive:rsas·

'

.

Contribuição ao Estadó.rpara manutenção dos cur

sos normaía.regíonaís anexos aos Grupos' Escolares
"Almirante Barroso" e "General Osório"
Bolsa escolar e enxoval a um aluno que cursá a

"Escola .Industríal de Santa Catarina por conta
do município .� .

1 ."

1 O
"

I 00
1,00 1
1 00 2

,.1 02
1 02, 1
i U3
1 03 1
<í 1

<,

'i 11
Jll1
1, 13

. 1 13 1
1 14
L 14 r
1 2

'

1 24,
.:.l 24

,2
2 5
2,50
'2 50 1
2 8
2 84
2 84 1

if
•

2 84 2
2 9

'

,2 '94
2 94 1
2 94 2
2 ,4, 3
2 94 4
2 94 5
2 94 6
3
3 o '

3 03
3 03 1
3 03 2
3 04
3 04 1
3 04,2
3 3

3 30

r� 30 1

3 30 2

3 31
3 31 1

i6
3 60
-3.60 1
3 64
3 64 1
3 8
3 84

,,,.

3'84 1

384 2

3 84 3
4
4, 8
4, 84
4, 84 1
4, 9
4. 94
" 94 1

Bolsas escolares diversas
SAÚDE PÚ:BLICA

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas x.,

'

,Ao Centro de Saúde do Estado
,� .

SERVIÇOS DIV�C'.QS
Despesas diversas r>

;..

,

Desobstrução de corregos e rio§

22-3-1952
f<

. DESPESA ORÇAMENTARIA

Apterior, I Do mê�
Cr$ Cr$
2.80'0,00 2.800,00

"

1.100,00 '1:100�O
'l

l.100,0º, Ihl00,00
l.300,00 �.300,00

,

( .I'
_ , . I _

PREFEITURA'MUNICIPAL DE (ANOINHAS
Balancete d.i De$p�sa Orçamentaria referente ao -mês d� Janeiro de 1952

240,00
'.

.

9.650,80

,I
,

700,00

650,00

2G.ÍSO,QO 20.150,00

l.000,00

70000":' J

, "

9.650,80

240,00

700,00

650,00

l.000,00

700,00

200,00

Ministério da Guer�a'
Junta de Alistamento Mi'litar ae Canoinhas,

>;,:;.

Devem comparecer na J,�;M. -, neskí, Nivaldo" Lisboa e João
de Canoinhas, para retirarem Evaristo Silvério"
seus certificados de reser.vistas, Canoinhas, 12. de .

março de
os cidadãos abaixo descrímína-. 1952.

'-

dos:. '. Benedito Terezio de Carva-
Alberto' Fagundes de Oliveí- lho Junior

ra, Horides Rodrigues Ferreira, Presidente da J. A. M.Alfredo Kucarz, Sebastião Vaz,
Raul. Quadra, Gernod Bollrnann,
Elidio Alves Texeira, Avelino
Marcelino de Almeida, Candido
Augustínho, Basilio Nazar, Ca
semiro Taborda Ribas, Elidio
Lemos, Jorge dos Santos, Emi
lio de l1e110, Vigand Prust, wu
mor Lemos, Adão; Alves dos,
Santos, Argemíro Pinto de Olí
veira.
Á >'entrega dos' certificados

será feita no prazo de 60 dias,
-nas segundas, quartas eA sextàs
feiras.

.

,

, Junta de Alistamento Militar
d� Canoinhas, 13 de março de
1952.

'

\

Benedito Terezio de Car-
valho "Junior. . '-

Presidente d� J. A. M.
Moacir, José Lemos .

Resp, Exp. Sec, pelo Prefeito

Devem comparecer na J�A.M.
, de Canoinhas, com urgencía, a
fim de legalizarem ,SUt;l situa
ção militar, os cidadãos abaixo
relacionados:
Jô::.é Carlos, .Laudelino Gomes,
Francisco Seidler, Julio vícos-,
ki, Ruy Alves Affonso, Augus
to Clopass, José Romão Wigi-

1
•

Edital de Alistamento
I - Para conhecimento dos

jovens nascidos no ano de 1935,
torno público que deverão os

mesmos se apresentar Rara a

Iístamento até o dia 30 de ju
'lho 'do corrente ano, sendo o

alistamento expontarieo.
, II r- De acôrdo com' a Lei
do Serviço' Militar o cidadão' é
obrigado a alistar-se nos primei
ros seis meses. do, ano em que'
completar ·17 anos>

'

III - Devem ainda apresen- ;e
tar-se para alistamento os cida
�dã(Js da classe de 1934, cujo a

lis��mento sêrá feito gratuito,
e a I revelia, isto é,.' sujeitos a

multa de Cr$. 10,00� os que ti;
verem -passado de, .17 anos' e .

seis meses de idade,

IV - Todos os que perten
cerem á clase de 1935 e apre
sentarem-se para alistamento
depois do prazo indicado, ficam
sujeitos ao pagamento d,a mul
ta prevista em Lei.

'

.

'

J�nta' de'Alistamento'Militar
de Canoínhas, em 12 de mar

ço de 1952.
,.'

,Benedito Terezio de �Carva�
lho Ju�iol' Presidente da JAM

Polificà
Na' imprensa, no parlamento,

nos circulos econômico" finan
ceiros do país, 'estão sendo anali...

sados e aplaudido 'os resultados
alcançados , pelo ,governo - do
oresidente Getulio Vargas com

;; execução
.

de sua politica das
....finanças. Afirma-se mesmo em

tais, círculos, que c confronto
entre as atividades governamen
tais em 1950 é 1951 é um dos
fatos -maís consoladores para o

povo brasileiro. Estabelecido o

paralelo entre um período e ou-
.

tro,'o que se verifíca é que muito
se fez de positivo na administra
ção pública durante o último ano.

De uma situação de crise, como

era a, de janeiro de�1951, che

gamos, agots, . .? um clima finan-
l, .

•• ,

ceiro mais arejado e propIClO a

objetivação dos grandes planos
traçados pelo-atual governo, ten
do pór alvo a completa recupe
ração do país e sua .íntegraçãc
num rítmo.nórmal de desenvol
vimento e de progresso. i.

� Um dos aspectos que mais

prenderam a atenção-dos comen
taristas foi sem dúvida, 0 que
se 'refere à arrecadação. Em 1950,
arrecadou-se 5g7 milhões de cn/': '

'zMrO!'l il- mais do previsto; em

'1·951, essa cifra elevou-se a 6
bilhões: e 877 milhões de cru

zeiros. Não foi por acaso, evi

dentemente, que tal coisa acon

teceu. Na verdade uma das ma
iores preocupações do g.overno
c,Vargas, conforme tantas vezes

acentuou o Chefe do Governo,
foi a de promover o aumento
das rendas federais. Para ísso.,
contudo,' não escolheu S. Excia.
o caminho mais facil e cômodo..
� �., simples e sumária- elevação
dos tributos ou a criação de
.novos impostos - mas preferiu
que o aumento desejado resul
tasse menos oneroso para â co- "

letividade, [á tão assoberbado
com dificuldades' de toda a or

dem. De fato, voltando-se para
a melhoria. dos trabalhos" de
arrecadação, o .

esclarecimento -

dos contribuintes. sobre seus

deveres, o 'Combate intensivo à

sonegação,- alcanço,u o governó,

acertada

Guara.ná �
nos EE UU
Noticias dós Estados Unidos

.

dizem que o nosso popular gu�'
raná foi introduzido na cidade

.

.de Worcester, Estado de Massa
ehusetts, através de uma cam

panhs destinada a aumentar as

importaçõesdo Brasil como meio
de incrementar a exportação ele
produtos locais para ?' nosso.
pais. I

O Guaraná
-, foi dístríbuido

fartamente nos escritórios, en-
tre patrões e operários,. bem.
como nos almoços; d,)1s Escolas ''c''_

públicas etc. No lugarejo; de:
Northt Brockfield distribuiram
.se seis garrafas' de guaraná a,

cada família, e abriu-se concur
so para a escolha de úmJnome
mais' ao gosto dos norte-ame
ricanos saindo vencedor o no-

me de "Rio-Rico». "

.

Finalmente, realizou-se um
_

inquérito entre as familias que
haviam recebido o guaraná, pa-:
ra perguntar se haviam gosta
do. desse pro�duto e se cQntinuJ!:::..riam"ii cOríl,pra.,.lo,,60% respcW:í·
deram. pela afirmativa

'.

e com

base nesse resiütadoj o «Rio
Rico» passou a ser fabriéado em

grande. escala, com ,...guaraná
brasileiro.

,.

(Agência"Nacil)I)al)

.[0
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"', '. A DiFetória': dO·.rCanoinha 'spbrte' CluNe,·
� c�nvida. seus: assócia:dos. para' a )As'sei]:ibléia

.

Ge
ral Extraordinária; á' r:ealiz'Çir;se "'dchningo, 'dià 30
do corrente,�'·á:s'·14 horas 'nó salão da Sociedade

.

Ben�ficente Operária, para eleição da nova Di-,
retoria, tudo' de confor-midade com os Estatutos -iii; -

que regem R Associaçâo. '. -'"
" � _.-' �.

\

- ,'"t
,: ;;:i!�. I.:

.' Canoirihas, 20 de março jle lQ�2
IDR. HAROLDO, FER!iEIRA"

)
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