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Jânio
SUa
Expôs a Situação Difícil·· do País

Mensa- A_"_0__1_5__, _-__c_a_n_O_i"_h_a_!:s/:__s_._�ta_._C_a._ta_'_i,,_a,__::___"_·_d_e_F.:_e_ve_,_e_i,_o_d_e_'_9_6_' N_um_e,_o__:.6..::.2_7çou

gem de Esperança
No PRONUNCIAMENTO dirigido ao povo brasileiro,

ontem, através de HA Voz 'do Brasil", diretamente
de Brasilia, o Presidente Jânío,Quadros, fêz 'uma am-
o

.
\

pia' exposição da situaç�o em que se, encontra o País,
focalizando os problemas a serem enfrentados pelo, novo
Govêtno. Foi o seguinte o discurso do Chefe da Nação:

"Elevado à Presidência da República por inequi
vaca determinação do povo brasileiro, não' posso· e não

quero iniciar o exercício dêste mandato sem o agradeci
mento a êsse voto de esperanca. Nosso povo ativo ,e,

laborioso, ei-lo aqui diante de mim, espiritualmente> pre-'
sente, a testemunhar neste ato de triunfo dos seus anseios'
cívicos. Estou certo de que
as mulheres e os homens
com quem me avistei e'

aos quais me dirigi duran-
"

te a campanha no Norte �

_e nq_ Nordeste, no Oeste,
no Centro, no Leste, e no

Sul do País, têm suas aten

ções voltadas para êste Dis
trito Federal, elevando suas'

preces, ao Altissimo, _pelo
bom êxito da administração
que .se InICIa. Que Deus

onipotente me ilumine e me

resguarde na Jornada. Como
e afirmei em numerosas pa
ragens do território da pá
tria, êste será um govêrno rude e· áspero; tais objetivos
não tem sentido de " ameaça; antes exprimem a franquesa
de quem não mente aos seus concidadãos, porque não

foge ao seu dever nem
- abdica das suas convicções. Se

'não me' faltar o arrimo da inspiração divina, se não me

faltar o apoio das multidões, se, não me faltar o apoio
do Legislaiivo e do Judiciário, sei, de mim. que resgatarei
a palavra de fé empenhada nas praças. Somos um Estado
democrático cujos fins se contêm no govêrno do povo,
pelo povo e para o povo. 'o povo estará comigo e comi

go 'governará. O povo será a um tempo a minha bússola
e o meu destino, Investido na chefia do Executivo, julgo
me no 'devér' de expor para ciência de todos o estado

atual, da República. É indispensável que se, conheçam, na
extensão e. no vulto de, sua inteira realidade, os' proble
mas cujo deslindamento, me compete. É necessário que
se saiba o que me entregam (e as reais condições do �ue
me entregam. Tenho por imprescindivel um-severo arro

lamento das questões que nos aguardam e que resultam
não apenas do estágio de desenvolvimento que atingimos
mas' também da carência de uma visão segura, ao mes

mo tempo geral e' especifica dos reclamos com frequên
cia'. contraditórios dessa coletividade. �o têrmo do 'man
dato aceito, que me julguem pelo que restar do cotejo
entre' o que recebo e o que por minha vez transmitirei.
Não há ninguém pessoalmente na mira das prevenções
que me atribuem mas tambem, não haverá ninguem a

começar dos mais altos escalões administrativos, que pos
sa situar-se 'fora das normas de exação, compostura e in

tegridade que caracterizarão os negócios públicos neste

qüinqüênio. Candidato, não redivei; Presidente, não tenho.
paixões .

a comprazer nem adversários a alcançar. Derro

garei até o limite extremo das minlías fôrças a contra

facção do sistema político administrativo que infelicitou a

pátria em alternância de ações irresponsáveis e 'de emis-
.

sões em confiança. No combate a essa adulteração, a es-

sa corrupção que, infecciona e debilita o regime não da-:

rei
_
quartel. A vassoura que o povo'me confiou nas as

sembléias, trago-a comigo, para os sesviços empreitados.
Usá-Ia-ei em consonância com o que prometi e com o

que me reclamam, mas em caráter da mais estrit� im

parcialidade. A estatística, todavià devora, infensa ás fra

ses da retórica e à graça dos ditirambos. Se conclusões

inculca é que estas se acham entranhadas no panorama
que cumpre analisar. Será proveitoso, quando nada para

.

os juizes da hístóría, que cada qual tome do ônus comum

o quinhão, que lhe caiba".

Pela vez primeira, na história
da administração federal, um

Presidente dirigiu-se à. nação,
retratando, com traços fortes e

realistas, a verdadeira situação
econômica e social do país, si

tuação que, por certo, se afigura
· dramática e de algum modo de-

,

salentadora.
Diversos são os aspectos da

oração do sr. Jânio Quadros ao

povo brasileiro que hem pode
riam ser considerados e comen

tados. ' Todavia, por todos os

motivos nenhum é mais impor
tante, evidentemente, que' a par
te relativa as finanças nacionais,'
encontradas pelo novo dirigente
em precárias condições e sufí-

\
.

\ cientes para desencorajar a um 'I O Sr. Prefeito Municipal por meio dêste convida o BT;
administrador menos dispostoe Presidente da Câmara e os Vereadores, para uma reunião con
a afundar um país sem vítali- junta com o Executivo Municipal e a Associação Comercial e

• dade e sem força de recupera- Industrial e todos os demais Orgãos de classe para segunda fefra�
ção. O que, sem dúvida, não é dia 6 as 20 horas, na sede da referida Associação, com o seguinte
o caso do Brasil. objetivo:'
Somente ao estrangeiro nos- a) - Verífícar 'problemas de tributação;

sa dívida atin�e a espantosa -b) - Iniciar díscução a . respeito do cinquentenário de
cifra de três bilhões e oitocen- Canoinhas;
tos milhões de dolares; compro-

.

c) _ Assuntos diversos.
missos a curto prazo, bastando
dizer que, somente no corrente Canoinhas, 3 de fevereiro de 1961.

exercício, deve pagar o govêrno, Dr. Joãó Colodel
seiscentos milhões de' dolares.
Esses vultosos compromissos e

uma balança exterior deficitária
teriam como de fato tiveram, o
mérito de assombrar o novo,

Presidente e encaminhá-lo a de

terminação de medidas de con

tensão, as mais drásticas. No'
setor doméstico, a coisa .não se

afigura muito melhor. O desi

quilíbrio orçamentário eleva-se
·

a alturas nunca dantes atingidas
e 'as cifras são referidas, sempre,
em bilhões .. Conforme disse o

chefe' da Nação, em seu som
brio discurso, somente no que
diz respeito a Brasília, os inves

timentos efetuados e' aqueles
que estão em execução, impli
cam em setenta e dois bilhões
de cruzeiros.

GRANDES
E. O S P E Q 'U E NOS

Dirctore� : AROlOO' C. �[. CAR�AlHO
CAIXA POSTAL, 2

AlfRfOO GARCm�O' e JOÃO· SmM[
FONE, 128

OS

Depois de examinar tão' mi
nuciosamente a .nossa realidade
financeira, pelo visto, em um

estado de extrema miserabilida-
.

de, '0 sJ,. Jânio Quadros afían-,
çou que enfrentará o grave pro
blema, anunciando, então, ser

necessária e imprescindivel a

cooperação de todos, dizendo

que o povo deve contribuir com
seus últimos vintens para que
as nossas dívidas sejam pagas
ao estrangeiro. E disse mais, o

e Lan-

Ge(ente: HHASS SmM [
CIRGULA AOS SABADOS /

Presidente: disse que o grande
irá contribuir tanto quanto o

pequeno.
. Realmente, o pequeno sempJ.e

contribuiu, apesar de o grande,
nem sempre ter estado presente
no sacrifício em favor da nação.
E, quando o fez" agiu com mui
ta parcimônia. Se a hora é de
sacrífícíos, que os grandes sejam

.

os primeiros a. participarem,
nem que seja à força. Os pe-
quenos é que não faltarão.'

Prefeitura Municipal de Ganoinhas
.c o N v IT E

, Prefeito Municipal
"\

Tornou Posse o Prefeito
JO,AO /'C'OLOOE'L

\
Eleito por uma coligação de

partidos, tomou posse dia 31 do
.

cargo de Prefeito Municipal, o

dr. João 'Colodel. Recebeu o no
vo edil'a direção do Município
do dr. Haroldo Ferreira; que
deixa as finanças municipais
bastantejcomprornetídas,

.

pois:as
dívidas elevam-se à mais de
três milhões de cruzeiros. No

'seu discurso de posse, o novo
Prefeito, em entrelinhas, mos

troa-se .com vontade de censu-

Jânio Abre Inquéritos na
,

�COFAP, IAPB,. IAPM E .IBGE
BRASILIA, 1°. (Sucursal) ___:. O presidente Jânio Quadros

enviou determinacão aos srs. Quintanilha Ribeiro, chefe do gabi-
· nete Civil, e ao general Pedro Geraldo de Almeida, chefe do Ga
binete Militar, para que instituam comissões de sindicância para
exame completo das gestões dos srs. Valdir Bouhid, na SPVEA;/
Jurandir Pires Ferreira, no IBGE; Valdir, Simões e Toledo' Piza,
no.IAPM; .

Enos Sadock de Sá Mota, no IAPB, e Guilherme Roma

no, na COFAP. Cada 'comissão deverá ser integrada por um bacha
rel em Direito, um oficial das Fôrças Armadas e um contador.

As comissões, que deverã� estar instaladas em dez dias,
têm prazo improrrogável de 45 dias para conclusão dos' seus

trabalhos, e ficarão diretamente subordinadas ao gabinete do che

fe do Govêrno. O trabalho dos seus integrantes será considerado

serviço relevante e terá todas as facilidades junto a todo e qual
quer órgão da administração. Na hipótese de qualquer dos sin
dicatos se encontrar em função pública, deverá ser imediatamente
afastado até a conclusão do inquérito.

,
I.;;

rar os atos \
do seu' antecessor,

dizendo que o'Município preci
sava ingressar numa fase de
recuperação econômica.

O nosso partido, a UDN que
no ambito municipal já militava

.

na oposição, continuará com o

mesmo propósito de vigiar a

administração do novo Prefeito,
atravez da Câmara de Verea
dores, onde tem a maioria de

-

seus pares.

CamMa' ,Municipal
de" (anoinhas

Edital de Convocação
O cidadão Reneau Cubas,

Presidente da Camara de Ve-
I

readores, em cumprimento ao

disposto na Lei Organíca dos

Municípios, convoco os Srs,
Vereadores a comparecerem as

Sessões Ordinárias da Camara,
do primeiro período .Legislativo
do corrente ano.

O período Legislativo proxi
mo, terá sua instalação e elei-.
ção da Nova Mesa, na primeira
terça-feira de Fevereiro; dia
sete, ás 17 horas o

RENEAU CUBAS -, Presidente.

.
'
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CORREIO 'DO NORTE 4-2-1961

HI-FI Acordeon (Seleção de Polcas)
Charles Magnante, o mais famoso
acordeonista do mundo

Connie Francis
interpreta. boleros e canções espanholas
A volta 80 mundo em 80 dias
da trilha sonora do filme

Bob Fleming' Interpreta boleros

Os fabulosos .Romantícoa .de Cuba

Sucessos-do- cinema-
18 musicas de filmes famosos

Melodia da Broadway
Os Violinos Mágicos

.
'{

"'_'
..

,.� ;. ;. ,

Numa cervejaria Alemã
Joseph Holzer e orq.

batucada'J81itástica por Luciano Perrone

Dançando súevemente
. Nilo Sergio e sua orq.

Os 7 velhinhos

as -ultímas novidades em 33 e 45 rotações
I

. "

Ca·sa Erlita
Para que se irritar com os Pernilongos!
Trate-os amàvelmente, mas não com fortificante!

VAA CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 ,- Canoínhas

e compre a qualquer hora (até 10 hrs. da noite) EspiRAIS
das afamadas marcas: DURMA BEM E' PAX, que são a cor

tina protetora do seu sono. Fl.JMETAS: a fumaça que mata
no duro mesmo. É um moderno inseticida ultra poderoso -

Simples - Economico e Jj:ficaz.
.(Raticida Tomorim a Cr$ 19,00).

Neocid líquído e em pó - Bombas para flitar.

CÔRTE
. Comunica a' todos os PESCADORES E CAÇADORES

que já recebeu um estoque apreciavel de artigoa de pescá e

caça para a temporada deste ano.

VARAS DE PESCA INTEIRIÇAS, 2 e 3 pedaços ;. LINHAS
DE NYLON de todos os tipos . ANZOIS NOROEGUESES _

CHUMBADAS de todos os tamsnhoa . ANZOIS 'com iscas ar.

tificiais - FISGAS. pequenas, mé�ias e grandes - REDES de
fio URSO e de NYL'ON - TAHRAFAS de vários tamanhos e

tipos - ESPINHEIS com ou sem empates em vários tamenhos
de anzois - CANTIS - FACAS - FACUES - LANTERNAS A
PILHA. LANTERNAS A CARBURETO� E QUEROZENE.

CAMAS DE CAMPANHA - MOSQUITEIROS, etc.

Os melhores prêços da praça, no maior
sortimento de artigos· de caça e pesca.
Praça Láuro Müller, 751 - Cx: Postal. 76 - Fone, 125

CANOINHAS STA. CArARINA 3

AVISO • PROIBI(ÃO
'Os abaixo 8SBi. �doLJ, proprietâ

.

rios de terrenos em RI'O DOS
POÇOS, nêste Município, em vir
tude de prejuízoll causados pela

. passagem de pessoas, invasão de
animais, estrago de cêrcas, roubo
de lenha, pescaria, etc., pelo pre
sente aviso ao público, proibem
terminantemente a paesegem pelas
suas propriedades.
Dado conhecimeato desta proi

bição à autoridade competente,
não se responsabilizam pelo que'
venha a acontecer aos infratores.
bem como, a animais daninhos
encontrados nos ditos terrenos.

Canoinhaa SC., 12-:-1960.
Antonio Moreschi

Adau�ilio Munhoz
, Arthur Künzel. Ix

.J

T,erreno'-a Venda
Vende-se um terreno com

área de 4.000m2 situado em

Agua Verde próximo à Raia
"Julio Budant".

Prêço de ocasião.

Tratar com a proprietária
Vva. Maria Marcinichen em

Agua Verde. 2:X

Lãs para Ti-icot
Casa Erli1a

Em Piedade uma datá
cercada, poço e alguma ben-
feitoria. '

.

Prêço de ocasião.

Tratar com o sr. Walde
mar Frantz a Rua Paula Pe
reira, 689, ou na Cervejaria
Loeffler.

.

2x

Material; elétrico'
CASA ERLITA

..Olaria à Venda
Vende-se uma. completa,

2 barracões, perto da Esta

ção de Felipe Schmidt.

Propostas para Antonio
. Atamanczuk em Felipe Sch
midt. 2x

Assine! Leia I Divulgue I

Correio do Norte

V. S. poderá comprar re
logios modernissimos

anéis é brincos de di
versos modelos

R elogios de Parede,
Bonitos presentes para
Natal e Fim. de Ano.

Na Relojoaria· Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

AlÔUI
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
" Telefone para '305 e será

prontamente atendido.

CASA ESMALTE

r ',:>1.'

Seu Filho é Amigo da Agricultura?
é Amigo da Criação?

. Gosta de Campo?
Então Nã.o Perca Tempo I!!'

Se êle tem no máximo 17 anos, e já completou o 4°. ano

primário, há uma grande oportunidade a sua espera.

Em MARCILIO DIAS está à sua disposição, a ESCOLA
AGR1COLA "VIDAL RAMOS", em "regime de INTERNATO, que,
todos os anos abre suas portas à juventude estudiosa dos poblemas
do Campo.

Ao términó de 4 anos de estudos técnicos e práticos. esta
rão nossos alunos de posse do Certificado de MESTRE-AGRICOLA.
equivalente ao Curso Ginasial, que alem de lhes proporcionar um

vasto campo de atividades profissionais dará oportunidade de iugresser
nos 'seguintes cursos: ;, ,

.,,'

1) - TÉCNICO..,. AGRICOLA
2) - CIENTIFICO•

3) - TECNICO DE CONTABILIDADE.

Portanto, todos os jovens que desejarem deverão fazer suas

enscrições para o concurso de habilitação na ESCOLA AGRICOLA
"VIDAL RAMOS". sediada em Marcílio Dias, Município de Canoi
nhas.

Para tal fim exige-se apenas:
1) - Certidão de Nascimento.
2) - Ateatado de Saúde.
3) - A testado de Va.cina.
4) - Atestado de Conduta�
5) - Prova de conclusão do 4°. ano peimârío,
6) - Alistamento militar, se o candidato tiver 17 anos.
o.

• \

As inscrições para o concurso de habilitação estarão abertas
a partir da presente data até 'o dia 22 de Fevereiro deste ano. Tal
concurse constará de conhecimentos do programa de exame de admis
são ao Ginázio, e versará somente sobre as matérias de Aritméticas
e Português.

Qualquer outra informação .desejada, dirija-se para:
Diretor da ESCOLA AG,RICOAL "VIDAL RAMOS"

MACILIO DIAS CAIXA POSTAL,87 - FONE, 299.

CANOINHAS - SANTA CATARINA

ENSINO GRATUITO!
INTERNATO GRATUITO!

ALIMENTAÇÃO GRATUITA1

Super Ce�tas de Natal Volumbus
procure o agente autorizado nesta praça.

jo S É A. P E R E I R A

nos Escritórios da Canoínhas Força e Luz S A�

José Yvan da Costa
Bacharel· em, Direito

J
_

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 31.4-
CANOINHAS -- Santa Catarina

Exigindo as suas NOTAS' FISCAIS
de Compras . os . comerciantes ficarão

ob�igados a recolher o impôsto
que/ V. S. está pagando.

Refaça suas forças, tornando

CAFÉ BIG
Saboroso até a ultima gota

Em breve torrado a, ar .. quente
BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

..
,

I
III
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!.A. IR E§ Tomou Posse o Secretariado Catarinense
O Q)'"Wé§ �

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
AlYIVERSARI.AM"SE

Hoje: A sra. dona Maria,
esposa' do' sr. José Stockler
Pinto; Nivaldo, filho do sr,

[ovino Roesler; as meninas
Maria Mar/i, filha do sr. [osê
Greffin e Elsa Maria, filha
rio sr. Paulo Soares.

Amanhã: A sra. dona Dir»
ce, esposa do sr. dr. Aristi
des Diener; a sra. 'dona Es»
meralda, esposa do SI'. Luiz
Buchmann; o jovem Ismael
Tadeu, filho do sr. Oswaldo
Treoisani; Ivo, tilho do sr.

Miguel Anaruczeuecz,

e

PELU S

1fc
lha do sr. Antonio Sconhetzki
e Margarida filha do sr.' Ioâo
Scheuer; O jovem Dinõ Corte,
o menino [oão Nelson filho
do sr. Edmundo Webber.

Enlaces Matrimoniais

Dia 10: a sra. dona Chi
mone esposa do sr. Michel
Seleme; o senhor Francisco
Bolauf.

II Correio do Norte deseja aos
aniversariantes votos de mui.
tas felicidades.

Dia 6: A sra. dona Ninfa,
Unem-se hoje pelos laços

" sagrados do matrimonio a
esposa do sr. dr. Fernando O. srta. Maria Herminia, filhade O!ivei�a; a menina Eunice ,'da casal sr. Antonio MoreschiMarta, filha do Sr. Narciso
Bartnik: os srs, Moisés Da-

I
e Helena P. Moreschi, com o

maso da Silveira, Marcus
sr. Cilas Lourival, funcionário

Franz e José Guebert, o me-
do Banco do Brasil S/A.

nino Fábio Toubia tilho do
desta cidade, filho do casal

b sr. João Ziemann e Paula R.
sr. Adi S. Sah., Ziemann.
Dia 7: 'as sras. donas E,,,

nestina esposa do sr, Vicen ..

te Novack, Frida esposa do
sr. Jovino Roesler e Maria
Ida esposa do sr. Sigtried
Olsen; as srtas. Marilisa fi
lha do 'sr. Berlim J. Fagun»
des, Zeny filha do sr. José
Bley Nascimento e Zilda filha
do' sr. Antonio Karuat; Ro,
mualdo filho do sr. Theodoro
Schroeder, ·Elizio filho do SI.

Raimundo Preisler, Amilton
fiilho do sr: Rodolto Froehnet
eSergio Antonio filho do sr.
Nelson Bannach.

Comemora.se também dia 7
II dia dos Gráficos.

- Realizou-se dia 28 em Irati, o

enlace matrimonial da srta. Nilda
filha do sr. João Cordeiro com

o sr. dr. José Yvan filho do casal

sr. Francisco de Assis Costa.

Nossos cumprimentos.

Nova
Acha-se em resta o laI' do

casal Francisco Krisa« com o
. nascimento de uma robusta
garotinha que na pia Batis
mal receberá, o nome de
Ana Maria acorrido dia 28-

,
1.!g61.

'Dia 8: 'as' sras. donas. Es
ter esposa 'do sr. Felix Ru
dolf e a Vva. dona Firmino
Pacheco dos Santos Lima;
II srta. Licéa Kohler; os srs.

Bernardo Metzger, Henrique
I. Bastos ti Waldemar Stas»
cooian,
Dia 9: a sra. dona Leoca

dia esposa do sr: Francisco
Patatinski. as srtas. Irene f{.

- Orlei Orson fardei, é o no.

me do garoto que a 31 de

janeiro último, veio enrique
cer o lar do casardna. Nan»

ci Barcelos - sr, Orlei Moreira,
fato este ocorrido na Mater
nidade Santa Cruz.

Aos Pimpolhos e seus dig
nos pais nossos parabens.

,_HM1I

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE ã. 20,15 hora. • Impróprio até 14 ano.

Um grandioso filme a ser programado
DOMINGO. á. 14,00 hora. - Censura Livre

Uma grandiosa Matinée, com um' sensacional Eilme

Censura até 10 anos
Imp, até 14 anos

.

SÓ FICOU A SAUDADE

DOMINGO
á. 17,00 h••
ás 20,15 h••

el Frank Sinatra, Tony Curtis, Natalie Wood, Leora Dana
Das sombras da Guerra, nasce uma história de amor,
tão sublime que soube enfrentar todas as convenções!

----- ,

28. Feira - á. 20,15 hora. - Proib. até i4 anoe » REPRISE

38. e 4a. Feira - i. 20,15 horas - Proib. até 14 ano.

CLUBE DE MULHERES
c/ Nicole Courcel, Ivan Desny, Dany Carrel, Vanja Orico

"Uma sensacional película do cinema frances"

5a� e 68. Feira - á. 20,15 hora. - Irnp, até 14 ano.

AMOR D,E PROFESS.ORA
com Clark Gable, Doris Day e Mamie Van Doren

"Uma grandiosa comédia da Paramount"

E para domingo próximo:
81881, E SEU DESTINO

Outro sucesso do cinema alemão ...

• =1

FLORIANOPOLIS, 2 (Do Correspondente) - Tomaram posse às 9.30 horas. todos os secretários nomea

dos pelo governador Celso Ramos. com exceção do sr. Enes Gualberto. da Viação e Obras Públicas. que
se encontra no Sul do Estado. São os seguintes os titulares das diversas pastas: - Secretaría da Fazen
da: Geraldo Wetzel (PSD Joinville) - Secretaría da Justiça: Acácio Santiago (PTB da Capital) - Se
cretaria da Educação: Martinho CaUado Jr. (PDC da Copital). - Secretaria da Saúde: Dep. Valmor de
Oliveira (PTB) - Secretaria da Viação: Enes Gualberto (PSD) - Secretaria do Trabalho: Dep. Walter
Roussemq (PTB) - Secretaria da Segurança: Jade Magalhães (PRP) - Secretaría da Agricultura: Dep.
Atilio Fontana (PSD) - Chefe da Casa Civil: Dr. Nelson Abreu (PSD de Rio do Sul) � Comanda�'h!
da Polícia Militar: CeI. Antonio de Lara Ribas - Chefe da Casa Militar: Major Ayrton Spalding -
Secretário do P.O.E.: Professor Alcides Abreu - Diretor da CELESC:_ Julio Zadrosni (Blumenau),

Sr. Celso Ramos,
o novo Governa
dor de S. Catarina
Exatamente às 16 horas do

dia 31, reuniu-se em sessão ex

traordináría a Assembléia Le

gislativa do Estado de
<

Santa
Catarina, para receber o com

promisso do governador 'e vice-
_ governador eleitos a 3 de ou

tubro de 1960, sr. Celso Ramos
e Doutel de Andrade.

S. Excia. discursando, disse
da sua vontade em elevar mui
to alta as tradições políticas e

administrativas de Santa Cata
rina. Recebendo o Governo das
mãos do sr. Heriberto Hülse;
disse ainda o Governador em

possado que empregará todas
as suas energias em prol de
dias melhores para o povo
"Barriga Verde",

O novo Governo, não estra
nhará por certo, que o nosso

comportamento na oposição se

rá dirigido em torno de seus

futuros atos. No entanto, para
o bem de Canoinhas e Santa
Catarina, terá a nossa colabo

ração, sempre que houver ne

cessidade da união comum para
o engrandecimento maior.

Nossos votos de um Govêrno
fecundo e 'promissor.

Assumiu o Cargo
de Fiscal· de Ren
das Estaduais o Sr.
Alfredo Or Ciardndo
Nomeado por concurso e lo

tado em Canoinhas, assumiu o

cargo de' Fiscal da Fazenda o

sr. Alfredo de Oliveira Garcindo,
vereador e nosso Diretor. Bas
tante relacionado no comercio
e indústria de nossa praça, o

novo Fiscal de Rendas Estaduais,
saberá por certo, conduzir o

importante serviço de fiscaliza
ção, diretamente ao contribuinte

que necessitar colocar em dia
as suas obrigações e deveres

-para com Estado, atravez dos

impostos que por força de lei
terão que recolher aos cofres

públicos estaduais .

Nos sentimos a vontade para
abraçar o nosso colega de Re
dação, por ter sido nomeado

para tão elevado e honroso
cargo.

Agência do I A P I
em Canoinhas

Foi instalada e inaugurada
dia 28 de janeiro p. passado
nesta cidade, a Agência do IAPI
sob a gerência do sr.,' Moacir

Lemos, facilitando deste modo
as reivindicações dos inumeros
associados daquele Instituto que
para serem atendidos, teriam

que se locomover para Mafra.
A Agência está funcionando

provisoriamente a rua Felipe
Schmidt defronte da firma A
brahão Mussi & Cia.

Gratos pelo convite auguran
do votos de êxito na assistência
aos nossos operários.

b
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Cruciante Realidade
Por ocasião da posse do novo Prefeito; dr. Haroldo

Ferreira, leu perante 8 Câmara Municipal, os seus atos ad
ministratwos, Deixou porém, de comentar a situação fínan-

.

ceira do Município, alegando que o Contador da Prefeitura
não havia em tempo habil, concluido o balancête do mês
de dezembro. E assim, ficou novamente o povo sem saber!
em quant�s andamos na ordem dos números.

A Câmara de Vereadores em sessão' extraordinária
pela maioria de seus membros, determinou

�

uma tomada de
conta feita por três contadores. Até agora os mesmos não
puderam concluir coisa alguma, dadas as dificuldades apre
sentadas pelo ex-Prefeito. O novo, não querendo ferir a

•

sensibilidade do seu companheiro de partido, parece que
não chegará a nenhuma conclusão mesmo fazendo os seus

serões até altas horas da madrugada. E. apela então para
a Associação Comercial e Câmara de Vereadores na ansia
de conseguir autorização para o aumento de impostos. E' o

que está acontecendo. Paga agora o .povo canoinhense, o seu

grande tributo Terá que resgatá-lá durante muitos anos.

Mas, os vertadores não estão dispostos a aceitar. A lin
guagem usada pelo ex-Prefeito no dia da entrega do seu

mandatá, pouco interessou os que lá compareceram e têm
conhecimento da atual situação do Municipio.

!
Esta é a cruciante realidade. A caótica situação fi

nanceíra do Municipio pode ser classificada de terrivel. Cal
cula-se que o atual Ptefeito terá que enfrentar a situação
como e!a se encontra, com a arrecadação normal do Muni
cipio, pois 0- comércio e a indústria, não suportam mais
nenhum aumento

I

de qualquer tributo.

& FilhosJoão Seleme
Seleme, tem ainda como sócios
os seus filhos Adyr, Aziz e

Anuar Seleme.

No mes de janeiro do corren

te ano, foi organizada nesta pra
ça a firma João Seleme & Fi
lhos, em sucessão a João Sele
me que já funcionava a muitos
anos com o negócio de péças e

acessórios. A novel firma que
conta em seu quadro com um

de nossos Diretores o sr. João

�
.

"Correio do Norte" agrade
cendo a comunicação, almeja a

nova firma e aos seus dirigen
tes, votos de crescentes pros
peridades.

Escola Técnica de Comércio de 'Canoinbas
Participo aos Senhores interessados, que a matrícola

para as Ia., 2a. e 3a. Séries do, curso Técnico de Contabilidade
encontra-se aberta desde o dia 1°. de Fevereiro, encerrando dia
28 do mesmo mês.

Informações na Secretaria da Escola, das 17 ás 20 horas.
Canoinhas, 30 de janeiro de 1961.

I

Acácio Pereira .....:. Diretor Substituto.

Ação e

Prefeito
Dinamismo, Aplicadas Pelo
do Muni de Major Vieira

ros que se encontravam aban-
. danadas, foram reconstruidas e

desde logo colocadas a disposi
ção do tráfego. A cidade de Ma
jor Vieira, graças a capacidade
administrativa de Pedro Allage
Filho) que se revela um exce
lente administrador, ingressa no
.conceíto das demais cidades ca

tarinenses. Estuda o atual Pre
feito, para aplicação o mais ce

do possível, um plano de traba
lho capaz de dotar o novel Mu
nicipio, de capacidade suficien
te para 'progredir, e desenvol
ver-se rapidamente.

A nossa reportagem esteve
esta' semana no novo Município
de Major Vieira. A primeira
impressão foi das melhores. As
tuas em excelente estado de

conservação, além de macada-
.

misadas apresentavam um as

pecto de trabalho, ação e dina
mísmo. Notamos tambem que
o sr. Pedro AlIage Filho o Pre
feito Provisório, tão logo assu

miu o poder, viajou a Floria

nópolis a fim de assinar com o

Governo do Estado, o Conve
nio para a instalação de luz na

nova cidade. As pontes e buei-

"
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NOTICIÁRIO INTERNÁ(id�AL
O' corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
especíaís em vários países, possibilita a O JORNAL.manter
seus leitores sempre bem informados sôbre os aconteCimentos
internacionais de vulto. Leia o O JORNAL e esteja a par do que

vai pelo país e pelo mundo inteiro.

ASSINE ,O JORNAL
.:

(Orgão Líder dos Diários Associados)
SUPLEMENTO LITERA'RIO - VlDA NACIONAL
VIDA 'DOS CI\MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS -

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
ECONÔMICO

Peça, hoje mesmo, sua assi

natura, procurando o nosso

REPRESENTANTE:

, PREÇOS:'

I1 ano 'Cr$ 1.200,00
6 meses Cr$ 650,00
3' meses Cr$ 350,00

ANTONIO SELEM E
CANOINHAS • Rua Senador Schmidt • Sta. Catarina

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

9

SEU TALÃO VALE 'UM MILHÃO
CONSUMIDOR, exija do seu fornecedor a Nota

Flscat" ,QU talão correspondentés às suas compras,
iguais ou superiores a cr$ 30 00, colecionando;.a�,
á partir desta data, 1. de dezembro de 1959 e parti
cipe do grande sorteio a realizar no dia 30 de junho
de 1.960, concorrendo assim, aos cr$1.700.000,OO
em prêmios oferecidos p�lo\cEstado.

/

\
"

'i

qualquer que se]o o carga ...

qualquer que seio o estrade!

;>

\.
I

"

1,
,

um pneu • dois serviços!
• barras d.uras e robustas que mordem

o terreno para máxima troçôo nal
más estradas.

• nervuras centrais espessas csseqo
ram mínimo' desgaste nos estradas
pavimentadas.

para caminhões e caminhonete..
que nijo escolhem estradas

Pneus Firestone
\

Confecções finas

para senhoras

EDITAL
Maria Góss Glinski, Oficial

do Registro Civil tio Distrito
de Paula Pereira, Comarca de

Canoinhas, Sta. Catarina.

Faz saber que pretendem ca

sar: Miguel de Oliveira e Julia
Clopass. Ele, solteiro, operário,
natural de Roseira; Paraná, nas
cido em 12 de Setembro de 1938,
residente neste Distrito, filho
'de Francisco Augusto de Oli
veira e de dona Apolonia Fra
vinski, residentes neste Distrito.

Ela, solteira, doméstica, natural
de Santa Leocadea deste Dis

trito, nascida a 30 de Agosto
de 1939; residente neste Distrí
to, filha de Augusto Clopass e

de dona Olímpia Ferreira Pinto,
residentes neste Distrito.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo art. 180 do Códi

go Civil.

Paula Pereira, 23-1-1961.

Maria Cóss Glinski
I

Oficial 10 Registro Civil

/

,Casa Erlita

I •

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
ADVOGADO

CIVEL COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

ATENÇAO
Modas Soulin comunica

aos seus distintos freguêses,
que mudará sua Loja para
à Rua Paula Pereira, S/N,
ao lado dos Correios e Te

legrafos.

I (ex-loja Santa �erezinha)
Livros e Romances
CASAERLITA

Vende-se
Dois cavalos de raça, ?

anos de idade, aptos a' exeJ-
cutar serviços de aração,
cancha, carpideira, etc.

Um carretão e/caixa cl
engate para trator. J \

Ver e tratar na Fazenda
Miraflores em

Felipe Schmidt. 4x

;'

\

Venho ccanecer o extroordinó�io Pneu A T e todo
o nosso completo estoque de Pneus Firestonlf

poro todos os tipos de veiculos, bem como uma

equipe esoeaotizaao, Ó sua disposição, poro servi-
I

) ,

o .corn presteza e cortezia.- mõx;mo quilome frogem por cruzeiro

MERHY· SELEME & FILHOS
TRÊS BARRAS �S. c.

�
,

Farpas
O artigo estampado no "Cor

reio do Norte" sob o título
"Por Traz d'a' Muralha dos' Ho
mens Sem Deus", de Brasilíno
de Carvalho, é um' brado de'
alerta aos ouvidos dessa moci
dade inexperiente e desses po
Iiticos superficiais, ignorantes e

protervos que tem .medo de en·

trar em cheio nos grandes pro
blemas espirituais, econômicos
e financeiros. Que todos leiam
esse livro admirável de Leon
de Poncins: "As Forças Secre
tas tia Revolução", edição da
"Livraria do Globo". Tal .Iivro
traz a limpo coisas espantosas
e assombrosas. Vale por um

comprendio de, Filosofia da His
tória, Aí encontram-se as ver

dadeiras e reais explicações das

grandes revoluções, das grandes
guerras, das crises políticas,
econômicas e financeiras, que
abalam o mundo. Essa literática
tola, que esmiuça fatos bôbos e

se perde num lirismo ridículo,
não emparelha com as profun
das verdades que Leon de Pon
cins descortina .80S nossos olhos
atônitos, quando . esquadrinha,
corta, rasga e espreme esses

câncros tenebrosos, que são as

forças secretas das revoluções. r'

X X X'

Se do inquérito; feito pelo
Conselho de Segurança Nacío
nal, ficou clara IS responsabili
dade do Sr. João Goulart pelos
movimentos grevistas no Brasil
é indíscutíve l o caráter anar

quista de certos figurões do
PTB. Sabemos que por Bela
Vista do Toldo andou um des-
ses figurões chamando os ude-

_/',

nistas de comunistas. Mas repa
rem: os udenistas não fazem

greves, não se fazem acompa
nhar de Carlos Prestes nos seus

comícios.

X . JOlé Pacheco Miranda
",

Cegos' da Bahia
terão assistência

moderna em 1961
RIO. Nossapress - Três im

portantes convênios acabam de
ser firmados pela Campanha
Nacional de Educação de çegos.
do �1inistério de Educação e

Cultura, com entídades , baianas

que se dedicam �. melhoria das

condições de vida da coletivi
dade' deficiente da visão .na
Boa Terra .

Perdeu - se
Uma caneta' Parker 61,

côr preta, sábado 21, na

séde da Soe. de Tiro Ca-
'noinhas. Pede-se a quem a

encontrar; favor entregar na
Agência Ford ou nesta Re

dação que será gratificado.
I

51,\ I AS, última moda
,

!

(!(l,d,fI, . bdiJ4

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE. 4-2-1961

\

C�"pp'erativa, 'd""',' e
.. Roupàs'

:�ua__,nrn fE 1III'lI!IiM5il1Í!iÍ111Í1;;;IIIIi'.:-?'_mí'tCi1??"'t'= > _@w.,
NE

eH W4
I �n.

c' �'R'esultado
. ,

,
,

1,.,
2,:",, ..

Premi�o
P . '

remro

,N.
N.

, t

3. Premio N.

de

. "

1961

l�b�lip�
Tâbatip8' e

)

,li,nl1emenn
. ;' .!,' ri ,? t, �

1

�

'li � h

N;'� S:elem'e

80
"

51'
Ojalma
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Inscreva-se também na Cooperativa de Roupas Renner e, .. VISTA�SE DE GRAÇA
2. Sorteio dia 25 �d,e Fevereiro pela LOTEHIA FEDERAL

.

Re'velldedores Renne� destil.t cjq;ade
,

.

. .

C' A S A P "E�· 'Erl"l' ,R A/
"

A "C'ASA DA BOA ROUPA

Rua Getúlio Vargas, 882' :')"_' Fone 2,�8

Hospital'
,:

Santa
.

Cruz
Moviril,êfi�Q' 'Jt� ;1,\ssistenoia Hospitalar
Durante' Dezembro de 1960.

'

Descriminação.
'

entradas eaídss

Assistêbcia' Hospitalar cl' mêe. '

Secção maternidade, extras
Ambulância, exceto, oficinas, "

Aplicações extras. "

Mantimentos
�DeBpe888 GeraÍs

-

- Ordenados
Ambulância " ,

'Rouparia
Medicamentos
Medicamentos pi 8 Farmácia

,I
.'

111.283.00
4.600,00
7,990',00.
,,8.Q3.3,00

45511,00
14,157,00
35.800,00"

, . 5.097,00
2,949,00
8 542,00
19.906,00

13L906,00

ASSISTÊNCIA A POBRES INDIGENTES

131.850,00

Medicados',26 indigentes cf despesa. mensal de Cr$ 82536,00

MOVIM ENTO DE ENFERMOS ,

Existiam 28.. entrarem 81, sairam M, falec, 3' FICARAM 22'. '

Cauoinhas, 31 de Dezembro de,1960.
:l

.
,

',',
,

João Seleme _. Presidente Iéhass Seleme - Tesoureiro

/

Aviso - Pr�il;ição
O J;'lihaixo:i assinado, em' As importações .-de fio ou, importações que'fízéram defns-

,
' ararrifi"dé"férro'e'aço, '';rri''1959ri [1ufa'tUf'áS'de"arátne. qtl'é'tófa1j'� ,

vista de prejuízos que vem alcançaram o total.de- 13.500 to-· zaearn 31,0'25 toneladas, no valor'
sofrendo em sua .lavoura, si- neladas, no valor de 529 milhões.s .de .1lm;·,b.ilhãn e 210 milhões de
tuada nos; terrenos do .Dr.

.

de cruzeiros ou 2.88.4 mil dóla-, cruzeiros ou 8553, mil, dólares.
Clemente Procopiak, divi- res:. No m�:�mo" IglO" tis impor-, o' princtpal ite�"da"�'ubrica f�i

d C d T· ta,ç,oes de !'?o de ara,me de cobre o arame farpado, com 2 '1.8�?4san o com ampo" e ngo, I
"'

-

P T d T s(,mara� ��� t�neladRs, no .va- toneladas, no valor de 6 t2 mi,
;, angrat�, .

O t e Ri� 1\ egr?, lar de 39 milhões de' cruzeiros lhões de crúzerros ou 3.792 mÜ
torna público que pao maisi ou 174 mil, dólares e as impor- d'IN, '�
permitirá passagens para ca-j tações de fio ou,; �rame de ni- a�ti�;s�m o���� f:or�ra�at:��;,; "

çadas
�

"e peseariasv no Rib; ::quel, ,51_ toneladâs.r-no valor de mais altas .que as efetuadas erri '

N
-

bi
" 36 milhões de cruzeIros ou 170 -

.

. .
'

; e�ro, nao se fesponsa 111-
,," ímiL dólares, conforme" divulga � 19.)8, quando adquírtmos �6.64.?

zara pelo que possa, acon- �I}3GE, . ,,'

.
',� r " toneladas, n9; valor de 248 rnr'

tecer aos que desrespeita-
.

. "'" ' "

l�ões decruzeíros 'ou 2.99'8 mil

rem êste aviso.
mais ponderáveis foram' as dólares. ,

Marcílio Dias, janeiro '1961
JOÃO SKUDL{-\REK

"

Em JUNHO e NOVEMBRO' de cada ano,
Y. S. será um provavel-fellzardo da campa

. nha '''Seu Talão Vala Um Milhão" bastando
slrnplesmente exig!r "8 sua NOTA FISCAL

'das compras efetuadas.,

Fnc. do terreno. Ix

Confecções finas

para senhoras

Casa. Erlità. )

TRAÇÃO NAS 4 RODAS: VENCE BARRO, E AREIÃO • AMPLA CAR

ROÇAR�A: GRAND� VOLUME DE CARGA. MOTOR DE 6 CILIN

DROS E 90 H.P., O FAMOSO MOTOR WILLYS .CHASSIREFORCADO
,

,
Y

E ,CABINA FOLGADA ,PARA 3 PESSOAS !II' INCO�PARÁVEL ,PARA

TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS NO. CAMPO. E NA CIDADE

PICt$:�UP "JEEP" - ÁGIL COMO UM CARRO, VALENTE"COMO .l,JM "JEEP"j

VENHA VE-LO' EM
,,',

BASILIO
'.

HUMENHUK & (I.A. LIDA.
Rua Vidal Ramos, 203 - Telefone, 145
CANOINHAS -, SANTA CATARINA

U,!!""d'lb da WILLYS-OVERL'AND DO BRAf:il,L S. '1>.:.,�
\
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n
C.' R. Tamandare

stã dio
x

• •

uni Ip
Santa Cruz E.' C.

, (Campeão de', Porto -União) ,

exselente . preliminar entre S. E. MARIANOS
Esportistas! Todos ao Estádio da Baixada afim de assistirem esses sensacionais embates.

Haverá x
(Local)
Asp. SANTA 'CRUZ

ti?}M ,Mi! «

,

-
'

\
\

�no 15 . CANOINHi\S. S, Catarina. 4-d.e Fevereiro de 1961 '. N,'625

�\'
Chamamos 1:1 atenção dos in

,têr-essados, para que normalí
-zem a sua situação, no D.C.T.,
pois ainda é tempo.

.Esco'la Profissional' Feminina, ,

DlDr. Fer�dndo Ferreira de Melo
U Del��acia 4Dlili�r de

Ruà
.

CeI. AI�uquerque, 640 _, Canoirrhas PoliCiai de Conolubas
A>V JS o

/y1erhy. Selemeo & FãJhos
.'>� �. - �. .� ,

Concessionarioe autorisados da> I NTERNATIONAL
�

.

.

,

HARVESTER M,AQU'I NAS S. A.

TRES BARRAS lJCANOINHAS
,

' "Tem a satisfação em dar \
abaixo, algumas especificações do

CAMINHÃO INTERNATIONAL _ NV _ 184 - o mais valente e robusto
fabricado até hoje no Brasil"

\ MOTOR O màis moderno' até hoje fabricado no mundo, 8 Cilindros' em V
International - (tubagem .resfriada a agua) desenvolve velocidade

,

até 160 k/hora - 180 H. P.· ,

TRANSMI�S�O - Reforçada com 5' marchas pará frente redusido.

CHASSIS - É o mais .reforçado já fabricado para -caminhões..

F:_REIOS - A ar (com valvula limitadora para os freios dianteiros)
,

/

CO�SUMO DE GAZOLINA' - O mesmo que os caminhões médios fabricados
,

,

no Pais. '

\

'\ .

�/

ACONSELHADO PARA ENTREGAS PESADAS E RAPIDAS

MM." \I §

/ ,.

Grupo Escolar "Almirante, Barroso""
S�nta Càtarina'Canoinhas

Edital para o ano de 1961
/

Matrícula Curso Primário:
Dias: 16" 17 e 18 de fevereiro

Curso Normal Regional:
Exames Realizações

Admissão - Dias: 20 e 21 de fevereiro' às 8' horas.
I'

Vagos \_- Dias; 24, 25 e 27 de fevereiro.

Inscrições - Dia 25 de fevereiro.
'

MATRICULA:
Dia 27 e 28 de fevereiro.

.

L
NOTA: '-, Outros detalhes serão esclarecidos no ato das

inscrições.
2x A DIREÇÃO. I

o corpo docente da escola acima citada, avisa que a ma
trícula estará aberta de 16 a 26 de fevereiro, obedecendo o .ho- <,

l.'ário das 14 as 17 horas. '

Observações: a) as candidatas deverão ter 14 anos completos.
,l) deverão munir-se de um requerimento dirigido

á Diretora do estabelecimento.

Canoinhas, janeiro de 1961.
A DIRETORIA

,TRES BARRAS

,MERHY SELEME'&

Tendo . expirado a 30 de j a-
neiro p. findo o prazo para a 1III. ---- II:'ilDI__�_1lII

renovação dos aluguéis das cai- ,

�::ê��:ta;:le;;á����:�r� d�!p:�=. Grupo Escolar, "João José de ,Souza Cabral"
tamento dos Correios e Telégra
fos, está considerando vagas 8S

caixas postais. Outrossim os
I

, telegramas, cujos endereços te

legráficos que até agora não
foram renovados, ficarão retidos
na Agência.

Correios e Telégrafos
Caixas Postais e

'End. Tel,egráficos

A Delegacia Auxiliar de PO

lícia de' Canoínhas, avisa 80S
interessad.os, que, o emplacá
mento de veículos se iniciou

dia 2 de janeiro' e
-

terminará,
no pró:.::::: 28 de fevereiro. I

54

Canoinhas .
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MATRf,cULA
Estarão abertas as matrículas do novo Grupo Escolar,

situado no Bairro do Sossêgo, nos dias 16, 17 e 18, de fevereiro.
'

no, horário seguinte;
\ Das 8 às 11 horas. Das 14 às l·I8

.

horas.

A direção solicita ao Corpo Docente e Zeladores a genti
leza de comparecerem' no dia 15 de fevereiro às 16, horas no

-Iocal do Grupo para entendimento de assunto escolares.

Aos' professores e alunos ,que terão o prazer e "a -honra
de serem os príméiros a ínícíar suas atividades' no maravilhoso

Grupo Escolar "João 30sé de Souza Cabral", o meu cordial abra
ço de boas vindas.

Lúcia Magdalena Hining
Diretora.

JORNAL SEMANARIO PU,CLICA SE AOS SÁBADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 -'- Fone, 128 - Cauoinhaa . S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 150,00
A, partir de março, serão suspensas todas as assinaturas gratuitas

e as que não forem, postas em dia.

TABELA DE PREÇOS OE PUBLICIDADE

Anunci<?s: Por vez e por centímetro de altura de coluna: "-'"

ÚLTIMA PÁGINA \ PÁGINAS INTE,RNAS
1 vez Cr$ 12,00 ,1 vez Cr$ 10,00
4 vêzes 9,00 4 vêzes. 7,00
8 ou mais 7,00 8 Ou mais ,5,00
Publieações em destaque ou lugar determinado na "pagina

tem um acrescimo de 10%. )
"A Pedido" ou "Seções Livres" 'serão cobrados pelo

espaço ocupado, com o acrescimo de 50%.
'

A Redação não endossa conceitos emitidos em artigos assinados.

Dia 4 de' Fevereíro,� o ,Grande' Baile

BOSSA N'O,VA
A Sociedade Esportiva Esperança, convida os seus

, ,

associados para o grandioso baile "UMA VALSA ,AO
LUAR", que será abrilhantado por, ótimo conjunto musi

cal de RIO NEGRO, numa colaboração toda .especial de

'COC'A COLA
F I L'HO5 A reserva de mesas; inclusive mesas ao ar livre,

poderá ser feita a partir do dia 20, com o sr. LAURO

CANOINHAS' MICHEL. lx
,

.

,

i�!�_RED C-JONICOCAPíIAR POR EXCELÊNCIA "1'
�- '

( ..

.�

, "

p�Rn FERIDaS,
E c Z E MAS.
'IHFUMICÕES,
C o C E I R A S,
r R I E I R â SI
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