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Nereu Ramos e Moisés Lumon-

FONE397 N. 58

Mensagens aos catarinenses
Quando de sua estada em 

Curitiba, o sr. Nereu Ramos, 
ministro da Justiça, secundado 
pelo sr. Moisés Lupion, envia
ram as seguintes mensagens por intermédio da reportagem de O 
Estado, que se edita em F lo
rianópolis ao povo barriga ver
de:

«Por intermédio de «O ES
TADO» digo aos catarinenses: Daqui do Estado irmão ao 
qual devemos cada vez mais 
nos unir, envio aos meus con
terrâneos as minhas afetuosas 
saudações, com votos de cons
tantes felicidades.

NEREU RAMOS

, «Através de «O ESTADO», órgão que honra as tradições da boa imprensa da terra bar- 
riga-verde, desejo expressar a alegria e a honra com que o Paraná, recebe hoje, no abraço fraterno da sua estima, a figura invulgar do Ministro 
Nerêu Ramos, que, sempre de
dicou a nossa terra, o apreço da sua amizade.

Na sua pessoa de insigne homem público e marcante 
personalidade de Chefe saudamos o nobre povo irmão de Santa Catarina 13-7-57.

MOYSÉS LUPION»

Apreensão de contrabando
Havendo o E s t a d o -  Maior da Armada tomado conhecimento de contrabando embarcado a bordo do petroleiro nacional «Ceará», foi planejada uma manobra conjunta de 6 navios de guerra, sob o comando do capitão-de-fragata Mário Ferreira Braga, a bordo do contratorpedei

ro «Marcílio Dias», com o auxilio de um avião da FAB e da Estação Radiogoniométrios do 3o Distrito Naval.Iniciada no dia 6, a manobra foi concluída no dia 9, às 11 horas, com a apreensão em alto mar, ao largo da costa de Pernambuco, de contrabando de whisky,

perfumes e tecidos.Da operação partici pou o Superintendente da Fróta Nacional de Petroleiros, capitão-de-mar-e- guerra Arthur Oscar Saldanha da Gama, que se encontra a bordo do referido navio, procedendo a inquérito administrativo, para apuração de responsabilidades».

«Ombus entre Porto Alegre e Curitiba»
O Expresso Lajes de Transportes Ltda. e o Expresso Curitiba Lajes Ltda levam ao conhecimento de seus clientes e passageiros em •Teru' nue no dia Io- de julho do corrente ano, inauguraram conjunta- uientè uma nova linha de Ônibus, entre: CURITIBA e PORTO ALEGRE, perfazendo o referido percurso em 16 horas.

A referida linha tem seu ponto de almoço nesta cidade, partindo simultaneamente para Pôrto Alegre e Curitiba às 13 (treze) horas, diáriamente exceto aos domingos.
Partidas de Curitiba às 4 horas e de Pôrto Alegre ás 3,15 horas.
Êstes serviços estão sendo feitos em nóvos e luxuosos Ônibus, recentemente adquiridos nelas empresas.
Informações:
Estação Rodoviária, sita á Rua Manoel Thiago 

fone 248.
de Castro, 77,

Ladrões ‘pesados1
Após muito suor e muitos esforços, dois indivíduos conseguiram «retirar» mansa e pacificamente duas malas de uma das casas pertencentes à zona do meretrício, na madrugada de ontem. Apesar de já «manjados» da policia local, os indivíduos em referencia arriscaram mais uma aventura desse quilate, sendo, porém, «engatados» pela patru lha que se achava de serviço no local. Vindo de «carona» para a Delegacia, em carro oficial, e verificado pela «justa» o conteúdo das malas que levavam consigo, os dois indivíduos fizeram cara de madalenas arrependidas: acontece que

sómente existiam nas mesmas indumentárias comumente usadas por artistas, ou seja bala- gandãs, mascarás, cabe leiras postiças, fantasia de india, preparos de ondulações, pregadoies de diversos tipos, luvas de nylon, brincos, turbantes, chapéus tipo toureiro, penas de diversos pássaros, quadros próprios para mulheres e outras peças imencioná- veis do ^guarda-roupa feminino. Remoendo intimamente sua desdita os dois «heróis» foram recolhidos ao xadrês onde lamentam sua falta de sorte, protestando intimamente contra o lou- gro em que cairam. . .

Auxiliar de EscritórioPrecisa-se moça para o cargo acima, firme em cálculos, com noções de contabilidade e boa datilografa.Cartas de próprio punho para a Caixa Postal, 6 - Lajes.

Associação Ruial do Lajes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De ordem do Sr. P residente e de acordo com os e s 
tatutos sociais, em seus artipos 21 e 32, convoco os Srs so- cio8 para a reunião de Assem bléia Geral Ordinária a rea lizar se em prim eira convocação, a 4 de Agosto do corren te ano, as 14 horas afim de tra ta r se dos seguintes assun
tos; a) tom ar conhecim< nto e relatório do Sr. Presidente,b) discutir e votar o p arecer do conselho fiscal sobre o balanço do exercício  findo.

c) eleição e posse da nova diretoria.d) discutir e resolver quaisqi/er assuntos de in teresse 
ria classe.Não havendo número legal de associados para a r e a lização da m encionada reunião, ficará m arcada segunda convocação para dia 11 do mesmo mês, funcionando a as- 

Rembléia com qualquer número de socios.
Lajes, lü de Julho de 1957

HORY ROSA HIBE1RO 
I o S ecretá  io

M A R A J O A R A  — apresenta, amanhã, domingo as 7 e 9,15 horas
O Filme de grande sucesso mundial, aclamado como um dos maiores do ano:

reievando ao mundo o soberbo talento de Ernest Borgnme e de Bestsy BlairM A R T Y -  Uma produçã» UNITED de alta cU: se!
DOMINGO — às 4 horas: Unica apresentação da ÒRQUESTR A_ DE MARIMBAS

>
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20-7-57 CORREIO L AGE ANO
Educação de Adultos

Educação fundamental pelo radio
Transita na Cam ara d o s , tituição, no pais, de um eis do que faz na Colombia a

Deputados um projeto de lei tema de educasão fundamen visando a possibilitar a in s - lta l  pelo radio, à sem elhança
Centro Civico Cruz e Souza

EDITALAssembléia geral
De ordem do senhor Presidente  e de acôrdo com o 

Titulo IV, art. lí) dos estatutos, convoco todos os sócios quites do Centro Civico Cruz e Sousa, para uma assem bléia geral, no dia 28 de julho do corren te ano, às 14 horas, na séde social, a fim de se tra ta r da reform a dos es
tatutos. Lajes, 18 de julho de 1957 João Celestino dos Santos Io S ecretário

Ação Cultural Popular, 6ob a direção de M onsenhor Sal- cedo, com a assistência  técn i
ca da Unesco,

O projeto  estabelece  as condições em que as organizações estatais, au tarqu icas e 
p articu lares in teressadas poderão beneficiar se de sub venções do M inistério da Educação e C ultura para  o estabelecim ento  e m anutenção de escolas radiofônicas de educação fundam ental. 
(In terpress SEA)

Nota da de Policia
O senhor Ten. Cel. Jubal Coutinho, Delegado Regional de Policia, com unica que, te “ ^o de segu ir à Capital em 

objeto de serviço  da INSPETORIA DE VEÍCULOS E 1RAN- SITO PUBLICO de6ta cidade, ne6ta data, de conform idade com a Lei, passou o exercíc io  do cargo  ao senhor Alcides
A legrete, Delegado de Policia.Ten. Cel. Jubal Coutinho 

Delegado Regional de Policia

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n°372 Telefone n- 266

fOGÀO A GÁS LIQUIDO EHGARRAfADO

O O novo fogão a gãs liquido engarrafado GERAL 
ê um complemento indispensável as residências 
modernas e confortáveis.

•  O novo fogão a gãs liquido engarrafado GERAL è 
urna expressão de economia.

® A palavra GERAL registra a virtude de um fogão: 
G, garantia; E, econômia, R, resistência; A, acabamentoj 
L, linha

---------  DISTRIBUIDORES exclusivos nesta região ------

BERTUZZI ,  R I B A S  & C I A.
COMERCIO — ATACADO — VAREJO — REPRESENTAÇÕES 

Rua 15 de Novembro, 306 • L A G E S .  S.C. — Fones. 295 298

^
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CORREIO LAGEANO

t e s O C I H L
Crônica
------CREPÚSCULO —

CLELIA
C«minnha5lenta pelo m atagal silente a tarde cor-de-ro*a.Uma orgia de arvores e6treitam ente ab raçadas mostra  o instinto selvagem  e prim itivo da floresta virgem. Dos 

a rbustos que procuram  ganhar altura, sobe a força estuan- te  da seiva que faz c re sc e r  o roseira l e o cardo agreste.
Na floresta há uma saraban  la de flores a pender de paineiras enorm es, de parasitas a resv a la r indolentes das altivas palm eiras.
E quando o sereno desce o veu da tarde  sobre os verdes troncos do bosque bravio, há que ver os d erradeiros laivos de sol a perfu rar a densa rem agem . Há que vê-los, tentando d esb rav ar a e tern  penum bra de mil a r 

vores e mil ram os en tre laçados numa vertigem  louca de galhos e folhas.
Nenhum sol pode p en e tra r a escuridão da flo resta  vir gem. L sentim ento nenhum jam ais se aninhar» em corações bravios e nas almas e rran tes, em corações pequenos como o seu, em alm as lim itadas como a sua. . .

GENTE NOVA
Foi enriquecido, dia 6 do ce> rente o lar do nosso p a r

ticu la r amigo Ivene Montc- n ,ro  e da sua exma. espo- 
s com o nascim ento da 1 da garotinba que na Pia Batism al recebeu o n me de 
IVa NA ocorrido na residen cia  do distinto ca^al.Ao sr Ivens M omenegro e 
à sua digna consorte , os nossos parabéns.

LAR E M  FESTA
Acha se em festa, desde o dia 4 do corren te , o lar do sr. Tarm osino Lisboa de Andrade e de sua consorte do 

na Joaquim* Marta Arru-la A ndrade, com o nascim ento da garo tinha CELY, ocorrido  
na re8> lencia do distinto ca sal, à Rua Lauro M uller. Nossos parabeus.

Empossada a Comis-, 
são Organizadora do 
VII Congresso Nacio

nal de Jornalistas
Realizou-se na Associação 

B rasile ira  de Im prensa, a so - | Iene posse da 1 om issão O rganizadora do Vil Congresso 
Nacional dos Jo rnalistas, p re
sidida pelo sr. H erbert Mu- 6es, cujo objetivo é p rep ara r  o conclave dos profissio
nais de im prensa em se tem 
bro próxim o, no Rio.

0* trabalhos foram abertos 
pelo jornalista  Luiz F e rre ira  G uim arães, p residen te  da F e
deração  Nacional de Jornalis 
tas, que após constitu ir a m esa, deu pos6e h Comissão O rganizadora do Congresso, cu 
jos nom es foram lidos pelo sr A iisteu  Aquiles, que se 
c re tariou  os trabalhoi.

Não dê esmola: 
contribua para a SLAN

Sr. Aivaro Ramos 
Vieira

F este ja rá  seu natalicio , a m anhã, o sr. Álvaro Ramos Vieira gerente do G rande 
Hotel Lajes, e elem ento que de«fruta de largo circulo de relações -m nossos me os quer pela trad ição  de fam ília como pelas suas qualida 
des pessoais.Ao prezado e distinto ani versarian te , os nossos votos 
de perenes felicidades ex  
tensivos à sua familia.
t-
*■ ..J/fc/a noi/a , 

aos cabelos /

EDITAL
Luperclo de Oliveira Kõeche, Oficial do Itegistro Civil e Escrivão de Paz do primeiro distrito, município e comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina, na forma da lei etc.
Faz saber que pretendem casar JOSÉ TEnSINI, solteiro, nascido em Brusque, comerciàrio, filho de Pe- Jro Tensini, e de dona Mathilde Tensini, e NAljKELlNA BUCK, solteira, nascida em Lajes, de ocupa çflo doméstica, filha de Aniceto Buck, e de dona Ernestina Silveira Buck
Lajes, 12 de julho de 1957,

. . . com pequena entrada.
. . . e por mês quase nada 1

Rádios de mesa !
Rádios de cabeceira !

Rádios a luz, bateria e bateria e luz 1 
Eletrolas de m êsal

Eletrolas de alta fidelidade 1 (High fidelily)
. . das mais afamadas marcas, em finos móveis, de embuia, marfimmogno e outros mais !

General Electric - Philips - Telefunken - Astoria - Telespark
Eis o que lhe oferece neste mês de Julho

F E R N A N D E S  & C I A.
Comércio e Representações

Quintino Bocaiuva 80
VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS OPAGAMENTO 1

— a mais moderna lavadeira automática do mundo

•  A  um simples toque de seus 

dedos BENDIX lova 4 kg de 

roupa po r apenas 40 centavos.

•  Seu exclusivo processo de 

lavar p ro longa  a v ida  ú til dos 

tecidos -  econom izo uma 

fo rtuna  em roupa.

•  Bendix é con tô rto  e 

eccn mia com nrovada em 

ma s de 3.5' .000 la res

no mundo in o.
Assista a u m a  d e m o n s 
tração s e m  c o m p ro m is s o

A dquira a sua Be x por:
31.700,00 em 10 prestac vj da — A vista bonifica- » de 3.170,00 ca -  d^Cr$ 1.000.00

------- ----------  AGENTES AUTORIZADOS BENDIX ------------------

Comércio de Automóveis João Buatim S ....

Rua Mal. Deodoro, 305 - fone 255 C.P. 31
Só o Revendedor Autorizado pode garantir a perfeita assistência técnica à sua Bendix
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In 1 hiHttl És ttrlos É2a Guerra
ponsáveis pela construção do monumento informam que dentro de dois anos estarão concluídos os trabalhos de vez que o contrato pre- ve este prazo.

Sub-ten. Francisco P. de Oliveira
Procedente de C ascadura 

Distrito Federal, onde serve na ]a. Cia. Comunicações 
Hlindóda chegou ã Lajes, em goso de férias, o nos*o con te rran eo  sub tenente Franci6 co P ere ira  de Oliveira, onde desfru ta de elevado conceito 
e largo circulo de am izades.

— SR. NEY OLIVE

O digno militar iniciou sua 
c a rre ira  no ~° Batalhão Rodoviário, aquarte lado  nesta cidade, conquistando, mercê 
dos seus esforços e d e d ic a ção, o posto que e ra  ocupa 
no Exército.Ao prezado visitante, pois, 
nossos votos de feliz p e rm a
nência no P rincesa  da S e r 
ra

Despachos procedentes do Rio nos informam que com a presença do Marechal Mascarenhas de Morais, presidente da Comissão jde Repa- triamento dos Mortos do Cemitério de Pistóai, realizou-se, no aterro da Glória (Praça do Congresso) uma solenidade para assinalar o inicio da construção do Monumento aos Mortos da

2a. Guerra Mundial.Por iniciativa dos Engenheiros Hélio Ribas Marinho e Marcos Kon- der Netto, vencedores do concurso público para a construção do Monumento, foi oferecido à comissão de Repatriamento dos Mortos do Cemitério de Pistóia e à sociedade carioca um coquetel que se realizou no próprio local das obras. Os res-

Encontra se em Lajes, a serviço da firma Herm es Macedo SA  da qual é prom otor de veDdas, o sr. Ney Oli vó, residente na Capital pa
ranaense

O sr. Ney Olivé esteve em visita a nussa redação, arom  panhado do sr. Selio Melin, 
m antendo cordial e agrada- 
vel palestra .

ra
Compre baterias «F O R D» completamente carregadas

1

e
1

1

1

PHILIPS Tenha mais um radio
------------ EM SUA CASA. . .  --------------

. . .  E QUE SEJA PHILIPS !

& L i 3.
COM. E REPR.

Distribuidores PHILIPS para esta cidade apresentam sensacional oferta ven
dendo rádios PHILIPS com apenas

f
Com os receptores «PHILIPS» V. terá mais sorkrijc.de em seu lar, maior satisfação

pelo bom emprego do seu dinhe:ro

V I S I T E

( F e r n a n d e s  & Cia.
COM. REPR.

9 crediário mais elástico da cidade
... E compre agora mesmo o seu novo aparelho

PHIL IPS!

^ 0\Vt. C&M)

¥xúJp CmávwJ)i MÍ3
RÁDIO

PHILIP
DE BATERÍA
BR 346-V

I  Ü
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6 página

cante ceseja prom ovtr com
petente ação indenizatória por perdas e danos e lucros cessantes, tão logo tenha! o re
sultado do Egrégio Tribun-.l de Justiça do Estido, mesm.. 
que não lhe seja favorável a decisão; 5°) - Que deaDle d-, resultado já obtido, fácil seria ao Suplicado desfazer-se de seus bens imóveir, ou móveis 
ou somoventes, perecendo toda e qualquer garantia de execução da ação futura; 6°)- Que é facultado aos que queiram prover a ressalva de direitos manifestar sua intenção 
mediante protesto judicial na b rniH do ârt. 720 e seguintes, 
do Código de Processo Civil; 7o) - E sendo de interesse le- gftimo d» Suplicante que se não venda os bens do Suplicante que” se não venda os bens ao Suplicado, garantia da 
competente ação ordinaria de indenização por perdas e danos e lucros cessantes, ou 
qualquer outra julgada conveniente aos interêsses do Suplicante. REQUER que ,se digne V. Exa. de mandar no- 
tificacar o Suplicado HELEO- 
DORO BERNARDINO DA COSTA, acirna qualificado e morador no lugar referido, bem como sua mulher, do protesto que óra se faz de que se ri promovida ação de anulação de qualquer ato de alienação «inter-vivos» dos bens que possuir, bem como os de 
on^ração sôbre qualquer forma e de qualquer valor pa
trimonial, sejá imóvel, móvel, 
veículos ou semovpDtes. REQUER mais a notificação por meio de edital publicado na forma da lei, de terceiros certos e incertos para que conheçam da intenção do Suplicante. REQUER, outrossim, seja notificados os Senhores Oficiais do Registro de imóveis e Hipótécas da Comarca do protesto que se faz, anotando- o I o Ofício para que anota no de 6.298, folbas 79v, a 80, 
do Livro 3K, para com isto prevenir qualquer inteieSsado, REQUER, afinal, que, feit s 
as notificrções, sejam ao Autos entregues ao Suplicante de aeôrdo com o que dispõe o art. 723, do citado Código, in- itependentemente de traslado, pelo que, dando à preeen- te 0 valor de Ci$ 1.000,00 para efeitos fiscais, P.|E . DEFE
RIMENTO (6obre selos legais de petição) pp. Osmar Dutra. DESPACHO: - A. Como re quer. Lajes. 10 7-1957. (a.) W ilson Vidal Antunes -  Juiz de Direito em exerc, na la  Vara.» E para ninguém possa alegar ignorância, muito especialmente os terceiras certos e incertos, quanto à in
tenção do Suplicante, passou- se o presente edital para publicação na forma da lei. : Dado e passado nesta cidade de Lajes, aos quinze dias do mês de Julho de mil nove
centos e cincoenta e Sele (15-7-1957). - Ea, W aldeek 

[Aurélio Sampaio, Escrivão Cp Civel, o datilografei, subscreví e também assino. • Seh s afinal.
Wilson Vidal Antunes 

Juiz de Direito Substituto
W alderk Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

A renda no» concessionários IH em L i j n

COMÉRCIO E REPRESENTIÇÕES 6. SOCRS S / l
Rua Cersnel Cordóva, 4J»

Adquira um a IH "sêco-carregada” 
e V. terá uma bateria realmente 
nova , com tôda a energia nela 

armazenada pela fábrica.

I
I
I
I
I
I
I
I

A bateria IH “ sêeo-carregada” è 
mantida sêca e selada até o mo
mento de entrar em uso. Vinte 
minutos depois da simples adição 
do líquido ativante, a bateria está 
pronta para entrar em ação, isto é, 
apenas o tempo necessário para 
instalá-la no seu veiculo.
S ua ba tería  asada tem valer. Eirtrepue-a 
com o p a r te  do  p a g a m e n to , q u a n d o  
adquirir sua nova bateria  IH  *'*dco-carrrgada' \

O doutor W islon Vidal Aq- tunes, Juiz de Direito da Pri- iti ira Vara da Comarca de 
L:*jes, Estrido de Santa C atarina, na forma da lei; etc.
Editai de Protesto pa
ra ressalva de direito

Faz saber a todos quantos o presente edital de protesto 
para ressa lta  de Direito virem interd8sar possa ou dele conhe- cjm ento tiverem , que por
Sarte  de WENDOL1NO DE- 

AT1N. por seu procurador c advogado doutor Osmar Du
tra lhe foi feita a seguinte pe- 
tição: «Exmo Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Lajes. WENDOL1NO DEBAT1N, b ra 
sileiro, solteiro, m otorista, a- 
tualm ente residente e domiciliado em Blum enau, por seu advogado abaixo firmado (Ins
trumento junto), vêm expôr e requerer a V. Exa. o seguinte: 1°) - Que em data de 4 de 
iezembro do ano pp., ,em ra

zão de uma tem erária ação d* Reintegração de posse, digo, de Busca e Aprensào proposta pelo Suplicante Heleo- doro Berrardino da Costa, brasileiro, casado, com ercian
te de gado. residente e domiciliado no lugar Bocaina, dea- 
ea Comarca, teve que com parecer em Juizo para ofere
cer Embargos de Tercéiros à referida busca e apreensão; 2o) - Q ue, em virtude disao, 
o caminhão de sua proprieda
de, objeto da referida ação, foi depositado em Juizo (Comarca de Blumenau), onde 
permanece até que seja concluída a aç io  de embargos, cuja sentença, em primeira instância, foi favorável ao Suplicante, dela recorrendo ao Tribunal de Justiça o Suplica
do, então Embargado; 3e) - Que 
já faz mais de sete (7) meses 
que õ veículo de 8/ proprie. 
dade está depositado sem que 
pudesse mais ser usado no 
transporte de mercadorias pa

ra Sã» Paulo e Porto Alegre, ocasião da apreensão acima mistér a que se dedicava por | referida; 4o) -  Que o Supli-

M E D I C A
DE SENHORAS E CRIANÇAS

Edifício Armando Ramos - l - pavimento sala 2
RUA CEL. CORDOVA 
Telefone Residência 288

Apartamento para alugar
Atenção! Atenção! senhores in teressados: a luga-se  um 

ótim e apariam ento  na rua Emiliano Ramos n° 204, com 11 peças, tra ta r  no local com o proprietário .
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lEsrrsi

Transportes Aéreos Catarinense S.A.
Oj&SBKXVtFT. I KSK ETvHIEüEEI' Z £L 5B B E 33E JB H E & nB £

Séde em Florianópolis S. C.

r i

Horários de e para L A G E S
DOMINGOS
SEGUNDAS

chegadas às 14:30 De saidas às 14:50 Para Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis Videira - ío i;ab n  e Chapacó
Chapecó -.Joaçaba e VideiraFlorianópolis - Raiai - Curitiba - São Paulo e Rio Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai e Florianópolissaidas às 15,30 Para Porto Alegre

chegadas às 11,55 De saidas às 12,15 Para chegadas às 15,10 De

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De saidas às 09:40 Para
chegadas às 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:õ5 De saidas às 10:15 Para
chegadas à 15:05 De

saida6 às 15:25 Para
chegadas às 09:55 De saides às 10:15 Para

Porto AlegreFlorianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá- Santos e Rio
Rio - Sant06 - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai e FlorianópolisVideira - Joaçaba e Chapecó 
Chapecó - Joaçaba e VideiraFlorianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá- Santos e Rio

Rio Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajaie FlorianópolisVideira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e VideiraFlorianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá- Santos e Rio

T A  C Transprotes Aéreos Catarinense 5.A.
AGENCIA EM LAGES: - Rua 15 de Novem bro - Fone: -2 1 4

I
T A C às suas ordens

nvíA t f
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
O Doutor Clovis Ayres 0 3 - 

ma, Juiz de Direito da Prim ei
ra V ira da Com arca de Lajes, Estido da Santa Catarina, na forma da lei etc.

EDITAL DE CITAÇÃO
Faço saber aos que o presente edital dn citahão com o 

prazo de trinta (30) dias v i
rem, d«le conhecimento tiv e rem ou interessar possa, que

por parte de Sebastião Rodri
gues de Jesús, brasileiro, lavrador, casado, domiciliada e 
residente no distrito de Painel, desta Cornarei, rne foi feita a seguinte PETIÇÃO; - „Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da la. 
Vara desta Comarca»' Sebas
tião Rodrigues de Jesús, b rasileiro, cagado, lavrador, domiciliado, e residente no Distrito de Painel, desta Comarca, por seu advogado, vem.

com o devido acatamento presença de V. Excia., dizer e 
requerer o seguinte: - Io) - Que há mais de trinta anos, vem possuindo mamã e paci- ficamente sem oposição, nem interrupção de qualquer espécie o terreno de campos e matos e facbinais, situada na Fazenda Santo Antonio do Caveiras, nn Distrita de Painel de ita  Corraarca, com a 
area Superficial de duzentos e cincoenta mil metros quadrados, confrontando com te rre 
nos de Bernardino Pessoa e de José Mello Amarante com terreno de Roberto Hugen de Liz, Nestor Hugen de Liz e 
de Domingos Procopio. - 2o Qj:e o requerente possue esta area como sua integrada no 
dominio das construções ou benfeitorias nelas existentes. 3o) - Que, em tais condições, nosiuindo o requerente por si 
e por seus antecessores essa area, há mais de trinta anos. sem oposição nem interrupção, 
como seu, na forma do art. '52, com fundamento no arf. 550, todo* do Cód. Civ. Bras., quer, agm a, provando a su* 
indiscontinuida posse mansa e pacífica, obter pela preiente ação reelam atória de usuca
pião o título para o respectivo direito de transcrição no Registro de Imóveis, pois são 
dispensáveis, os requesitos do justo título e de boa fé (Cod. 
Civ.Com.Vov, 3 e Sá .Pereira Man.Cód. Civ. Bras. pág. 232): 4°J - Qup «ssim sendo, na 
forma dos art 455 e seguintes do Cód Nac.Prc.Civ. aplicáveis 
ao caso mb-judice, requer a 
V. Excia., que se digne marcar dia e hora, com ciência 
da Prem otoria Publica, ja justificação 1NIT10 LITlS, co 
mo o depoimento das te s te munhas, cujo rol adiante se gue, o que concluído se digne le julgar a justificação, mandando apos citar os confron- 
tantes do imóvel acima descrito, bem como o Dr, Curador de Auzentes, para com o prazo de trinta dias, por edital, para ciência dos in tere i- -ados incertos e desconhecidos, se quiserem contestar a presente ação ordinária de- 
caratória de usocapiào, ua qual se pede seja declarado o dominio do requerente sobre a aludida area de terreno, 
orosseguindo-se no feito na forma da lei. até fina sentença e execução. Dá se ao presente feito o valor para a ta xa judiciária de dois mil e 
cem cruzeiros (2.100,00). indica-se como meio de prova depoimento de testem unhai, depoimento pessoal, vistoria com aibitram ento ' e ‘ mais prova 
que se fizerem necessárias ao 
esclarecimento dos fatos alegados neste i feito. Rei de tes
temunhas'. Roberto Hugen dt Liz Nestor Hugen de Liz D«i- ming' 6 Pr copio. Todos residentes n« Distrito de Painel. 
Berbardo Pessoa. N estes te rmos: P. Deferimento. L ajes 
8 de feverajro de 1957. (a) Viário Teixeira Carrilho. «-Feita a^justificação com a ouvi da de testemuohas, foi proferido o seguinte DESPACHO: «Façam-se as citações referidas. Lajes, 25 de junho de 1.957. (a) C. Gama». - E para que ninguém alegue ignorân

cia, muito especialmente os interessados incertos, passou- se o presente «ditai, que será publicado e afixado na forma 
da lei. Dado e passado nesta cidade de Laje6, aos primeiros dias do mes de julho de mil novecentos e cincoenta e sete.-Eu Waldeck Aurélio Sam

paio Escrivão do Civel, e Comercio da la. Vara, o datilografei. subscreví e assino. Selos afinal.
Clovis Ayres Gama Juiz de Direito da la. Vara.

W aldeck Aurélio Sampaio Escrivão do Civel

Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

REQUERIMENTOS DESPACHADOS Dia 19 de junh > de 1957N' 1091 - 14-5-57 - Anselmo Merhle • Licença para construir 
muro no terreno do Sr. Luciano Pereira -  Sim.

N‘ 1221 - 31-5-57 - losé Anthero Schweitzer -  Aprovação de 
planta e licença para construir casa de madeira - Sim.

N' 1233 - l ’-6-57 - Dorval Maeêdo - Ligação dágua - Srtr.
N' 1288 - 7-6-57 - Jovanil Rodrigues Nunes -  Licença para

fazer melhoramentos em seu prédio - Sim, após pagam ento do que fôr devido.N' 1290 - 7-6-57 - Construtora Comercial Ltda. - Licença para Construir uma garage de madeira em 
terreno do Sr. Edmundo Arruda, à rua 15 de Novembio - Indeferi Io.

N' 1326 - 14-6-57 - Osmar Correia - Licençi p -ra  construir 
um prédio à rua Pereira O liveira -  Jun te - a planta.

N' 1336 - 15-6-57 - Eloi Borgei Flgueiró e Atanásio C. Oli
veira - T ransferência de terras era campo Belo do Sul -  Sim, após pagamento do que fôr devido.

N‘ 1337 - 15-6-57 - J. Macha io de Liz - Lançamento de casa de calçados e artefatos de couro - Sim, após pagamento do que fôr devido.
N 1339 - 15-6-57 - Altimiro Antunes dos Santos - Transferência de casa e terreno foreiro - Sim, 

após Oigamento do que fôr ‘devido.N' 1341 - 17-6-57 - A ristides Luiz da Silva -  Transferência 
de terreno foreiro -  Sim, após pagam ento do que fôr devido.

N‘ 1342 - 17-6-57 - Dalmo A m irante Ferreira - Transferência de terreno de propriedade -  Sim após pagam ento do que fôr devido.
N' 1343 - 17-6-57 • Joaqui n Alves Sobrinho - Transferência de terreno de propriedade - Sim, após pagam ento do que fôr devido.
N' 1344 - 17-6-57 - Pedro Ângelo BatístHa - Tranferência de terreno de propriedade - Sim, após paga mento do que fôr devido.
N' 1348 - 17 6 57 - Libório Schmaedecke - Lançamento de Escritório Comercial - Informe se o lan

çamento deve ser feito em nome da Firma ou de L.ibório Schaedeck».
N' 1346 - 17 6-57 - Osval io Mendes Matos -  Transferencia de casa e terreno de propriedade - Sim, após pagamento do que fôr devido.
N' 1347 - 17-6-57 - Antô do de Moura -  Licença p,ira fczer m elhoiam entos em seu prédio sito no 

Morro do Pôsto - Sim.
N' 1345 - 17-6-57 - Alzrmiro L»urentino da Silva - Transfe rência de terreno de propriedade - Sim, apó> pagam ento do que fôr devido.
N' 1353 - 17-6-57 - Sociedade Beneficiente «Seara do Bem» • Ltcenç» para construir um galpão de madeira no Conta Dinheiro - Sim.
N' !364 - 18-6 57 * Jorge Dias do Prado - Transferência de terras em São José do Cerrito - Sim, após pagamento do que fôr devido,
N' 1355 - 18-6 57 - Sebastião Cordeiro - Lançamento de botequim - Sim, após pagamento do que 

fôr devido.N' 1366 - 18-6-57 - Cristina Bubiela Nascimento - Lançamento de uma Pensão - Sim, após paga
mento do que fôr devido'

N' 1367 - 18-6-57 - João Maria Maluch» Leite - Lançam ento de uma alfaiataria - Sim, após pagamento do que fôr devido.
N' 1368 • 18 6-57 - Leudelino de Souza Medeiros - Transferência de terras cm São José do Cerrito Prove que está quites com a Fazenda 

Municipal.N' 1371 - 19-6-57 - José W altrick Vieira -  Licença para Je- molir um prédio nn Conta Dinheiro -  Sim, 
após pagam ento do que fôr devido.

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
Edital de Citação

O Doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da Prim eira Vara, desta Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.
Faço saber aos que o pre- seute edital de citação, com 

o prazo de se isen ta  dias (60), virem, dêle conhecim ento ti verem  ou in te ressar po68a, 
que por parte de MARIA INÁCIA BONFIM, brasileira, 
casada eclesiasticam ente, do mestiça, domiciliada e resi 
dente nesta cidade de Lajes, me foi feita a seguinte PETIÇÃO: - «Exmo. Sr Dr. Juiz de Direito da la . Vara d esta C om arca de Lajee. - MA
RIA INÁCIA BONFIM, brasileira. casada eclesiasticam ente, dom éstica, dom iciliada e residente nesta Cidade de Lages, na qualidade de tutora nata de seu filho me
nor im pubere ANTONIO CAR LOS BONFIM DO NASCIMENTO, por 6eu assisten te judicial, que êste assina, quer 
propôr contra os ascenden tes, descendeutes ou co laterais, por ventura existentes 
MARCIRIÜ CONSTANCIO DO NASCIMENTO, a necessária ação ordinária de in vestigução de paternidade e 
petição de herança, fim de jud ic iam en te , se r reconhe
cido íilho natural de MAR- ' RIO, digo, MARClRiO CON - FANCIO d o  n a s c im e  topara gozar le todos os direitos e bens, tudo de ac o rdo com art. 3'>3, n° i do Cód 
Civ. Bras - O Fato - O in vestigado .Mareicio Con6tan- 
cio do Nascim ento .p o r  lo n gos anos até seu falecim en
to viveu e u  coneubiuat' com a mãe do m enor impubere Antonio Carlos Bonfim Nascimento, vivendo Da m esma casa, t r do esta e< ncum biua as regalias de mulher 
asada, dando-lhe todo o con- iôrto com as despesas do lar, guardando l e  a mais 

com pleta fidelidade sexual. Durante êste cor cumbinato nasceu o m enor Antonio Carlos Bonfim do Nascimen to para quem o invesligado sempre teve os cuidados e carinhos de verdadeiro pai, tendo-o em sua companhia, escolhendo lhe padrinho e lhe proporcionando a assistência paterna em tódas as ocasiões. - Os pais do menor im pubere Antonio Carlos Bonfim do Nascimento eram solteiros, náo tinham entre si qualquer impedimento, nem parentesco (art 183 n°s I a IV do Cód.Civ.). - O Direito Baseado nos precisos termos do n°I do art. 363 do Cód. Civ Bras. e que se fun da o pedido da A., como re presentante legal de seu filho, m enor impubere, ainda

mais corroborado pela posse de estado do filho do investigado MARCIklO CONs T aN- CIO DO NASCIMENTO e se essa posse de e6tado por si 
só fundamenta a procedência de uma ação de investigação serve, no entanto, indiscuti
velmente para robustecer as provas produzidas e enquadrar à dita. ação o inciso já indicado do art. 363 do Código Civ Bras. -  Que oe fatos que a (posse de estado) ca racterizam  tem tanta signifi
cação que, aliados, por exem plo, a prova das relações se - xuaii quando a ação tiver 
tal fundamento, ou a outros fatos nos quais pode o piei to basear se, crearão , em fa vor do investigando, uma s 
tuação jurídica de IRRECU
SÁVEL im portância de vez que, pela sua própria conduta, foi o suposto Pai o primeiro a considerá-lo seu fi Iho, reconhecendo im plicitamente a fidelidade da mulher na época da concepção (Investigação da P atern ida
de-A.M da Fonseca, pág. 309). Sempre possuiu o m enor investigando, os três fatos ca- racteristico i da pos&e de e s tado «NOMEAI, TRACTATUS E FAMA», Sabe o investigando que seu pai deixou parentes, não os conhecendo, no entanto e nem sabe se «rada o onde vivem, requerendo, assim, sejam  os possíveis herdeiros citados, por edital com as form alidades legais e pelo prazo que V. Excia, determ inar. - Indica como meios de prova depoimentos de testemunhas, ju n tada de documentos, carta  ecatória para To a da ju risdição e mais prova que se izerem necessária ao esc la recim ento do alegado. Nêstes termos: P. Deferimento Lajes, 21 de março de 1957. (as) Mário Teixeira Carrilho As eistente Judiciário, adv ins
crito sob n° 392. • DESPACHO: Como pede. Fixo o ju lgado sessenta dias para c itação edital - l.ajes 26, «io março de 1957 (a) (.lovis Ayres Gama. E para que n in guém alegue ignorância mui to especialm ente os in te re s sados incertos, pa*6ou se o presente edital, que 6erá pu blicado e afixado na forma da lei. - Dado e passado n esta cidade de Laje6. aos vinte e sete dias do mes de marco do ano de mil novecentos e cincoenta e sete. - (27 3 1957). Eu, W aldeck Aurélio Sampaio Escrivão do Civel e Comércio da la Vara, o datilografei, subscreví e assino. 
Sèlo6 afinal

Clovis Ayres Gama Juiz de Direito da la Vara W aldeck Aurélio Sampaio Escrivão do Civel
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Dinastia da qualidade BR
A dquiram agorci com ^randss facilidades de pagamenic 

refrigerador BRASTEMP em trêis tamanhos diferentes
C O N Q U I S T A D O R

ftü nés
I M P E R A D O R

10,5 pés

BRASTEMP IMPERADOR

Brastemp Conquistador, tamanho médio, foi projetado e executado com todos os detalhes aperfeiçoadissimos que fizeram da Brasmotor uma das indústrias mais altamente especializadas do país.
O Brastemp Conquistador é um autêntico prodígio de aproveitamento de espaço interior, com linhas externas do mais impecável bom gôsto.

Atende, com requisitos máximos de beleza, luxo, espaço e utilidade.
Permite conservar.em temperatura ideal» uma quantidade muito maior de alimentos, com distribuição adequada.

E uma autêntica jóia que será o orgulho do seu lar.

Quem adquire um Brastemp IMPERADOR, CONQUISTADOR ou 
PRÍNCIPE, adquire o mais moderno e perfeito refrigerador fabricado

no Brasil
Façam uma visita e verifiquem em nossa loja os insuperáveis refrigeradores BRASTEMP,

absoluta garantia em vossos lares

------------  Concessionários exclusivos nesta praça ------------

Mercantil Delia Rocca, Broering S. A.
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro 158 - Fone, 253 - Caixa Postal 27 - LAJES, S.C
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Fraquissimos os jogos de 
amanhã na Ponte Grande

Amanhã a tarde no Estádio Municipal da Ponte Grande, terá sequencia o Torneio Estimulo, com a efetivação de duas pelejas.Nj encontro prelinar, jogarão os quadros do Atlético e do Palmeiras, encontro este que vem sendo aguardado com elevado interesse.No math principal da rodada atuarão os conjuntos do Flamengo e do Fluminense, num clássico Fla-Flu, mas que não desperta atenção dos espectadores devido a má colocação de ambos neste torneio.

SPRIN6ER

Tornoio Estímulo de juvenis
Tendo por local o Estádio Velho de Copaca- baua, teremos amanhã cedo, o prosseguimento do Torneio Estimulo na categoria de juvenis, com a realização dos seguintes encontros:Na preliminar jogarão os quadros do Cruzeiro e do Flamengo, enquanto que no confronto principal atuarão Aliados e Vasco da Gama, num velho clássico mirim.

%
i

porque deslisa sôbre qualquer piso

com

Campeonato varzeano
Na tarde de amanhã no Velho Estádio de Copa- c bana, teremos o inicio do 2' turno do certame varzeano. oportunidade em que serão levado a e- feito dois cotej0 6 .No primeiro jogo deverão defrontar-se os quadros do America e do JOC, ao passo que no match de fundo, teremos o jogo entre os elevens do do Az de Ouro e do Avenida.

Acertada a vinda do Independente de
Cuntibanos para o mês de agosto
E*tá praticam ente assen tada para  o dia 25 de Agos to, a vinda a esta  cidade do Independente de Curitibanog 

que naquela data d ev erá  enfren tar o S-C- C ruzeiro , atual 
1 nterninha do Torneio Estimulo.Como se sabe o estrelado, atuando em Curitíbanos a 
C-*rca de 2 m eses, foi espetacu larm ente  derrotado por 3,a0.

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudança de local. 
Provido de prático sistema 
de treio para lixc-lo no 
locol desejccío, SPRINGÉR 
é agora o mais avançado 
das refrigeradores racio
neis. - E, clém deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGcR apre
senta ainda:

•  s.s pés cúbicos
•  Interior e rt cér o» .1 togo
•  poria  optov-tilâve i
■ novo fftetio oc e o ç a i. suave
•  S ocos de garantia
•  p re to  be.n m oit m  conta

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

A E L E T R O L A N D I  ADnn rononai fnrHnvn s/n LAGES Sta. Catarina

Fortunato Marin & Cia. Ltda.

Madeiras brutas e beneficiadas
1  Organização especializada em beneííciamento de pinho

SERRARIA PROTRIA
VENDAS NO VAREJO E ATACADO

Serviço rápido e eficiente

Casas desarmadas para construções, aplainadas, para assoalhos, torros e paredes, madeiras bruias de
todos tipos e bitolas.

Travessa Cruz e Souza (próximo ao SENAI)
L A G E S  Caixa Postal 391 Telg. «ARC01R1S» Santa Catarina
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CORREIO LAQEANON o t i c i a s R o t a r i a s
—  • a  __ r l n  P n n c o l h n  P)irc\_

Ano XVII Lages, 20 de julho de 1957 — ! Posse do Governador do Distrito 465 - Posse do Conselho Dire-
■N OO i \ / i r 4 ^ i r o  D / m  m iõ n  Y _ C n O V fifn â  Q O fG SNEREU

COORDENADOR
Efetuou-se na manhã do dia 13 uo Catete. uma reunião convocada pelo presidente da República e à qual com pareceram . presidentes dos partidos que o apoiam no Congresso Term inada a reunião, o gabinete civil da presidência da República for

neceu à im prensa a 6eguinte 
nota,

«O presidente da República codvocou os presidentes dos partidos que apoiam o govêrno e atualm ente presentes no Rio, para uma troca de im pressões sobre os problemas relacionados com a coordenação inter-partidaria M anifestaram -se os presiden tes. Ademar de Barros, pelo PSP, Souza Neves, pelo PTS Bernardes Filbo, peio PR, Benedito V aladares pelo PSI), 
reiterando too s a sua inteira solidariedade e dos seus

RAMOS
DA POLÍTICA

partidos ao sr. presidente da República, bem como seu apoio polifico e parlam entar a orientação do govêrno e às medidas do seu io terésse  e iniciativa.Em consequência da troca de im pressões havida o p re 
sidente Juscelino  K ubitschek confiou ao m inistro da Ju stiça. Nereu Ramos, a missão de coordenar em nome do govêrno a at vidade dos p a r
tidos em colig ção no P arlamento visanuo perfeita a r ticulação entre  o Executivo e o Congresso. Com pareceram  também os srs. m inistro Ne reu Ramos Em baixador Amaral Peixoto e o chefe de gabinete civil da presidência, 
Vitor Nunes Leal. E n cerran do a reunião, o presidente 
Juscelino ag ra  eceu aos dirigentes partidários presentes a reafi m açâo de sus so lidariedade».

Sem duvida alguma, consti- tuiu-se em um acontecimento 
para Videira e porque não di- ze-lo, para todo o Rotary em Santa Catarina, a solenidade da Posse do Governador do Distrito 465, rotariano René Frey e a posse do Conselho Diretor do R.C de Videira.Já na sexta feira, dia 5 do corrente, começavam a chegar 
rotarianos de outras cidades e, a parte formal, atingia o c límax no banquete do Rotary Club de Videira, sabado, rea 
lizado no Clube Floresta.Por ocasião do mesmo, era empossado o Conselho Diretor 
do R.C. de Videira, que tem a frente dos destinos do Clube, 
para o periodo de 1957/1958, a figura dinamica, culta e simpática do Dr. Edilberto Pa rigot de Souza Filho, acesso riado por uma pleiade de ótimos rotarianos, o que consti- íue uma garantia da continua
ção de uma trajetória brilhante do Clube de Videira e da administração ábterior, que te
ve a sua frente a não menos credenciada figura de Ewaldo Reichert.A seguir, era atingido o momento culminante das festi
vidades, com a transmissão do

CIN £ TEATRO TAMOIO apresenta 
Amanhã - domingo ás 14 horas “JSfflSSSS.S0'
comJOSCARITO - GRANDE OTELO, CYLL FARNEY - JOSÉ LEWGOY 
e ILEA SOARES em

Os Três Vagabundos
às 16 - 19 e 21 horas —: .....r." .

A maravilhosa película mexicana em de3iumbranL7> c. lorido

cargo de Governador do Dis
trito, do rotariano Lothar Paul para o rotariano René Frey, do 
R.C. loca).Falar sõbre a evolução do Rotary em Santa Catarina, se
ria ter matéria para muitas edições, porem só queremos dizer, no maior dos resumos possível, que o Distrito 465 coloca-se cm posição destaca
da entre os Distritos de toda a Ibero-America c do Mundo 
Rotario, mercê do trabalho e dedicação de todos os ro tarianos do mesmo e da eficaz orientação de todos os seus Governadores anteriores e que, 
com a mais absoluta certeza o 
dizemos, terão em René Frey um digno sucessor, pois tem de todos os titulos para tal, como cidadão digno e util, e- xemplar chefe dc família, ro
tariano convicto e abalizado conhecedor da técnica e pra
tica rotarias.

Durante o banquete, ao qual 
compareceram todos os Ex- 
Governadores do Distrito, residentes em Santa Catarina, e 
delegações de 8 outros grandes 
Clubes, e a bolsista da Funda* 
ção Rotaria, Srta. Inezita Ne
ves, de Lages, usaram da palavra os Presidentes Ewaldo e 
Edilberto, o Diretor de Protocolo Pedro Ponzoni, o Secretário Euclides Brandalise, que 
relatou as atividades do R.C. 
de Videira, durante o ano findo, os Governadores Lothar 
Paul e René Frey, seguindo- se as saudações ao Clube local 
e aos Governadores René e Lothar, pelos rotarianos: Dante 
Martorano, R. C. de Videira; Nataniel Kirch, R. C. Porto União-União da Vitória; Anto- 
nio Parisi, R.C. Joaçaba; Oito Eggers Filho, R.C. de Concór
dia: Paulo Guimarães, R C. 
Florianópolis: Costa Neves, R. C. Caçador; Ewaldo Amaral, 
R.C. Curitibanos; Jaym e Do- rigatti, R.C. Rio do Sul e a
Reunião do Conselho

Srta. Enezita Neves, pelo R- 
C. de Lajes.Pelo Conselho dos Ex-Governadores, falou o rotariano 
Cleones V. Carneiro Bastos; como Ex-Governador, funda
dor do R.C. local, usou da pa
lavra João Eduardo Moritz c, 
cncerraram -se as suudações 
com uma poesia declamada pela Snra. Gentila Lopes,- em 
homenagem especial a Renc 
Frey.O comparecimento ao Ban
quete foi da ordem de 160 pessoas, autoridades, convida 
dos, senhoras, senhoritas e ro
tarianos.

Após ter sido dada como en
cerrada a reunião, o rotariano 
Roberto Wypych de União da 
Vitória, pediu alguns momen
tos aos presentes para apresentar uns números de magia, 
arte  de que é muito concehedor. 
O fato divertiu muito aos con
vidados e serviu para melhor 
ainda abrilhantar as festivida
des do dia.

Ao retirarem -se do local do 
banquete, os convidados e ro
tarianos presentes dirigiram-se 
ao Clube Vitória, onde^ tive
ram a oportunidade ’d e ‘ com
parecer a um grandioso', baile que perm itiu mais algumas 
horas de grande camaradagem

No domingo, com a colabo
ração da natureza, que r. 
brindou cora um radioso dia, 
um verdadeiro «Glorious Dny», como diriam os ingleses, fo
ram todos recepcionados em Butiá Verde, na residência do 
Casal Frey, onde realizou-se 
um churrasco com farta mesa de doces, jogos e brincadeiras, 
num ambiente agradavel e fi
dalga hospitalidade, onde pon
tificou um sadio companheiris
mo, com comparecimento de aproximadamente 200 pessoas, 
sendo a maioria, rotarianos e 
familiares dos Clubes visinhos.
de Ex-Governadores

Nos dias 7, à tarde, e 8, pela manhã, realizou-se a reunião do Conselho de Ex-Governadores do Distrito e que contou com a totalidade de seus membros, que residem em Santa Catarina:
JOÃO Eduardo Moritz - 47/48 - FlorianópolisArnaldo Suarez Cuneo - 49/50 - FlorianópolisCleones Carneiro Bastos - 55/56 - Lajes
Lhoíar K.J. Paul - 56/57 - Rio do Sul
Foram debatidos assuntos de interesse do Distrito e, ccu especial, resolvidos aqueles da alçada do referido Conseli , conforme as atribuições que lhe foram conferidas pela Conferência Conjunta de Curitiba.
Outrossim foram programadas as próximas reuniões o mesmo e que serão: Agosto, em Santos, para a Reunião con

junta dos Governadores e Ex-Governadores de todo o Bra il; Outubro, em Lajes, funcionando como Comissão de iea- ?.i 
de Governador, e Janeiro de 58, em Florianópolis, para serem traçados os planos da Assembléia Distrital.

, Prefeitura M unia palde Lages
Estado de Santa Catarina
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