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Já se encontra a venda came de Ia 
quaüdad^ sem osso

Conforme publicamos em 
nossa última edição, o sr 
Antonio Lisboa, sócio dire
tor da Charqueada São Se 
bastião, havia no s informado 
que, em virtude de upêlos 
recebidos estava estudando

em seus mínimos detalhes a 
possibilidade da venda de 
carne sem osso.

Feitos os devidos estudos, 
veio aquela direção autori
zar a venda em seus postos 
espalhados na cidade de car-

0  Governador Celso 
Ramos vem de nomear 
um grupo de trabalho, 
com a finalidade de or 
ganizar encontros regio
nais de prefeitos e verea 
dores em diversas re 
giões do Estado. Os pró
ximos encontros serão 
em Laguna e Tubarão. 
No município de Laguna, 
o Governador do Estado 
reunir-se-á com os edis 
dêsse município, Imbituba 
e Imaruí. No município 
de Tubarão, o chefe do 

executivo catarinense estará reunido com os pre
feitos e vereadores de Tubarão, Jaguaruna, Arma
zém, Braço do Norte, Grão Pará e Rio Fortuna.

Não resta a menor dúvida que êstes encontros 
regionais do Governador Celso Ramos com os 
prefeitos e vereadores dos nossos municípios, serão 
bastante úteis aos ;mesmos, pois muitos dêles 
serão estudados pelo govêrno do Estado nos seus 
mais variados problemas.

Dr. Renato Ramos da Silva na Secretaria 
sem Pasta

No dia de ontem, às 10 
horas da manhã, reali
zou-se perante o Gover 
nador do Estado e outras 
autoridades administra
tivas, a posse do Dr. 
Renato Ramos da Silva, 
como Secretario sem Pas 
ta.

A Secretaria sem Pas
ta que será confiada a 
um dos grandes valores 
do atual govêrno, que é 
o Dr. Renato Ramos da 
Silva, será o órgão de 
ligação entre o Governa
dor Celso Ramos e os 
diversos titulares das 

Secretarias.

Assumiu o Coordenador do Banco do
Estado

Realizou-se ontem à nador do ®aac? pgJ^e0tarde em Florianópolis, senvoivimento do R«!tado
Perante o Governador do de Sajite Catermí^criado 
Mado e outras autorida- recentemen celso
des estaduais, a solene pelo Governador Cel
Pos8e do Professor Alei- Ramos, 
des Abreu, como coorde

■ne sem osso, porém, sòmen- 
te de primeiríssima qualidade.

Essa carne foi lançada a 
venda ao público ao preço 
de CrS 17(1,00 o kg, cuja 
classificação é a mais rigo
rosa em sua qualidade, pois 
sòmente a carne de quarto, 
colchão, patinho e lombo é 
que são considerados de pri
meira qualidade para a ven
da sem osso.

Nos informou ainda o sr. 
Antonio Lisboa que, apela 
para o distinto público no 
sentido de verificar que não 
lhe seja vendida carne por 
primeira qualidade sem osso 
a não ser dos tipos que aci
ma mencionamos, pois é de 
seu máximo interesse que 
as carnes sejam vendidas 
exatamente pelos tipos e 
pelos preços estipulados em 
seu último aviso, e agora 
acrescidos sònjente com mais 
êste tipo de carne de pri
meira qualidade sem osso.

Outro aspecto é de que o 
público ajude na hora de ad
quirir a carne, que o peso 
lhe seja dado com exatidão, 
pois para tanto a pela para 
que cada comprador procure 
ser um fiscal no exato cum
primento das determinações 
que são dadas aos postos de 
vendas em nossa cidade.

Assim é que, agora a nos
sa população terá três tipos 
de carne diferente, carne de 
2a. com osso à Cr$ 100,00, car
ne de la. com osso à Cr$ 
140,00, e carne de la. sem 
osso à CrS 170,00.

Nessas condições, cada 
um poderá adquirir a carne 
que melhor lhe convier pois 
com estas categorias, enten
demos que chegamos a um 
ponto que foi possível ao 
menos favorecido pela sorte, 
comer uma caminha, pois 
com êsse preço da carne de 
2a. à Cr$ 100,OU kg com osso 
considerando que venha em 
um kg 30% de osso nessa 
época de gado ainda fraco 
de engorda, ainda teremos 
a carne à Cr$ 130,00 ao kg, 
preço baixo em vista do que 
se conhece aí por fora.

Dentro de poucos meses 
com a melhora da engorda 
do gado que é natural, serj 
ainda bem menor a porcen
tagem de osso, logo assim 
teremos ainda uma apreciá
vel redução no preço em 
função do aumento de peso 
de cada rez abatida.

Deputado Qsny Régis assumiu 
a Secretaria de Viação e

5

Obras Publicas
Perante o Governador 

Celso Ramos e outras 
autoridades estaduais, 
tomou Dosse ontem à 
tarde no cargo de Secre
tario de Viação e Obras 
Públicas, o Deputado 
08ny de Medeiros Régis, 
representante lageanona 
Assembleia Legislativa 
do Estado.

A investidura -de tão 
valoroso homem público 
naquela importante pas
ta do govêrno estadual, 
representa uma grande 
conquista do nosso mu-

nicipio no plano nolitico e administrativo do Es
tado, pois o Deputado Osny de Medeiros Regis, é 
uma das figuras mais proeminentes da nova ge
ração política catarinense.
Lages muito lucrará com isso, pois o reputado Osny 
de Medeiros Régis carreará para o nosso munici- 
pio inúmeras reivindicações que por certo serão de 
grande valia para o incremento da Princesa da 
Serra.

Congresso de Assem
bléias Legislativas

Representação de Santa Catarina compcsta 
de 8 deputados

A .delegação de Santa 
Catarina, que participará 
em Porto Alegre do 2o 
Congresso Brasileiro de 
Assembleias Legislativas, 
será composta dos seguin
tes deputados: Estivalet 
Pires, Ivo Silveira, Sebas
tião Neves, Orlando Ber- 
toli, Evilasio Nery Caon, 
bernando Viegas, Egidio 
Lunardi e Laerte Ramos 
Vieira.

A referida delegação 
partiu para a capital

gaúcha no dia de hoje, 
seguindo também mais 
o assessor parlamentar 
dr. Armando Calil Bulos 
e o jornalista limar Car 
valho. A delegação ca
tarinense será a que 
apresentará o maior 
número de testes, elabo
radas por todos os par
lamentares em conjunto, 
visando os mesmos so
bre os mais variados 
problemas da atualidade 
no sul do país.

h o  H M  W i l l
Sob a direção técnica 

do Dr. Ernani Rosa, ba
charel em Ciências Con
tábeis e Atuariais, e se
cundado pelos contado
res Elynor José Benthien, 
Herasmo Furtado e srta. 
Eneita Schenkel,acaba de 
ser fundado nesta cidade, 
à galeria Dr. Acacio, sa
la n 6, mais um escritório 
de contabilidade que le
va a denominação de 
“Serviços Contábeis e

Organização Ltda”(SCOL) 
A criação dessa orga 

nização contábil será de 
grande valia para o nos
so município, que tem ex
perimentado uestes úlii 
mos tempos um grande 
incremento em seu setor 
comercial e industrial, e 
mais ainda, por saber
mos que à sua testa es
tão contadores de gran
de renome em nossos 
meios contabilísticos

Assumiu o secretario executivo do PLAM EG
Realizou-se ontem cê- Gualberto, como Secre- 

do perante o Governador tario Executivo do Pia 
dn Fstado a posse do no de Metas do Governo 
engenheiro Dr Anne (PLa MEG), um dos moi

novos e importantes ór
gãos da atual admin s- 
tração estadual.

/
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E o Nilo continua. . .
Carmen Annes Dias Prudente

Milênios e milênios de História tem essa terra 
rável. Por essas margens reboaram as conquistas 
povo extraordinário, reinos tombaram, coroas

admi- 
de um 

caíram... e
o Nilo continua...

«Não somos um povo de múmias" — O 
programa renovador do govêrno Nasser — 
Acabando com os latifúndios — Visita ao 
Hospital Kars el-Aini — Entre um chá e um 
«masbut».

Chegamos ao Cairo num sábado e já aproveitamos o 
fim da semana para «tomar pé» no ambiente, pois meu 
marido começaria as aulas na segunda-feira. Durante tó 
da nossa estada eu sproveitei realmente, vendo tudo o 
que podia, enquanto êle ficava prêso aos seus afazeres, na 
Universidade ou no consultório. Por isso, aproveitávamos 
juntos, religiosamente, tôdas as horas livres.

«Religiosamente», sim, pois no Egito, sexta-feira . é 
domingo! Para os muçulmanos êsse é o dia da oração nas 
mesquitas.

(CONTINUA)

CNP não cui
da de elevar o 
preço da ga 

solina
1 Membros do Conselho 

Nacional do Petróleo es
tarão reunidos na pró
xima têrça-feira para o 
estudo de questões bá
sicas relacionadas com 
o preço da gasolina e 
outros derivados. O CNP 
nega que se tratará de 
elevações de preços, sus 
tentando que o assunto 
a ser debatido refere-se 
ao estabelecimento de 
novos critérios de fixa
ção de custo.

Edital de Protestos
Eu. Célio Batista de Cas
tro’, Segundo Tabelião de 
Notas e Oficial de Protestos 
em Geral da Comarca de 
Lages, Estado de Santa Ca
tarina na fórma da lei. etc. 
Faz saber que encontram- 

se em seu cartório, para se
rem protestados por falta de 
pagamento as seguintes du
plicatas abaixo discrimina
das:

I o . Quatro duplicatas n° 
3804/05, 3804/04,'3804/03, 3804/ 
02, vencidas em 10.6.61, 
10.7,61, 10.8 61 e 10.9 61, i 
importância de Cr$ 2.000,' 
cada uma, tôdas emitidas por 
SÉLIO MEL1M & CIA contra 
o senhor JACY PADILHA. 
estabelecido à rua Corrêa 
Pinto, nesta cidade.

NOVO NA POTÊNCIA... NO CONFORTO... NA ECONOMIA... NA BELEZA!

2 a S É R I E  I  Q ^ J  I

3 TECNICAMENTE A IN D A  MAIS PERFEITO!
MAIOR PO TÊN C IA ! - 0  SIAACA 
CHAMBORD- 2.« SÉRIE -1961 POS
SU I AGORA 90 HP EM SEU 
ROBUSTO MOTOR "AQUILON" DE 
8 CILINDROS' E NOVA REDUÇÃO 
DE ENGRENAGENS DO DIFERENCIAL 
PERMITE APROVEITAMENTO INTE
GRAL DA POTÊNCIA DO MOTOR. 
RESULTANDO EM MELHOR DESEM
PENHO NOS ACLIVES FORTES. 
MESMO COM 0 CARRO LOTADO'

M ELH O R  T O R Q U E I - E  MAIS 
COM 0 AUMENTO DO TOROUE
(1 5 7 ,) n a s  b a ix a s  e m é d ia s
VELOCIDADES DO MOTOR, 0  SEU 
CHAMBORD PROPORCIONA AGORA 
MELHOR RENDIMENTO E MAIS 
FÔRÇA ÚTIL TANTO NO TRÁFEGO 
URBANO COMO NA ESTRADA '

MELHOR RELACAO P ES0 -P 0 -  
TÉNCIA! - 0  AUMENTO DA PO
TÊNCIA. OBTIDO SEM QUALQUER 
AUMENTO NO PÉSO DA ESTRU
TURA COMPACTA DO CARRO (BEM 
MAIS LEVE E RESISTENTE DO QUE 
A DOS CARROS COM CHASSIS 
E CARROCERIA) FAZ DO SIMCA 
CHAMBORD 0 AUTOMÓVEL BRASI
LEIRO COM MAIS FORCA ÚTIL POR 
QUILO DE PÉSO'
NOVA DISTRIBUIÇÃO DO ES
PAÇO INTERNO!-NOVO DESENHO 
DOS BANCOS. COM MELHOR APRO
VEITAMENTO DO ESPAÇO INTERIOR 
PERMITE M A IS  FOLGA. MAIOR 
LIBERDADE DE MOVIMENTOS E 
CONFORTO INEXCEDÍVEL PARA OS 
6 PASSAGEIROS'

ESTOFAMENTO A INDA MA IS  
LU XU O SO ! -RICO E ANATÔMICO

ESTOFAMENTO EM GOMOS, EM 
CÔRES ALEGRES E MODERNAS. 
HARMONIZADAS COM 0 CARRO 
MOLAS MAIS MACIAS E FLEXÍVEIS, 
ASSEGURANDO 0  M ÁXIM O  DE 
COMODIDADE MESMO NAS VIA
GENS LONGAS'

NOVA SUSPENSÃO DIANTEIRA!
ELIMINA TOTALMENTE OS CHO
QUES MESMO NAS PIORES ES
TRADAS, PROPORCIONANOO MUITO 
M AIS CONFORTO AO DIRIGIR E 
MAIOR SUAVIDADE DE MARCHA 
PARA TODO 0 CARRO, SEM QUAL
QUER VIBRAÇÃO NAS ALTAS 
VELOCIDADES!
N O V O  S IST EM A  ELÉTRICO!
LIMPADOR DE PÁRABRISAS MAIS 
POSSANTE. COMANDO DOS FARÓIS 
ALTO E BAIXO. FAROLETFS, LUZ 
DO PAINEL E ESTACIONAMENTO 
EM UM SÓ CONTATO!

MAIOR ECONOMIA ! -D E  GASOLINA, GRAÇAS AO NOVO DESENHO 
DAS CÂMARAS DE COMBUSTÃO DE MANUTENÇÃO, PORQUE AS 
MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS NO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE 
GASES RESULTAM EM MELHOR ADMISSÃO, MELHOR ESCAPA- 
MENTO E MENOS AQUECIMENTO, GARANTINDO LUBRIFICAÇÃO 
MAIS PERFEITA DAS PARTES VITAIS DO MOTOR'

APARÊNCIA EXTERNA DE GRAN
DE B E L E Z A ! -N O V O S FRISOS 
EM LINHAS RETAS. HORIZONTAIS, 
EMPRESTANDO AO CHAMBORD 
AINDA MAIS REFINAMENTO E ELE
GÂNCIA i DOIS TIPOS OE CALOTAS 
Á SUA ESCOLHA LUXO E SUPER- 
-LUXO1 NOVOS ADORNOS: A FA
MOSA ANDORINHA SIMCA. SÍMBO
LO DE QUALIDADE E BELEZA NO 
MUNDO INTEIRO E NOVA LANTER
NA TRAZEIRA

ACABAMENTO PRIMOROSO EM 
TODOS OS DETALHES ! - FOR- 
RAÇÃO INTEGRAL COM TAPÈTES 
OE PURA LÃ. NO PORTA-MALAS. 
NOVO TAPÉTE PLÁSTICO, LAVÁVEL 
E RESISTENTE À ÁGUA DO MAR. 
MANCHAS DE ÓLEO. ETC BORRA

CHAS NOS PÁRA-BRISAS E PAINEL 
ESTOFADO EM CÔRES HARMONI- 
ZANTES COM AS DA PINTURA DO 
CARRO'
CÔRES M O D E R N A S ! -U M A  VA
RIADA GAMA OE CÔRES INTEIRA- 
MENTE NOVAS. LISAS OU EM 
RICAS COMBINAÇÕES. TONALIDA
DES SÓBRIAS, ALEGRES OU VIVAS 
DE ACORDO COM 0 SEU GÔSTO' 
E CONSERVANDO AS MESMAS  
FAMOSAS CARACTERÍSTICAS DO 
CHAMBORD O MAIOR PORTA-MA
LAS DE TODOS OS CARROS BRA
SILEIROS' VISIBILIDADE PANORÂ
MICA COM A MAIOR ÁREA OE 
VIDROS DE TODOS OS AUTOMÓVEIS 
NACIONAIS' ESTRUTURA SUPER 
-COMPACTA À PROVA OE IMPAC 
TOS E RUÍDOS'

ELEVADO ÍNDICE DE NACIONALIZAÇÃO (98°/») - COMPLETA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FACILIDADES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Para tôda a região serrana: 
M E R C A N T IL  D E L L A  ROCCA, BR O ER IN G  S /A

Rua Manoel Thiago de Castro, 253 — LAGES — S. C.

2o. Duas duplicatas n° g 
61/0228/04, 61/0228/03, venci
das em 20.8.61 e 20 9.61, nas 
importâncias respectivamen
te de Cr$ 5.520.00 e Cr$ . . . .  
2.750,00, ambas emitidas por 
SÉLIO MELIM & CIA. contra 
o sr. WALTER SILVEIRA DE 
DEUS, estabelecido à rua 
Marechal Deodoro, 492, nesta 
cidade.

3o. Uma duplicata n ° ...........
01/0229/01, vencida em 
20.8.61 na importância de 
Cr$ 2 750,00. emitida por 
ÍÉLIO MELIM & CIA. contra 
> sr. FLÁV10 JOSÉ PEREIRA, 
stabelecido à rua Marechal 

Deodoro, 492, nesta cidade

Pelo presente intimo os se- 
hores JACY PADILHA. WAL

TER SILVEIRA DE DEUS, 
e FLÁV10 JOSÉ PEREIRA, 
a comparecerem em meu 
Cartório, a fim de pagarem o 
valor de seus respectivos 
títulos ou darem suas razões 
de recusa, notificando-os des
de já do protesto caso não 
compareçan no prazo legal 
de setenta e duas horas. 
Lages, 25 de Outubro de 1961 
(a) Célio Batista de Castro 

Oficial de Protestos

Planejamento 
da industria sa- 
lineira de Ser

gipe
B r a s i l e i r o
mantendo

s

O Instituto 
do Sal vem 
entendimentos com ' a 
Associação dos Geógra
fos Brasileiros no senti
do de que. por ocasião 
da Assembléia que esta 
entidade realizará em 
1962 na cidade alagoa
na de Penedo, seja con
fiado a uma das equipes 
de cientistas o estudo 
da área salineira do Es
tado de Sergipe, onde 
se localizam mais de 
100 salinas.

Os trabalhos de cam 
po a serem efetuados 
pelos geografos brasilei 
ros permitiram o plane
jamento da industria sa
lineira de Sergipe, cuja 
racionalização aquele 
Instituto pretende promo 
ver dentro em breve, si
multaneamente com a 
do parque maranhense, 
com os recursos prove
nientes do projeto de 
lei, ora em curso na Câ
mara Federal, dispondo 
sôbre a taxa devida por 
tonelada de sal retirada 
das salinas.

(Edição de hoje 6 pa

ginas)
ACERCO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016



3a. página

Juizo de Direiio da Primeira Vara Cível da Comarca de Lajes
tsiado de Santa Catarina —--------

O doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Cível da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na fôr
ma da lei, etc.

Edital de C itação

Faz saber a tôdos quantos 
o presente edita! de citação 
com o prazo de trinta (30) 
dias virem, dèle conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que, por parte de 
Cesário Correia Fogaça e 
Osvaldino de Lurdes Branco, 
residentes no distrito de São 
José do Cerrito, nesta co
marca lhe foi dirigida a se
guinte PETIÇÃO. ‘ Exmo. Sr. 
Dr. Juiz de Direito da la. 
Vara Cível. Cezário Corrêa 
Fogaça e Osvaldino de Lur
des Branco, brasileiros, ca
sados, agricultores, residentes 
no distrito de São José do 
Cerrito, desta Comarca de 
Lajes, sendo senhores e pos
suidores de partes de terras 
situadas no local denomina
do “Fazenda d > Retiro’’, na
quele distrito, por estarem 
suas partes em comum com 
as de outros proprietários 
e não lhes convindo conti
nuarem em comunhão, que
rem fazê-los citar para todos 
os têrmos e atos da ação 
de divisão que ora se inicia 
e para abonarem pro rata as 
despesas da causa, cientifi
cados de que durante o cur 
so da ação nada poderão 
inovar no imóvel dividendo, 
quar construindo benfeitorias, 
quer ampliando as já exis 
tentes. O imóvel dividendo, 
que se compõe de terras de 
cultura e campos de criar

com a área superficial de 
dois milhões duzentos e qua
renta e nove mil duzentos e 
yinte e quatro metros qu&- 
(2.249.224 m2), em conse
quência de divisão amigável 
feita entre os herdeiros e 
sucessores do Major Cesário 
rogaça de Almeida e sua 
mulher d. Maria Thomazia 
Lopes, pos escritura pública 
datada de 22 de novembro 
de 1928 e devidamente trans
crita sob. o n1 228 a fis. 209 
v. a 210 do Livro n- 4 no 2‘ 
Ofício do Registro de Imó
veis desta Comarca (does 
n's. e l e  2), coube em sua 
integridade aos condôminos 
João Fogaça de Almeida 
(1.025.084 w2)’ Francisco Fo
gaça de Almeida (982 140 m2) 
e Maria Borges de Oliveira 
(242.000 m2) e está situado 
no canto N. O. da ‘'Fazenda 
do Retiro”, tendo as seguintes 
divisas estabelecidas de 
acordo com o plano e mapa 
da divisão amigável execu
tada pelo agrimensor Emilio 
Kuntze; “A segunda gleba 
situada no canto N. O. da 
“Fazenda do Retiro" onde 
êste condômino João tem 
seus paióis de milho, come 
ça no marco de bugre já 
descrito no canto N. E. do 
quinhão de dona Maria Ger 
trudes e no fim da divisa 
desta com Cesário Fogaça, 
dividindo com o quinhão 
deste segue 836 ms. no rumo 
N. O. 23’ a léo marco do 
quiuhão de Salvador Fogaça; 
daí segue pela chapada e des
cendo pela devisa dêste 614 
ms. no rumo N. E. 4- 30, até 
o marco de pedra já des
crito, onde começa o quinhão 
de Paulo Inácio de Oliveira

f  CONVITE-MISSA
S o fia  Santana, F ilh os , N oras e N etos d o  sem pre lem brado

Sebastião Fernandes

convidam aos parentes e pessoas de suas relações, 
para assistirem a missa do 4o aniversário de seu 
falecimento, que mandam celebrar no próximo 
dia 3 de novembro, às 19 horas, no altar mór da 
Catedral Diocesana.

A todos que se dignarem comparecer a es
te ato de religião e amizade, desde ja antecipam 
os seus agradecimentos.

Lages, Outubro de 1961.

e daí dividindo com êste 
quinhão deece 702 ms . no 
rumo N. E. 36' até o arroio 
da Divisa, onde cravou se 
um marco de pedra com 
duas testemunhas; daí a divi
sa sobe pelo dito arroio até 
o marco da divisa da se
gunda gleba de Salvador 
Fogaça, segue pela divisa 
dêste 98 ms. no rumo S. O. 
16-, depois 1.128 ms. no ru
mo 16 até o divisória de Sa
turnino Correia, na restinga 
e por esta e logo pela Sanga 
dos Farias desce até chegar 
no marco do quinhão de d. 
Maria Gertrudes; daí segue 
938 ms no rumo N. O. 83-, 
até o ponto departida”, Com 
o falecimento de João Foga
ça de Almeida, cujo inventá
rio se processou no Cartorio de 
Órfãos desta Comarca no ano 
de 1956, a sua parte no imóvel 
comum (1.025.084 m2) coube 
por herança a seus filhos 
Virginia Fogaça Mendes, ca 
sada com Cesário Serafim 
dos Anjos, João Batista Fo
gaça e Santina Fogaça Men
des, casada com Domingos 
Antonio do Pinho (170.747 
m2 para cada um) e nétos 
Antonia Fogaça de Oliveira 
ou Mendes casada com Se
bastião Corrêa de Araújo 
(170.847 m2). Antonio Fogaça 
de Camargo e Sebastião 
Fogaça de Camargo (85.423, 
5 m2 para cada um), sebas
tião F Mendes, Moisés Fogaça 
Mendes, Ana Maria Fogaça 
Mendes, Santulino Fogaça 
Mendes, Joaquim Fogaça 
Mendes e Manoel Fogaça 
Mendes (28 474 m2 para ca
da um), dos quais e de seus 
sucessores, por transações 
diversas, houveram os re
querentes as suas parte 
(does. n s 3,4 5,6,7,8), nas quais 
possuem benfeitorias. São 
condôminos conhecidos do 
imóvel, além dos requeren
tes os seguintes: 1 - João 
Batista Fogaça Lopes; 2 - 
João Maria Corrêa Moreira;
3 - Simão Marques Corrêa,
4 - Antonio Fogaça de Ca
margo; 5 - Antonio Trindade 
Silva, - 6. Generoso de Chaves 
Camargo; 7 - Artur de Cha
ves Camargo; 8 - Oliveira 
Costa; 9 - Odilio Floriano 
Corrêa; 10 - Francisco Fa
gundes; 11 - João Batista 
Fogaça Mendes, tôdos resi
dentes no distrito de São 
José do Cerrito, nesta Co
marca. Assim sendo, com 
fundamento nos artigos

629 do Código Civil e 415 e 
seguintes do Código de Pro
cesso Civel, requerem os 
suplicantes a V. Excia. sejam 
citados, sob pena de revelia, 
por mandado, os condomínios 
residentes nesta Comarca e 
por edital, com prazo de 30 
dias, os ausentes, incertos, 
desconhecidos e residentes 
fora que por ventura exis
tam bem como as mulheres 
dos que casados forem, para, 
no prazo legal, constestarem 
ou confessarem esta ação, 
nomeando-se-lhes, quando 
não compareçam, um cura
dor à lide bem como aos 
menores e incapazes em ge
ral se os houver, ficando 
desde já citados para todos 
os têrmos dela até final. D. 
e A. esta, com os documen
tos inclusos e dando à cau
sa para efeitos fiscais o va
lor de Cr$ Ki.000,00. Pedem 
deferimento. Lajes, 9 de ou
tubro de 1961. (a.) pp. Cân
dido Ramos Vieira». DESPA
CHO: «A. Como requerem. 
— Nomeio agrimensor para 
proceder aos trabalhos téc
nicos, o dr. Renato Furtado 
Arruda, peritos os srs. Heri-

berto Krebs e Ubirajara A 
meida Valim e suplentes os 
srs. Alfredo Floriani e Eu
rico de Liz, que deverão 
prestar compromissos legais. 
— Nomeio curador à lide o 
advogado dr. Cid Couto, que 
servirá sob a fé de seu grau 
Façam-se as citações na for
ma requerida, inclusive do 
dr. Promotor Público da la. 
Vara Lajes, 9 de outubro 
de 1961. (a.) Osmundo Vieira 
Dutra-Juiz de Direito da la. 
Vara Cível». E para que 
ninguém alegue ignorância 
muito especialmente os inte- 
íessados ausentes, incertos 
e não sabidos, passou-se o 
presente edital, que será 
publicado e fixado na forma 
da lei. — Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos 
dez dias do mes de Outubro 
de mil novecentos e sessen
ta e um. — Eu, Luiz Carlos 
Silva, Escrivão do Cível 
o datilografei, subscrevi e 
também assino

Osmundo Vieira Dutra, 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível.
Luiz Carlos Silva,
Escrivão do Cível.

C o lo i  de ferias para estudantes 
- - - - - - p e in t s - - - - - - -
O Conselho Nacional 

cia Campanha Nacional 
de Educandarios Gratui 
tos vai estudar, nos pró
ximos dias, a conveniên
cia de reservar parte de 
uma área de oito mil 
metros quadrados que o 
Estado de Minas Gerais 
doará à sua Seção Re
gional para a constru
ção de uma colonia de fé 
rias para seu alunos e 
mestres, na cidade de 
Caxambu.

Acreditam os dirigen
tes da CNEG que será 
possivel organizar uma 
boa colonia de ferias 
sem grandes despesas, 
tendo em vista a exis
tência de elementos que 
possibilitem a recreação

suficiente na referida es 
tancia mineira.

O presidente da CNEG, 
deputado Paulo Sarazate, 
se mostrou desejoso de 
conseguir meios para a 
organização de alguns 
estabelecimentos dêsse 
genero em pontos estra
tégicos do território na- 
nacionai.

Quem não anun~ 
ca se esconde
Para seus anúncios p ro 

cure C O R R EIO  LA G E A - 
N O , Rua M arechal D eo- 
doro, n° 29-1

Se você deseja ganhar

=  1 Milhão de Cruzeiros
Fvjja do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às sua» compras £.xija ao ac« QO gorteio de Dezembro de

Seu Talão Vale um
_______u./, A nua Cnrnnf

e concorra

Troque as suas notas até o dia 30 de novembro, à rua Coronél Córdova n° 80
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Juizo de D ireito da Prim eira Vara Cível da C om arca de Lajes

2510 R'

O doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Saata Catarina, na fór 
ma da lei, etc.

Edital de Protésto pa 
ra ressalva de direito

Faz saber a tôdos quantos 
o presente edital de protésto 
para ressalva de direito, vi 
rero interessar possa, ou dê- 
le conhecimento tiverem, que 
por parte de CAROL1NA MA
RIA COELHO, por seu pro
curador doutor Celso Ramos 
Branco, lhe foi dirigida a

seguinte PETIÇÃO: “ Exroo. 
Sr Dr. Juiz de Direito da la 
Vara da Comarca de Laje6. 
Carolina Maria Coelho, bra
sileira, viúva, de prendas 
domésticas, residente nêste 
município por seu bastante 
procurador, infra-assinado, o 
advogado inscrito na Ordem

dos Advogados do Brasil, 
Seção de Santa Catarina, sob 
n- 126, e escritório à rua 
Hercílio Luz, n- 266. nesta 
cidade, vem expôr a V. Exia 
o seguinte: I. que, na quali 
dade de meeira-inventariante 
dos bens deixados por fale 
cimento de seu marido Ivo 
Ribeiro Borges, cujo proces
so de inventário corre, nêste 
Juizo, pelo Cartório do Cível 
e Comércio, cabe à Suplican
te representar, ativa e passi- 
vamente, a dita herança (ar
tigo 85, do Código de Pro
cesso Civil), II. - que, entre 
os bens arrolados, figura, no 
dito inventário de Ivo Ribei
ro Borges, uma gleba de 
terras, campos e mat06, como 
área superficial de 4.018 868 
m2, situada na Fazenda da 
Capela, distrito de Correia 
Pinto, nêste município, com 
as c< nfrontações e demais 
características constantes do 
documento, digo, do doeu 
mento incluso; III. - que, em 
dias do corrente mês, apro
veitando a ausência da Su
plicante. que se encontrava 
nesta cidade, apareceram, 
ua dita gleba, os indivíduos 
Arténio, Antonio de Tal e 
Walter Bertier, que, decli
nando a qualidade de pre- 
postos da firma Industria e 
Comércio de Madeiras Ba- 
tistela S. A , deram, crimíno- 
samente, início a marcação 
dos pinheiros ali existentes; 
IV. - que os indivíduos aci
ma ditos elucidaram, ainda, 
às pessoas que os interpela 
ram, terem os pinheiros, em 
número de 259. que estavam 
sendo marcados, e cuja der
rubada iniciariam em breve, 
sido vendidos, há quasi 20 
anos, por Viriato Cabral de 
Souza, ao senhor Rufino de 
Figueiredo, que, por sua vez, 
os vendera à firma Indústria 
e Comércio de Madeiras Ba 
tistela S. A.; V. - que, acon
tece, porém, que nem o in
ventariado Ivo Ribeiro Bor
ges, quando ainda vivo, 
n e m  a suplicante nem 
qualquer dos sucessores do 
primitivo proprietário, ven
deram, em qualquer tempo, 
ao senhor Rufino de Figuei
redo, ou a quem quer que 
seja, pinheiros existentes na 
Fazenda da Capela que, co
mo decorrência de ação de 
meditação e divisão judicial 
julgada por sentença há mais 
de 10 anos, se constitúe, em 
imóvel perfeitamente demar
cado e delimitado; Vi. -. que, 
se por ventura, tenha o 
senhor Rufino de Figueiredo 
ou quem suas ~vêzes faça, 
adquirido, por compra, pinhei
ros perteneentes a Viriato 
Cabral de Souza, deve ne
cessariamente, procurá-los 
em terras de propriedade 
dêste, e não em bem inte
grante de outro patfimonio; 
VII. - que o procedimento 
dos indivíduos referidos, pre- 
postos, segundo eles, da con
ceituada firma Industria e 
Comércio de Madeiras Ba 
tistela S. A., não só se cons- 
titue em ato altamente lesi 
vo aos interesses do espólio 
de Ivo Ribeiro Borges, e, 
consequentemente, de seus 
sucessores, como, igualmente, 
se situa entre os atos deli
tuosos. punidos peles nossas
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AGORA, A WILLYS DA A VOCE 0 
CERTIFICADO DE GARANTIA NQ BRASIL!
Sim, desde 1.° de agosto, os produtos Willys (Utilitário "Jeep" Universal. 
Utilitário "Jeep” Universal Modèlo 101, Rural ,‘Jeep", Pick-up "Jeep" e 
Aero-Willys) têm a garantia integral da fábrica dobrada de 3 para 6 
meses da compra ou de 6.000 para 12.000 km de usol Esta duplicação 
dos limites anteriores da nossa garantia é o resultado da constante 
elevação da qualidade dos nossos produtos, do alto índice de naciona
lização alcançado pela Willys-Overland do Brasil, da assistência 
técnica assegurada pela rede de Concessionários em todo o território 
nacional, da crescente especialização da mão-de-obra brasileira e do 
elevado padrão técnico já atingido pela indústria nacional de autopeças.

Visite-nos e constate v. mesmo os inúmeros pontos de superioridade 
dos nossos produtos. Após uma demonstração, v. terá verificado 
porque podemos duplicar os limites do nosso certificado de garantia!

Wntrs-OVBRIAND OO BRASU S.A. \WILLYS)
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REVENDEDOR:
AGENCIA PLANALTINA DE VEÍCULOS S/A  -

Avenida Presidente Vargas, 18S8 — Fnd. Tel- Planaltina
Caixa Postal 333 —  T e le fo n e , 444 —  Lages  —  5. C. 
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leis penais. Por isso, afim de 
prover a conservação e res
salva dos direitos de herança 
de Ivo Ribeiro Borges e de 
seus legítimos sucessores, e 
evitar que, de futuro, alguém 
alegue ignorância ou boa-fç, 
vem protestar, nos termos 
dos artigos 720 e seguintes 
do Código de Processo Ci
vil, como efetivamente pro 
testado, digo, como efetiva
mente protesta, r.ão só no 
que tange a inqualificável 
invasão levada a cabo, em 
terras da Fazenda da Capela, 
pelos indivíduos acima ditos, 
como, também, manifesta, de, 
modo formal, a intenção de! 
não permitir que, quem quer 
que seja, sob alegação ou 
pretexto de haver comprado 
pinheiros de Viriato Cabral 
le Souza, ou de quem seja. 
conte, marque, corie e der. ube, 
arvores em terras integran
tes do espólic de Ivo Ribei
ro Borges. Nestas condições, 
advertindo que usará se 
necessário, do desforço per
mitido pelo artigo 502, do, 
Código Civil, na defesa ,da 
herança de que é inventa- 
riante, requer que tomado 
por termo o presente protes
to, dêle sejam citados o se 
nhor Rufino de Figueiredo, 
brasileiro, casado, capitalish 
residente nesta cidade, a fu
ma Indústria e Comércio de! 
Madeiras Batistela S. A , com 
sede nesta cidade, na pessoa 
de seu Diretor, e publicados, 
editais para conhecimento de* 
terceiros interessados, incer 
tos e não sabidos. Outrossim, 
requer que preenchidas as 
demais formalidades legais,, 
sejam-lhe entregues os autos 
independentemente de tras
lado. Nêstes termos, D. e A. 
esta com os inclusos doeu-, 
mentos; Pede deferimento. 
Lajes, 18 de setembro de- 
1961. (a.) Pp. Celso Ramos 
Branco - Advogado. “DES
PACHO:” A. Como requer. 
Lajes, 18-9-61. (a.) O Dutra”. 
E para que ninguém alegue 
ignorância muito especialmen 
te aqueles que se enquadram 
nos dizeres da petição acima 
transcrita, quanto à intenção» 
do Suplicante Carolina Maria 
Coelho, passou-se, o presen
te edital para publicação na 
forma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos 
dez dias do mês de Outubro 
de mil novecentos e sessenta 
e um. Eu, Luiz Carlos S Iva, 
Escrivão do Cível o datiló-' 
grafei, subscreví e assino 

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz^de Direito da la. yara.

Civel
„ - - ..y

Luiz Carlos Silva
Escrivão do Cível

. i

Lei Antiíruste
Na última reunião dos conJ 

selhos de Representantes e 
Deliberativo da Federação 
das Industrias do Estado da 
Guanabara e do Centro In
dustrial do Rio de Janeiro, 
foi objeto de apreciação o 
projeto de repressão ao abu
so do podeis .econàmico, em 
cirso no ConíTroor' NacionH-
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O quadro de futebol 
de salão do G. E. Vidal 
Ramos, realizou no fim 
da semana que se fin
dou, uma proveitosa gi 
ra por Rio do Sul, Blu
menau e Itajaí onde 
conseguiu 2 empates e 
uma derrota.

Na sexta feira, o Vi 
dal Ramos atuando em 
Rio do Sul. conseguiu 
um empate em 3 tentos 
contra uma seleção da
quela cidade.

No sábado, o quadro 
ageano jogou e empa 

tou em 0 gol na cidade 
“ en Blumenau, contra a 
UBE.

Encerrando a sua rá
pida gira, o Vidal Ra
mos foi derrotado no 
domingo em Itajaí frente 
ao Jacaré por 5 a 4.

O artilheiro do Vidal 
Ramos nessa excursão 
foi o player Luiz Anto- 
nio que marcou três dos 
sete tentos consignados 
pela sua equipe.

Fácil vitória do Aimoré s i r e  o Guaranv

Prosseguiu o torneio relâmpago de futebol
de salão

Domingo prosseguiu o 
torneio relâmpago de fu
tebol de salão, com a rea 
lização de dois jogos, cu

seguintes: Helio Moritz 5 
x Diocesano 4, e Guara 
ny 2 x Palmeiras 0. Êstes 
jogos foram realizados

jos resultados foram os na cancha do Tanque

Dia 15 de novembro 
xias virá

Conforme conseguimos 
apurar, já está definitiva
mente assentado a visita 
do quadro do Flamengo 
de Caxias do Sul à nos
sa cidade, para um jogo 
contra o S. C. Internacio-

o Flamengo de C a- 
a Lages

nal.
Êsses entendimentos fo

ram processados na pró
pria Pérola das Colouias 
entre os dirigentes do co
lorado local e do Mengo 
caxiense.

Tivemos domingo à 
tarde no Estádio Munici
pal Vidal Ramos Junior, 
o cotejo amistoso inter
estadual, reunindo as e- 
quipes do Guarany desta 
cidade e do Aimoré de 
São Leopoldo, um dos in
tegrantes da divisão de 
honra do soccer gaúcho.

Êste prélio veio a en
cerrar-se com a justa vi
tória do elenco sulino pe
lo escore de 4 a 1.

No primeiro tempo o 
quadro do Aimoré vencia 
por 3 a 1, sendo que o 
Guarany abriu o marca
dor aos 2’ por intermédio 
de Pilila Aos 38’ o Aimo 
ré igualou o marcador

por intermédio de Bira, 
tendo Soligo aumentado 
para dois aos 44’ cobran 
do uma penalidade ma 
xima, e posteriormente 
aos 45’ o bugre leopol- 
dense fez o seu terceiro 
gol por intermédio de 
Balzareti.

Na fase derradeira, só 
surgiu um gol e ês
te beneficiou o Aimoré 
obra de Fernando aos 
18’.

Como arbitro desta 
contenda funcionou o 
sr. Frederico Guilherme 
Meyer, com uma regular 
atuação.

A renda somou a

juvenis
Prosseguiu domingo último o certame da 

categoria de juvenis, com a realização de mais 
dois jogos, referentes à terceira rodada do turno, 
cujos resultados foram os seguintes: Catarinense 
2 x Vasco da Gama 2, e Internacional 5 x Gua
rany 2.

Após êstes resultados, o certame da 
goria de juvenis nos apresenta a seguinte 
ficação:

Io Internacional e Catarinense 
2o Vasco da Gama 
3o Guarany

cate
classi-

2 pp
3 pp 
5 pp

quantia aproximada de 
92 mil cruzeiros.

Domingo Internacio
nal X Floresta de 

Videira

Domingo próximo tere
mos no Estádio da Muni
cipalidade a realização 
de mais um confronto a- 
mistoso, que reunirá des
ta feita as equipes do In
ternacional de nossa ci
dade e do Floresta de 
Videira, ambus vice 
campeões de suas respec
tivas cidades.

Êste jogo está sendo 
aguardado com grande 
interesse em nossos me
ios esportivos, pois te
remos a oportunidade de 
ver em ação o quadro 
colorado, que há várias 
semanas encontra-se au
sente de nossas canchas.

Também nêsse jog O » 
quadro colorado efetua 
rá várias experiencias 
com novos atletas. Ha
verá uma interessante 
preliminar.

É esperada uma boa 
renda nêsse inter- muni
cipal.

Serrana
Distribuidora para Lages e para tôda região serrana

—dos afamados produtos DKW —— —

Oferecendo ao distinto publico desta cidade e da região os famosos 
CANDANGOS, Camionetas Perua e o Automovel DKW

Mantém anexo uma secção de vendas, com uma linha 
completa de peças e acessórios, e também uma bem 
montada oficina mecânica, com profissionais competentes 

para melhor atender a seus amáveis clientes.

-  294 a 302 -  Abaixo dos Correios e Telégrafos 
_  S a o l a  C a t a r i o a
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Declara D. V icente Schsrer
■ • ã «  i r

■ en R.C.S.
0  Arcebispo de Porto 

Alegre, D.Vicente Sche- 
rer, distribuiu uma nota 
à imprensa pôrto alegreu 
se, na última 2a feira, re
ferente às declarações 
prestadas pelo sr. Leo 
nel Brizola, no Rio de Ja 
neiro.
A manifestação do che
fe da Igreja Católica no 
Rio Grande do sul é a 
seguinte:

“ Não desejava mani
festar me mais uma vez 
sôbre a presença e a a- 
ção de comunistas mili
tantes na administração 
estadual e em outros se
tores. Não vejo utilida
de em polemizar com o 
Govêrno do Rio Grande 
do Sul. Sinto, porém, o 
dever de declarar, a ti
tulo de esclarecimento 
da opinião pública, que 
não houve precipitação 
de minha parte ao mani
festar as preocupações 
expressas na entrevista 
de 6 do corrente nem 
fui envolvido em onda 
nenhuma contra o Rio 
Grande.

“ A prova está nisso 
que já em 29 de agosto 
passado, no auge da cri
se politico-militar. expus 
os mesmos receios e preo
cupações pessoalmente 
ao exmo. sr. Governador 
em têrmos ainda mais

insistentes qup na recen 
te entrevista. S. exa. não 
contestou a existência 
dos fatos, mais procurou 
tranquilizar me, assegu
rando estar vigilante e 
atento à ação dos ex
tremistas. A  finalidade 
desta parte de minha 
discutida entrevista era 
a de ensejar ao senhor 
Governador um pronun
ciamento público possi
velmente capaz de desfa
zer os temores que, ain
da hoje, sente grande 
parte da população em 
virtude dos fatos inegá
veis por mim apontados.

“ E’ conhecida, ou de
veria sê-lo, pelos que a 
comentam, a doutrina 
cristã, que a Igreja di
funde, sôbre o problema 
social, em favor também 
de audaciosas reformas 
econômicas quando ne
cessárias para superar a 
miséria e a fome. Os 
métodos que preconiza
mos e a ideologia que 
nos inspira e que nos 
diferenciam dos marxis
tas. Êsses métodos e essa 
ideologia encontram-se 
sintetizados na enc. “ Mãe 
e Mestra” , ’que precisa 
ser aceita no conjunto 
dos seus ensinamentos, 
não bastando a procla 
mação de uma ou outra 
de suas exigências de

natureza sociah Só nesse 
caso terá eficácia para 
a prenaranão de futuro 
mais feliz*’.

Rompido o acordo do
PTB e PRP Rio Gran 

dense
Falando aos jornalistas 
da capital gaúcha, na 
última segunda feira, 
atendendo às indagações 
que lhe foram feitas a 
propósito dos motivos que 
determinaram a decisão 
do deputado Alberto 
Hoffmann, afastando-se 
da Secretaria da Agricul
tura do Rio Grande do 
Sul, e se em consequen 
cia, foi rompido ou 
não o acordo mantido 
entre o PTB e o PRP 
desde 1958, disse inicial
mente o deputado João 
Caruso, presidente do 
petebismo gaúcho: que 
para o PRP o acordo 
está desfeito, e isto ocor
reu por ato unilateral do 
próprio PRP.

Como se sabe o Depu
tado Alberto Hoffmann, 
ex secretario da Agricul
tura e um dos integrantes 
do perrepismo daquele 
Estado, apoiou formal- 
mente as denuncias fe i
tas pelo arcebispo Dom 
Vicente Scherer sôbre a 
infiltração comunista em 
determinados setores do 
govêrno gaúcho.

Lages, 25 de Outubro de 1961

Os atuais governadores têm os seus man- 

----- — datos garantidos ----------

Os atuais Governadores 
têm os seus mandatos 
garantidos até o fim, os 
novos, não. Êstes passam 
a ser eleitos segundo o 
sistema parlamentar. Eis 
o que disse o presidente 
do Instituto dos Advoga
dos Brasileiros, Sr. João 
de Oliveira Filho, a pro- 
posito do art. 24 do Ato 
Adicional que instituiu o 
parlamentarismo no país.

A r t ig o  24

Muitos entendem que 
o artigo 24 do Ato Ad i

cional proibe que os Es
tados reformem as suas 
Constituições. Diz o refe
rido dispositivo que as 
Constituições dos Esta
dos serão adaptadas ao 
sistema parlamentar de 
govêrno, no prazo que 
a lei fixar, e que não 
poderá ser an tm or ao 
término dos mandatos 
dos atuais Governadores, 
ficando respeitados, tam
bém até seu término, os 
demais mandatos fede
rais, estaduais e munici
pais.

Charqueada São Sebastião
= = = = =  A V IS O  = = = = =

Levamos ao conhecimento da nossa distinta freguesia, que de hoje 
em diante, os Açougues de nossa propriedade passarão a fornecer carne 
com osso na base de vinte por cento, com rigorosa classificação e nos 
seguintes preços:

CARNE DE la. Kg. Cr$ 14000
CARNE DE 2a. Kg. Cr$ 100,00

Nossa intenção, levando em consideração os dias difíceis que es
tamos atravessando, é podermos fornecer à classe menos favorecida, 
um tipo de carne cujo preço esteja mais ao alcance de todos.

Lages, 14 de Outubro de 1961.
A  DIREÇÃO

Eis a relação dos postos de vendas da Charqueada
São Sebastião

Charqueada São Sebastião — Bairro Coral
Posto n- 1

Posto d 2 
Posto m 3

Posto n* 4 
Posto n* 5

Posto n* 6

Posto n 7

— Rua Marechal Deodoro (Edifício Hotel 
Provezani)

— Rua Hercilio Luz, 670
— Rua Quintino Bocaiuva (ao lado da Ccle- 

toria Federal)
— Rua Correia Pinto, 182
— Avenida Marechal Floriano (em frente à 

firma Battistella)
— Avenida Presidente Vargas lem  frente 

à Agencia Planaltina de Veículos S/A.)
— Avenida Camões (próximo ao escritório 

e garage do Coletivo Santos de Trans
portes Ltda.)

Do Meu Canto
O que vemos e assistimos na vida públi 

ca e administrativa do país, é lamentàvelmeate 
triste e confrangedor, pela maneira de descaso, 
displicência e indiferentismo por parte daquêles 
a quem estão afetos os destinos da nossa pátria.

«Dantes os homens tinham as suas ações 
na alma e no coração; agora tem-nas no bolso 
e na carteira. Porisso naquêle tempo se premia 
vam, ao passo que atualmente se compram».

Desta falta de regidez de carácter, desta 
incongruência de atitudes e de menosprezo à dig
nidade do seu semelhante, chegamos a este 
estado de cousas que aflige e infelicita o povo 
brasileiro.

De todos os quadrantes do país levantam- 
se, em unísono, as vozes dos oprimidos, daquê
les que já sentem aproximarem-se do umbral 
do seu lar a miséria . a fome e a destrui
ção do pouquinho que lhes resta, porque não 
têm merecido, não tem atendido os seus recla
mos por quem de direito.

O governo não põe paradeiro nas novas e- 
missões, cuja inflação poderá dar ensejo e ex
pansão a infiltração comunista.

«Achava se exilado, na Suiça, Lenine, 
quando foi chamado por seus companheiros de 
revolução para iniciar as atividades subversivas 
na Rússia.

Disse êle: —  Deixem que trabalhe por nós 
o nosso grande «aliado», respondeu Lenine.

— Que aliado?, atalharam os emissários.
—  A inflação».
Enquanto o govêrno não estabilizar a moe

da, estaremos na eminência de sermos jogados 
de encontro a uma nova tentativa vermelha, co
mo a de mil e novecentos e trinta e cinco.

Alêrta, brasileiros!
O polvo do engodo está movimentando os 

seus tentáculos, no sentido de amordaçar, tolhen
do» R0I\ comPlet9’ com 0 seu autoritarismo, as 
liberdades constitucionais, tolhendo o sol berafa 
zejo da liberdade que resplandece sôbre as nos- 
sas cabeças e arrancando dos frontespícios de 
todas as instituições do Brasil essa palavra bela, 
meiga e carinhosa que chamamos liberdade, pro
tegida por essa outra, ,sua co-irmã, que chama
mos - democracia.

Lajes, Outubro de 1961.
L! V1NIO GODOY
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