
Batalhòss Mauá e Ron- 
don proporcionam valio
so presenie de Papai Noel

Na data ae noje, auas Unidades de Engenharia Mili 
tar dn TPS ultimam a chegada da ponta dos trilhos daque
le tronco à cidade de Lages - SC. que

E neste instante em que a administração pública 
federal nos enseja tal oportunidade, relembremos oue a 
ligação ferroviária entre as regiões Centro e Sul 'do País 
tem sido uma constante e antiga preocupação dos órtrãos 
governamentais. Dqta ela do inicio do século pois reme 
sentava a providência de grande importância para o 
desenvolvimento do ‘hinterland. e o meio ideal para cir
culação da riqueza na Região Sul do país. além de aten
der a outros fatores de natureza militar e estratégica 

No passar dos anos, vários traçados foram apresen-
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uovernador Celso 
Ramos na solenida
de da chegada dos 

trilhos do TPS a 
Lages

Com a finalidade especial

Em viagem de férias de Natal e Ano Novo, 
encontram se nesta cidade em visita a seus fami
liares e amigos, as distintas Srtas. Juçara Arruda 
Sombra e Rosiris Arruda Sombra, di etas filhas 
do Ueneral José Pinto Sombra e de sua exma. 
esposa d. Zenita Arruda Sombra, pessoas altamen
te conceituadas na sociedade lageana.

A Srta. Rosiris Arruda Sombra, está cursando 
atualmente a 4a série da Faculdade Nacional de 
Farmacia da Universidade do Brasil, no Rio de 
Janeiro onde obteve este ano o 2o lugar, o que 
lhe valeu como prêmio uma Bolsa de Estudos.

A Srta. Juçara Arruda Sombra, está cursaudo 
com grande brilhantismo o 2o Cientifico do Colé
gio \nglo-Copacabana, também |da mesma capi
tal.

Destas colunas, almejamos as Srtas. Juçara 
Arruda Sombra e Rosiris Arruda Sombra, os nos
sos votos de proveitosas férias na Princeza da 
Serra.

A caravana do chefe do 
Executivo catarinense, que 
viajou em automóveis espe
ciais, era composta do seu 
ajudante de ordens, do Sr. 
Ibraim Felipe Simão, Secre
tário sem Pasta, Deputado 
Áureo Vidal Ramos e outras 
autoridades.

por conveniência de traçado, estando .este atualmente de 
tinido pelas cidades do Rio de Janeiro - São Paulo - Bon- 
sueeseo - EDgenheiro Biey - Rio Negro - Lages - Barra 
do Jacaré - Caí - Pelotas e Rio Grande. Um nôvo projeto 
em andamento prevê Brasilia para ponto inicial.

Como obra de evidente interêsse econômico para o 
país e de acentuado valor militar, de há muito, decidiu-se 
o Govêrno Brasileiro empenhar-se em sua implantação, 
entregando-a, em diferentes trechos, a órgãos civis e mi
litares.

Atualmente, está afeto ao Exército, por delegação do 
1NEF à Diretoria de Vias de Transportes do Exército, a 
construção de um trecho de 603 km, no qual se encontram 
empenhados as Unidades de Construção do Sul do país, 
com 6ede em Rio Negro, Lages, Vacaria e Bento 
Gonçalves. Entretanto, é oportuno ressaltar que a Unidade 
pioneira nêsse empreendimento, é o 2 Batalhão Ferroviá
rio, instalado a 29 de julho de 1938, em Rio de Negro, pe 
lo Ten Cel José Sérvulo de Borja Buarque, seu primeiro 
Comandante.

Vale lembrar que, dos 603 km, 234 km já foram en 
tregues ao tráfego. O avanço da ponta dos trilhos sobre 
Lages indica-nos, para breve, a inauguração dos 369 km 
restantes. Sem duvida, a entrega ao tráfego, em 1964, da 
ferroviária até Lages, será um marco histórico na política 
de viação do pais. Estamos certos de que os Poderes Pú
blicos determinarão providências naquele sentido, atenden
do,) as îm, a altos interesses econômicos e a relevantes 
fatores de natureza militar e estratégica.

Afim de passarem as festas de Natal e Ano Novo jun- 
seus familiares e correligionários, encontram-secorreligionários 

nesta cidade desde há vários dias, os Deputados Federais 
Osny de Medeiros Regis e Laerte Ramos Vieira, e o Depu
tado Estadual Ladir Lherubinr

Além das férias de fim de ano, que todos ê 
mentares vêm passar em nossos meios, os me 
mantendo amplos contactos com seus inúmeros 
correligionários.

Noticiando êste acontecimento, destas co
A presença do Governador 

Celso Ramos a tão importan
te acontecimento para nessa 
terra é das mais significati
vas, pois assim terá a gran
de honra de ver o seu tor
rão natal interligado defini
tivamente com o sistema fer
roviário nacional.

Ramos Vieira e Ladir Cherubini, < 
feliz permanência em nossa terra

Silva Ramos

Feriados Ban 
cários A todos àquêles que se dignarem comparecer a 

ato de religião e amizade, antecipam agradecimentos
Lages, 28 de Dezembro de 1963

Segundo conseguimos apu
rar junto aos vários estabele 
cimentos bancários de nossa 
cidade, os bancos particula
res terão meio expediente 
n a  p r ó x i m a  segunda 
f e i r a ,  voltando a a- 
brir as suas portas 6Òmente

sexta feira dia 3.
Assim, dia 31, Io e 2 de 

Janeiro,as agencias bancárias 
de nossa cidade permanece
rão fechadas ao público.

no próximo dia 3.
Por outro lado, o Banco do 

Brasil terá expediente o dia 
todo na segunda feira, e vol
tará a funcionar na próxima

l°sé Araldi 
e Senhora

Mario José de Souza 
e Senhora

apresenta amanhã (domingo) às
------  a grandiosa produção

parentes e amigos, o noivainicipam aos 
seus filhos

u a n

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



Lages SC - 28-12-63

M i c r o  T r a t c r  T C E A T T A
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

II»

m

' m m

PRESTA SERVIÇOS DE:

arar , gradear , SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

PUXAR, AGUA MOVER 
FORNECER LUZ, SERRAR LENHA, 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A
PARTE DO DEMAIS

Dl»tribuidor Exclusivo:

ViCENTE PASCALE 

Comércio e Representações
Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 28 

Fone 228 -  LAGES -  SC.

PapinH

Ràdia C3ub? cfc Lajes S/g
bDlTAL DE CONVOCAÇÃO

, .„oonto Kiio convidados os senhores acWi. ■ 
Pelo prese inparecerem à Assembléia Gerai 'Hdesta sociedade a compa 29 ^  d «««1 t,

rA ÍS na .êde  ̂sociedade. à 9
Ram™Edií.cio Marajoara. afim de deliberarei ^  

a seguinte: QRDbM DO DIA

v  . Aumento de capital e consequente alteração 
Estatutos Sociais.

2- - Assuntos de interesse social.
Carlos Joffre do Amaral — Diretor

VENDE SE
“Vende-se uma casa localizada r.a Rua ç0r. 

reia Pinto, descida para o Coral.
Propostas a Osni Régis - Câmara dos Deputa 

dos Brasília.’'

P r e f e i t u r a  M u n ic ip a l  d e  Lages
Estado de Santa Catarina

Termo de alteração e prorrogação de contrato celebrado entre 
a Prefeitura Municipal de Lages e o Sr. Ivan Rodrigues de Sou
za, para o fim que nêle se declara.

Fica para todos os efeitos, prorrogado até o dia trinta de junho 
de hum mil novecentos e sessenta e quatro (30-6 1964), o prazo previsto 
na Cláusula Terceira do Contrato celebrado entre esta Prefeitura e o 
Sr. Ivan Rodrigues de Souza, registrado às fls. 9. do Livro n 12.

Fica elevado para vinte e sete mil cruzeiros (Cr$ 27.000,00) o sa
lário mensal a ser pago pela Contratante, nos Têrmos da Cláusula Se
gunda do referido Contrato, a partir de 1' de outubro de 1963.

Prefeitura Municipal de Lages, em 
22 de outubro de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Ivan Rodrigues do Souza - Contratado
Têrmo de prorrogação e alteração de contrato celebrado entre 

a Prefeitura Municipal de Lages, e a Srta. Cristina Ramos Oriente, pa
ra o fim que nêle se declara.

Fica pára todos os efeitos, prorrogado até o dia trinta de ju
nho de hum mil novecentos e sessenta e quatro (30/6/1964) o prazo pre
visto na Cláusula Terceira do Contrato celebrado entre esta Prefeitura 
e a Srta. Cristina Ramos Oriente, registrado às fls. 1, do livro n° 12. - 

Fica elevado para vinte e sete mil cruzeiros (Cr$ 27.000,00) o 
salário mensal a ser pago pela Contratante nos têrmos da Cláusula 
Quarta do referido contrato, a partir de Io de outubro de 1S63

Prefeitura Municipal de Lages, em 
22 de outubro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Cristina Ramos Oriente 
Contratada

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 22 de outubro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Laerte Rath de Oliveira — Contratado
/ ' n

Têrmo de alteração de Contrato
Têrmo de alteração de contrato celebrado entre esta Prefeitu

ra e o Sr. Dr. João A. Prêto de Oliveira, para o fim que nêle se decla- | 
ra. -

Fica para todos os efeitos, alterada a cláusula Quarta do Con
trato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Lages, e o Sr. João 
Prêto de Oliveira, (Registrado no Livro n° 9, às fls. 23), que passará a 
ter a seguinte redação:- O Contratante obriga-se a pagar ao Contratado, 
como retribuição aos serviços prestados, o 6álario mensal de setenta e 
cinco mil cruzeiros (Crt 75.000,0ü) à contar de hum de outubro de hum 
mil novecentos e sessenta e três (1°/10/1963).

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 22 de outubro de 1963.

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

João A. Preto Oliveira 
Cootratado.-

Têrmo de prorrogação e alteração de contrato celebrado entre 
a Prefeitura Municipal de Lages, e o Sr. Laerte Rath de Oliveira, 
para o fim que nêle declara

Fica para todos os efeitos, prorrogado até o dia trinta de junho 
de bum mil novecentos e sessenta e quatro (30 6-1964), o prazo previsto 
na Cláusula Quarta do Contrato celebrado entre esta Prefeitura e o Sr. 
Laerte Rath de Oliveira, registrado às fls. 6v., do livro n- 11.

Fica elevado para vinte e sete mil cruzeiros (Cr$ 27.000 00) o 
salário mensal a ser pago pelo Contratante nos Têrmos da Cláusula 
Terceira do referido Contrato, a partir de 1 de outubro de 1963.

solve

DECRETO

De 23 de outubro de 1963.
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições

Dispensar:

tpnr»in Von, L^®PerS. das funções de Enfermeiro da Ai
outro cargo MumcipaI* Referência VIII, por ter sido admitido |

Prefeitura Municipal de Lages, em 
22 de outubro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Sousa PiDto 
Resp. p. Secretaria

Paia as suas viagens ao sul, c e n t r o 7 i^ t ^ " ^ 7 í /d õ e s  do paíT 
viagem pelos modernos e confortáveis ônibus da

Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/fl
COMODIDADE E PRESTÉSA 0 SERVIÇO 

DOS SENHORES PáSSASElIfts 1
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0  Serrano é noticia

Embeleza esfa reportagem social, a folo 
de sua Majestade a primeira Sobe 

rana do Serrano Tenis Clube, Srta. 
Beatriz Gamborgi Branco, que 

será coroada em a noite 
do dia 31, pela Srta.

A graciosa Srta. Maria Lucia Cos ia» 
que a objetiva nos mostra, 

y receberá a faixa de

Vemos a foto da Elegante Srta Ver i 
Mareia Ribas, outra princeza que 

receberá a faixa alusiva, no 
grande «Reveilion» e apre

sentação das debutan- 
tes do Serrano 

Tenis Clube 
na noite 

• do dia

baile das

primeiras

Debs » do Serrano Tenis Clube

O Clichê acima, fixa a elegante e bonita 
Srta. Miriam Reuter. Miss Lages, 

aue com seu charme e beleza 
estará prestigiando o beile 

das debutantes do 
Serrano Tenis 

Clube, ocasião em

que colocará a corôa na primeira 
Hainha daquela sociedade, Srta. 

Beatriz Gamborgi Branco

A fotogravura
Carmem Lidia Ribas
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Srta. Berenice Ribas filha do 

Casal Sr. e Sra. Ulisses Ribas
Srta. Anemari Dali’ Asta, filha 

do Casal Sr. e Sra. Lugindo 
Dali’ Asta

Srta. Luiza Cristina de Almeida 
Xavier, filha do Casal Sr. e 

Sra. Domingos Cardoso Xavier, 
da Sociedade da Guanabara

j Srta. Marly Kõeche, filha do 
Casal Sr. e Sra. Valdomiro 

Koeche

Srta. Miriam Schweitzer, filha 
do Casal Sr. e Sra. Oscar 

Schweitzer

Srta. Lucia Sell Wagner, filha 
do Casal Sr. e Sra. Oscar 

Wagner

Srta. Carmen Si vi i Bastos, 
filha do Casal Sr. e Sra. Dr. 
Cleones Velho Carneiro Bastos

Srta. Maria Elizabeth Rodolfo, 
filha do Casal Sr. e Sra. 

Mauro Rodolfo

Srta. Beatriz Maria Bleyer, 
filha do Casal Sr. e Sra 

Ademar Bleyer

Srta Tânia Margareth Lemos, 
filha do Casal Sr. e Sra. 

José Lemos
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Srta. Nilsa César, filha do 
Casal Sr. e Sra. Hélios 

Moreira Cesar
Srta. Aleida Ramos Guedes 

filha do Casal Sr. e Sra. 
Asdrubal Guedes

Bianchini

Srta. Cirlene Bastos, filha do 
Casal Sr. e Sra. Dorival Bastos

Srta. Maria da Graça Casarin 
filha do Casal Sr. e Sra. 

Emílio Casarin

Srta. Heloisa Muniz Silva

Srta. Maria Lucia Ribeiro Srta. Elusa Bianchini Araújo, filha da Vva. Adali Muniz

filha do Casal Sr. e Sra

Laurito Ribeiro Nelson Borges de Araújo

Srta. Cecilia Helena 
Bastos, filha do Casal 
Sr. e Sra. Dr. Cleones

Sfta Maria Aparecida 

figueiredo, filha do 
r<38al Sr e Sra. Rufino 

Figueiredo

Srta. Noemi Araldi, fi

lha do Casal Sr. e Sra, 

José AraldiVelho Carneiro Bastos
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0 2 Batalhão Ferroviário foi instalado em Rio Negro 
Estado do Paraná, a 29 de julho de 1938, £om a nnssão 
precipua de iniciar os estudos e a construção de um irt
cho do Tronco Principal Sul. .

Foi, assim, o Batalhão Mauá, a Unidade pioneira do 
TPS, e foi também, a primeira que entregou ao tratego. 
um trecho de 234 quilômetros de linhas daquele tronco, 
entre Mafra e Ponte Alta do Norte, no Estado de Santa 
d© CatarinaFoi seu primeiro Comandante e organizador, o então 
Ten Cel José Sérvulo Borja Buarque, falecido a 29 de no
vembro de 1961, no pôsto de General - de Divisão, e qut 
teve a auxiliá-lo o Major Octacilio Terra Ururaby, outro 
lidimo batalhador da Arma de Engenharia e que hoje, Ge 
neral, exerce as funções de Diretor - Geral de Engenha
ria e Comunicações.

Está fadado, assim, o 2 Batalhão Ferroviário, a gran 
des feitos, não só pela mística de seu pioneirismo em o- 
bras no TPS, como espirito de Unidade que o tem marca 
do através dos tempos, fruto da magnífica organização que 
recebeu do6 que primeiro o estruturaram e que tão bem 
tem mantida pelos seus dignos continuadores.

Por uma feliz coincidência, tem o 2' Batalhão Ferro 
viário, como Patrono, o nome do grande Irineu Evangelis
ta de Souza. Como o Barão de Mauá, cuja vida foi um 
desenvolver couttante c prodigioso de realizações visando 
ao bem público, o Batalhão Mauá há de existir sempre a 
serviço da Pátria, como continuador da obra pioneira de 
seu glorioso Patrono.

Os serviços que Irineu Evangelista de Souza prestou 
a esta Nação, hão de se tornar patentes, cada vez mais, 
aos olhos das gerações vindouras; sua magnífica obra o 
levará à9 culminâncias da consagração popular e sua figura 
tutelar, nos dia de glória de nossa História, será r.^ssucita 
da em todo o seu esplendor.

Em cerimônia realiza
da na última quinta fei
ra. dia 26, no Teatro 
Municipal do Rio de Ja 
neiro, colou gráu pela 
Faculdade Nacional de 
Direito da Univer.-idade 
do Brasil, o Bacharelan
do Ernani Schweitzer, 
filho do Sr. e Sra Pedro 
Schweitzer, pessoas es
tas de largo conceito em 
nossos setores sociais.

Tendo reihzado os 
seus primeiros estudis

nesta cidade, e tran? 
ferido residêucia para a 
ex-Capital da República, 
o Dr. Ernani Schweitzer, 
vê assim coroado de to
do êxito mais uma ca
minhada em sua vitorio 
sa carreira de estudos.

Destas colunas cum
primentamos o Dr. Erna
ni Schweitzer, auguran- 
do-lhe os nossos melho 
res votos de uma feliz 
atividade em suas novas 
funções profissionais.

Raal C m k r  Engelsing Lida.
Cepresentaçõei e te n ta  Erónria
Cofres -  Fogões - Balanças -  Motores Ma

quinas e materiais para agricultura e 
indústria em geral

Preços e garentias de Fábricas em 5, 10 ou 30
prestações sem juros e sem acréscimos.

Praça Vidal Ramos Sênior, 394 - Telefone, 351 
Caixa Postal, 323

LAGES - S. C.

Sr. redro Schweitzer
Viajou no dia 25 últi

mo para a cidade do 
Rio de Janeiro, o Sr. 
Pedro Schweitzer, do al 
to comércio desta praça 
e pessoa bastante rela
cionada era nossos meios 
sociais.

Na Guanabara, o Sr. 
Pedro Schweitzer, foi as
sistir a solene ccl ção 
de gráu de seu filho A- 
cadêmico Ernani jSchwei
tzer, pela Faculdade Na
cional de Direito da Uni
versidade do Brasil, que 
se deu na última quinta 
feira, dia 26.

Destas colunas felicita
mos o Sr. Pedro Sehwei 
tzer por êste feliz acon
tecimento, e extendemos' 
os nossos curap i nentos 
à sua exraa. esposa e 
demais familiares.

!ÍÉI
de 04 para 

lis

G uarda Urbana deixará  de f u n c io 
nar no B airro  Coral

Em contacto que man 
tivemos com o Sgt. A 
manlino da Costa, res
pondendo interinamente 
pelo Comando da Guar
da Urbana local, conse
guimos apurar que a 
mesma deixará de fun
cionar no Bairro Coral, 
devido à uma série de 
fatores, eütre êles a fra
ca arrecadação propor
cionada, e que não satis
fazem às inúmeras des 
pesas que lhe oneram a 
sua manutenção naquêle 
Drósp ro ie:anto de nos
sa uiba.

Assim, a Gu;rda Ur 
bana local, só funciona
rá no centro d i ci lade, 
onde vem  mantendo 
pronta e t-ev ra vigilân
cia em todas as suas 
ruas.

a o  deixan? n de funcio 
nar no Bairro Ci T j J. o 
Comando da Guarda Ur 
bana, ext- rna por uesso 
intermédio os s us me
lhores agradecira» nlos às 
c o n c e i t u a d a s  firmas 
Lueisen S/A, Industria 
e Comércio, Agência Pla- 
naltina de V ículos S/A, 
Mercantil Achiles Marin 
S/A, Anuindo Schmitt & 
Cia., L Schmaedecke S/A 
e outras, assim como à 
sua valorosa população, 
que sempre o apoiaram 
em sua operosa missão.

O Deputado Ladir Che-
rubini, representante la. 
geano na Assembléia 
Legislativa, e quenaque- 
la cisa defende também 
os interêsses de outros 
Municípios serranos, aca
ba de distribuir a sua 
verba pessoal do Orça
mento estadual de 1964 
à inúmeras entidades 
sociais, culturais e es
portivas da Princesa da 
Se;ra.

Êste gesto do conhe
cido parlamentar, vem 
recebendo os melhores

aplausos da população local, por reconhecer 
no mesmo as suas qualidades bat-ilhadoras e vol
tadas sobretudo para os grandes interêsses da 
terra que sempre o tem apoiado nas suas gran
des iniativas.
A distr ibuição de sua verba pessoal de 1964 às vá 
rias entidades de âmbito social, cultural e esporti
vo desta cidade, vem resolver de imediato alguns 
problemas que se lhes afligem em seus orçamentos 
internos, de modo que todas elas, ficaram por 
certo mui temas ao destacado Deputado Ladir 
Cherubini.

O 2‘ Batalhão Rodoviário foi criado a 4 de junho de . 
1908 e instalado em Juruena (Mato Grosso) pelo 
então Ten Cel Cândido Mariano da Silva Rondon, seu pri
meiro Comandante e atual Patrono.

O Batalhão, que desde 1934 tem sede cm Lajes, San
ta Catarina, conta, em seu acervo, além da construção de 
milhares de km de linhas telegráficas em Mato Grosso, na 
condição de mão-de-obra da Comissão Rondon, a constru
ção e pavimentação do trecho da BR 2 Santa Cecilia-Lajes 
Passo do Socorro, numa extensão de 167 quilômetros.

Acaba de concluir o trecho do tranco Principal Sul 
entre Ponte Alta da Norte e Lajes, cujos trilhos já atingi
ram esta localidade, lançados pelo 2 Batalhão Ferroviário 
Unidade com sede em Rio Negro - PR.

O Batalho Rondon, com uma existência de mais de 
55 anos, dos quais 29 anos em Lajes tem, ainda 
a seu cargo, a construção da rodovia Lajes - Florianópolis, 
numa extensão de 222 quilômetros. E o Batalhão Rondon 
uma das Unidade de Construção ds Engelharia Militar de 
mais destacado acervo,marcado por missões de grande in- 
terêsse para a unidade da Pátria. Empenhado, inicialmen- 
te. em seu estágio atual, em obras rodoviárias visindo a 
ligação do Centro ao Sul do país. diante de sua real capa
cidade de enquadramento, de direção e de execução, aca
bou por receber missão na construção ferroviária 
do Tronco Principal Sul. Trabalha, pois. o 2' Batalhão 
Rodoviário, em dois campos: o ferroviário e o rodo
viário, em ambos 6e destacaDdo pelo alio índice de 
produção e elevad) p i l r l )  té íx c i  d) su is obras.

%  v *  • w  i > v  • w i V i

Na C i d a d e ,  na E s t r a d a  o u  na P i s t a ,
S I M C A  C H A M B O R D  é o carro brasileiro definitivamente aprovado

A  m arca mais viteriesa nas últim as competições autom obilísticas em nosso país

ELEGANTE — VELOZ -  M ACIO
R e v e n d e d o r S IM C A  nesta praça:

COREMA -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

Bua Manoel Thiago de Castro- * Lages • Santa Catarina
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foma vulto em toda a terra Barriga Verde a candidatura uderista ao governo 
do Estado, do D r. Nilson Bsnder, diretor da firma Fundição Tnpy S J L  de Joinville

BENDER-65 ■> UMA CANDIDATURA EM ASCENSÃO

era reu- 
a 

ao

Com a decisão do diretório regional da UDN em r 
Dião presidida pelo senador Irineu Bornhauesn de f xar 
convenção que homologará oficialmente o seu candidato 
govêrno de Santa Catarina, para abril do próximo ano inten
sifica-se a movimentação dos diversos lideres partidários

Nilson Bender. o primeiro candidato que viu seu nome 
encaminhado ao diretono regional, indicado que foi Delo 
diretório de Joinville, tem mantido contatos com as figuras 
mais proeminentes, não só de seu partido, mas, inclusive em 
área de outras agremiações políticas.

Ainda recentemente, em companhia dos deputados 
Gentil Belani e Arno Enke, o candidato Nilson Bender teve 
oportunidade de visitar o município de Chapecó, onde o seu 
nome foi recebido com grande entusiasmo, pelo sentir de re
novação que sua candidatura representa. De Chapecó, a ca
ravana do dr. Nilson Bender, cumpriu um roteiro pelos mu
nicípios recem - criados, participando inclusive das cerimô
nias de diplomação e posse dos prefeitos e vereadores de 
Caxambú do Sul e 'Aguas do Chapecó.

Êste primeiro contato com os principais lideres da re 
gião do estremo-oeste, extendeu-se até São Miguel do Oeste 
e grande foi o entusiasmo dos udenistas de tôda aquela vas
ta região em face a disposição do candidato de promover 
uma campanha de grande envergadura, de visitação pessoal 
a todos os rincões catarinenses, no propósito, não só de sen
tir os problemas e as necessidades, mas permitir que o po
vo tenha contato com aquele que poderá ser o seu futuro 
governador.

Dionisio Cerqueira e os demais municípios do estremo 
oeste numa oportunidade futura, também receberão a visita 
do Dr. Nilson Bender, e inúmeros convites nêsse sentido tem 
sido dirigidos ao ilutre candidato.

«BENDER - 65» é uma candidatura em ascensão em

face ao entusiasmo que vem despertando no seio da UDN e 
dos pequenos partidos e tudo indica, que se fôr vitoriosa na 
convenção de abril da UDN, reconduzirá ao governo de San
ta Catarina, a grei brigadeirista.

ABRIL 64:

UDN OFICIALIZARÁ SEU CANDIDATO AO GOVÊRNO

DE SANTA CATARINA

O Diretório Regional da UDN, em recente reunião pre
sidida pelo Senador Irineu Bornhausen. fixou para abril do 
próximo ano, a Conveção que homologará o candidato do 
partido à sucessão estadual de 1965.

Compareceram a essa reunião os membros do diretó
rio regional, os deputados estaduais e o dr. Nilson Bender, 
quando o problema sucessório foi amplamente debatido.

Na oportunidade o deputado Arno Enke inteirou ao 
plenário da decisão do Diretório udenista de Joinville, ante
riormente levada ao conhecimento de sen. Irineu Bornhausen, 
de comparecer a citada convenção com o nome do dr. Nil
son Bender, como candidato ao govêrno do Estado em 65.

Outros nomes deverão surgir, mas até o momento o 
nome Bender é o único que foi encaminhado ao Diretório 
Regional da UDN de forma oficial, o que lhe permitirá, com 
muito mais propriedade, a estabelecer contactos com os di
retórios municipais.

Foi fixada, na oportunidade, a diretriz de que a con 
venção se processará de forma democrática, devendo ser a- 
preciadas pelos convencionais as diversas candidaturas, para 
que o partido, processada a escolha, possa formar unido ao 
lado do candidato que esposará as reivindicações udenitsas 
de reconquistar o govêrno de Santa Catarina.

Dr. Nilson
Ao atingir-se o fim de mais um ano de glórias, lutas, 

sacrifícios e de trabalho, envio à tôda a popula
ção catarinense, os meus mais profundos 

votos de que o Altíssimo derrame 
as suas bênçãos em todos os 

lares, fazendo com que o

, que ora se n a , seia r
Joinville, Dezembro de 1963
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Grande Evento Social de 1963
Será inaugurado amanhã, domingo dia 28, n Serrano lenis Clnhe 

Autoridades Civis, Militares e Eclesiásticas presentes ao ato inaogoral 
As Primeiras Debntantcs -  Patronesscs ■ Rainha e Princezas

Amplo noticiário nas paginas 3, 4 e 5

Incomensurável e magestoso como um monumento social, 
ergue-se em Lages, graças aos esforços de uma 

equipe de homens dinâmicos e verdadeiros 
iíieres da liderança, o Serrano Tenis Clube

-  SERRANO TENIS CLUBE -
A fotogravura fixa a moderna séde social do Serrano Tenis Clube, que amanhã abrirá as portas aos seus dignis- 

simos associados Construida em magnífico recanto, possue além dos suntuosos salões sociais, um moderno 
kar e restaurante, duas piscinas, sendo uma semi-olímpica, canchas de esportes para Basquete, Volei e Tenis

Estamos todos de parabéns, porque doou-se à Lages, uma 
sociedade rica em detalhes, nobre pelos fins e distinta sôbre 
todos os aspectos que devem impulsionar a sociedade, que vi
sa, sem dúvida alguma, o fim e o bem comum.

Desta coluna homenageamos na pessoa do seu presidente 
os demais membros da Diretoria dêste vibrante exemplo de 
trabalho composta pelos seguintes senhores: -

Presidente : Vicente de Paulo Alves Cordeiro
Vice-Presidente: Emilio F. Battistella
Io Secretário 1 Nelson M. de Almeida
2° » : Galileu Amorim
Io Tesoureiro : Enio M. Marin
2o » : Paulo W. Broering
Diretor Social : Alfredo Buatim

» Esportes: Ten. Ce'. Olavo P. Estrela 
Orador : Desembargador Mario T. Carrilho

Srta Katia Borges Olhweiller

Noticiamos com destaque a presença da elegan
te Srta. Katia Borges Olhweiller da sociedade de 
Porto Alegre, que estará participando do desfile 
das debutantes, no grandioso «Reveillon» do Ser
rano Tenis Clube, como representante da socie
dade Leopoldina Juvenil. Destas colunas cumpri
mentamos a Srta, Katia desejando feliz estada na 
Princeza da Serra.

Srta. Maria Apa
recida Arruda

Lamentamos a ausência da 
graciosa menina moça. Srta. 
Maria Aparecida Arruda, que 
vemos no clichê acima, filha 
do ilustre casal Sr. e Sra. E- 
dmundo Arruda, que, pelo in 
fausto passamento de seu que
rido avô, Sr. Belizario da Sil
va Ramos, não participará do 
desfile das «Debs», na noite de 
graça, beleza e juventude do 
Serrano Tenis Clube.

A Moderna Orquestra de Danças do 

Maestro Salvador Campanella que estará 
abrilhantando o monumental «Reveillon», 
compôs especialmente para as meninas 
moças do Serrano Tenis Clube, a Valsa 
das Debutantes, que abaixo transcrevemos.

X X X Xf

Valsa das debutantes 
Você vai agora dançar 
Quanta felicidade 
Eu vejo em seu olhar

O salão todo cheio de flores 
Você a rodar, a rodar 
Dançando esta valsa recorda 
O passado que não voltará

Valsa das debutantes 
Quinze velas para soprar 
Palmas, aperto de mãos 
Como é belo e doce sonhar

X X X X
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