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Seiá msíalada amanhã a Faculdade 
de Ciências Econômicas e 

Conlabeis de Lages

Governador Celso Ra
mos inaugurará Fe sia da 
Maçã em São Joaquim 

e altera o seu roteiro

Amanhã às 20 horas, 
no salão nobre do Colé
gio Estadual Vidal Ra
mos, será instalada so
lenemente a Faculdade 
de Ciências Econômicas 
e Contábeis de Lages, 
primeiro estabelecimento 
de ensino superior desta 
região.

Ao ato deverão com
parecer autoridades lo
cais, membros da Con
gregação daquela nó^el 
Faculdade, futuros Aca
dêmicos e convidados es
peciais.

As matrículas aos seus 
Cursos de Economia e 
Contador deverãr> ser 
encerradas no próximo 
dia 15, havendo possibi

lidade de ser superado 
as vagas em ambos os 
cursos que são em nú 
mero de 50, motivo por
que seria realizado um 
exame de seleção para 
eliminação dos candida
tos excedentes.

Ao ser instalada ofi
cialmente, devemos citar 
aqui, o trabalho árduo e 
desassombrado de um 
punhado de bravos inte
lectuais lageanos, que 
verão assim concretiza
dos os seus anseios de 
dotar Lages de um esta
belecimento superior à 
altura de suas tradições.

Desta forma, a juven
tude estudiosa de nossa

terra já dispõe de uma 
escola de nivel superior, 
não necessitando por um 
motivo ou por outro, se 
deslocarem para outras 
cidades para conclusão 
de seus estudos.

ReveDdeder RENNER com nova 
e empolgante campanha

A poderosa organização A. J. Renner S/A — 
Indústria do Vestuário, era colaboração com os 
seus inúmeros revendedores espalhados em todo 
o Brasil, kestá promovendo nova e sensacional 
campanha, que como das vêzes anteriores, está 
fadada a obter amolo sucesso.

A referida campanha consiste no seguinte: To
do o cliente que adquirir ura terno no seu reven
dedor Renner, recebe inteiramente grátis, no ato 
da compra, uma v stosissima calça esporte.

Trata-se de oferta das mais inéditas e valio 
sa, pois o freguês sai lucrando totalmente, primei
ro porque adquiriu um terno da mais alta quali
dade e durabilidade, e segundo, porque ganhou 
uma calça esporte inteiramente grátis.

Assim, todos devem acorrer ao revendedor 
Renner em nossa cidade, a firma Hélios Morena 
César & Cia., e lá adquirirem o seu terno por um 
prêço altamente compensador e de alta garantia, 
e usufruírem das grandes vantagens que sao ofe
recidas nessa nóvel campanha da Renner. cuja 
organização sempre tem labutado para e 
servir os seus inúmeros clientes espalhados por 
todo o país.

Encontra-se veranean
do nas Praias de Cam- 
boriú desde há vários 
dias, o Vereador J.José 
Hélio Guidalli. eficiente 
funcionário da Fazenda 
Estadual e Cronista So
cial dêste bi-semanário.

O regresso do Verea
dor José Hélio Guidalli 
a Princesa da Serra, ŝ- 
tá previsto para os pró
ximos dias.

Almejamos ao nosso 
colega José Hélio Gui
dalli, os nossos votos de 
proveitosas férias em 
Camboriú.

r dominffO, as missas na*- C idadão Lagean o
partir d o .Pr5x ?^ ian\í,arag começarão a ser
do Estado da Guan ’ obediência ás Contribua com a Cru- 

s em lingua portugue. , _  zada Nacional de Alía-
inações do Concilio r. - , ex-Capital da betização de Adultos,
sta maneira, os devoto» a a ^ -  devotamen_
ica, poderão a c o r a p a m  todos os seus Indique aos analfabetos
nto sacrifício d& miss | og jocajs ^os cursos>
s detalhes.

Gnanabara serão

Dr. Carlos Ro
berto Andrade 

Lopes
Aniversariou no dia de 

ontem, o Dr. Carlos Ro
berto Audrade Lopes, 
benquisto cirurgião den
tista em nossa cidade, e 
secretário do Clube 14 
de Junho.

Elemento bastante re 
lacionado em n o s s o s  
meios sociais, onde des
fruta de grande estima, 
o Dr. Carlos Roberto An 
drade Lopes, foi muito 
cumprimentado por oca
sião do seu natalicio.

Enviamos ao Dr. Car
los Robeito Andrade Lo 
pes. os nossos votos de 
contínuas felicidades.

Vereador José 
Guidalli

Hélio

Conforme informamos em nossa última edição 
o Governador Celso Ramos deverá inaugurar u«' 
próximo sábado, dia 15, a Festa da Maçã e Expo
sição Agi o-Pecuária em São Joaquim, que terá a 
duração de três dias.

Ao contrário do que noticiamos o Governador 
Celso Ramos, não mais transitará por Lages, onde 
aqui pernoitaria no domingo.

Conforme informações que nos foram presta
das pelo Sr. Valdo Costa Avila, presidente do di
retório municipal do Partido Social Democrático, 
o chefe do Executivo catarinense irá a São Joa
quim através dos Municípios de Bom Retiro eüru- 
bici, em atenção à inúmeros apélos dos habitantes 
daquela região, que reclamam a sua visita por oca 
sião do seu roteiro a Suiça Catarinense.

Assim é, que o Governador Celso Ramos, de
verá chegar em São Joaquim na sexta feira à 
noite. Após inauguração daquele magno certame 
joaquinense, o máximo mandatário catarinense, 
descerá a Serra do Rasto, onde visitará inúmeras 
cidades da região carbonifera do Estado, tomando 
contacto com vários problemas de suas comunas.

O Governador Celso Ramos sòmente viria a 
Lages, numa eventualidade de verificar-se mau 
tempo, o que impediría a concretização de sua 
visita às regiões já referidas.

Consignadas importantes verbas para
e B R -3 6

Segundo conseguimos apurar junto ao Coman 
do do 2’ Batalhão Rodoviário, foram consignadas 
no orçamento federal de 1964, importantes verbas 
para a ferrovia Tronco Principal Sul e rodovia
BR-36.

Para o Tronco Principal Sul, para prossegui
mento dos seus trabalhos, foi consignada a verba 
de 2 bilhões de cruzeiros, enquanto que para * a 
BR-36 foi consignada a importância de 500 mi
lhões de cruzeiros.

A verba de 500 Milhões; dc cruzeiros para a 
BR-36, trecho Lages Florianopolis, será de muita 
utilidade para o aceleramento de grande parte de 
suas obras, já que a mesma encontra-se afeta à- 
quela Unidade de Construção de nosso Exérc to.

f
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Associação Catarinense de Cultura
Faculdade de Ciências Econômicas 

e Contábeis de Lages.

E D I T A L

Concurso de Habilitação
De ordem superior, torno publico, para conhecimento 

dos interessados, que no período de Io a 15 de fevereiro 
de 1964, estarão abertas as inscrições ao concurso de ha
bilitação à matricula inicial nas primeiras séries dos cur
sos de Ciências Econômicas e Contábeis.

O Concurso de habilitação será realizado na 2a. quin 
zena do mês de março,-para preenchimento das vauas em 
ambos os cursos, que será de 50 alunos em cada uma, cons- 
taDdo de provas escritas e orais das seguintes muterias:-

a) Português

b) Matemática

c) Geografia 

• d) História

Os candidatos deverão apresentar o requerimento de 
inscrição, no qual haja expressa menção da6 datas e dos 
estabelecimentos de ensino cursados, instruindo-os com os 
seguintes documentos originais:

1° Prova de conclusão de curso secundário completo 
l - e 2‘ Ciclos, acompanhada das fichas Mod. 18 e 
19 da Diretoria do Ensino Secundário, em 2 vias 
com firmas reconhecidas;

2o Carteira de identidade
3o Atestado de idoneidade Moral (fir. reconhecidas)
4° Atestado de sanidade física e mental (fir. reconh.)
5° Atestado de vacina expedido por autoridade sanitá

ria (fir reconhecida)
6° Certidão de Registro Civil
7o Prova de quitação com o serviço Militar
8° 3 fotografias ( 3x4 de frente)
9° Prova de pagamento de taxa de inscrição

Nota: - A secretaria da Escola Técnica de Comércio 
de Lages, dará todos os informes necessários.

Julio Cesar Malinverni - Secretário

CONVÉM SAB3ER
Vestígios de Contabilidade

Vestígios de contabili- na civilização Inca. ra
dade sã o  encontrados 
em tempos remotíssimos

ziam êles 'sua contabili
dade mediante nós em

Dr. AÍRTON R. RAMOS
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça João Costa, 10 
1° andar

Lages — Santa Catarina

CONVITE
A Faculdade de Ciências Econômicas e Con

tábeis de Lages, convida a população em geral 
para o ato solene de instalação do6 Cursos de E- 
conomia e Contador, que fará realizar às 20.00 
horas de 13 do corrente, no Salão Nobre do Co
légio «Vidal Ramos».

cordas penduradas Pn, 
s a l a s  apropriadas. j?r
um instrumento muito ni
dimentar mas não dei
xa de documentar a P 
xistência da ? c o n t a b i l i d a 
de em tempos bastante 
longínquos de nós. 
Egito, em 1383 e i ;^  
A.C. o govêrno d“ Se~ 
sastris obriga a escritu 
ração em forma regular 
Havia escribas incumbi
dos do registro da con 
tabilidade. A função dês 
ses rústicos contabilistas 
era a anotação da 
dição e do transporte d0 
trigo. Nas pirâmides f0 
ram encontrados hieró
glifos onde se distinguia 
a figura de um pastor 
desfilando diante do pro
prietário uma quantia de 
gado que lhe havia sido 
confiado, enquanto o e.>- 
criba anotava e registra
va as cabeças de gado.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta de reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho 

lud. e Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pres. Nereu Ramos, 103 — 2' andar — sala, 201 — Telefone, 422 - LAJES- S.C.

Presidente: IRINEU PAMPLONA 
Secretário: NELSON SARTOR 
Tesoureiro: ELIZEU CONCER

HORÁRIO DA SECRETARIA: Das 9 às 12 horas, e das 14 às 17 horas. 
CONSULTOR JURÍDICO: DR. ERNANI ROSA 
(Atende das 9 às 12 e das 14 às 17 horaa)

Técnico em Contabilidade - Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais. 
Solicitador (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de S. C. sob n. 1743).

ASSOCIADO: -  O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES está devida
mente aparelhado para defender o vosso interesse.

SIMCA:
PRESENÇA DESTACADA 
NAS PISTAS

ARARAQUARA/  LAGES /  PORTO ALEGRE

PETRÓPOLIS /  PIRACICABA 

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO 

SALVADOR /  PELOTAS

a o ». r i j j K

Quer ver um Simca em ação? Compareça a qualquer competição auto
mobilística. O Simca vai a tôdas, tendo somado em seu cartel inúmeras 
vitórias consagradoras. Em diferentes tipos de pistas ou circuitos, em 
provas de velocidade ou resistência, no asfalto, na terra e até na lama 
-  a presença do Simca é destacada pela sua regularidade e excelente 
desempenho mecânico. Mas, o que é mais importante: o Simca não 
disputa só para vencer e sim para se aprimorar. Muitos dos seus aper
feiçoamentos são frutos dos severos testes representados pelos milhares 
de quilômetros percorridos em alta velocidade, sob as mais árduas 
condições de funcionamento. Todo mundo sabe: o Simca é o carro 
grande brasileiro mais rigorosamente provado!

SIMCACHAMBORD • JANGADA 
• RALLYE 

PRÉSIDENCE
•ALVORADA

Revendedor SIMCA nesta Piaçc:

C O R E M A Gia. Revendsdara deMotoras e Itatomóvsís
Rua Mancei Thiago de Ccstro 174 — L A G E S  — Santa "atarin-r
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S ^ S S I í y ™ 9  RAMOS' 180 ' Lages - Sanía Calarina

Insiiluio de Reforma 
Agrária de S. Calarina

íi V I $ 0
Tendo chegado ao conhecimento desta Pre

sidência que pessoas menos escrupulosas estão 
cobrando dos posseiros, ou colonos, quantias di
versas para encaminhar requerimentos a êste Ins
tituto de Reforma Agrária; e bem t ssim, propon
do aos posseiros ou colonos a cessão da madei
ra, por ventura existente no terreno pretendido, 
em troca do título de propriedade ou posse, vi
mos atravéz deste, declarar que ninguém está au
torizado agir dessa forma, constituindo tal proce 
dimento grave irregularidade.

Pedimos a todo aquele que tiver conhecimen
to de tais fatos que os comunique imediatamente 
ao Instituto de Reforma Agrária IKASC - sito 
no Prédio das Diretorias, andar térreo, em Flo
rianópolis, para as devidas providências.

Florianópolis, 7 de fevereiro de 1964.

José Felippe Bocbaid 

Presidente

Cruzada Nacional de Alfabetização
de Adultos

Promovida pela Confedera
ção Evangélica do Brasil, 
vem tomando corpj em todo 
o País, a ^Cruzada Nacional 
de Alfabetização de Adultos, 
movimento êsse que visa 
prestigiar também a Campa
nha Nacional de Educação 
de Adultos e solucionar o 
problema educacional do po
vo brasileiro, cujo número, 
51% de analfabetos, continua 
desafiando todo o progresso 
da ciência e da técnica da 
nossa Pátria.

Assim é, que a Confedera
ção Evangélica do Brasil en
viou na semana passada a 
nossa cidade, o Revdo. Ani 
sio Saldiba, acompanhado de 
sua espo a d. Zeny Saldiba, 
que aqui ministraram um cur
so intensivo para professo
res. Além de nossa cidade, o 
referido casal, esteve no oes
te catarinense, Rio Grande 
do Sul e posteriormente em 
Florianópolis.

Em nossa cidade, o Revdo. 
Anísio Saldiba organizou a 
Comissão de Recrutamento 
de pessoas que não sabem 
ler, cuja presidência foi en
tre que ao Sr. A. Menezes e

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

PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

PUXAR, AGUA MOVER MOINHO, 
FORNECER LUZ, SERRAR LENHA, 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENA3 A QUARTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Ixclusivo:

VíCENTE PASCALE 

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

Fona 228 - LAGES - SC.

a Inspetoria da Escola encon
tra-se a cargo do Professor 
Carlos Bello Wagner.

As matriculas do curso da 
Cruzada Nacional de Alfabe
tização de Adultos, encon
tram se abertas no Colégio 
Evangélico de Lages, sito à 
Rua Cel. Fausto de Souza, 
148, das 8 às 12 e das 14 às 
18 horas, sendo que as ter 
ças e quinta feiras, funcio
nam das 19 às 2ü horas. As 
aulas terão inicio no dia 24 
do corrente.

Por nosso inte'médio, a 
Comissão de Recrutamento 
de pessoas que não sabem 
ler, apelam para a população 
lageana, no sentido úe que 
incentivem dito movimento, 
enviando àquela comissão 
toda e qualquer pessoa adul 
ta que não eaiba' ler, para 
que atravéz do seu curso, 
adquiram o direito de rece
ber os bens da cultura, para 
seu desenvolvimento espiri
tual, intelectual, moral e cí
vico.FRETES PARA 0

m mttm
A Firma Indústria e Comércio de Madeiras 

S/A, está nec-sstindo de caminhões para fretes 
de madeiras- para o Rio de Janeir >.

Os interessados deverão dirigir-se ao seu es
critório e depósito, sito nas proximidade* da Es- 
tição do TPS, no Bairro das Casas Populares, 
onde obterão maiores informações.

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(ID eiem b arQ ad cr A p o se n fa d c)

A d vo ga d o
Rua Hercilio Luz, 372Fone, 226 “ Caixa Postal, 19

Lages —  Santa Catarina

Dr. Aron Kipel
ALTA CIRURGIA

Doenças de Senhoras - Vias urinárias - 
Diagnóstico precoce do câncer na mulher

Residência: Parque Jonas Ramos, 193 - Fone 415

Consultório: Rua Hercilio Luz, 12
Horário, das 10 às 12 horas e das 

13,30 às 18 horas
LAGES - SANTA CATARINA

PARA AS SUAS REFEIÇÕES
RESTAURANTE NAPOLI

0 mais central da cidade
, 30 -  F m ,
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GUI — NHL tumultuado
Prosseguiu domingo últi

mo, no Lstadio Municipal 
Vidal Kamos Junior, o Tor
neio João Carlos l.eao Filho 
com o prclio entre as equi
pes do G. A. Guarany e do 
.S. C. Internacional, em 
mais um clássico do futebol 
lageano.

Èsre cotejo finalizou com 
a vitoria do Guarany por 
2 a 1. cujo triunfo contou 
eam a valiosa colaboração 
do arbitro (Sic) Alci O livei
ra, que possuído de uma 
ineficiência à tôda prova, 
mais imbuído de um pro
pósito de torcer o resultado 
da pugna, cometeu uma se
rie de asneiras dentro do 
gramado, e que vieram em 
prejuízo único do quadro es
carlate.

A péssima arbitragem do 
Sr. Alci Oliveira, mas íaccio 
sa do que fraquesa do *me- 
tier», veio enodoar o bom 
conceito que gosa ém nos • 
so público desportivo, o 
Departamento de Árbitros 
da Liga Serrana de Despor
tos, em tão boa hora entre

gue ao Sr. Osvaldo Costa, 
esportista de brio e verda
deiro baluarte do nosso es
porte.

£ necessário que o De
partamento de Árbitros eli
mine do seu quadro ês- 
te arbitro das atabias, para 
que o nosso futebol não se
ja desmoralizado por aque' 
les que acorrem ao Estádio 
Municipal Vidal Ramos Ju
nior para assistir espetáculos

de futebol, e não autênticas 
palhaçadas como a que foi 
presenciada domingo último 
naquele local.

QUEM NÃO ANUNCIA  
— Se Esconde —

Para seus anúncios procure
CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

1 , 1 1 , 1  a s  s u a s  re fe içfe s
VA AO

e
o. po-nto- filtfcú d o . p a ia  itu  patadai

Avenida Camões (A o  lado do Cine Avenida)
b a i r r o  c o r a ;.

Lages Santa Catarina

A t a c a d c  e V a r e io

G en e^cs a lim e n t íc io *  -  C o n 
s e rv a * - B e b id a s  em  a e ra l etc
Distribuidor exclusivo dos famosos 

produtos Bela Vista

Avenida Camões - Bairro Coral

Lages - Santa Catarina

Bar e Confeitaria Sayonara
o :i
Rua Marechal Deodoro, 13 (Oitos)

L A G E S — o — Santa Catarina

Raul Goelzer Eogelsing I I .
I2em  esen taçG es e C o n t a  C rc n ria
Cofres  -  Fogões -  B a la n ç a s  -  M o to re s  M a --  

q u in a s  e m a te r ia is  p a ra  a g r i c u l t u r a  e 
in d ú s t r ia  e m  geral

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

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

L A G E S  -  S. C.

Posto F o x
-  DE —

PEDRO VANONI
Gasolina, Gleos, Lubri

ficação e Lavaçco
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos -  Fone, 319 Lages -  Santa Catarina

Examine os seus olhos periodicamente
Uma cortezia da Joalheria

e Otica Mondadori
D E

D O M I N G O S  M O N D A D O S )

O clichê lixa o ultra-moderno aparelho ORTHO- 
RATER, recém adquirido pela conceituada Joalheria _  . _ _
e Otica Mondadori, e que tem a propriedade de indi- I  M   H — m
car a capacidade dos olhos. 1 H __M ______________* W

Praça João Costa - (Edifício Dr. Acacio)

Canta C atarina
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D n a . M a ria  J ilv e ir a  -  L ir ^ t c r a  d a  E ste ia  IP cyaí 
N etas e susestOesEquipada com os modernos maquinários SIAM

Pães quentes à toda hora -

m S E?gCES
Pinto. 41 _  l a g e s

com gordura, alho. sal e 
a ceboliuha verde picada, 
a mexendo sempre, 
s
- O inhame-taioba é muito 
e apreciado. Pode ser refo 
1- gado com carne ou com 
a legumes cozidos, ou ain

da, «ervido à sobremesa.
* Você já experimen- 

| j tou rechear seu bôlo fa 
! I vorito com Ruyal? São 
l recheios deliciosos, rápi
dos e nutritivos. É tão 
simples de fazer!

* Os nutrólogos classi 
ficam a taioba como car
ne vegetal, devido ao seu 
alto valor protéico. Rica 
em fósforo, a taioba con
tém apreciáveis estoma-

Santa Catarina

Prepare um Pudim Ro' 
yal de acordo com as ins 
iruções do pacote (utili
zando qualquer um dos 
seus deliciosos sabores), 
ue-xe esfriar um pouco 
•* espalhe sôbre u no. 
das camadas do bòlo, 
cobrindo com a outra.

* As douas-úe-casa 
muitas vêzes se vêem 
• m um “ aperto” , na ho
ra de tirar manchas de 
tecidos. Abaixo, algumas 
indicações sôbre a elimi
nação de diversas man
chas:

ba r r o :  removem se 
com uma solução de á- 
gua e vinagre. Não lim
pando com a primeira 
aplicação, deixe o teci
do de molho por um mi
nuto na mesma solução 
expondo se em seguida 
ao sol, se o tecido fôr 
branco.

Baton: removem-se fà- 
cilmente, molhaudo-se a 
parte manchada com á- 
gua pura e aplicando se 
a seguir, um pouco de 
bicaborutto, esfregando- 
se a mancha com deli- 

j cadeza se o tecido fôr 
fino, até que a mesma 

: desapareça completamen

CHEGOU O NOVO ASTRO
Ja esta em nossa loja o nóvo astro da indústria autom obilística brasile ira —  o Aero-W illys 
2 6 0 0  —  que estabelece uma superclasse em matéria de automóvel. Venha ver seu estilo 
arro jado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observe e admire 
sua elegância e o conforto  interno que èle oferece. Vocè se convencerá de que o Aero- 
W illvs  2 6 0 0  é o mais luxuoso e perfeito carro  de classe até hoje produzido no pais.

Benzina: ao remover 
1 mancha de um tecido 
I qualquer com benzina, 

esta deixa, também, ou
tra mancha, formando 

| um círculo no lugar da 
primeira. Evite êsse in
conveniente, polvilhando 
com talco a parte úmi
da. logo após a limpeza 
da mancha inicial.

2600
u m  carj-o a n g o r

Concessionárl" exclusivo.
A ência Planalt:na de Veículos S/A

tuiiüa pitsidüiie Vatgis, 1838 tnd. Tel Hcnaltma Fone, 444 
tal.a tosta. 333

I ,h ves — Santa (.'ata ri na

PEÇfl UMfl DEMONSTRAÇÃO EM

ens ao sul, centro, norte e outras regiões do país 
pelos modernos e confortáveis ônibus da

.....  .
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Comitê Pró Candidatura Dr. Nilson Bender

irremovivel
Em tôrno da candidatura do prestigioso prócer udenista, o jornal «A  Gazeta” de Florianópolis estampou

há dias as seguintes notas:

«Somente a derrota na 
convenção, no Jque não 
acredito, afastará a rai
nha candidatura ao g o 
verno do Estado».

Entrevista categórica 
do líder de Joinville à 
reportagem de «A  GA
ZETA».

Em sua recente estada 
em Floriauópulis, onue 
veio para cumprimentar 
o Uovernador do Paraná, 
afirmando que a sua. can
didatura vem cada vez 
mais, ganhando a simpa
tia dos diretórios udenis 
tas e, o que é mais im
portante. encontrando 
grande acolhida por par
te das massas.

Afirmou o dr. Nilson 
Bender que somente a 
denota ua convenção, 
aigo em que não acredi
ta, impedirá que venha 
concorrer á sucessão do 
sr. Celso Ramos.

« a o  contrário do que 
muitos estão pensando e 
dizendo, não entrei no 
páreo para futuros acor
dos. Minha candidatura 
lançada pelo diretório 
udenista de Joinville, não 
receberá um voto contra 
nos diretórios do norte 
do Estado, as manifes
tações que venho rece
bendo e o anseio do elei
torado por uma mudan
ça nos quadros da su
cessão me levam a a- 
creditar numa vitória a 
íirmativa ua convenção 
estadual do meu parti 
do», à estas palavras, a- 
duziu o dr. Nilson Bender:

tado. Por essa razão te
nho confiança na cam
panha que estou reali
zando. Todavia, se o m-eu 
nome não fôr o indicado 
pela convenção, serei um 
soldado lutando pela vi 
tória do nosso candidato».

UDN: Manifestação de 
vitalidade

Abordando as possibi 
lidudes que outros des
tacados nomes udenistas 
têm de ser candidato, 
frizou o dr. Nilzon Ben 
der que isso representa 
uma demonstração de vi
talidade üo partido e uma 
afirmativa de seu valor. 
Apontou os nomes dos 
í-enadores Antôuio Cai 
los e Inneu Boruhausen 
e o do deputado Aroldo 
Carvalho com condições 
excepcionais para uma 
d^puiu pela sucessão.

Finalizando suas de
clarações, afirmou.

«Faço parte daqueles 
que pensam que os ho 
meus de ação não po
dem ficar indiferentes 
com a situação atua!. 
Arregacei as mangas e 
vira para o campo de 
trabalho. Quero partici 
par da vida pública de 
meu Estado e não vejo 
outra oportunidade me
lhor. Sou um homem no 
vo mas com 15 anos em 
cargos administrativos. E 
hoje precisamos de gen
te nova com vigor e di
namismo para as gran
des realizações de que 
necessitamos».

vendo manter entendi
mentos com líderes ude 
nisias da região oestina, 
Tem regresso marcado a 
esta Capitai para breves 
dias, visando u sua can
didatura ao govêrno do 
Estado de Santa Catarina.

No bar do Qnerência, 
o ar. Nilson Pender, a- 
firrnou ao articulista Sil
veira Leuzi, que a sua 
posição de candidato á 
indicação do seu partido 
na convenção próxima, é 
firme e iuarredável. Dis
se ainda, que paia a lu
ta que se ferirá dentro 
da UDN, já conta com 4 
dos deputad» s ledei ais, 
e com 10 aos 14 deputa 
dos estaduais, e aiuda 
com a maioria dos dire
tórios udenista do oeste, 
do norte e do litoral. 
Participando da conver
sa, o deputado liuy Hui 
se e o deputado Walter 
Z.gellt, aítrmou o primei 
ro, que na convenção 
passada, quando se foi 
escolher o cauditato do 
partido ao òenado, o 
grupo liderado pelo Se- 
noüor Boruhausen, ga
nhou sòmeote por dois 
votos (77x7ò) mais que 
agora, a «iôrça nova» 
da UDN, ja tem a situa-

| Catarina, noticias proce- 
| dentes de todos os re- 
i cantos catarinense são 
das mais alviçareiras.

Em todas as cidades 
que visitou,Nilson Bender 
foi alvo das mais sim
páticas manifestações de 
solidariedade por parte 
dos correligionários e 
políticos de outras agre
miações que encaram 
com seriedade os pro
pósitos de um moço no 
desejo de servir sua ter
ra e sua gente.

Nos contatos que tem 
mantido, segundo, as no 
ticias que temos recebido, 
Nilson Beuder uão se li
mita apenas a pleitear 
a homologação de seu 
nome na convenção par- 
tidaria Êle vai mais a- 
lem. Estribado na sua 
experiência politica e 
homem que defende a 
iniciativa privada e in
transigente defensor da 
democracia, tem sido fa

tores preponderantes pa
ra que viésse disputar a 

j preferência partidaria^na 
j convenção de Abril pró
ximo.

Na recent° visita que 
fêz a vasta região do 
Oeste Catarinense, du 
rante dez dias, teve o- 
portunidade de sentir o 
desejo da brava gente 

j oestina no tocante à re 
formas de liderança, a 
través das quais pode 
rá imprimir uma orienta 
ção segura, não só poli 
tico-administrativa, co 
mo também, um govêr 
no que venha ao encon 
tro dos anseios popula 
res.

Dentro de breves dias 
o Dr. Nilson Bender es
tará visitando outras ci
dades do Estado e a jé 
ias levando a sua con
vicção partidária e os 
propósitos queto animara 
a participar da vida pú- 
b.ica do seu Estado.

L A G E / f  ay d e  fe v e re ir©  d e 1964

ção domiuada. Se os 
prognósticos valerem, o 
dr. Nilson Bender sera 
mesmo * o candidato 
udenista ao governo uo 
Estado, a despeito, como 
êle próprio afirmou, cas 
intrigas que procuram 
fazer dentro da própria 
agremiação.

Sr. Celso Paese
Acompanhado de sua exma. familia, regres

sou das Praias de Camboriú, o Sr. Celso Paese, 
diretor da importante firma desta praça, F. Pae
se S/A, e pessoa bastante benquista nos meios 
sociais e industriais desta região.

Auguramos ao Sr. Celso Paese e sua exma. 
familia, os nossos votos de boas vindas.

«Dois têrços da com 
posição udenista no le
gislativo estadual são 
simpáticos à minha can
didatura. Encontrei apôio 
no Oeste, no Vale do Rio 
do Peixe e no Sul do Es-

Chcrpacó e Oeste

Após a entrevista que 
concedeu à reportagem 
«A  GAZETA» o Dr. Nil
son Bender seguiu para 
a cidade de Chapecó, de-

Continua empolgando 
a Candidatura Bender

Si não bastasse a óti
ma receptividade da can
didatura Bender por to 
do o Oeste de Santa

—  Aviso ao Público Lageano —r
O Consórcio TAC - CRUZEIRO  DO SUL, sempre procurando servir, cada vez 

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar 
os seus voôs para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com PORTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do Sul.

Assim é que, sendo atualm ente a única Com panhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO  DO SUL, que sempre p.-ocurou 

servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País, oferece agora ao 
público viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e fias. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio 

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:?0, para: Joaçaba.

3as. 5as. e sabado: às 0800, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 

às 10:20, para: Rio do Sul. Fpolis., Itajaí, Join
ville e São Paulo.

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 
novas linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio

neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 
Nereu Ramos, n° 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

Sr. Anlero Aroldi
Regressou há dias das belíssimas praias de 

Camboriú, juntamente com sua digna familia, o 
Sr. Antero Aroidi, dinâmico gerente da Agro In
dustrial Anita Garibaldi Ltda., e elemento que por 
suas qualidades gosa de vasta estima em nossos 
setores sociais.

Desejamos ao Sr. Antero Aroldi, extensivo à 
sua exma. familia, os nossos augúrios de um fe
liz regresso.

Sr. Oii Cbemii M i
%

Acompanhado de sua exma. familia. regres 
sou das Praias de Canasvieiras, depois de vários 
dias de veraneio, o Sr üdi Cherubini Tornedi. di 
retor da conceituada firma, Serrana Ltda. Veí
culos e Máquinas, e pt ssoa V8stamente leiacio- 
nada em nossos meios comerciais.

O Sr. Odi Cherubini Tornedi, participou tam
bém na cidade de Blumenau, nos dias 4 e 5 do 
corrente, da reunião regional dos Revendedores 
Vemag S/a , onde teve destacada participação, e 
que contou inclusive com a presença de altos di 
retores daquela poderosa organização.

Felicitamos o Sr. Odi Cherubini Tornedi, de
sejando-lhe votos de boas vindas.
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