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Incontestávelmente foi provi- 1 Naturalmente, tal esfôrço exige Para a frente e para o, alto não
1

nova -e grande Pátria.
dencial ao Brasil a ascensão do sacrifícios e traz inquietações. se caminha em estrada suave, A obra do nosso grande Pre
eminente patrício Juscelino Kubi- Tais sacrifícios e inquietações de- máxime quando em marcha "ba- sidente é patrimônio que' deve
"tschek à Presidencia da República. correm do rápido crescimento que tida e grande altura a ven- mos defender e resguardar, impe ..

'Ao seu admirável dinamismo, ao estamos assistindo, como também cer, Mas, o que vale, é a certe- dlndo que maus brasileiros ve-
"

sadÍo pat'riotismo que alimenta e se apresentaram a outros povos za de que a nossa geração está nham prejudicá-la, parque, para
áquele: febricitante entusiasmo e acabaram sendo compensados. construindo a alvorada de uma nós em dias próximos e para n08-'
CpID que se lança ao trabalho sos filhos, ela representa à cer-
devemos a obra ciclópica já rea- teza do Futuro que almejamos e

lizada pelo seu Govêrno, que de-

De,'sl-g,na'ça""'o d"e C·'om'l·s'"',S'""oes alimentamos com ·1\S mais belas
monstra ter ° Brasil calçadoa' ,esperanças. "

", bota, de .sete léguas e vir dando
,passos.'de gigante para a frente. A consecução rápida deste pa-

Somente a ma' fel' ou a igno- PIS M" t d V' ã de .: desí d.
trimônio é um eloquente atestado

, e o f, 1 lDJS ro a iaç 0, vem
'

e . ser esigna as id d Ii d drânéia, "poderão, negar esta obra . .... '

f d'
-

t 2 3' d L'
da 'capací a e rea iza ora o po...

f' ·dá" l'
•

I "á
as connssoes que, con orme napoem 08 ar S. e a 81

vo brasileiro. Os outros povos do
orrm

.

ver, pOIS e a ar est para n. 3.561: de 5-6-59, deverão proceder ao inventário earro la mundo estão reconhecendo e exalser comprovada por todo o ter- mento dos bens da E.F. Santa Catarina e á apuração das
dtófio nacional, Duvidar dela contas de débito e crédito da União' e do Estado de, S.Oa-

tando nossa, capacidade.
serã confessar-se decrépito, inca- tarlna, para efeito de rescisão do atual" cODtt�to de arrenda: O Brasil não é �aís um gigan-
paz de sentir ° impulso da s� mento da ferrovia e sua incorporação á Rêde" Ferroviária te adonneoídc,
mocidade na ânsia íncontída de Federal S.A.

/crescet'," de 'progredir, de elevar- Tais designações constam do. Diário Ofteial da Repti..
se sempre e cada vez mais. O bltea, de 24 de setembro último" cuja publicação tr8Qscre�
povo brasileiro é jovem, é capaz vemos a se,uir:

'

e pode rapidamente alçar-se aOB
«PORTARIAS DE 22 DE SETEMBRO DE 1959mais progressistas do mundo! o

nosso grande Presidente está mos...

trando o caminho I

Caravana da Imprensa ê Rádio

visita a' Colô.,ia· de Férias da
,

. �irma Prqsdóclmo, em

,Cuaratuba
o Dr.
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pague
o F e r r o v i á r i o Aniversários

EXPEDIENTE Dia 21 próximo, completará
Rua 15 de Novembro, 1425 �ais um 8�O de feliz e:ci�teD.

F . 1770 - Caixa Postal,427 ela o menmo Arcy, Iilhínho
one: do nosso Diretor Gerente, se-

Diretor: nhor WaJdemar Farinhas e

L U I S R E I S sua digna espôsa.
Diretor Secretário:

JOÃO VIEIRA

Diretor Gerente:
WALDEMAR FARINHAS

Para um paladar
. ,

exigente,

Compre toda.
em suaves

prefiram a inegualàvel Aguãrdente Compo.�ta
·'·'Jrl�Id��A\lrA\��

»

madeira de
prestações

'Comércio de Madeiras,
Blumenauense Ltda. Dia 13 próximo completará

mais um aniversário a senho
ra Olímpia Alves Cardoso, es
posa do nosso colega Edgar
Cardoso, que exerce as suas

funções nas oficinas desta Es
trada,

GASPAR ..Rua Prefeito Leopoldo Schramm .. S. Catarina

»

Fabricada e Engarrafada por

LUIZ DE SOUZAM.

Vitor· Konder (Pávilhão)
Te'efone, 1303

Distribuição Gratuita

Composto e Impresso na GRÁ
. FICA UNIÃO� Rua 15 de N0-

vembro, 1425 (fundos)

um Pouco
.' SABIDO & OlA.

•

.

não sejam
, É um direito que assiste ao rerrovíàrío, por íntermé-

Entre a alegria de seus ex- dío da Caixa de Aposentadoria e Pensões, ti construção da
tremosos pais vê passar ama- casa Própria,
nhã .0 seu 2°. aDivers�rio na- Por que, então, os ferroviários da Estraría de Ferro
talíoío, a galante menina LIA Santa Catarina não estão construindo, as SQ;8S . casas, por
DALVA, encanto do lar' do intermédio da Caixa?

'

nosso colega Juvenal Vargas,
. . ',A

•

Barraca escriturário desta Todos os Ierrovtárlos, porque descontam em folhas, es-
Ferrovi� e de sua Exma. es- tão em dia com essa Entidade. A Lei, ou o regulamento da
pôsa Pr�fessôra Antonia Emí- Instituição ou aquilo que fÔf, concede, aos associados da
lia Alves Barraca. Caixa, êsse direito.

Festejando a data, a nata- Em outros locais, onde a Caixa funciona, os associa-
Ilcíante oferecerá a seus amí- dos estão construindo. Parece, ainda, que há mais em be ...

guinhas uma mesa de doces. neficio dêles: hã a Carteira de empréstimos.
Aos anlversarlautes, os nos-] E, aqui, por que não há nada disso?

sos cumprimentos com votos Não há agora, Já houve.

de felicidade. E, se já houve, por q,ue não há mais, por que?
, A classe é grande. Os que precisam de um lar" pré

prío, para abrigar a tamtlta, são muitos. E, direito; é direito '

t.

No Brasil tôdo, onde quer que exista 8 Caixa dos

Ferroviários, .

a mensalidade descontada, por oontribuinte,
é a mesma.

COra, se é assim, os direitos devem ser-tguaís ..

Os direitos devem ser iguais, mais, aqui, para os as

sociados da Estrada de Ferro Santa Oatarina, os direitos são

diferentes.
Pele, que se deduz, a classe está sendo esbulhada.' Se

estâ, para o esbulho, deve- haver uma explicação. E a ex-

.......----------... pJicação de torna necessária; .

À ...�ssociação dos, Ferroviários do Vale do Itajai, como",
orgão defensor da classe- que. é �_cabe se dir}gir à, Caixa"
d e Aposentadoria para a sxplícação necessâría.

A ela, pois a palavra. A ela' endereçamos o nosso

«Por que?»

Dr. Afonso Balsini
Especialista em Doenç�s de

Crianças
Consultório: Trav, 4 de Fevereiro

Fone 14·33

Residência: Rua Hermann Hering
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- Serviço de Terraplenagem
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•

NunCQ sr: VIU oferto Igual
Apenas $ 190,--- e o que voce

paga de entrodc poro qualque:
tipo ou rClI''I'\qrlho de lôgo de eorcelonc

sein poro lantar O�I selo poro cho

e café E AINDA MAIS nõo prectso SG

preocupOI com O� eventuo+s quebres que

t;(�!>�om acontecer" duronte os, próximos o meses

PROSOOCIMO REPÕE GRATUITAMENTS AS

�1�un,1nUm
, -<.". "'--.

tJIil,...... ,

�
"�'o !4! o.rl

�,' .'
I
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. Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S. A.

Confiando tU8:S econornies ao I NCO, colaboras eficiente

mente no desenvolvimento ecônornloo do teu Estado,
prestando portanto grande serviço a ti mesmo.

c O N 5, T R U ç Õ E S

Serviço de Terraplenagem
'I: fI) II �\ 113 112 4

.. ·.C()llst('u·t()�a Im()biliá�ia Ij__'asileira J. �.

Viatuto 9 de Julho, 160 - 90. andar - Sala 91 'Telefone, 359428

São Paulo

, "."

D C· EO
....

l. ...
'

Ia
.

a r n e. . . u t I" a S I'VI a is ... �
Nós, os terrovíãríos, ainda montar um açougue, A .ídéía

temos um recurso para ali- é õttma e· muitos .

beneücíós
viar os males da alta des nos trarão Mas, para tanto, ne.
controlada dos preços e a êla cessário se torna a eelahora
nos devemos apegar. Trata-se ção decísíva de todos. '.'. .. "i

da nossa Cooperativa. A ela Esse negócio de,COMAP já
todos se devem associar, fa- houve por aqui e todos vimos
zendo-a de taboa de salvação, que não passou de converse

nesse naufrágio inflacionário. mole, p,ra boi dormir, pelo
É plano da' Cooperativa - pla- que não convem voltar à va

no já em fase de execução - 08 Iria!..·
-

Celso

DRP da Rêde Ferroviária FeÇleral S/A ..
'

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



pior.

POR ROMULO SILVA

Chegou até nós o Diário Oficial da União que publlcou.

as Portarias nOB. 423 e 424 de 22 setembro último, nomeando

'as duas comissões que promoverão a tomada de contas e.

o levautamente patrimonial da Estrada.

A noticia é sumamente auspiciosa, por.

quanto a lei que autoriza o Govêrno Federal a rescindir o

contrato de arrendamento com o Estado de Santa Catarina.
.

,

fixou· em sessenta dias o prazo para conclusão dos traba

Ibos de apuração de contas e levantamento patrímoníál;
inclusive a assinatura do Instrumento de Rescisão, conta- .

.

.

aos da publicação da lei.
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