
· Superficialmente, .dava a 'impressão de uma pessoa inamistosa,
esfuriada e autoritária� Jncapaz de se deixar 'arrastar' para fará. do
circulo,convencional e egoista dos interêsses próprios ou funcionais.
O .setr todo afregulhado" a fisionomia enfuniscada, os vincos da tes

ta, que uma precoce calvicie 'salientava, as frases, as atitudes, tudo
parecia advertir aos menos avisados que ali estava um homem e-

gpc�ntrico, pouco comunicativo e difícil de lidar.
,

"

"De constituição nervosa, excessivamente ativada pelas mil 0-

c"Qpações que reclamavam, diuturnamente, a assistência de seus al
tos conhecimen,tos técnicos. e de sua capacidade de organização,
Ant6nio Veiga vivia permanentemente agitado, impaciente, apos
tando corrida com o tempo. Falava aos gritos, quase, de esíúziote,
incisivo e obstinado em seus pontos de vista, dizendo o que tinha
de dizer...sem recuanças ou curvatura de espinha a quem quer que
f8sse.·

.

Não era de estranhar, pois, que muita gente. se enganasse a

J O a qui m de 5 a I e s
Professor Sales. Basta que digamos ter êste nosso distinto amigo
honrado com sua. presença, por alguns anos, o quadro do pessoal
da Estrada, a quem prestou 'o melhor concurso de sua inteligência,
dedicação e operosidade. Foi um excelente . companheiro, deixando,
de sua convivência entre nós, uma recordação das mais gratas.

"

(Continúa na 3a. Página)
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«O 'F E R R O V I A R I O,

Eleição para nova' Díre

toria da Associação dos

-: Ferroviários

Fala ao "O Ferroviário" o atual Tesoureiro

da associação dos Ferroviários do Vale do

Itajaí e candidato à Presidencia da Entidade

A GRANDEZA DE UM CLUBE
De onde veio êste Palmeiras tão famoso e mais querido ainda? A nova praça de esportes da simpática agremiação da Alameda

.' Veio das raizes mais profundas da alma popular, inspirado nas elevadas Duque de Caxias terá como patrono o ínsígne bIumenauense
Dr. Ader

"

manifestações de amor patrio e fortalecido pelo entusiasmo sadio de bal Ramos da Silva, figura por demais ilustre da politica, da sociedade,

,:. todos aqueles que têm fé e corragem de lutar por um grande ideal. do esporte e dos meios econômicos de Santa Catarina.

',:
' Surgiu com a fôrça sugestiva de uma mensagem de confiança no

Palmeiras de coração, o Dr. Aderbal, quando
Governador catarí-

.

valor de nossa gente, ao calor estimulante do espírito criador e sob o nense, cargo que honrou com. sua
íntelígencía.fionradêz, bondade e ca

,•. impulso de um pensamento comum. Nasceu predestinado a grandes 1ei- pacidade de trabalho, doou ao Palmeiras, em nome do Estado, o terre

.... tos e seu nome de batismo constituiu-se, por si só, numa legenda de no do campo atual, tendo, alem disso, contribuído generosamente para a

grandeza, num sinônimo de glória, numa claridade 'triunfal.
construção da imponente arquibancada do "clube do povo", Grande aní-

Para defendê-lo e desfraldar seu pavilhão "verde-branco esperan- mador do futebol, o distinto homenageado, já ocupou a ·presidência da

:',' çoso" no topo do mastro da vitória agrupou-se, inicialmente,
um pugilo Federação Catarinense de Futebol, foi um. dos organizadores do outr6ra

.,: de esplendidos rapazes, a
mocidade de escól de uma recuada época. poderoso esquadrão do Aval e tem, indistintamente,

colaborado em di

,

Eram professôres e funcionários. públicos, em sua- maioria: António C. versas campanhas em prol do esporte barriga-verde.

:-'. de Figueiredo, Arthur Rüdiger,
Ernani Carpínettí, os Veiga, os Sada, os "

Excepcionalmente feliz, pois, a idéia de se gravar no
monumental

r
;

Ferraz, Vitorino Braga, Luiz Abry, Aldo Mario de Azevedo, Edmundo pórtico do moderno estádio periquito, como Unia prova de gratidão, o

','. Pozes, Cesar Silveira, Fritz
Gassenferth e outros, que valente e tenaz- nome do Dr. Aderbal Ramos da Silva, cuja reconhecida popularidade

�.'. mente
·construiram o pedestal-onde foi inscrito, para a imortalidade, o nos autoriza a figurá-lo como membro honorário da

.. «Farroupilha», ao

�, nome magnifico dêste clube.
lado do Dr. Luiz N. Stotz.

'.

i:'
.

.

Nestes quarenta anos de existência, sua trajetória tem sido inter- Ao nosso querido, famoso e familiar Palmeiras
quarentão, um gran-

l.1.: calada de uma serie interminavel de sucessos sem par e os títulos que de, afetuoso e cordial abraço de felicitações por êste
evento tão, expres-

1:�' conquistou são outros tantos tomos de sua história, cada um dêles mais sívo de sua existência. Com o mais carinhoso sentimento, de nossa ad

','., rico e empolgante. Conheceu, também,
dias difíceis e revezes, que nun- míração, formulamos-lhe

os melhores votos de um futUro tão, grandiosQ

>;' ca, entretanto, conseguiram
abalar o seu prestigio 'nem empalídecer a quanto seu passado e tão digno quanto seu presente. Que nunca. se ex-

. : luminosidade de seu destino glorioso.
tinga nos corações dos palmeirenses a chama alimentadora de seu amor,

"Clube do povo", seu nome e sua' presença fazem vibrar de alegria para que o nome deste clube possa perpetuar-se como convem a quem'

" e entusiasmo milhares de pessoas de todas as classes sociais, cuja de- soube sempre viver entre
os humbrais da glória infinita. L. REIS

dícação origina-se de uma simpatia que'. tanto tem de surpreendente

quanto de irresistivel. Quando, graças à fibra, ao sangue e destemor de

.' seus defensores, o Palmeiras arranca uma vitória que parecia ímpossí-

,

vel, é qualquer coisa' de comovente e ínésquecível o espetaculo que

oferece a imensa, magnifica e vibrátil «Farroupilha»
apinhada em tôrno

do orgulhoso pavilhão alvi-verde, que se agita ao vento e aos raios do

801 poente, entre um côro fantástico que se ergue de tantos peitos Ü'e-

nétícos de alegria, numa apoteose sem igual.
'

Este é o clube que, hoje vê passar seu quadragésimo aniversário

de fundaçãe com uma festividade excepcional, A data já de si tão signi

ficativa vem assinalar o inicio de uma nova fase de grandiosas realiza

ções do campeão do centenário, que, muito em breve, terá urna' praça

esportiva .,digna de seu nome e à altura do progresso da cidade.

,

A magestosa arquibancada que foi inaugurada é o ear-

tão de visitas do novo estádio do Palmeiras, a ser concluido ainda êste

ano, e representa um velho e ambicionado sonho da sua grande legião

de torcedores..Obra de' vulto, de grande beleza e eleganoía, custou ela

saorífícíoa imensos de um grupo dinâmico, operoso e infatigável, de an

tigos e atuaís dirigentes palmeirenses, gente moça, que se empenha na

mais alta valorização das tradições do clube e no enriquecimento de

seu patriInônio.moraí � materiaJ�. .,

TIPOGRAFIA
. CEHIENARIO [IDA.

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1422 FONE: 1671

B L U ME NAU,

Serviços de Impressos

Rapidez e Eficiência'

Impressão em Côres.

Serviço Esmeraào' e Rápido

Empreza Forca
.. t

C:atarina
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«O F E R R O V I A R I O»

gradavel Surprêsa
ROMULO SIL VA Espiando a Maré ••.

MANO JANGO

Companhia Jensen

IMPORTAÇÃO - EXPORTAÇÃO

,

,Tecidos de algodão} lã e seda
Camisaria e Confecção Sport-Saragossy .

"

Cortind$; Reposteiros, Tapetes: Ita, ,Tabaco1p
Casemiràs; Linho«; Brins; Aviamentos parca alfatates

melhores fabricas

15 de Novembro, 553

laticínios .. Banha .. Frigorífico" Engenho de Arroz .. Carnes, elc.

Oonfecções finas p/senhoras e crianças
',Artigos de Cama e Mesa:' Arte», Kuenhrich

Lingerie Nailotex;,Bolsas, Cintos! Luvas! Bijoute:ria
Artigos ',de toua"ador, ,Perrumar�a:,' Ebzabeth Arden

Agricultura, Indústria e Comércio'

End. Telegráfico: ({JENSEN"

C A I X A P O S T A L, 53

B L U M E NAU - Itoupava Central- Itoupava Sêca _' STA� CAT�RINA

- Pai •

metres

Palmeiras um. l'indo nome
Pois muito bem. lhe assenta
É um. quadro de renome

Farroupilha sempre atenta'
Fé em Deus e pé na tabua '

A vida começa aos quarenta
2

O Palmeiras »ae ter festa
Julho dia dezenove' ,

Muita, gente tem a testa
Diretoria se 'Inove
Se isto não estiver certo
1I1ano Jango que retrave

3

- ": -

-Palmeiras meú Perlqu'ltb'
Não pode ser um. canár'io
Nossa torcida dâ çrito
Pelo teu an'ive1'sái"l,o '

Eu te saúdo PalfneÜYLS'
Campeão do Centeruirio
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Rua 15 de Novembro, 1050 e 1091 BLUMENAU Telefones: 1972, 1012 e 1297

TINTAS
Alto brilho �i"iDurabilidade!
Um produto adequado e

.

garantido para cada fim

Mil cõres para o seu lar

S. A. Comercial Moellmann'Distribuidores:

.. Honra ao Mérito ..

() Ferroviário
.'

.

.

A fôrça do voto
Há muito que nós ferroviários ne

cessitt;í,varnos de alguma coisa, .�
qual viesse nos auxílíar quanto a

aquisição dos gêneros de primeira 24' d J Ih d 19�9ne�s�dade.Na�r�meclequ�ome u�����B�lu���e;Jn�a�'u�,�·�;e��u�;o�;e�;.;u�����referir a uma cooperativa de eonsu-

IDO, onde pudessem 'Ser encontrados
08 gêueros alimentícios de que taz;t
to carecemos, por um preço mais

barato do que o do comércio.

A ASSOOIAÇÃO DOS FERROVIÁ
. RIOS DO VALE DO rJ?AJAl, pondo-se
sempre ao lado de seus associados,

, Não sei se foi eu que me otereci ou se foi o l'fa�� .
Jango

I
que

em mais essa iniciativa, houve por me convidou para colaborar CO'Jn ,0 Jornal «O Ferroinário», So sei
bem organizar Um movimento em

que} da nossa. c011;versa nasceu o tft'fLlo âesto. secção. .favor da COOPERATIVA DE CON- A uerdade e que, me prontthque� a. colaborar e aqu: estou com
. SUMO DOS· EMPREGADOS DA ES-
TRADADEFERROS SANTA CATA;; esta c��;;;,�' ela se abrirá muitas vezes em combate aos maus adminis
RINA LTDA., cujo movimento con- traâores e elogios aos bons e, para que não venham dizer que o au
seguiu, de imediato, a adesão de lar se fecha n1f::,m pseudonimo, quero dizer o nome com todos «S8» e
quaae todos os f.erroviários. «m» _ SALOllfAO DA 81LVA MAT10S-. .

,

Hoje, po'rem} ela se abrirá em etoçioe.
�. . _

Elogios a esses abnegaclos que) fundando este Jornal, irao
critica»: as suas horas de lazer e muitas vezes ° sono, na defesa
interesses da sua classe, - a ferroviária-. '

. É realmente digno dos maiores encômios, quamdo» vemos que,
eiemento« idealistas e patrióticos, .

não medem esforços para lutctr por
urna coletividade, da qual muitos componentes não os compreendem.

, .' : Conheço pessoal'rnente todos os que 'se dispuseram a enfrenta'r
essa luta, podendo afirrmar, portanto, que são lidimos »nereoeâores da

. 'y
.

" • confiança dos seus coleças, porque nada querem para si.
RINA LTDA:., e uma ·realidade e

...

Tudo rasem em pr6l' da classe} com o nobre intuito de fazê-la
grande e unida} p'reslando, assira o' seu concurso) no soergu'imento
econômico da Nação. ..'

'
...

' "

," Paiitbens ao uO FEROVIARIO" e aos seus fundadores) com (Is
meu» rogos a Deus Todo Poderoso,'para que os guie e ilumine

.:

nessa'
senda espinhosa e dificil que é a imprensa. ..... ,

.

e

A importância da nossa

decisão

COLUNA ABERTA
SALSIMA

. .

Disse-me o João que tinha
reservado UnI cantinho, com

intenção constante e perma
nente, paramim. Para ser eons-
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