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·Matérialdo

Diretor: LUIS REIS-Diretor Secretário: JOÃO VIEIRA,-·· Diretor Gerente:

Com indiscutível satisfação, ve
mos'que," aos poucos, a primitiva
linha colonial da Estrada de Ferro
Santa Catarina, com seu precário,

. arcaico e deficiente traçado, vai se
transformando numa via perma
nente de ótimas e modernas, con

diçÕes técnicas, igual à dos novos

.
trechos inf4orporados ao tráfego .

.

Efetivamente, ...
dentro ide pouco

maís de 2 anos, talvez' estaremOs
com todo trajeto Subidci-Blumenau
devidamente retificado e empedra
do, podendo nêle circular trens
rápidos e pesados, que proporcio
narão melhores transportes para
os passagei1'os e cargas que se ser
vem da ferrovia.
< Esta obra, de tasüa relevância e

necessidade, foi iniciada; em sua

primeira fase, de Subida para A
piúna, em 1951, após os estudos
realizados em 1949. Mais tarde, em
1956, foram feitos os estudos de A�
piúna;'Blumeiwu, cujo proieto, a

J2resfJntado em novembro de 1957,
foi aprovado por Portaria sob n.

158, de 25.2.58, do Sr. _Ministro' da
Viação. '. . ...,' .

'.

. ., '

..

' '

..

'

.

;. 'Os' .t-rabalhos incluem 'ii . retifica
.

.

ção total de 63,'100 Icms, entre as

estações de Subida e Blumenau,
com o encuriemento de 5 qui
lômetros e.:a elimimação de nu

merosas passagens de nioet, que
ficarão' reduzidas a 3. A linha apre
s�ntará' uma resistência adicional

: maxi1fia de 6,5 kgjton, cqrn (J,. s�- .
.' .., . .

pressao de fortes rampas e contra- . '.
.'

"

rampas e a supressão de euruase No. clíchêacíma, est;;tmpamosa.fo;.. 'I'rata-se de duas unidades de uma
contra-curoa« de pequenos ..

raios tografia de'2 carros desembarcados composição tnetáliclt' de, 2 carros dé,
(�(){} metro», . em sua rit,aioria), que em Itajai, na Última segunda-teírá, passageiros ,e. :.1 . corl"'eio�bagagem,tanto limitam e oneram o tráfego.

procedentes do 'Rio de Janel'r'o, e truíd 1 Fáb iN' al IAlém distoi serão eonstruidas esta- "7 cons rui os. pe a 1 . r ca . aerons

ções modernas, inclusive a de Btu- destinados à Estrada. de Vagões' e' fornecidos pelo Depar�
'lnenau,.7.ta extensão retificada, e
substituidos os trilhos

.

existentes,. --------------------"""""'------
por outros mais pesados. .

No momento, estio praticamente,
.conctuuioe 15 quilometras, devendo

, muit_o em breve ser inaugurado o
perCúrso Apiúna�Aséurra;··Begu7'ldQ
notic�as que obtive1nos junto à di-
re.ç{io, çla ftstrada, os serviços .:estão

'. sendo int(#1isiricados com:o prop6 ..

sito de atingir a estação de Inâeuzl,
atê junho do ano vindouro.

A RETIFICAÇÃO R ...

. Subida-Blumenau . enovaçao
.

L. REIS '.

da Estrada de Ferro· Sta.. Catarina
. .

Novos e luxuosos carros de passageiros· .: :'0"'
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6 . FerroviárioComparand INTERESSA n TODOS
o ...tECIDOS A PRECOS POPULARES!

Casas Pernambucanas

SABIDO &: cu.

Os passageiros da Es
trada de ·Ferro, que se,
dirigem a Camboriú, Tiju-

.

eas, Biguassú e Floríanó- '

Conversa puxa conversa, lembrança puxa Iembrançal., polis, estão de parabéns.
Em um dos últimos números da revista "O Cruzeiro", Segundo nos comuni

em sua secção "Fatos e Revelações da História do Brasil", cou O nosso amigo Adal-
Diretor Secretário: conta Gustavo Barroso que, comandando as fôrças legais, o b t Fr k

.

J O Ã O V I E I R A Duque de Caxias, após uma vítória contra os Farrapos Gau- er O ., ane e, a partir
Diretor Gerente: chos, que estavam em revolta armada desde 1835, ia entrar de l° de setembro, a Ro-

WALDEMAR FARINHAS na cidade de Bagé. Em regozijo pela vitória os moradores doviária Expresso Brus-
de �agé,. para, homenagear Caxias, prepararam .grandes quense S. A." Inaugurará .

Distribuição Gratuita feste�os, Inclusl_ve um Te-Deum. À .fre�te da corolssao. �e um novo horário entre
. testejos, que fOI esperar o general�ltorloso, �stava o viga- Itajaí e Florianópolis .

e
Composto. e Impresso na

rIO local. Sab�ndo ,das comemoraçoes planejadas, e que � .. b�
.

..: entre elas se Incluía um 'I'e-Deum, o general declarou que v�ce-versa, em c�m ma-
TIPOGRAFIA SANTOS} Rua êsse programa se não devia realizar ,e que se insistissem çao .com O horário dos
15 de Novembro ·1360 (fundos) nos festejos, a êles não compareceria. Continua, então, Gus- trens.

.

---'- tavo Barrosso: «A comissão sentiu-se humilhada com aque- Segundo nos disse ain- ..
NOTA: .4ceita-se colaboraç!}o de�- la recusa e o pároco, procurando uma saída, 'aventou: da o nosso amigo 'Fran-de que assiruuia e quando nao tuiti ,

a orientação do Jornal. .

- Ao menos o Te Deum, excelência! cke, as viagens serão :fei-

Não devolvemos os origina'is en- E recebeu esta resposta \.r.erbal do grande soldado: tas em carros Pulmann
viados, mesmo que não sejam pu- de Luxo..
blicados. Eis aí uma notícia que
\ interessa aos que se utí

lizam dotrem para as

Rua15 iieNooemõro, 1360
Fone: 1770 - C.Postal, 427

MANO JANGO

- EXPEDIENTE -

s o C 11'\ 'I S
'. ,'I; ..

.

a, Casa que trabàlha· em benefício das classes

menos favorecidas.

Diretor:
LUIS REIS

- «FERROVIÁRIO», adquira Tecidos melhores por

preços mais baixos nas

,

•:.. Rua 15 de. N�v.,

;VQCÊ SABIA QUE:, .

.

.

,

Jus,' Fontaine '(da França) toi o artilheiro da

oFerroviário suas viagens..

.

:
QUAL DAS TRÊS? __,. .

. ,

1° - .Durànte quàntos meses dor-me o arganaz?
(Três � Quatro ;.• Seis).

2° - Onde se acham asmaiores jazidas de ouro do
,.

mundo?
.•.... (No Alasca � n» Brasil'- na Atrica do Sui):

3° ... Por quem' foram idealizados os cheques,
bancários? .

,

..

,(Peloslnglêses -pelos· Turcos-petos.Cnineees)..
••••

. ,

(Conclusão da ta. página)
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TIPOGRAFIA ·CENTENARIO LTOA.
RUA 15 DE NOVEMBRO, 1422 - FONE: 1671

BLUMENAU

Serviços de 11Jnpressos
Rapidez e Eficiência

11Jnpressão er.n Côres

Serviço Esmerado e Rápido,
.

«ARTEIRU»

Brasil nas "Copas do Mundo"
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o Agente entregou o «pode», fez soar o sin?; o Chefe
de Trem trilou o apito, o maquínísta fez a máquina refole
gar puxa o cordél e vamos nós «Apitando», prosseguindo a

viagem em que prometemos historiar a questão do não a

proveitamento do pôrto de Pôrto Belo. (Enseada das Garou
pas).

c O M E R C I ,A L
apresenta: f

1
.1sempre as últimas novidades em:

MATRIZ

Tecidos de algodão, lã e seda "

Camisaria e Confecção Sport-Saragossy
Cortinas, Reposteiros) Tapetes: Ita, Tabaeou:

Casemiras, Linhos, Brins) Aviamentos para atraiazes
tudo diretamente das melhores fábricas

Rua 15 de Novembro,. 5�3

o grande historiador tijuquense, Almirante Henrique
Boiteux, em «Tijucas Grande e Pôrto Belo»- ed. 1928 - nos

conta coisas interessantes a respeito do pôrto de Pôrto Belo.
Nessa e noutras fontes colhí varias passagens que passo a

citar rápidamente.

Em -1683; em Paranaguá, o administrador geral das mi
nas, Pero de Souza Pereira, colheu de Daniel Gonçalves,
pilôto, homem de mar e conhecedor 'da costa sul do Bra
sil, morador de São Francíseo, informes sobre a«Enseada
das GAROUPAS»:- «que he muito grande e tem a boca a

leste e de largura duas leguas, limpa e toda ela navegavel,
a qual enseada tem dentro, na 'muita capacidade que tem.] sempre artigos exclustvos em seu justo preço

_'-' uma ilha pequena que tem as pontas a leste-oeste; esta· ,

.. .

.

ilha' faz na mesma enseada outra enseada que
- ficão duas

I
Rua 15 de Novembro, 643/651 ..

barras. pelas ponta da dita ilha .com a terra firme' em que BLUMENAU
ha peneilia, hahum·tiro de mosquete, e estae�adahelim- '�����������������������

pa e mui funda, sem risco nenhum de ventos porque a pe- .

.

.

nedía he na ponta da terra firme, e na da ilha, e a outra de Aguiar, Sargento=Mõr da Praça de santos, que nas «No
entrada ga barra do loeste tem a mesma largura e a ensea- tícías praticas da Costa e. Povoações do Mar ,do Sul» man

da» que dentro desta grande faz esta ilha com as rererí- dadas coligir pela Carta Régia de 10 de Abril de 1717, que
.

das entradas tem grandissimo fundo e capacidade de mais ínrorma;« A Enseada das Garoupas é uma enseada capaz
de 'cem naos e lhe fica nas costas toda a enseada e a terra de receber em si huma armada e aonde pode fazer agoa a
firme em serrarias, a qual não se pode Ir senão por � esta e lenha .... »

.

.

'."'.
entrada e não ha vento algum que dentro ofenda, nem al-
tere os mares, a este respeito lhe ehamão commumente

A reação contra a invazão da Ilha de Santa Catarina,CAIXA DE AÇO e ha muitas ribeiras de boa agoa que ca-
pelos hespanhões, a mando de D. Pedro de Clavallos" em

hem na dita enseada.»
.

1777, teve por base o pôrto de Pôrto Belo, e dali partiu,
• .

A • "

.
.

'. por terra, em 1778, quando da. pa�" en�re . Port�guezes ,e
_

.

Por ordem da Corte de LIsboa, Manoel Gop.9aly�s de Hespanhóes; o Coronel Franeíscó AntÔnIo da -VeIga' 9abral
AguIar, partiu de Santos, para conhecer a Enseada de Ga- da Câmara para, em Desterro, receber a Ilha' das maus do
roupas} ali chegando' a 22 de Março de 1711, sôbre o que Governado�.Castelhano.

. I.
,

relatou;« ... não ser dita enseada' 'capaz para povoação, '

nem para �embarcações de navios ou patachos á entrarem'
.

. ". ,

e a terra quando muito poderá acomodar na enseada dous O espaço me me obríga a nova ínterrupcão. O Guar�a
moradores em razão de estarem as serras junto ao mar Chaves ja manobrou a agulha e la vamos nós para o deSVIO.
e não' ser terras capazes por ser toda alagadi.ça.» - notem, Apitar agora não adianta. 'Seria desperdício de J?ress,ão que
começavam as contradições E, o mesmo Manoel Gonçalves necessitamos para prosseguir a yiagem na próxima 'V�z.

FILIAL

Confecções finas p!senhoras e crianças .

'A1�tigos de Gama e Mesa: Artex, Kuenhrich.
, Lingerie Nailotex, Bolsas, Cintos, Luvas, Bijóuteria

,Artigos r.. de toucador, Pertumaria: Elizabeth Arden
"

, .
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Âs.maioresf melhores e mais antigas do Mundo
ASMAISALTAS FERROVIAS DO te, durante sua construção, sofreu motores diversos e a 30.000 lustres: mente filtrada, não molestando 08

MUNDO - São as seguintes, por or- tantas modificações e melhoramen- dotado de três aparelhos de radar, passageírós que estejam ao ar livre;
dem decrescente das altitudes em tos que, finalmente, ao ser batizado. de radíoíndícador dá direção e de a sirena, capaz de ser ouvida a 16
que se situam: Rio Mulato-Poto$i, em 27 de setembro de 1938, pela pílõto giroscópico; possui uma cen.. quilômetros de distância quase, não
4.77 m; Lima- Oroya, 4.771 m; ATi- rainha Elizabeth, apresentava um tral de serviços contra incendio on- é percebida pelos passageiros que
ca-Las. 4.235 m; Uyuni-Pulacayo, comprimento de,340 metros, tendo de, por uma intrincada rêde de tu- se achem em suas cabinas; sua ve-
4.165 m; Oruro-Cochabamba, 4.127 seu deslocamento alcançado 83.673 bos, que percorrem todo o barco, e locidade é varíavel, de vinte a trín
in· Antofagasta-Ollague, 3.952 'ln; toneladas." Algumas de suas caracte- : por intermédio de células fotoelé.. ta nós horarios; possui dois cinemas.
Dúra-QuUo 3.600 m; Ferrovia do rístícas: movido por quatro turbinas trícas, é assinalada em um painel a três salas de jogos infantis, duas
Jungfrau 3.457 m; Mombasa-Kam- a nafta, que acionam hélíces de 32 -míníma presença de fumaça no ar, bibliotécas, duas piscinas três salões
pala 2.782 m; Vera Cruz-Mexico toneladas cada uma: quatro gerado .. .em qualquer local do navio; a fu- de esporte, doze bares, uma sala de
2.533 m; -Massaua-Asmara 2.412 m; res fornecem corrente elétrica a 650 maça das ehamfnés é conveniente- banhos turcos, institutos de beleza,
Djibuti-dis Abeoa 2.362 m; Ferrovia ' .;..

,

barbeiros, tenis, uma sala de ope-
de Pllatus 2.070 m; Ferrovia de rações, uma enfermaria, um pavilhão
Brennero 1.370 m. para isolamento, um cirurgião, um'

médico e' nove enfermeiras 35, SR-,
Iões luxuosamente ornamentados,
cabinas confortavéís etc. Em 2 de
março de" 1940; .quando ainda não
fizera sua viagem inaugural, partiu
para Singapura, tendo . sido trans-
tormade em transporte de guerra,
com capacidade para mais de 15.000
soldados equipados. Dotado de gran
de velocidade, conseguiu escapar ás
tentativa f;! de cêrco e aos ataques

. submarinos; conta-se que o único sub
marino a tê-lo .sob míra já tinha esgo
tado suas reservas de torpedos ...
Em 1946, após a guerra, foi nova
mente transformado em navio de
passageiros, cumprindo o. percurso
Inglaterra-Estados Unldos.

,

1-1 ()·E·P C K E S.·A.

Secções de:
. Ferragens

Fazendas

Máquinas
Drogas

.' \

Automóveis

. Oficina Mecânica

M",410R JORNAL DO MUNDO-É,
o Neto York Times, com uma tira
gem diaria de cerca de 544 mil e
xemplares, vendidos em 12. 041 cida
des dosEstados Unidos, sem contar
os exemplares que vão para o ex
terior. E', o mais noticioso jornal
do mundo. Foi fundado há pouao
mais de um seculo., Como curiosi
dade; queremos salientar que a sa
la ocupada péla redação do jornal
é uma das maiores do mundo. Tem.
36 m de largura e estende-se por
todo quarteirão que o pérdio ocupa.

PRODUÇÃO MUNDIAL DECIMEN
TO-.. De acôrdo com dados do Ca
lendário Atlante De Agostini, apro
dução mundial de cimento. em 1952,
à exceção da China e da Rússia,
foi de 142.800.000toneladas. Ospài
ses que mais produziram foram:
Estados Unidos, com 41.784.000, A

.. lemanha ocidental) com 12. 888.,Rei
no Unido, com 11.316.000, Fran
ça, com 8.832} Japão, com 7.116.000,
e !tajai, com 6.648.000 toneladas.

«O F E R R O V I A R I O, 29 ...8-1959

..

A Casa dasMultidões Dr. ADEMAR LUZ
Advogado

Escritório: Rua 15 de Nov, 340
Fone 1601

Resid. Rua Paraná, 8
Fone 1602

IMPORTAÇÃO· -" EXPORTAÇÃO

FONE 1560
,
Sta. Catarina

• <.
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. Alto brilho - Durabilidade!

.' .

Um produto adequado e
.

garantido .para cada
.

Mil· cõres· para o. seu lar

S. 1\ .. Comercial MoeUmann
. - Telefones:' 1972, ·1012 e 1297

D O IS .E O
GERALDO LUZ
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