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A N O 1 I

DO FERROVIÁRIO
L. REIS vitalidade excepcional, 'propiciada, pazes de assegurar a almejada in

pela criação de novas riquezas ca- dependência econômica do Brasil.
No quadro das transformações

que se operam para eliminar as

nossas características de nação
sub-desenvolvida, os transportes
ferroviários assumem capital 'im
portância, que a

. ninguém é dado
. desconhecer. Daí a nova política,
ferroviária' adotada pelos altos po
deres governamentais e cujos re

sultados aos poucos já se fazem
sentir, com a renovação dos va
riados setores das estradas de ferro
e introdução. dos .mais

.

modernos
métodos de. exploração industrial,
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(Não consinto que confunda funda com cinto, nem

cinto cem funda !,. - era esta a frase preferida de Fócrates
- o Tijuquino - sempre que havia uma confusão.

Que sirva a frase dêle, aí em cima, para intróito do
que vou explicar ,. . cá em baixo.

Estão fazendo confusão com o nosso .Jomal, o que
não é justo. .

. És!e Jornal não representa a opinião da classe Ferro-'
viária. E um órgão independente. Os conceitos aqui expen
didos representam - isto sim - a opinião dos seus Diretores.

É boro esclarecer, ainda, que os artigos, assinados s6
são aceitos quando não firam 08 princípios de orientação
aqui traçados: que são os princípios da verdade e da hones
tidade. O que não quer dizer, entretanto, que tais artigos
não representam o pensamento exclusivo de seus autores.
Nada disso! Nunca poderemos obrigar um comunista a es

crever - aquí - um artigo tecendo loas à Democracia I
Logo, artigos de comunistas aquí não aparecem .•.
Esta é a maneira de agir a que nos propusemos,
E' bom, também, não confundir: a Direção dêste Jor

Dal se propôs a defender 8 classe Ferroviária e propugnar
pelas suas reínvindicações. Nunca lhe passou pela idêa, po-·
rêm, representar a classe. .

Para isso há a Associação dos Ferroviários
do ltajaí.. '. ,-

.
.

, .

. ltste Jornal, também, não faz' chicanas ..

Trabalhar pelos Intereases da classe e defendê ..la,
coisa muito diferente t

.

Assim,' se eu digo - como agora o faço - que, na .

sede
da Associação, um envelope. de Melhoral custa QUATRO·
CRUZEIROS. quando nas farmácias custa. t,rês. e no SESI
custa dois, estou é zelando "pela bolsa. do' FeJ:'roviário, que'
chicana 'é coisa' bem diferente ! ..•

Penso que as ·e:;x:plica�ões acima fôram compreendidas
por todos.

Não queremos o que é dos outros, mas, de modo
.gum,

.. abriremos mão do que é nosso! •. ,

Cuíque suum •••
.

" O
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""I� �l.. �. �I.'. 1= Transcorrendo hoje o <DIA DO FERROVIÁRIO DA ESTRADA DE �I

·II�. FERRO SANTA CATARINA>, a Administração desta Ferrovia tem o máximo prazer mi� em Cumprimentar seu digno Funcionalismo, que, de forma tão elogiável, tem dedicado �I',I� �.

�. sua inteligência e o melhor dos esforços ao cumprimento dos deveres profissionais. �II Agradecendo-lhes sua Inestimável colaboração, esta Diretoria aproveita o en- �I

II.
.

. seja para expressar a todos os Ferroviários os melhores votos de felicidade pessoal. �I'
II, Blumenau, 28 de Outubro de 1959 =1

"

I�
,

ANTONIO VITORINO AVII.A FILHO
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'I� Engenheiro-Ajudante, respondendo pelo Expediente �I
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Viatuto

Õ E S

Serviço de Terraplenagem
,

{[:'e II.·M ·]13 11:2·.t\
I·mubiliária l3("a§ilei�a I. 4..

Telefone, 359428·. 160 � 90. andar - Sala 91

o . Ferroviário .... e o Leitor
Bolos

mais 'c/'8scidos
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- E, mas fica perto - resmunga êle, maldoso.
Finjo não escutar. Mas o diabo é que êle, como' sem ...
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CÓNSTRUÇÕES
Emprêsa Força e Luz'Santa Calharina S. A.- Serviço de Terraplenagem

. Alameda Duque de Caxias, 63 - End. Telegr.: .. «Forçáluz» .

- Caixa Postall 27

• .' Jta. �atarina

• Fone: 1479 • S.·Catarina ---�---

Congratula-se com os Ferroviários do Vale do Itajaí,. .

pela passagem de sua data, 28 de Outubro.

---�

Lustres • Plafonieres •Globos •Tulipas·de Vidro

e outros materiais 'par-a iluminação em.geral,

I
'

- ,. ,'_

S. A.
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Motor

Super-potente. com dez velocidades.
uma poro cada fim. Bote crê 3
lifros de mosso. Aperfeiçoamentos
exclusivos.

r

A partir de s 610, por mês
rem

entrado

LIQUIDifiCADOR WILITI
Único com acessórios adaptá
veis. Foz sopas, molhos, vita-
minas. refrescos e sorvetes. J

s 385.

:. .. -;

f��,'
�

tgf(J��dO

deveperder!
.�

�

--

RIDlOfOIlES . As

fabulosas linhas
. Phí.

lips, Standard Ele',ic
e Hermes. Música vi.
va dos sons HI·ft e

Estereofônico. Novos
modelos, afraentes e

fundonois

I
I
I
I
I
·1
I

MAQUINaS Df
COSTURa - As
melhores e mais ven

didas do mundo Vi·

goreI" e Moestar. nos
mais variados mode-
10$ Õ suo escolho,
com ,garantia válido
pala 50 anos.

A partir de

S ·595, por
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A\
> Rua Marechal Deodoro, 46

Caixa Poslal, 8 > - Telefone, 1154 e 1910

�.

Sabão em Barras e Tabletes

A Z ut e�atuea-6e como69'A!llJWU.iá'Úo6
,

-

do V,ale do9iaf.al p.da fUl'UcuJem;
dó �Jia da efetue.

"'O '

Nunco se VIU oferto igual •

Apenos $ 190.- e o que VOCI»

pogo de entrado poro qualquer
,

tipo ou fCJMOt1ho de 'Ô90 de porcelcrto
seja poro jcntcr ou sejc poro cho
e café E AINDA MAIS nõo preciso ::.t'

preocupo) com O� evenruors quebro» qu�

"o�sam acontecer dLlrontc: os próxrrnos b meses

PROSOOCIMO REPÕE GRATUITAMENTE AS

. l1nmMIDS
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apresenta: Caixa Postal, 30

I3lumenau
End. Telegr.: «ELAÇO.
- J ta. (:: a ta r- i n"a

---�---

I::ILI�L Congratula-se com os Ferroviários do Vale do Itajaí,
pela passagem. de sua data, 28 de Outubro.

Confecções finas p! senhoras e crianças
Artigos de Caina e Mesa:"Artex, Kuendch

Lingerie Nailotex) Bolsas, Cintos, l;,uva"s, Bijouteria
"

Artigos de Toucador, Perfumaria: Elizabeth Arden

---�---

Ferro Chato
Rodeiros para Carros de Minas
Saca Pregos
Britadores de Pedras e seus Pertences
Arados ,

Ferro Laminado em Barras

Material Ferroviário
Peças de Aço em qualquer Liga, até um

peso máximo de 6 000 kIs.
Tesouras para Cortar Barras de Ferro
Bigornas e "Serras
Tornos para Ferreiro
Tornas Paralelos e Giratórios
Tornos para Canos
Chaves para Canos
Ferro Redondo para Construções

Molas

Agradece a preferência da nobre classe Ferroviária
"

Café Cometa, o seu café.

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



«O FERROVIÁRIO) 28-10 ..1959

Página 28..10-1959

•
CARLOS HOEPCKE S. A .

.. Dr. Angelo De Caetano
Médico

SESI, é a sigla de Serviço simples: alguns industriais,
Social da Industria, ,é uma verificando o baixo nível so

instituição de educação e 8S' otal em que vivia Jl grande
sístência Social. maioria dos operários no Era-

A história do SESI, é muito síl, resolveram ampará-los :e,
.;...___--.;. ...........----,.......;..o... para Isto, fundaram uma en-

tidade a que deram o nome

de Serviço Social da Indús
tl'i a. (SESI).

Para isto, no que toca à
assistência social, o Sesi, ofe.
rece aos operários e suas fa.
mtlías, serviços médicos e
dentários.
Enfim, o SESI é uma enti.

dade particular, criada por
um decreto do govêrno, 81
mantido exclusivamente pe.
los Industriais do País, vísas.
do proteger o operário e sua

tamllta, e elevar cada vez
mais o nivel social dos In.
dústrlaríos.
São Diretores do

Santa Oatarina, os senhores
CELSO RAMOS, Diretor Geral
no Estado, Dr. RENATO RA.
MOS DA SILVA, Superlnten,
dente do SESI, e encarrega.
do nesta Cidade o Soro OS·
WALDO OLINGER.
O SESI nesta cidade, acha

se estabelecido à Rua Capi.
Diretor Geral do «Sesi» no Estado tão. Euclides de Castro, '122.

"

.
: .... ..,. . OPERÁRIO PROCURE O SESI

I N'�D Ú S T R I A
',!... COMÉRCIO

"

� Filial BLUMENAU - Rua 15 de Novembro, 1565 - Caixa Postal, 107 - End. Tellgr.: J·HOEPCKE" - Fones: 1014 - 1449 - 1121 - 1181 ;.. 1216 -e.,

Jonvile - Joaçaba - Lajes .. Laguna
São Francisco .. Tubarão - Curitiba.

Secções de:

Agência em: Santos - Rio de Janeiro.

Ferragens
Fazendas

Mãqulnas
Drogas

Automóveis

O f i c i n a M e c' â n i c a

Escritório em: Criciuma - São Paulo;

J\JUDANDO O PROGRESSO

Bolos.

Dr. ADEMAR
Advogado

Escritório: Rua 15 de Nov., 340

Fone 1601

Hesid, Rua Paraná, 8 - Fone 1602
'

WALDIR WANDALL, trecho compreendido entre
Quem passa boje pela ro- Blumanau e Gaspar.

Antes esburacada e cheia

Dr. Heleio R. Faust�
ADVOGADO

Rua 15 de Nov., 572 - 1· ánd
(Altos da Casa Jaraguá)

BLUMENAU
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Rômulo Silva

Câmara Municipal. de Blumenau
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