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Diretor: Luis Reis Diretor-Secretário: João Vieira - Diretor-Gerente: Waldemar Farinhas

ANO 1 Blumenau, 14 de Novembro de 1959

juizo de obras' novas, de ligações
e prolongamentos essenciais à via",
çâo nacional.

'

,Os ferroviários de todo o Brà
sil estão sentindo e comprovando
a operosidclde do Govêrno do Pre
sidente Kubitschek.

Programado, como foi, em me

tas a serem atingidas no fim de
um quinquênio, o que pela pri-
.meira vez acontece nossa vida re-

publicana, 9 plano de ação do Go
vêrno Federal vem se desenvol
vendo e está atingindo ou supe
rando o planejamento racional
previsto; '

,

No que respeita ao setor fer
roviário, um gigantesco, esfôrço

,

está se processando para a recu
: )peração das nossas ferrovias, ca-

,

pacitando-as ao desempenho do
,

relevante papel que lhes cabe, de
efetivamente fazeram circular nos
sas riquezas em grandes massas, á
grandes distâncias e altas veloci
dades.

Melhoria das condições técnicas
de traçado, substituição de mi
lhões de dormentes, empedramen
to de milhares de quilômetros,
emprêgo de trilhos mais pesados,
tudo isto está modernizando .e dan-

, , dó substância às nossas desgastadas
v,ias�p'ermanentes. O nosso parque

,

',de tração vêm de ser enriquecido
,

com' cêrca de 200 locomotivas
diesel-élétricàs, Carros e vagões,

"

:aos milhares, têm sido incorpora
dos ao nosso ,tráfego-ferroviário.
',As fábricas nacionais já estão pro-

duzindo material, rodante de pri-I metálicos para passageiros.
meira qualidade" inclusive carros Tudo isto se .processa sem

N65, ferroviários do Vále do
Itajaí, embora modestamente, po
demos conferir: o Govêrno do

Olinger Presidente 'Kuki.tschek est� �mpe- ,

,

" drando nossas linhas, retificando
O Senhor Oswaldo Olinger - que exerce as funções de Dire- .trechos da" linha-tronco entre

tor 'do.SESI nesta cidade - e vem desenvolvendo, ,da melhor manei- .Blumenau e Subida, prolongando
ra possível, o pro�rama daque}a. Au��rqula, que e, o. de p�opugna� os trilhos para o «hinterland
pelo bem estar,SOCIal dos op.eranos flhado�, leu o ul�lmo numero d catarinense, trabalhando na liga
«O FER�OyIARIO» e p��l.u-nos esclareclmen�o; sobre o caso da cão Itajaí - Brusque, construindo
da Associação dos FerrOVIarIOS do Vale do .ItaJal estar vendendo o desvio para o pôrto de Itajaí.
um envelope de Melhoral por qu�tro cr�zelros. _ 'Modernos carros, metálicos, para

I?emos as as explicações pedidas e ele, entao, nos esclareceu passageiros, circulam em nossas

o seguInte:. .' linhas, 'para coníôrto dos que
QgE o SESI P,?SSUI um estoqu.e permanente, de medicarnen-. VIajam na Estrada -de Ferro San ..

tos, para serem vendidos aos operários por preço de custo, com ta Catarina.
um ligeiro acréscimo para as despesas;

QQE tendo entrado em entendimentos com a Associação dos
Ferrovifrios, por intermédio do ex-Presidente, senhor Romário Ba-

.

dia, ficou resolvido que êssesmedicamentos poderiam ser revendi- Kubitschek, que �:açou suas �e
dos na sêde da Ass'ociação MAS PELO MESMO PREÇO COBRA- ,tas,para valere nao para s�rvlr,
DO PELO SESI; ,

"

"

,', ,", ,,';',,' (apenas, ao programado candidate,

Q!JE, sendo, a�sim; .um. eriv.el�pe de Melhor,aI, na '�ssQciação:l': ;ÁVILA FILHO'
não pode custar mars, ao Fer�ovlárlo, do que dOIS cruzeiros, preço

'

pelo qual o SESI' o vende. Isto a não ser que o Melhora], vendido
na Associação, seja adquiridó em outras fontes ... '

, ..
'

,

Estas fôram as explicações prestadas pelo senhor ,Oswaldo
Olinger, Diretor do SESI local e que, por acharmos de
resse da classe, as publicamos.

, ,"

Fala ao -O FERROVIÁRIO» 0- Snr.
Oswaldo
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Ferroviários

SABIDO & OlA. 1425

- Caixa Postal,427
o lago - 'I'ltlcaca, entre o Peru e, a

-

Bolívía, vive
montanha de 4.000 metros de altura. Diretor:

L U- I S R E I S

Diretor Secretário:
JOÃO VIEIRA

Diretor Gerente:
," WALDEMAR FARINHAS

Bolos
'.

#

mais macios

Bolos
mais crescidos

(De ERNESTO KERBER)

FERROVIÁRIO,

Qual o pente que te penteia
A coisa que mais te chateia,
A lenha, o óleo, ou o carvão?
Sobe a serra, tuque tuque,
Guincha o freio, geme o truque,
Lá se vai a assombração.

Pede o «pode», entrega o «pode:.,C
. Oi! que o bicho se sacode,
Começando a enfumaçar.
O trensínho e ligeiro,
Leva multo passageiro
E não deve se atrasar.

Vai danado pré. Trombudo
Êste trem que leva tudo
Só não leva o meu amor.
Lá ficou minha querida,
Só pensando na partida
De seu amado trovador.

Nesta noite perfumada
Minha alma angustiada
Em tristezas se compraz.
Nada de flores nem vela,

,

,:' Só quero um beijo da Estela
,

Para poder morrer em paz.

Explodiu uma bomba na COFAP) notícia que foi uma verda
deira Bomba, pois, o fato não está de acôrdo com as tradições bra
sileiras. Os terroristas daqui são gente pacífica e 56 assustam quem
está com soluço. O que é um bem r _

-

Agora" dizem, estão preparando um busca-pé para a COMAP
local! ...

Qge se cuidem . . .

o Ferroviário e o Leitor
Meus amigos, bom dia! O FERROVIÁRIO, como sempre, fir

me. Hoje temos matéria variada e atual. Que agrade a vocês são
os meus votos.

Amanhã teremos o lançamento da Pedra Fundamental da no

va torre da Matriz de São Paulo Apóstolo, com um bom progra
ma de festas. Frei Braz espera vocês todos lá.

A Sociedade São Vicente de Paula está organizando - como
faz todos anos - mais um Natal dos Pobres. O senhor João Dur-'
val Mueller, Presidente da Entidade, 'pede o auxílio de tôdos para
que a Sociedade possa dar um <Natalzinho> melhor aos desamparados da sorte. Quem quiser mandar qualquer COIsa pode endereçar a

Portaria do Colégio Santo Antônio, sede da Congregação Mariana
ou à residencia do senhor João Durval Mueller. Tudo serve: rou

pas novas ou usadas, gêneros alimentícios, brinquedos, etc., etc..

o Plano de Classificação dos Funcionários Públicos da União
já está no Senado e muito breve - se já 'não foi - irá para a Câ
mara dos Deputados.

E nós, estaremos incluídos no Plano?
Dolorosa interrogação! ...
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Composta·

B·ERNARDES
INDÚSTRIA e COMÉRCIO'

600 - BLUMENAU s.

e Ferroviárias - .

Serviço de Terraplenagem.

- Rua 15 de Novembro, 1344 • Fone: 1479 •

Sebastião Cruz
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«O FERROVIÁRIO:.
•

Seu TalãoValeUm Milhãoi
'"

o «Diário Oficial> do Estado, em seu número 6.437, de 4 do I

corrente, "publica ° texto da Lei n. 2.142, oriunda ?a. Assembléia:
Legislativa; que «institui o sorteio popular para atribuição de prê
mios a consumidores particulares que concorrerem para a melhor'
fiscalização do impôsto de vendas e ccnsignações».

Isto quer dizer que, tôdas as vezes' que você fizer suas com- .

pras, deverá receber a «Nota Fiscal> correspondente à operação..
. Se não lhe entregarem êsse documento, você tem ° direito de exi-' .

gilo. Essas notas fiscais, sempre que totalizarem Cr$ 3.000.00, serão.
trocadas por um certificado emitido pelo Tesouro do. - Estado, nu- :

merado e. que concorrerá a dois sorteiôs, realizados em junho e'",

dezembro de cada ano, os quais distribuirão .os seguintes prêmios
em dinheiro:

apresenta:.

sempre as últimas novidades em
I 'prêmio de

'

Cr$ 1.000.000,00
2 prêmios de Cr$ 100.000,00 - 200.000,00
2 :. ;) 50.000,00 - 100.000,00
5 :. ) 20.000,00 ..;. 100.0,00,00

20 , :. 5.000,00 -:- lQ.O.OOO,oo
�

,

. 2.000,00 - 100.000,00
,,1.000,00 • 100.000,0,0

,"4T�IZ �ILI4L
'Tecidos de algodão, lã e seda

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

Casemíras, Linhos, Brins, Aviamentos para Alfaiates

Confecções finas pj senhoras e crianças
Artigos de Cama e Mesa: Artex, Kuenrich

Lingerie Nailotex, Bolsas, Cintos, Luvas, Bijouteria
Artigos de Toucador, Perfumaria: Elizabeth Arden .

tudo diretamente das melhores fábricas sempre artigos exclusivos em seq justo preço

Rua 15 de Novembro, 553

BLUMENAU

Rua 15 de NovembroJ 6431651
BLUMENAU

II

compra e

AO
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Confiando tuas economias ao I N,CO" colaboras efictente
mente no desenvolvimento 'ecô'nomico do teu Estado,

prestando portanto grande serviço a ti mesmo.

sua campanha Nada mais fácil.

O!:!em comprou ° dito cujo envelope, e pagou quatro cruzei
ros pelo conteúdo, foi o senhor João Honório, Porteiro da Adminis
tração Superior da Estrada de .Ferro Santa Catarina, e a meu pedido. I

, . - I

Agora vejamos: Honório mentiu?
Não posso acreditar.
Honório entrou para Estrada em 16 de Dezembro de 1948.

Estâ, portanto, para completar 11 anos de serviço, Nesse tempo
Honónió tem lidado com dinheiro de quase todos os: funcionários
do Escritório; fazendo-lhes compras, recebendo reembolsos no cor- I

reio, pag'ando': títulos nos bancos e mais: e mais. , .

'

"

.

Ê núnca houve" queixa - da parte dos interessados - quanto a" I

honestidade' de Honório, ' "

" :
.

"

,
Além disso, Honório lida com dinheiro da Estrada, despachan.. !

do telegramas, correspondências outras, etc., etc...
'

E nunca houve queixa - da parte da Estrada - quanto' a ho� ,

nestidade de Honório.
, Será que, s6 no dia em que foi comprar MelhoraI, Hónério.

iría, premeditadamente, deitar por terra todo um passado de homem :
de bemP-E logo por

-

um cruzeiro ? !! ! -

-' 'J
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