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Diretor: Luis Reis Diretor-Secretário: João Vieira • Diretor-Ger�nte: Waldemar Farinhas
A N O 1 Blumenau, 30 de' N.ovembro de 1959

'.

O Presidente. Jus,celino Kubi:s-l em .bases cien�íf�cas e atendida a'l naci�:>na! de 90% do P��.o para os' ouro-peças, com investimentos 5U:"
chek, em memoravel pregaçao reahdade brasileira. caminhões e 85% para Jipes e au- periores à 9 bilhões de cruzeiros-
dvica 'quando candidato à Presi-

P
- PI d' tomóveis.

.

Em melados de 1958 tais investi-/I. •

d R 'b!' "tracoi osto em execuçao, o ano o .

. dênciâ adepuG lca� a1�:)U o
Govêrno traçado para o quin- Segundo recentes declarações do mentes foram acrescidos de 87

Pdro�rama " o seu ovet�nol!dalsxadne- quênio 1956-1960, apresentou em Governador de São Paulo, a in- milhões de dólares e 4 bilhões deo metas a serem a lng , 1958'
o

das imetasantiaid ' o • o .' ,
"-

forma" que o nosso progresso
muitas as !lletas antigi as dústria automobilisticà esta pro-

correspondesse, ao de cincoenta o� ult!apassa?as,. algumas dela�< de piciando aos cofres públicos esta..

anos con�eguído em apenas cinco vI�al l�porlancla para a econo- duais rendas superiores às do café. Nestes próximos anos havere ...

anos.
mia nacionai.

O Brasil, que, em 1955 não pro- mos de avançar muito mais, gra ...

,

Assim, pela primeira vez, no Na indústria' aUt:��o�ilísticà, duzia automóveis, já está incluido ,ças à clarividência; coragem e dí-
I" por exemplo a meta inicialmente namismo do Govêrno do Presi-Brasil; o Governo se apresenta ,

"
'

. nas estatísticas mundiais em 10°
'com um Plano Global de Desen- fixada em, Ice.coe unidades, para dente Kubitschek.

'

1960 1 d lugar!'volvimento Econômico, elaborado' , sera U trap�ssa. a. no corren-
.

te ano, tendo atingido 62.000 em A industriá de peças, decorên-'
1958. cia da implantação da automebi-

, 'Dr' A'ngelo De Caetano f Iistica, está em vertiginoso cres-
,

.

ÍI
''. "

," Dessa orma, a previsão para
1 6 1 17 cimento. Em 1957 tinhamos re-,

Médico' 9 o e evou-se para 0.000

veículos, produção de 800 fábricas de
Atende díáriamente das 8 às 12 hs,

Bua 15 de Novembro, 1434

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



«O FERROVIÁRIO> 28-11..1959

E 5
. .

Ani-versariantes
.

do mês de Dezembro:

Dia 4..- Waldir José Wan-DaIl, Escriturário da Estatística.

um Pouco

'NlasuimentI)

VOCE SABIA·QUE?
,_

O. National Kruger Park, no Transvaal, na União Sul Afric�•.
na, é o maior e o mais curioso parque do mundo. .

.

.

Dentro dêsse gigantesco jardim vivem em absoluta liQerdade
milhares de mishares de leões, elefantes, serpentes, búfalos, hipopô.
tamos, macacos, chacais. e girafas. num total' aproximado de.
8.000.000 de feras"

.
.

.
"

O parque mede 8.440 milhas quadradas de extenção e possui
cêroa de soo. milhas. de estradas' de rodagem,

.

O visitante só é admitido mediante condições que lhe são
apresentadas ,por .escrito, ciente de que entra por couta própria' e·

risco, não se responsabilizando a direção do parque por qualquer
acidente que lhe possa acontecer.

O regulamento é intransigente e só permite a entrada
.

em
'

automóvel, completamente' fechado. Só através dos vidros do auto: ' .

móvel pode o visitante contemplar o, extraordinário espetáculo que
'

a Natureza lhe proporciona.
Foi aberto ao pública em 1927 pelo seu fundador CeI. J. Ste-

venson Hamilton, sob cuja direção esteve por mais de 20 anos..
.

:
.

Em .: 1930: cêrca de 80 pessoas: perderam a vida devoradas"
pelas feras.

Serviço de Terraplenagem
c �() II '" 113 112 A\

: C()n�tru't()r-a Im()biliár-ia Ijr-aslleira .I. 4..

SABIDO & CIA. c O N 5 T R U ç Õ
,

Adelino Pacheco, Guarda.
Alfredo Violante, Trabalhador da Via Permanente.
Erich Strey, Trabalhador" da Via Permanente,

. ,3 _;;.,' Luciano Correia de Aino�im, Agente do Tráfego.:
9 �. Juvenal Correia de Melo, Condutor de Trem.

.

11. -:-" An t�nio João.�ufrázio) Conferente-Telegrafista ..
A todos os· aniversariantes, nossos parahens..

9" de Julho, 160 .. 90. andar - Sala 91 - - rTelefone., 359428

São Paulo.

• • •

CHARADA :NOVISSIMA?
A PROTECÃO ao ANTIGO PÊSO INDIANO

.

de um grande trabalho - 2.;. 2.

E O Jânio ·Quadros (um abraço), passou por Blunienau
no dia 15 dêste mês. Muita gente foi recebe-lo na Ponto do

A vida atual está cheia de imprevistos; vindo êstes, salto. Very Good. Very Good.
muitas vêzes, colocar a gente, numa situação deveras com

'. · p:Jicada...
. " Tempos idos existiu um papagaio, que quando seu pro-

"

prietário saia de casa, de despedia, dízendo lhe ,um «tchau»,
,

.' Contudo, no dia em dito "papagaio deveria dar a demons
tração de tal proeza, desapareceu misteriosamente, (suicídio
provávelmente). que isto «silva» de exemplo para os papa...

. gaios muito salientes.
. . �' .

.

.

São coisas que acontecem ... Ê natural. Porém, a vida
'prossegue e novos imprevistos volta� a aoonteoe�.. .������������������������

'!, Desta feita é um cachorro que fala (Mr. John, cOllgra
tulations) .

WALDIR WANOALL

São coisas "que acontecem ...

Estamos quase no Natal e espero que seja premiado o

meu bilhete de Loteria, porque do contrário estarei mais Ii-
80 que sabão em dia de levação de roupa.

:._ Mengo, tu é uma disgraceira!l!

Pa.r.
Não há de ser nada, são coísas que acontecem.;

aoórde musical, êle
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Expoentes méxlmos

em qualidade, bela

za e eficiência. Vá.
rios modelos.

As melhores e mais ven

didos no mundo. Varia

dos modelos à sua as

.côlha, com gorantia de

50 anos.

Automáticas e Semi·Auto
móticos .. Nove maravilho.
ses modelos à sua escõlho.

partir de

Cr$ 960,
�

a parii!' de

Cr$ 890,
mansa!.:;

a partir de

Cr$1.420,
mensais

SEM ENTRADA

a partir de
mensais

SEM ENTRADA Cr$ 555, mensais .. SEM ENTRADA

FAQUEIROS

ACORDECES

rODESCHINI
UNIVERSAL
FRASeArTI'
e HERING

* r

Dos melhores

procedências. ,

Aço inoxidóvel e p�ota
dos afamadas rnorccs .

WOLF

"

e EBERLE :'
.,

u partir de .. \ -;

Cr$ 680, mensais
SEM ENTRADA

a partir de

p Cr$ 325, mensais i
... _ t:�

SEM ENtRADA "'���'"

aferias de Natal da maior cadeia de Lojas do .5ul do Brasil
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«O FERROVIÁRIO� 30-11-1959

Seu Talão Vale UmMilhão
-1-

Arno Bernardes
INDÚSTRIA e COMÉRCIO

Rua 15 de Novembro, 600 - BLUMENAU - 'S. Catarina

Secção Artefatos de Aço
Fábrica de Arruélas de Pressão, Porcas

torneadas, Molas' para Bicicleta.

Re,venda de parafusos sextavados SAE e USS, pinos de
,

mola, presioneiros, arruéla$ lisas, engraxadeiras etc.

apresenta:

De Quinze Em Quinze Dias sempre as últimas novidades em.
�O><>f)����Oó<><>���

A, quinzena q�e pa�sou, se não foi das. calmas, não foi
entretanto, das maiS agítadas., -

'

Aconteceram algumas coisas que merecem registro ... M4T12IZ t=ILI4L

Tecidos de algodão, lã e seda

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

Casemiras, Linhos, Brins, Aviamentos para Alfaiates

<> Confecções finita pI senhoras e orianças'

i Artigos de Cama e Mesa: Artex, Kuenrioh
"_ Lingerie Nailotex; Bolsas, Cintos, Luvas)' Bijouteria
Artigos de Toucador, Perfumaria: Elizabeth Arden

Rua 15 de Novembro, 553 Rua 15 de Novembro, 6431651

tudo diretamente das melhores fãbrieàs sempre artigos exclusivos em seu justo preço

Uma missão comercial brasileira foi á Rússia para ven
der e comprar. E�lirn: negociar com a Cortina de Ferro ...

Iss?! Vamos vender a quem der mais e compras de quem.
maIS vantagens oferecer ...

�

compra e

Os a_rneri?,anos mandaram um foguete á lua mas ...
lá nao fOL ••

A lua" pa-ra os americanos, continua em minguante!...
Sebastião
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•• Em Função· Da· Classe
SALSIMA

"Pro dos, direitos mais' reais que ainda existe no Brasil,
' .

é o do voto. Com o voto consciente e sábio, procurando
sempre votar no melhor, poderemos aos poucos, ir apertei·
coando a máquina administrativa do país, porquanto, a me
dida que os partidos polftieos forem tomando ,conhecimento "

do conceito que têm os eleitores para com o voto" irão índubí;
tavelmente procurando bons candidatos para apresentarem.

Blumenau, cujo nível de cultura e independência do
eleitorado, propiciam grandes possibilidades para escolher
seus governantes e legisladores" não póde prescindir de
possuir o maior numero possível de eleitores.

Para 8S últimas eleições a nossa cidade apresentou um
numero assás apreciável de eleitores inseritos, graças ao

trabalho dinâmico e objetivo do nosso digno Juiz Blettoral.
Dr. Mareíllo João da Silva Medeiros, :" cuja probidade e
lhaneza - virtude que lhes são tnatas,'> constituem a' mais
absoluta segurança nos trabalhos eleitorais. '

quan
mais probabilidade teremos

(Rõmulo Silva)
, Estou acabando de chegar da cidade do Rio de Janel-

'1'0, onde fui t:1�8tar de varios assuntos, pertinentes á Estrada,
;8 seu pessoal & até ao Estado.

, ,

Infelismente, porem, o incêndio que atingiu a nossa
Prefeitura Municipal, onde St3 localizava o Cartório Eleitoral,
destruiu, com as suas chamas, em poucas horas, todo o ár
duo tra�alho de m�ses e meses seguídos..

oriundos de servíeo industrial, o qual se devia bastar a si
próprio.
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