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A luz resplandecente da estrê- turas de Deus.. Na Cruz, no momento \ sus Cristo em nossos co� 1 renovada Fé, neste Natal e para

la que surgiu no céu do Oriente supremo de subir aos Ceus Seus rações, amando-O dignificando-O todo 0-' sempre, que Cristo vive..
e guiou o,s R�is Magos tinha a últimos pe�samentos ainda �er.iàt? : Empur;hemos o estar;.d�rte da Cruz Cristo r�ina� �risto imper:a! .

·

extrema limpidez da Verda.d� E- de tol�rancla e am�r. aos lnlm�-I e anuciernos, com o animo de uma . O mais VIra por acréscimo.
�rn� que os A�os.ttansmrtrra� go� vl�d�lheaos kblos re�equ�I�������������-'._������������

aos pastores atemorizados, na noI' dos a súplica desesperada: .

N O V A
'

..
'

'p R,A G Ate gloriosa do Natal. Nesse mes
e"les Amo instante, a terra adormecida «Perdoa, Pai, porque

· ,despertou em clarões de alegria, não sabem o que fazem.»
.

'elevando-se de suas raizes mais Os séculos passaram, na corrida
'

..prõfnndas .. um. hino de louvor ás do temp, A terra ampliou seus
D' 'I

. .

'f' -

d .,

·

,. horizontes; novas povos surgiram; ornmgo u timo, um passagei nogra ICOS que as estaçoes e ra-
·

harmonias universais. . r : ,.

h d ro, chateado, lançou no livro de dia impingem por atacado. E, de
.

EI'S que nasceu o Senhor do. imperros ruíram; san o� e gr.an- 1 -'
- b ,.. '1

'

deza e dominio se d f a
rec amaçoes existente na estaçao que ra os anuncies qUI ornetricos.

Mundo! Seu leito é um monte de .J 1
es lzleram, de Blumenau, um apêlo ao Sr. Di- Assim não é possivel, como

rI.a.lha. seu palácio uma estribaria, estrada da eivi ização a argou-se retor da Estrada no sentido de.l nã I' "1'
.

· r· -. .

bil d e a inteligência humana, desven- nao e mats póssíve apreciar uma'
mas touos se reju 1 aram e, as proibir, a exemplo das emprêsas partida de futebol, porque êsses
'1 f • dando maravilhas ignoradas, ace-

mais ongmquas partes, ricos e po- '-' de aviação, o uso, nos trens da radiozinhos espíritos de norco
·

b h ld d lerou a marcha do progresso. t:'"

': ires, umi es e PO" erosos acor- 1 d ferrovia, de rádios portáteis, que também inundam as praças espor-
. .

.

d I 1 Neste 'processo evo utivo . e e·

reram para a ora- o. êle, muito propriamente, chama vas, e a gente não sabe se é o

B d 1 transformação. só o homem não 1
·

« em aventura os os que c 10'. • - de «nova "praga». ocutor que. está, invertendo as
..... ram e os que têm séde e fome de aperfeiçoou sua nature�a, nao �e Pode ser que o apelante seja jogadas ou se nós é que não en-

justiça» O Cordeiro de Deus é o
serviu �as. faculdades intelectuais

um homem neurastênico ou on- xergamos hem. Quem quízer es

.consolo dos oprimidos e a forta-: par� eliminar as Impur1ezas dos
de nos seus azeites neste fim, de cutar 'um jôgo pelo' rádio.: que

·;
..

··1·· d"
"" .

d mstmtos que proc amam _"

l' f'
'.

b 1 I
.' eza os, mjustica os.

ovored
)
..

d é
.

b ano, mas que tem suas razoes, a fique em
.

casa, .' ora' 'o asc: ' Ate"
....... No fundo da mangedoura, o

o �r� omldnlfo a mat ria $0 {e. isto não há dúvida. Pois imagine- ao� . dnem�s e às escolas' e,ssas
olhar doce e puro do Menino Je- espirrto e e ormam as perspec:.- se um cristãc ter de aturar, nu- caixinhas vao, E8 bemf possiuél

· sus era a 'expressão mais sugesti- vas da be�eza: . ,V()ltan�oi/� ma viagem de 3 ou' 4 'horas; ague tamhéllljáandam pelas igrejas .

. v� da' bondade e' da renúncia, obre o"s proprios
.

passo, er g a
zanguizarra maluca de um enxa- E;" mas não' há geito não,

.

pelo
apêlo mais eloquente á paz da hu- en:t todas as paragens de seu ca-

me dêsces aparelhos de bolso, li- menos enquanto existirem os
.':manidade e a imagem mais per-

minho novo e Im�onentes be�er- gados, em seu volume máximo erediários, ,O. pedido do passa�i ...
:-feita da .serenidade dos inocentes. ros de ouro. Repelindo do Cristo,

para programas como «hora ser- geiro é razoável, mas a Consti..;·
.:Êle sabia que seria perseguido co- r<;grescaram ao paganismo, ressus- saneja», «peça sua musica», (que tuição da Republica diz que o'·

":�o: o falso Messias, renegado. Pre- citando
i

os deu�e; do pra�er> da fulano dedica. a beltrano' com cidâdãO só não pode fazer aquilo
dIz1a que os homens, não se en-

vaidade e amblç��. �epudlando a
amor e carinho)" «hora infantil», que contrarie a .!-ei. E a Lei não

·

.

tendendo, não éntenderiam as suas moral e a co_nsclencla do bem.
«musicas mexicanas, etc., sem fa- proi��. a cliate�ção. ainda. que

.parábólas) desdenhando o Seu Rei- subJugam os l�defes,os, pervertem lar nos humorismos tolos oupor- portatll.' LU.
'nó, que não era dêste mundo.' os fracos, odeiam, piharn � <;ntre-

• Mas Cristo viera ao mundo pa-
devoram-se, como mercenarros de

.

,
...

ta redimir-nos, para amar e per-'
Satanaz .

. doar. Com a tranquilidade
.

dos Precisamos reencontrar a estr&�
..' fo�tes e dos justos, sofreria, resi- Ia Belém, a fim de que ela nos

i:, 'gI1ado, t6das as injustiças, as maio- liberte; inspire a fortaleça .. Preci

.....• res injúrias e iniquidades das cria- sarnas restaurar a Realeza de Je ..

..•. .'

A Soe. Coop .. dos Ferroviários do Vale cJo
.

Itajaí de Resp. Ltda.� por interrnédio dêste pres-
..... timoso órgão «O FERROVlARIO» d�seja � to�os
..

98: seus associados e fornecedores, um Febz . Na�
··:··tal e .um próspero 1960.
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o F e r r o v i á r i o
Dr. Fern='=I�d�· HeUSil+ � t71l� () r:C I M r: �TV

"

EXPEDIENTE Olhos - Ouvidos. Nariz e Garganla . e Convite para Missa de 78• Dia
15 de Novembro 1425 Remoção da corpos extranhos oculares...

'

é' • "

Rua ,J Rua 15 de Nov., 1135 _ l0 ando
Joao Nepomuceno Simas e F.amilia . vêm, de

.
publico,

CaIxa Postal, 427 (ao lado da Caixa Econômica) externar o mal.s poríundo agraüecímento aos deatemídos Cor.

Telefones: Cons, 1232 _ fi 1677
poso de Bombeiros e Salv�mento, a todos que de, perto os

es.
,

" aC,o�panbaram e ao publico em geral. quando, do trágico
------------- JaleclmeQtp "d� NEI C�AUDIO nas águas do rio Itajaf.Açu.

Dr. Afonso Balsl-nl· ..

o conforto que de iodos 'recebe'ram, a assistência es-
pIrItual que todos lhes prodigalizaram, o sentimento de dQr

Especialista, em Doen ...as de 9.ue tomou toda: a cidade, �s lágrimas que às suas lãgrímes
:y JuntaJ'�m, tudo Isto a família de NEI CLAUDIO' guarda no

c?rs9ao e vert� em' preces ao Altíssimo, para que a todos
dlstríbua Bençãos e Mercês. . .." '.

'.

Consult6rio: Trav, 4 de Fevereiro
, �a oportunidade, a família 'de João Nepomuceno Símas

Fone 1433 eonvída a tod?s os amigos para, a Missa de 70 Dia que fará
.. Distribuição Gratuita .. A •

celebrar no dta 21 do corrente, (segunda feira) '8S 6,30 horas
•

r ••

Composto e Impresso na GRÁ-
Hesidêrieia: Rua Hermann Hering na C!lpela do Convento de Santo Antônio, pelã alma doines ..

FICA UNIÃO, Rua 15 de No- , .

quecível NEI OLAUDIO, agradecendo, 'desde já, o' compare-

. ven1bro,.142� (fundos)
� Dr. Releio R. Fausto

CImento a .êste ato de piedade �ri8tã.
. .

, NOTA: Aceita-sé colaboração
desde que assinada e quando não .' ADVOGADO

'fuj� a' orientação' do Jornal. Rua 15 de Nov., 572 - l° ando

�Altos da Casa Jaraguá)
BLUMENAU

Diretor:
L'VIS REIS

Diretor Secretário t

JOÃO VIEIRA
Diretor Gerente:

·WALDEMAR FARINHAS

Crianças

Advogado Construções

, Dr. ADEMAR LUZ

Escrítôrio: Rua 15 de Nov., 340
Fone 1601

Besíd. Rua Paraná, 8 - Fone 1602

Bolos
. ..

mais macios
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CASA COELHO

a Casa das Multidões ACasa dasMultidões

19..12-1959'
f'"1

'O Talão

Ladrões
À lei n. �I42, de 3 de novem

bro dêste ano, que, a exemplo de "

outros Estados, instituiu em S Ca-
'

tarina o sorteio popular conheci
do como «o seu talão vale um

milhão», é a nova arma do fisco
contra a, sonegação do imposto
de vendas e consignações, velho,
e delituoso processo com que cer-

.

tos comerciantes caloteiam o Go-:
vêrno e multiplicam os lucros.
A providência legal, incentivan

: do � função fis.calizadora dos con

: sumidores particulares através dos

't premios sorteados semestralmente,
; deverá proporcionar ao erário pú
ô blico maior arrecadação dêsse tri
"t buto, embora muitas pessoas, por

'

! hábito, comodismo, camaradagem
.: ou burrice, continuem facilitando

ô
a ação dos fraudadores,

.

com a

ô dispensa das notas fiscais cor

': respondentes ás compras realizadas.

t " O diabo, porém, é que, o reco

,

Ô lhimento real do imposto de ven-
'

'! das e consignações nunca estêve

.. Ô no� ,pl.apos dos, e?grazula�o�es"
'ô cuja piora, 'por VIClO congernto,
.: só, cai "do lado do ,«tira» e do

: �<rapa>:,. Tál ge�te não vai, pois,
ô se sujertar passivamente ao cum

t primentd' da lei" sem' uma com

e> pensação contra' as perdidas do
: çuras de uma marmelada tão nu-.

: tritiva. Acostumada à tapeação,
Ô habituada a comer sem pagar, a '

: confraria sonegadora prepara a.
'

: c.ontr.a ofensiva neutralizadora da
6 fiscalização popular.
,:", E tanto .isto é verdade que,'
: numa aç�o pr�pa�atória., do ter

Ô reno, tais vigarrstas ja rosnam
6 I -

Ô por ar que vao aumentar seus

:' preços, em .revide à lei 2I42.
, 0.,'Manobra hábil, sem dúvida, com'
': a qual êsses cleptomaníacos do '

: pêso e do metro transferem para
e> seus fregueses a obrigação do pa
: gamento do imposto de vendas e

,
, ',: consignàções, tornando a emenda ,

,

" ô pior do que o soneto.

: '

,

Razões tinhas, o imortal caolho
, :' pa�� iI?PlQrar: '

'.' ,

, ô";,, Dal-uma huma. íuria ,grande
',:' .e sonorosa,,, "

,

:' .E- não. de agreste avena ou"
. O frauta ruda; .

'

g. " "Mas tuba canora e belicosa
,

"

::,,' Q�e o. peito" acende e a c6r
f������������••������������������,�.�r r�s�o muda,"

': '

"

. ':',.
.' '.

Ferroviário Amigo ...lf.Iç�� IlIOV/1
ROUPA Com a aproximação das festividades de

fim de ano deseja esta Casa por intermédio

'das' colunas de teu Jornal, pedir que aceites,
juntarnente com tua digna família, os mais

sinceros votos de um BOM NATAL e que
. . ,

o ano que se aproxima sela para tI e para

,os teus, realmente, UM FELIZ ANO NOVO.

''', A tí" Ferroviário, que fizestes desta Casa

Casa de tua preferência, aceite também
MUITO OBRIGADO.

,

Côrte' fol�ado'
"

, Ombreiras armados

"

�:�
,

:f�-"

os trabalhos da
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HISTÓRIA DE
DE

Trovas
Eerroviárias

'",-

Resposta, ao
Kerber

UMA CANÇ'ÃO
N A TA L =""�,,.�.====

Eu bem sei que estás sofréndo,
Neste mundo padecendo
Com uma dor que não tem fim.
Deus é todo poderoso,
Pobre vive de teimoso
E nunca pode achar ruim.

Tipografia Centenário Ltda. Cantas bem mas não entoas,
Estás. a Ver que me enjoas
Com tamanha chateação •

Os teus versos dão azia,
Catapora, nevralgia,'
N6 nas tripas, }ndigestão.

'Acreditem no que. digo
.

' Com tôda sinceridade,
E' palavra de amigo
Que não usa falsidade,

.

,Não difamo nem intrigo �
, Nunce fujo da verdade.

.

.

€umprimenta desejando um Feliz Natal e prospe-
"

rídades DO Ano Novo.

Tua musa corcoveia.
Dá pinotes, .escoceia, ,

. E', danada para empacar.
Se não podes montar nela
Põe um 'freio nessa Estela
E noutra parte vai cantar.

Nos aspirantes tem valores
Só esperando promoção,
Deféndendo nossas côres
Com a melhor dedicação, ..:

Sendo todos amadores,
Palmeírenses . de coràção.

Casa s, A.Moellmal1J1
todos seuE fregueses um. Feliz

no decorrer do Ano de'

A paixão que te condena,
Que a vida te envenena,

. Ainda vai te dar por terra.
Agu,enta . a mão e não chia
Pois eu bem 'que te dizia ..

Um bom cabrito não berra.

Todo amor é. capricheso,
Esquivo, escorregoso,
Como a casca de banana.
Te cuida com o malvado,
Se te vires enleiado
Lança mão da tribuzana,

WALDIR WANDALL

na

"que têm
cantaram por SI

é verda-
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A mais completa linho,
opresentando as mais mo

- demos inovações.

Expoentes máximos
em qualidade. bele.
zc e efic;iêncla. Vá
rios modelos.

As melhores e mais ven

dídas no mundo. Varia
dos modelos à sua BS

côlho, com garantia de

50 anos.
a partir de

Cr$ ,890,
-mensais

a partir de

Cr$1.420,
mensais

SEM ENTRADA

a p-artlr de

Cr$ 555, mensais - SEM ENTRADASEM ENTRADA

ACOROEOES
FAQUEIROSTODESCHINI

UNIVERSAL
FRASeAT'.
e HERING

Aço inoxidável e p:-ota
óas afamadas marcas:

WOLF

FRACALANZA
HERCULES
e EBERLE

a partir de

e-s 325, mensais
SEM ENTRADA

Oas melhorei

procédén<:las.

a partir de

Cr$ 680, mensais
SEM ENTRADA

fabulosas ofertas de Natal da maior cadeia de Lojas do Sul do Brasil
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"I' � C A\ Jf rI:"
Intercâ.mbio Catarinense de Seguros Ltda.

SEGUROS DIVERSOS

15
.

de Novemhro, 1344 1479
BLUMENAU

CAFE' BLUMENAU

Deseja' a todos os'·. seus amigos e freguêees um

Feliz NátaI e próspero Ano Novo.

audacêes ...

Mayer
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«O FERROVIÁRIO.),,'

,,"

'.

@antinho das Donas de Casa J
.[ ,

1[: II II jf
VÂNIA Aniversariantes do mês de Dezembro:

.

Dia 14 - José dos Santos, Agente do Tráfego.
� 15 - Manoel João Storino, Guarda .

.

'

- Manoel Serpa, Guarda. .

:

:.
'.
16 - Silvestre Ernesto da Silva, Agente.

* . 19 - Antonio'Cunha, Trabalhador.
.

;) 20 - Adolfo Laguna, Limpador.
- Ernesto Pires, Guarda.

;) 23 - Aristides Atanázio dos Santos, Conferente-telegrafista.
» 24 - Mario Lanznaster, Conferente-telegrafista.
» 25 - Iver Baumgarten, Guarda.

- José do Nascimento Souza, Conferente-telegrafieta,
- Otávio Machado; Guarda-freios.

.

:1'. 26 - 'Cantenor Estevão da Silva, Chefe doMovimento,
� 28·... David Brasil, Guarda. . .. .

.

. .'

- Gil Gareià; Guarda.
A todos aniversariantes. os nossos parabens..

""�O
••••••••

A'Estrada deFerro Santa Catarina,
Diretor

.
., Nãoj .' pague ..... Aluguel

Compre toda' . madeira
.

de' sua·
Casa em suaves prestações na

Comércio de Madeiras
Blumenauense, ttda.

Praça Vitor Konder (Pavilhão)
Te'efone, 1308,.,

·

..prestada no decorrer de

mesmo
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.

•

.

Emprêsa Comercial R. Grossenbacher S. A.,
Neste NATAL ofereça Presentes uteis! ...

Ufere�a Tet:id()§ das

,
..

. .; ....

cumprimenta seus distintos freguêses, externan-
do seus melhores votos de Boas Festas e cresceu

tes prosperidades no decorrer do Ano Novo. ao mesmo tempo
Feliz Natal

.13 I_ U '" � ,_. 4. U

formulam
e Próspero
I)ua 1 (j de �()Vem'bF()� (i(31)

votos
. 1960•

de'

-

CQ R R QSl\ll\:
GERALDO LUZ

o

Globo
de LE'OPOLDO WACHHOLZ

..• Deseja a todos 0& seus amigos e fregu�ses um

Feliz Natal e pr6spero Ano Novo.
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QUE É ptRA
'TODOS! • • •

João Vieira

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




