
Diretor: Luis Reis -

A N O 1 I Blumenau, 20 de Janeiro de 1960 N r o. 12

, -.. Com o .décímo segundo nú pumbramos a esperança, prê- Nesta disposição de espírí-
mero dêste jornal, iniciamos sa ao seu destino eterno de to, entramos em plena vigên-

,

nossas atividades em 1960. supremo bem da humanidade. Ci3 do Ano Novo, com êle re-
,

ADO Novo, vida nova. Para A essa visão esperançosa . é novando nossos sonhos de ven

trás, numa jornada bem ven que DOS apegamos, fervorosa. turas não desfrutadas e as pro
cida, ficou o ano de 1959, dê mente, nela cristalizando to .. messas de um futuro tranquí
le subsistindo as boas recor- dos os nossos anseíos- e dela lo, próspero e encorajador. Co
dações. No seu decurso. tíze- r��ebendo, como uD?a fon!e vi- mo filhos deste magnifi�o .pais}
mos

.

excelentes amizades, vítícante, as renascídas forças senhor de tantas possíbtlída
g-rangeando acolhedoras sim- de nossas inspirações.

.

des materiais e berdeíro de

... 'patias, e os estímulos assim
,

"re�ebid(ls revigoraram nossa

decisão dê, com o tempo,,

.

transformar «0 FERROVIÂ·
,

.Ó>:.."

RIO, num grande órgão da írn-
prensa blumenaueuse, para

,

que êle POSS8t inclusive, ser ..
.'. :vir toais eficientemente á elas ..

.

, se que lhe empresta o nome.
: Acostumamo�nos a esperar

.

mais e melhor, de cada ano
, que surge, imaginando-o tal

.
uma caixa de Pãndora, cujo

" lundo, emergidas tôdas as te ..

•
. licidade� terrestres; ainda vis-

tamanha riqueza' espiritual,
desejamos ardentemente que
1960 traga para o Brasil e

.

pata a Iarnílla brasileira uma
soma maior de progresso, bem
estar e paz social.

'

'Somos' profundamente gra
tos a Deus por tudo de bom
que nos proporcionou em 1959
e esperamos, confiantes, que
os .dtas de 1960 sejam de in ...

tensa recuperação nacional e
se constituam no marco iní-.

"

cíal da grande era que
.

rixa-

Mensagem de Boas Festas rá para.a.�ossa pátria osr�*
, mos defInItiVOS de seu malS

Com especial prazer, acusamos o recebimento de a- grandio�ô esplendor.
tenciosas mensagens de Boas Festas de Natal e Ano Novo} de: .

Com este pens.amento, e_!lA
Dr. Antônio Vitorino Ávila Filho - Estrada de Ferro San- viamos uma cordial saudação

ta Catarina - Hermes Macedo S/A. � Banco Nacional do Pa- a: todos os nossos amigos, e..
ranã e S.Catarina S.A. _ Deputado Estadual Valter Vicente Go- agradece�do-lbes 8 :precl�S.a,
mes, Indústrias Gerais, Cássio Medeiros. '" '. oolaboraça() em �9p9, .formu� ,

A todos, o muito obrigado d= O Ferroviário», lamos vot�s co�dlal8 de, um

retribuição muito amistosa dos votos enviados, ',.
"

Ano Novo pródIgo, de t�do .

o
.

.'".
'

. .
. bem que ll1erecem�'

,eÍ'fl1eIzfõ,
91fec/W!toj
Bolos

. ,

.

mols macIos

or. 43/60
Ilmo. Snr .

J o 11 o V i e ir a

NESTA
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Só 'e a n e tasNão
Também j6ias e relógios de qualquer espécie o amigo com

prará mais vantajoso na Clínica das Canetas.
Dispondo dos mais competentes profissionais da praça para

concertos de canetas, relógios e jóias, a Clínica das Canetas aten
de mais rápido e fornece serviços melhores por preços razoáveis.

Para revendedores ela dispõe sempre em estoque da melhor
tinta para canetas - <Quink> .- bem C"OfiO canetas de qualquer ti· .

po e marca. E' representante das afamadas canetas - <Compactors,
as mais vendidas no Brasil.

Também fornece carimbos, desenhos e clichés.
Faça sua compra na

A CLíNICA DAS·CANETAS
Rua 15 de Novembro, 1462 - Caixa Postal, 640' - Fone,

B 1 u m e nau - S. Catarina

o mês' de Janeiro registra os seguintes ániversários:

Pia 1 � José Mariano dos Santos, Bagageiro.
Manoel Inácio, Guarda.
Silvestre Camilo Vicente, Guarda.

.

Arturo Onofre Francisco, Trabalhador da 3a. Divisão.
:) 5 - Osmar de Souza, Escriturário da la. Divisão ..

Domingo Marcelino, Trabalhador da 3a. Divisão.
:» 9 - Orlando Tavares, Chefe do Almoxarifado.
:» 10 - Pedro Vitor Bento, Guarda-freios.
') 12 - Eugenio da Rocha,' Trabalhador da 3a. Divisão. .

.., IS- _. Omsudee- de Souza> Guarda-freios�
»

.

15 -' Abrão Dagnini, Feitor. .

)} 16 - Alcides Marcelo de Souza, Guarda.
)} 18 .-. Antonio Aprigio Silveira, Trabalhador da 3a. Divisão.
» 19 - Hercilio Moreira da Silva, Guarda.

.

Jàiro Costa,
.

Guarda-freios
» 20 - Dômingos de Novais, Guarda-freios.

Adão Damásio, Trabalhador da 3a. Divisão.
» 21 - Milton .Vingas, Escriturário da la. Divisão.
..

' . .

. .Italmar José Petters, Conferente-telegrafista.
22 "'7""" Antonio Fonnigati, Trabalhador da 3a. Divisão.

. Aos aniversariantes os nossos parahens.

grau mais uma turma Se destaquei, primeiramente as figuras de Frei ado e Frei 0-
dorico foi, simplesmente porque quiz homenagear a Escola Técnica
de Comercio, atravéz de seus fundadores. A v6s Frei Ernesto, _ que
desteso melhor' de vossa vida, que destes o coração e o cérebro a

êste educandário, que vos esmerastes em ensinar a mocidade de nossa

terra, o nosso respeito, a nossa gratidão.
Agora quero considerar-me um de v6s, meus jovens amigos,

para saudar o notável corpo de'professores desta Casa, responsável
direto pelo bom conceito da escola e pelas excelentes aulas que aqui
ministram. Sim desde muitos anos a Escola gosa de um invejavel
conceito. Emílio Girardi por aqui formado, pleiteou um lugar de
contabilista em uma firma de .,São Paulo em 1946 ou 1947. O di
ploma era documento exigido no ato da inscrição. A fila era gran
de, segundo declarou, mas o

emprêgo lhe fôra assegurado, porque
conheciam o bom nome do Colégio Sto ..Antônio.

Cantinho das Donas de Casa
v Â N J A

\

BOLINHAS DE AMENDOIM
Passa 1 prato de amendoim na máquina de moer carne, mis

ture com um ovo açúcar a gôsto. Amasa-se bem para ligar e faz-se
as bolinhas.

MAÇÃSINHAS
.

DE AMENDOAS
Q:gatro gemas cozidas, 250 g. amendoas descascadas,

açúcar�. uma colher essência de baunilha, cravos da india.. '·
- Põe-se o açúcar em caçarola, dissolve-se com um pouco dágua

e
� leva-se ao fogo para fazer urna calda em ponto de fio. Em se- •..

guida juntam-se as amendoas anteriormente peladas e passadas na'

máquina, a essência e mexe-se até aparecer' o fundo da panela. Re
tira-se então e deixa-se esfriar acrescentando as gemas esmigalhadas
com o garfo. Mistura-se bem e formam-se doces do feitio de ma

çãs espetando em cada uma um cravo.
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COMPRE JÁ A SUA CON�

OUçÃO PRÓPRIA NO MAt
OR SORTIMENTO DA CIDA
DE E RECEBA. GRATUITA

MENTE. A CHANCE DE
CONCORRER!

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

lInj;o/llnle
Se você fôr um dos con

templados, r' e c e b e r á

uma bicicleta "L u x o",
paro adulto, inteiramen-

te de graça.

Corto potente 31 J
•

•••••••••••••
M
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S T R U ç Õ E 5c N
. Serviço de Terraplenagem.

fI) o II �, 113 I� A\.
()()n,tr·u'l()ra I,mvbiliária. I3rasileira J. A.

andar - Sala 91 Telefone, 3594.28

ão Paulo

SÃO QUE I\C()�TECEM

neo
Geraldo Luz

SEU. TALÃO VALE
UM MILHÃO

Sebastião Cruz.

.

Meu trem.sinho delxou de apitar, no numero de Natal.
FICOU no desvío, Chefe do mesmo, retardei-me em assumir
o .posto, razão porque e�cuso·me perante meus passagelros..
leltores Mesmo aSSIm, atada está em' tempo de desejar a to
do� um farto e feliz 1960 como feliz deve ter sido o Natal.
Alíaz, o no�so Secretar.io, previdentemente, cuidou deste par
ticular. Obrigado João.

. De minha �a�te, rendo graças ao Bom Deus, pelo feliz
�atal que passer Junto 80,S .meus. E de todas as alegrias que
tive com as festas, uma vísíta e um gesto me encheu de or

gulho e satisfação. Comoveu.me até, porque não merecia
uma homenagem tão expressiva, pelo seu sentido revistida
de tão pura intenção e sinceridade. Foi a visita do'nosso Di
retor Luiz Reis, trazendo o reconheeímento sem falsa mo
desta aceito de coração - de O FERROVIÁRIO traduzido
num capitoso vinho e em palavras de amlsade � camarada
gem. O Lulú, com aquele seu geíto bondade, fez-me desa
geítado, sem saber corno agradecer.

.

O Lulú fez ,um Papae-Noel, sem cores berantes, sem

gUIZOS, sem alarido e porque não dizer, sem mascara. Foi
verdadeiro, llgítímo. Sem trazeados, porque tudo tinha sen
tido . a intenção da visita. a oferta, o reconhecimento, a

satisfação a síucerídade emíím de ambos, visitante e visita-
do, por uma causa comum - O FERROVIÁRIQ. .

.

,
.
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Ainda quarta feira desta semana, o sr. Preieito Municí
pal em entrevista concedida á Rádio Nereu Ramos, tocali
zando o assunto da falta d, agua na cidade, disse que o pro
blema se resolveria se a Camara de Vereadores aprovasse
o projeto que tramita naquele legislativo, adiantando que
com um acrescímo na taxa seria possível sustar o raciona
mento por longo tempo.

.' .Falou: também o sr. Prefeito, que há. necessidade de
se ecouomisar agua, porquanto o desperdício é lambem um

fator que força () racionamento.

Quando o grande prefeito sr, José Ferreira da Silva I

instalou a rede de agua nesta cidade, não recorreu ao ex-
--------.....-------.....

pediente de sacrificar', pelo menos diretamente - a popu ..
'

laC,ão .. Fez UDl emprestimo," instalou a rede e depois passou

O F·'·
"

L-t.'

a cobrar. Não houve desde'então, nembuma providênciapa- ',. ····e·
.

r'O"I"arl'O 'e O e' 1 O'r�:rQ1ae}����rd�\�:r��t��QQ d:���:$�o.:dif.go�:gguiiu� �â�J 1'1 'f I ·
. .• ..

.

. • .•
" ,deputado federal disse haver consegUidQ, mas, .q{le . até. (li

momento
.'.

a Prefeitura não recebeu, n�o ?bstante" já;, ter se. Meus amigos: êste é o primeiro número .d, O
· torna.do hastant.e oneroso para o m�nlcípIO.<? referIdo eDI,;,; VIÁRIO no ano de 1960. Que o Jornal, como até
prestlmo, ,�m vH·tu.d� de dlve�sas vI�ge�s feltas. pe,l() ehete tem feito, contínut agradando e servindo. a voces

, do executl vo muuiCIpal ao RIO de Janeiro, em
'

..

' busca do (> meu mais sincero desejo.
'... .,

mesmo.

Bolos

maíslôfos

Há coisas dificeis de se compreender.

Composto e Impresso na GRk
FICA UNIÃO, Rua 15 de No.

vembro, 1425 (fundos)

o F e r r o v i á r i'o
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Fone: 1770 - Caixa Postal,427

Fundador Prof. JOAQUIM SALES
Diretor:

LUIS REIS
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Diretor Gerente:
WALDEMAR FARINHAS

Distribuição Gratuita

NOTA: Aceita-se colaboração
desde que assinada e quando não
fuja a orientação do jornal.
Não devolvemos os originais en

.

viados, .

mesmo que não sejam
publicados.

FERRO
agora. o

tôdos; é

A população foi crescendo, o consumo d.agua foi au- Desejo, ainda, que êste ano seja repleto de venturas
,-'" mentando e à. estação de tratamento continuou estacionada. 'para tôdos os nossos leitores e anunciantes. Que Deus,

Agora qu(:) já se sente a falta do 'precioso líquido é que se ria sua eterna bondade, ponha a felicidade nos lares de veces
, procura uma solução, com o sacrifício da bolsa do povo,
num m'unicipio, que. arrecada cerca de Cr$ 80.000.00,00 anu-

ais, cuja ;apHcação não se .sabe onde .vaí,
'

Continuem escrevendo para cá, mandando as notícíss
que desejarem ver publicadas. A Direção tem o máximo
prazer em atendê-los.

Quanto ao futebol - que la de vento em pôpa para, o
nosso selecionado -.virou de bolina, com Iorte rajada peI�
prôa, : frente aos mineiros.

.

, 1M:as,. não há de ser nada. Ainda há possibilidade de rea;
bílltação.'.

.

.•

QU,anto a política, ainda é cedo para se falar. Em tô.
do caso, na 'setor Federal, Lott e Jãnío deram a largada,
Nos setores. Estadual e Municipal, a coisa está mais fria do
que rabo 'de", pírignín durante o inverno polar. .

' ,

:' Quanto ao mais, por hoje, é só. A não ser um abraço
que lbes' envia o

.: .." .'

'.

DIRETOR·SEüRETÁRIQ ..
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