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Blumenau, 30 ..

do Aministrador Federal Dr. Antônio Filho"
,

"

C�nfirmando o que noticiamos Art. l°. - Fica determinada a Alberto' Nastari, que desde' I954 A.lmirante Amar�l Peixoro,' pela
em nosso último número e con- ocupação temporária da Estrada vinha exercendo o cargo de

.

re- honra que lhe haviam conferido,
,

.' ;forme já é do- conhecimento pú- de Ferro Santa Catarina, nos têr- presentante do' Estado ,de .Santa bem corria a -todas ...

"

as pessoas '.

<,blico�; o Govêrno da República mos da cláusula XV do contrato Catarina e diretor da Estrada, presentes ao ato, declarando que, '

.

.

vem de decretar a ocupação tem .. de arrendamento a que se refere estiveram presentes à. cerimônia corno velho ferroviário, perfeita-'
. ;porária da Estrada de Ferro Santa o art. 2°. da Lei número 77L de os Drs. Abelardo Amado de Frei- mente integrado na vida da Es-

.' Catarina, próprio federal, que Se 2l de julho de 1949. tas, Engenheiro-Chefe do Distrito trada, não haveriam de faltar-lhe

achava arrendado ao Estado de Art. 2Ô• - O presente decreto Fiscal de Bluménau, do Departa- energia, dedicação e estimulo pa-.

":Santâ"Catarina dêsdc 192r, por fôr- entrará em vigor na data de sua menta Nacional .de Estradas .de ra, mais uma: vez, desobrigar..;,se
-, ça do decreto nr? 15.152.) de 2-12- publicação, revogadas as disposi- -Ferro, Humberto de Almeida e satísfatóriarnénte das respohsabili-
>21J e d� Lei n.77r; de 21.7.49. cões em contrário.' Jorge Gropp, engenheiros do mes- dades assumidas.
',' Esta é a segunda vez que a Rio de Janeiro, 12 de março

mo" órgão, Dr. �a�tinho, �eiga;
União ocupa a terrovia. A pri- de 1960, 139 da Independência e

Vereador Abel. ÁVIla dos Sant�s)
,meira) deu-se em 1918, por oca 721). da República,

Sr. Osv�ldo Oh.�g�r e ,grand,e �u-
siã". do Estado de Guerra eu treo' "

mero de ferroviários, .,.,
',.

Brasil e a AlemaIlha�quad(..)con...JUSCELINOKUBITSCHEK.ER- Investido em suas funções o

side�ado prejudicial aos interêsses NANIDOAMARAL PEIXOTO:.. Dr. Ávila Filho teve palavras .de
do p�!s o contrato de arrenda agradecimento aos Exmos. Srs .

.>mento celebrado com a Compa .. Designação do AdmInistrador Presidente Juscelino Kubitscheke

(: hhia' Alemã de Estradas de Ferro
i\fói âquêle instrumento declarado

... sem efeito) passando a E.F. Santa
Catarina) então) a ser administra

•. da por engenheiros militares, ju
.... ri�dicionados ao Ministério da Vi ...

o Presidente da República re
solve:

DESIGNAR:
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Cantinho das Donas de Casa
v Â N I A

Variações sôbre Bifes
o melhor bife é a costela. Mas é tambem õtímo o bi

fe que se obtém do contra filé e do rosbife. Um biíe mais
tenro e delicado, porém menos saboroso, � o «filet mlgnon, .

que se obtém da carne de vitela.
..

Para cozinhar o bife grelhado deve-se proceder dêste
modo: se o bife tiver osso, descarne-o com uma faquinha
de modo a obter uma espécie de cabo.

'

.

'

.

. Depois, bata-o ligeiramente com o batedor de carne'
. por fim, ponha-o numa vasilha onde tenha batido um pouc�
de azeite, sal e pimenta: deixe ali pelo menos durante uma
hora. No momento de servir, aqueça bem a grelha (deve es"
tar quase "em brasa) e cozinhe o bife durante poucos minu�
tos de um lado, e poucos minutos do outro.

O tempo de cozimento depente naturalmente de Seu
gósto; a boa costela, porém, nunca deve ser muito cozida'
O importante é cozinhar o bife em fogo fortíssimo, de mo-
510. que se forme logo uma boa crosta do lado de fora, e to
do o suco da carne fique aprisionado no interior: eis por
,que os melhores bifes se obtêm nos fogões de lenha ou de
1 carvão. De todo modo, também com o gás ou a eletricida
de poderá. .obter um bom resultado, se aquecer cuídadosa.
mente a grelha.

BIFES «ALLA PIZZAIOLA.
..

Ingredientes para quatro pessoas: lA bifes, seiscentas,������������������������ gramas rle tu��e� tim dehte de alho, uma colher de oré-

1 gão, azeite, sal e pimenta.
Execução: mergulhe os tomates em água a ferver e

� tire a pele; corte em pedaços, tire as semen tes e· deixe es-
I correr durante uns dez mínutos..

.

.

Numa caçarola, deixe tomar sabor o dente de alho (pré
viameote esmagado),. com uma duas colheres de (ou banha),
depois junte os tomates, salgue, ponha pimenta e deixe co
zinhar uns poucos minutos em fogo vivo .. Enquanto isto co

�i�he. na grelha os bues, depois de tê-los preparado como
fOI dito antes, Coloque-os num prato que vá a mesa bem
aquecido, e derrame por cima o molho; finalmente cubra com
o orêgão.

'
.

"

.
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«O FERROVIARIO:.· 30-3-1960

o F e r r o v i á r i o Dr. Angelo de Caetano
.

EXPEDIENTE
Fazem anos, neste mês:

Dia 1· Anéslo Amaro Coelho; Agente dê Rio do Sul.
Alfredo Pe láeío Claudino, Trabalhador da 3a. Divisão.

» 2 - Ernesto Carvalho: Agente de Encano..
"

» 3· Beàtrfz Iara Geyer, Escriturária da 3a. Divisão.
» 5 - Norberto Spara Heusí, Chefe da·· Seção do Pessoal.
» 6 - Edeltraud B. Pinheiro, Esc.da Seção de Comunicações

..
Celestino J. Gonçalv.8s, Trabalhador da 3él. Dlvlaão.

»
, 7 - Saturnino Teodoro Rodrigues, Vigia.

» "8 - Sínval Nascimento. Condutor de trem ..

» 11 - Arnoldo Constantino, Conferente - telegrafista.
A todos. aníversariant, s os nossos. parabéns.

Médico Restaurante, restaurante,
Onde se almoce e se jante,
Há aquí, alí, e lá!
- Mas comer hem, de verdade,
Com fartura e qualidade,
Só mesmo DO ALI BABA ...Diretor Secretário:

.......'J O Ã O V I E I R A
Diretor Gerente:

WALDEMAR FARINHAS
Recebemos o oficio circular abaixo, para o qual

chamamos a
.

atenção
&

d�s nossos leitores:
OFC. CIRCULAR. No 02·50/60

AO JORNAL O FERROVIÁRIO ...

NESTA '.

Prezado Senhor
A Associação de Ampáro aos Menores Desvalidos de

Consultório. Trav; 4 de Fevereiro Blumenau e a União Blumenauénse de Estudantes, vêm rpor
Fone 1433 intermédio •.. deste. convídar- V�S.· e Exmas, Famllía para assis-.

tiram a .reprlse do TEATRO UBEANO, que será encenado
Residência: Rua Hermann Hering no próximo dia 2 de abril, às 20 horas, no palco do Teatro

---..................----......------------- Carlos Gomes. ..
'..

Necessário se -torna. frisar que, a renda desta apresen- .;
tacão reverterá em b"eneficio da 'Associtlçâo de Amparo··aos.
Menores Desvalidos de Blumenau.

.

Salientamos que tal enpreedimento deve se, a oportu
A�tom6velJ marca OPEL· 39,. erp boro estad�, pré nlsstme iniciativa da Srta. Jeanette Dressel, Rainha da Uni

QO de ccaslão, e um Motor de Popa; 3 1/2 cavalos de�.forQa, ão Blumenauense . de Estudantes, e Rainha::da União Catari ....
na 'I'esourarla da nense de Estudantes Secundãrlca..

- ..

"

.

.

I. Contando com seu, integral �pôio, vale_IDO nos do ense,

JO para apresentar noss8El_côrdHus, Saudaçoes -

.

Dr, MARCILIO JOAO DA
.

SILVA MJ�DELROS .

Pres. da As':soc. de Am.p; aos lvfenores Desvalidos .

A'MADIO NORIVAL BEDUSCHI - Preso da U . .B.E.

Rua 15 de Nov., 572 - l° ando
(Altos da Casa Jaraguâ)

BLUMENAU

Atende diáriamente das 8 às 12 hs,

Rua 15 de Novembro, 1434
.

Diretor:
L. U I S R E I S

Dr. Heleio' R•. Fausto
ADVOGADO

..Distribuição., Gratuita

'Compost� e Impresso na GRÁ
FICA UNIA0, Rua 15 de No

vembro, 1425 (fundos)
Dr. Afonso Balsini
Especialista em Doenças de

.. .

ramo Crianças

a melhor
.. .

·Rlla 15 de Novembro, 1422
Telefone: 1671

A.migos e colegas, viva a. folitt do ca�nfn'lll de 1933 .. é
paes. da «Lourlnha dos olhos claros de orístal- e da «Lua

, qúáu.do: passa, e�pia t�a yidraçu... que aqui ,.a�Joll, de volta,
. depOIS de mereeldas férIas, as qtHUS apsoveítet para percor
rer o Sul do Estado, zona da nossa Irmã Teresa Cristina,
Lá é .�udo na base do carvão, muíto carvão coisa que, por

.. aqui, é escaassl.. .

..•............. Cdnhecí um Chefe de Trem, Da Teresa, que depois de
aposenta.do duas vezes" uma pela Caixa e outra pelo 00
vêrno Federal � continua na ativa, exercendo o mesmo car..

go, em v.irtude de ter sido contratado pela. Rede Federal.
. Narne do felizardo: Antônio F'rancisco.

.

E Antônio Franclsco, lá no Sul, é figura popular. Sôbre
êle contam muitas estórias. Uma é a de que, antes da Te ..

resa ter sido encampada pelo Govlroe, o Cbefe de Tre��- ·����������������������.��f
..' ton�o Francisco empres.tava dinheil'o para. a Estrad�, aüm]
de safar a onça nos momentos de apertural.; .

.
... Que é que voces acham de UUl Antonio Francisco, por

aqui agora?
.

.
. Para mim, não !)seria nada maL!.... ....

...•..... Mas, vou deixar tudo isso de lado, já que o tempo é
�ouco e o espaço é curto, e agradecer ao .Mestre Lulú por
ter me substttúído durante a I1Jinba ausêu<ns. .'.'

.: . .. Quanto ao resto, FiteI" Fid.eUs para vocas todos,. com
.
boa� CQuduQõe$t é o que deseja Q DIRETOR SECRETARIO

��Õ�b·�����������������·

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



de entrada
mais fácil da cidade!

UQtHOIFICADOR WAtlTA

É aparelha garantida! É alimentaçõo mais

fácil, mais rlcc e mais sadio paTo toda

a família.

VENTJlADOR WAllTA

Modêlb' de "cn-dirigido"... fica em

qualquer posiç.ão e ventilo sem fczar

corrente.
tiMata \\ de verdade as dios

quentes de verão!
t

$545,- mensais

e to

talmente o fumaço,
o gordura e a ca

lor do cozinho. É
aparelho de com

provado eficiência!

Q.
<O'
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«O FERROVIARIO:.
'f

c o N S T R U ç Õ E S
Serviço de Terraplenagem

�()I,"EI24.
. �()n§t ...ut() ...a Imt)biliária ·l3rasileir:a
Viatuto 9 de Julho, 160 - 90. andar - Sala 91 Telefone, 359428

São Paulo

SÃO COISAS QUE ACONTECEM ...

Cruz

':Valdir Wandall
Meus amigos, boje, esta seção ,tarja-se de preto,

ante o desaparecimento de nosso dedicado colega Adol
lo José dos Santos, vitimado de maneira tão horripilan...
te, no pavoroso desástre do dia 17, últitno.
,

- '
-� _>

,"
. Adolfo José dos Santos, ao embarcar na tocomotí

va, jamais pensou que seria a última vez que iria viajar
,(lua seria a últillla vez; que iria ,manusear as chaves,
válvulas e não sei quantos afazeres atinentes a sua fun-
ção de foguista ..

Quanttis vêzcs não fizera aqllêle trajeto, muitas vê ..

,zes tristE'; rnuítaa vêzes alegres. Mas. estava escrito ser

aquela fi última vez qUH iria e,mprestar' os seus serviços
'á Estrada de Ferro Santa Catnrin'a.
, ,Nun,oa hnaginara que a água encontrada nas diver ..
sas tubulações da locomotiva, flquecida por êste e que
ajudara a fazer ferVeI\ pois ateara fogo á caldetra pa·
ra dar pressâo á looomotíva, essa mesma ág�a, seria 8

causa dos indescritíveis quarenta e cinco minutos de
sofrimentos passados quando ficou trancado entre os

destroQos da locomotiva sinistrada.
" Ohl Como é cruel o de8tino� corno é fácil morrer;

'. como deve ser triste o sofrimento que 813 pessoas .devem

passar.
.

'. ,Entre os tufos de fumaça que a locomotiva solta ..

. ,va, mostrando dess, arte o aquecimento cada vez maior'
da água; e, .l6gicamantcí o aumento de pressão, mais pró
ximo ia se tornando o fatldico lugar, onde duas ,pessoas,
.no oumprimento do dever, iria tombar juntamente com

.

a locomotiva, numa tragédia que posteriormente iria se

consumar e. cujo destêcno foi irreparador para uma fa-

m,ilia e fatal para o chefe dessa família.
Perdeo .aselm, a Estrada de Ferro Santa Catarina,

Seu Talão ·Yale Um
Milhão
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Saibam você que o primeiro jogo noturno de futebol"
00 Estado de Santa Catarjna, foi realizado em Tij�cas. Brus.
que Paisandú -tentou realíea-lo antes! mas não fOI bem su-.

.

cedida nesta tentatíva. A Iluminação foi tão fraca que, o jo .

.

'. 'go' não chegou 8' ser programado.

Verdadeiros abnegades do esport.e, �Jio mediram esfor
ços e sacrificios para. reallsar este. feIto! realmente extr�
ordíúarío, devendo salíentar-se MatIas Kíenaste, um dos dí
retores do, «Tijucas» na ocasião Gerente da Empresul em

cedendo todo material electríco para a fabulosa Ins-
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