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Viação ~rrea do CZ\_io !}rande do 

DIRETORIA 

Porto Alegre , 22 de agosto de 1933.-

Exm~ Sr . Pre s idente e demais membros do Conselho 

Nacional do Trabalho 

RIO DE JANE IRO 

Tendo sido submetido a inquerito administrativo 

o guarda- chaves desta Viação Ferrea , Alfredo Zozino Cezar, 

acusado de ter , em estado de embriaguez, ofendido e tent~ 

do agredir ao agente Adão Catolino Rodrigues , da estação 

de Santa Tereza, foi ele demitido , por ter sido apurada a 

sua responsabilidade . 
, 

Em obedi'e.ncia, porem, ao artigo 53 do dec r eto 

nS 20 . 465 , de 1~ de outubro de 1931 , recorro ex-oficio p~ 

ra esse colendo Conselho , na esperança de que seja manti 

do o ~to desta Directoria, inspirado como foi ele na e l e • 

vada preocupação de manter a ordem e desciplina necessa -

rias aos serviços desta Viação Ferrea. 

ANEXOS 

CC : li/2& 

7/m . .... 

Saftde; Fraterni:ad~ 

~ 1/, , __ _ )f ___ 7 
Kr.:ando Pereira 

Director Gera l 

• • 



De conf'ormidade com o que 

C. ~I. / 
M. f a. ::lO 
/I 

do Dec. na 20. 465 , de lQ de outubro de 1931 , modificado pe 

lo de nQ 21.081 , de 24 de Fevereiro de 1932, a Diretoria ãa 

Viação Ferrea do Bio Grande do Sul envia a este Conselho, 

para a sua devida apreciação e julgamento1o inquerito adm! 

nistrativo instaurado para apurar as faltas graves pratica -
das pelo guarda-chaves da mesma ferrovia, Alfredo Zozino 03 

sar. 

Antes, porém, de entrar no comentario das peças 

constantes dos autos , cumpre-me esclarecer que o inquerito 

óra transmitido não obedece absolutamente aos dispositi -

vos das instruções mandadas baixar pelo Conselho Nacional 

do Trabalho an 5 de Junho do corrente ano. 

Logo no seu art . lQ está declarado que, o inque

rito, para apuração da falta irowutada ao empregado acusado, 

se iniciará por portaria da Emprêsa, assinada pela sua Di

retoria ou quem legalmente a represente , da qual constarão 

a falta a apurar e a comissão apuradora nomeada, que se com 

porá de tres membros . 
... 

Do mesmo modo nao foram observados os arts. 2a , 

3a , 5a , 7Q , sa, 10 e 11, julgando necessario dizer, com 

relação aos arts . 7Q e 11 , que das peças existentes nada 

consta a respeito. 

Assim, no meu entender, cumpre à Viação Ferrea ins

taurar novo inquerito , obedecidas as instruções acima aludi-

das. 

Todavia , si a autoridade superior considerar acei

tavel o mesmo inquerito, transcrevo em linhas abaixo a con

clusão a que cheguei , da leitura dos depoimentos prestados. 



j/ 
'-C. N. T. 

M. T. I. C. 

~ Alrredo Zozino Cesar acusado de ter, em estado 

de embriaguez , orendido e tentado agredir ao agente de es

tação Adão Catonilo Rodrigues . 

De~uzeram no inquerito, assás irregular, além da 

vitima e o acusado , cinco testemunhas , havendo1ainda outras 

declaraçÕes :prestadas :pela vitima e a :primeira testemunha , 

em virtude das acusações reitas :pelo acusado. 

Pretendia, :para melhor orientação do caso sub judice 

razer considerações de :per si sobre os depoimentos :prestados 

:pelas testemunhas . Entretanto, tornar -se-ia :por demais longo 

si tal rizesse , tanto mais que as declarações são, no meu 

modo de vêr , quasi que identi~as . 

Desperta interesse e mesmo desconriança, terem as 

testemunhas ouvidas dito os mesmos rátos , e as vezes as mes-

mas rrases. 

outro ponto de certa signiricação é haver inrormado 

a vitíma que Zozino Cesar tentou agredi-lo , não o razendo por 
v 

ter obstado :pelas pessôas presentes . 

o acusado, :por sua vez , declara que na ocasião em 

que se aproximou do agente Catolino Rodrigues roi por este 

e :por um irmão do mesmo agredido . 

~uanto a esse assunto a comissão apuradora nada r e

solveu , parecendo-me estranhavel tal atitude. 

Isto posto, :proponho seja ouvida a Procuradoria Ge

ral , :para depois , então , o E. Conselho , na sua sabedoria, acon

selhar a providencia adequada , inspirando-se nas bôas normas 

de equidade e peculiar justiça. 

LA/ - - Q~ ~- -
Rio de Janeiro, 12 de Setembro de 1933.~ 

Aux. d~ -A. lD'lasse. 
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7Jiação g;rrea do ~io 

DIRETORIA 

Porto Alegre, 18 de janeiro de 1934.-

Ilmfl Sr • .vr . Oswaldo Soares 

M. D. Director da Secretaria do Conselh o 

H O t!Àt~ ~~At ó1J f~A~ i~ 
e/f~ ... ___ /_-_ 'd!J RIO .U 1 JANlnKO 

n ..de <i--eA}-(. o 1. 8 ,j (/ 

ADMINISTRATIVO - GUARDA-CH VES ALFRh'D O 

ZOZIMO CJEZAR 

Acuso o recebimento do vosso oficio n g P . 97 2 6/33 , de 

30 de novembro do ano findo . tratando do in llerito adrninis 

tl"ativo a que resnondeu o guarda-chaves Al.fl"edo Zozimo Ce-

zar . 

Afim de ou e s e :i a.m currlPridas a instruçÕes desse Con 

selho Nacional do Trabalho, de 5 de junho de 1933 , solici

to-vos a devolução do processo em apreço . 

, 
Saude e Fraternidade 

-;;-- - --É- ~ q 

Fernando Pereira ~ 
Di rector Geral 

6/w.-

llv/Y I 7. FEV. 1934 
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1-551 

P. ~726/'33 

/EA 20 

• 

br11 

. . 
-Sr. · 1rotor d V1 ç o Ferrea do 1o Gran e do Sul 

•m re!erenc1a o pc 1do co t ntc o vosso 

o!lc1o no 156, do 1 de j o ro p. p s~a 1o , rest1t o-vos o 1n-

querl o ndm n .- tr ti o .. 
nst--ur do po · essa la ao Ferrea. n-

tra. D empr tno ·czar, ·!1m e erem cu pr1 s s Instru-
N çoes est c n~ lho, sobre !o proces 

n1stlat1vos. 

,.. 
A enc o~ . ~ E~u çoes. 

Dlretor d cret rl 
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Viação §rrea do ~io ~ 

DIRECTORI~ 

9~ü 
M .......................... . Porto Alegre, 8 de 

lllmi. ~r. Presidente e demai 

Conselho Nacional do trabalh 

INQUERlTO ADMINl~TRATlVO - GUARDA CHAV~~ 

ALFRIDO ZOZIMO CEZAR 

-Satisfeitas as recommendaçoes contidas no 

officio na 1·551, de lO de abril de 1934, do sr. Director 

, -da ~ecretaria desse Conselho, Junto passo as vossas maos 

o novo processo composto de 3l folhas, sobre o inquerlto 

administrativo a que foi submettido o guarda-chaves Alfre

do Zozimo Cesar, accusado de ter, em estado de embriaguec, 

no dia 19 de Junho de 1933, offendido e tentado ag gredlr ao 

agente Adão Catolino Hodrigues, da estação de ~anta There

za, desta Viação Ferrea. 

Apurada, como ficou, a grave falta commet

tida pelo citado guarda-chaves Alfredo Zozimo Cezar, esta 
... 

Directoria, insp~rada na preoccupaçao de manter a ordem e 

a disciplina necessarias aos serviços desta Viação ferrea, 

propÕe a esse respeitavel Conselho a demissão do referido 

empregado. 

~aÚde e Fraternidade 

Celso 
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üD"' O C.n'l'OLil O H.ODh. IGU~& 

TEb'I'EMIDHIHS: 

Zoronstro Medeiros 

Mal'1 ch.,as Borba 

Crescenc4o Mart4ns 

Francisco Pons 
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Autora 

üCCUSado 

QueiXOSO 
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Porto J legre, 26 de seteotro de 1935 

rs. João I .apt i s ta ITegre i r os Bueno , i nspec to r do 

Trafego; engB ilberto de Oliveira, ins ector de 

Tracção, e enoá1 Jo~o anelo Ferreira , residente

todos JQ 4~ Seccã • 

B G É 

. FHEDO 20ZUTO CE~/ú 

No processo de recurso ex officio, interpo! 

to por esta Directoria , da deci são proferida no inquerito ad1 1 

nistrativo , a que r~onclett o auarda - chave~ • lfredo Zozimo Ce -

sar , da est~ção de Santa Theresa, determinou o Conselho Nacio~ 

na l do Tral)all,o , que fossem observQd:J.s ns lnstrucçõ~s para o 

Inquerito ;.drninistrativo de que trata o c.rt . 53 do decreto n • 

20.465, de 1 de outubro de 1~31, modificado pelo decreto n. 

21.081, de 24 de fevereiro de 1932, que baixaram com a porta -

ria de 5 de junho de 1933, do sr . Presidente ele Conselho I'·cio 

nal do Trabalho, as quae!, no c2so em a,rcco, não foran cvmpr! 

I ecorrentemente dcs !:la decisão, eleve ser f e i 

to novo inquerito, de accordo com as citadas lnstrucçÕes, para 

o que vos remetto copia da::; cc..rtas n. 294 , de 29 de junho de 
.... 

1933, nomeando a cornr.1issao ue o presidiu, e n . 324, de 1"' de 

julho elo r1esr.1o armo, substituindo um r1embro da nesr1a commissãc, 

visto n '"' o :->oder funccionar , 1)or achar - se noutro servi :O• 



1-

~2 ... ········ ............ . 

2 

, 
.f\ lfredo Zozir:1o Cesar e uccusudo ele ter , no 

exercicio de suus funcçÕcs , em estado de em1,riar,uez , oftcndldo 

e tenta do amJred i r o <J.:.Jente da estaçã o ele anta The r e za, .... r . 

-.dão Catollno \Odrigues , facto occorrido no diu 19 de junho de 

19.3.3 , conforme se vê da .inc l usa carta n . D/ 90/ .326 , de ?..2 de j~ 

nho de 1933 , do sr . eng~ Chefe da Zã ivisão . 

Saudaç Ões cordiacs 

Annexos :-.3 does . 

9/ dp .-

•• 

• 
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2a. Divisão (Trafego) Porto Alegre, 22 

Sr. Diretor Geral 

N.o ... D/9.0/.32.6 

de 1933 

$~~~-~ 

~~-;z;;Ç; 
vy .- r/ -e..-- /2.--- ie v: __ - . INQUERITO ADMINISTRATIVO ~ 7 - -- ~ 

"" / No dia 19 do corrente mes apresentou-se ao 

serviço, em adiantado estado de embriaguez, o guarda-ch! 

ves ALFREDO ZOZIMO CEZAR, da estaçlo de Santa Thereza. 

Esse empregado, além de se ter embriagado, 

procurou agredir ao agente, a quem ofendeu com palavras 

injuriosas, pelo que foi imediatamente suspenso do servi 

ço. 

Tratando-se de mau elemento, porêm contan

do, de acordo com os assentamentos dos empregados desta 

Divislo, maia de lO anos de serviço, proponho-vos a aber 

tura de inquerito administrativo, afim de puni-lo como 

merece. 

Para fazer parte da comissão de inquerito, 

por parte desta Divisão, proponho-vos a designação do sr. 

inspetor da 4a. secção • 

C/DiF-4. 
;2.-

• 
~~a. 

Eng~ Chefe do Trafego, int~ 
(; 
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Historico do empregado ALFREDO ZOZIMO R. 

Cargo: guarda-freios. 

Re partição: Couto 

Identidade: Nascido a 13 de abril de 1e95 . 
Estado civil: solteiro. 
Nacionalidade: brasileira. 
Paer José G. Cezar. 
Mãe: Francelina G. Cezar. 
Instrucçã or sim. 

26 

1927 - JulD 12 - Admittido. 

1928 - Dezo 26 - Promovido a trmc. 

1930- Seto 6- Removido, a pedido, para g.-freioa 2a. cla.em Cy . 

-"- Novo 13 

1931 Maio 13 

-"- - AgtO 8 

1932 - JanD 29 

-Elogiado, p or ter, quando chefiando o trem em que 
viajou de Rm a Iratl a Legião Garibaldi, desempe
nhado as suas funcçoea com o maior zelo e competen 
cia, conforme attõsta o Comte. daquel1a Legião. -

.:. Removido para guarda-chaves em Aad • ... 

- Removido para Pms. 

- Exonerado, a seu pedido. 

1933 - MarD 24 - Readmi ttid o, interinamente, g .cb.aves em Xth. 

-"- - AgtD 23 - Demittido por despacho de 17 do corrente, do ar . 
DR, exarado no processo de inquerito administrati
vo a que respondeu por ter, em estado de embria
guez, offendido e tentado aggredir ao agente de 
Santa Thereza. 

--~~------------

Co piei, do livro de historicoa, e conferi. 

~· Escro la. ela. do Trafego. 

• 
I .. 

• 
•, 

• 
ti 

• 

• • 

.. .., 

• • 

1 
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~J' 
/ c.-la~~-

r~~P~~~dÓ 1 
, 

SrJ.r o lfre O Zozi !lO Cez r 

da e o ta.ção Santa 

• 

Tendo sido 
, 

eaign do o dia 12 do corrente, as 9 hor a 
v 

n· 
, 
ede da Ins .. ectoria do ·l'ra.fcgo . a 4a.. ecç~o, nesta oi-

d e, p ela commiss7 o de in que ri to ins talla.da ara "" ur· r a 

. ' reaponstbilid de que vos e attribuida, de no c ia 19 ae u-
nho de 1933, em estado de embriaguez, terdes offen ido e 

ten t do aggredir o gente da es taç-o c San t rhereza r •• 
..; 

~do Catolino RoJrigues, notifico e intimo-voa a compare-· 

cerdas no referido dia, hora e local e, ai quizer es acom-

panhado de vosso advogado ou do dvogado ou representante 

do ayndicato a que pertencerdes, afim de serdes interroga-

do sobre "" , accusaçao de que e objecto o resente inquerito 

e asaiatirdes a inqueriçâo das testemunhas do facto,aob ue 

na do recesso correr a vossa revelia.- Dado e assado na 
, 

cidade de ::Sage aos cinco dias do mez de outubro de 1935. -

r~~~~ ~ ~~.Ao.-11c·· ... 

~s-~hZ· • -h~ h~;..__ ~~/ ~ 
c::4 .... ~--A- o P-



• 

~ ..................... .. I11m2 1r. d~o Jato1ino Rodrigues 

.... 
·x-agente da estaçao de nta 

• 

, 
~ndo sido designado o dia 12 do corrente , as 9 horas 

, ""' , 
n· se(le da Inapectoria do Trafego du. 4a secçao ,em Bage , )e-

1 commissão de inquerito insta1lada nara a urar a resnon-

s·bilid de do ex-guarda-ch··ves da est ç""o d e Su.nt e reza 

wr. 1fredo zozimo Jezar que , em estado de embriaguez vos 

offendeu e tentou-vos aggred ir no dia 19 de junho c e 19 33, 

notifico e intimo-vos a comparecerdes no referido dia hor 
, 

e local , afim de serdes interrogado sobre o facto de que e 

objectivo o resente inquerito . - "Dado e passado na cid<-d e 

, ' de Buge aos cinoo dias do mez de Outubro de 1935·· 
) 
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do andam nto ao $hquer1to adm1nistrat1ao. 

-OOR lllAES S ~ TJl.)AÇOES 
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Bagé , 19 de outubro de 1935 

IllmD Snr. Presidente do Conselho ~dministrativo da 

tadori~s e ensÕea dos FUnccionarios da Viaç;o rreu. 

APosen -

dt .lq>~"5~nhd orias t t: es. 
S&cçf•" 1 r r~M i nt• 

Tend o sido t?-Om~ada pelo ar. Direc tor, Geral 

"" Jo sul uma commissao , ra proc ler 

um inquerito administrativo afim de se a urar a responsabili a• 

c'te cl o ex-guarda- chave 5 da e a tação de $3-i'l. ta rhereza, AJ.Jf rmno ~o

ZI CE~~R, accuaaJo de ter, no exercício de suas funcçÕea, em 

estado de embriaguez, of'fendido e tentado aggredir o agente da 

-estação de santa rhereza, sr . .. "DAO '! .. TOLINO RO) .. IGtrrn'3, fac to e s 

te occorrido no dia 19 de junho de 1933, venho , na quali ade e 

presi1ente :lo. referi.la commissão , vos solicitar as neoessaria 

providencias par~ que o accusad o ALFR roo ZO ~I V CESAR, se anre

aen te a esta commissão, em Bagé , afim de ser inicia o o inquerJ:. 

to administrativo. 

-ço-vos esta solicitaçao de accOrdo com o dis-

noato no artO 40 das InstrucçÕes para inqueritos administrativos, 

visto não ter sido encontrado o accusado, para receber a intima

ção, conforme foi documentado uelo encarregado da deligencia. 

~ço-vos t 'mbem, fazer sei ente e. o accus::!d o que 
, 

o mesmo p odera se a Presentar acompanhado de um advogad o ou advo 

gado ou representante ·l o syndicq.to a que pertencer, uma vez pr_2 

prova:la a sua filiaç;o. Solicito vossa resposta afim c e ser da-

• 



do andamento ao inquerito administratigo. 

CORYI.il.t lTI .. 
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TIVO 

aviso virem ou delle tiverem 

conhe cimento , que , t endo sido ins t llada commis são de inquer1-

to adminis t r ativo - que d everá r e sponder o ex - empregado da Via-

çN o Ferrea do io Grande do bul l f redo Zoz imo Cesar , uurda -oha -
ve s da est ~ · o de t Thereza, a ccusado p 1< t lta gr ave pre -

vista no ' rt . 54. linea a b) e e} do Du c1•eto n 2 20.465 , de 1• de 

o tubr o de 1931 , foi designado o dia 1 8 de f eve eiz•o de 1936, pr2_ 

x i mo vindouro , &s 9 hor a, no escriptorio d Inspectoria do Tr f~ 

o d 4a . se cg~o , n a cidade de agé, p r ' udienc i do ac cuaado, 

por si ou a s latido por seu dvogado , ou pelo advo ado ou repre -

sentan t e do icato dos Ernpre , dos da Vis ~o Ferrea , se tôr seu 

s., oc i"ldo, e , em sehuida , se r em inqueridas a s te stemunhas. R, o o-

mo cons t e dos uto do in uerito n"" o t er sido enc ont r do o o c sa -
do , afim de receber in ti -ça.o p r · comp reoer ú audie noia d ai 

da , pnr se r int rro ado e defe nder - se , chando-se em lu ar 1noe!:. 

t o e n· o s b ido , p lo pre s n te a vis o o int~ ~o a oomp re ce r ref!. 

rtda aud io noia , no local , dia e hora a cima ~nd ic ados , sob pena de 

proceder - se o inq ·oi1t o <Í sua re velia. E, par a que che ue ao co

nhecim nt o de quem int ere a ar, t ~o o pre sente v i s o, que •e r p~ 

blica.do por t rea veze s, na Ór ma da s Instruc~Õe a m ~md da s exe cu-

t ar por portaria de 5 d e junho de 1933, do ar . Pr esidente do Con

selho Nuciona l do Tr ab l ho. Eu , Al ber to Concei~ão de Oliveira, 

se cretario da commis ã o de 1nquerito, o d ctylogr phe1, em Bag4, 

aos 2 8 di s d e dezembro de 1935 . 

João Ba pt i s ta Ne re1roa B eno. 
Pr e sidente da Comn i s a-o 



.. 

ag,, 28 de D zembro d 

IllmR r. Director da evi ta "O Ferrov1ar1o" 

Porto Alesr 

D ooôrdo oom o 1 o acho do sr . r_ 

s1dente do non! lho da Junta Administ ti da Cai-

xa d Apo ~ntadori a Penoõee da Vinç~o ~ ri a o 
Rio Gr nde do Sul, annexo vo envio um aviao de 1~ 

ti~ 9üo eobr o 1nqu rito dm1n1strat1vo a que res-

pond o ex-guaroa-olav da eet ç~o de Santa Ther_ 

z , sr. Alfr do Z1z1mo Cezar. 

Sol1o1to-voe a publicação por trea 

ve~ e do r ferido vi o. 

Saudaçõe oord 

o:CAP. 





·,· .' 





.. 

~«- . 
A ; , k' ..... ~ ,.. -..--~ ~ p;:;:.~.~· ~ ;? '?J~ 

I f•4-7 ~/ ~·· ~~ c ~ 
,......."""'________ ~ ~ 7~ / ,/L 14 ··-·d.,.. ~ , 

,...,;_r_-.-:4" ~ ~ ....... Za:< - ~ ••• _>'_s 
~;--z~:._.-.:.--~.., ~~ ~ / .. .c!;.c. ·~ 

~ 2Çí?e :_ ~~ r,Al-r--~r· .: .. &;;-r 

r-c~- ~-.::4 ~.;:.,". •CJ ~ ~~ 
a.,, . ..... ') c-.a.....nc..:::; ...... ---.J.- ~~ , 



.. 

~~~ 
~~ . 

/. ~ . ~ ~· -.... ~ } 
/f'_ ,;:;,.. ~ 

/_ ~- .z:;- ._.__ ... c.. .. --. ~ -4-e:te-.L ~--- ~ , 

,e_ ..f4:, ~ .... "'. 6? ~ 

/- ~~ ~ 
A' . ~ -~~;;s ~ 
/-~~ .. 

/:'- ~,/,0 ~ 

tR- -~··--o 
r:_ 

tR-

~ "' ~'~ 

~~ 
,/f- ~ --..-........ .-.< (2 ......... .,.. ~; ........ -?. -· ~.1 

. ~ ~ ~;. ......... ~~ ~~ -l.)l-'. IJ'é;?CL.&:... c..l...... 

..,/ 1J ~ ~ // .-4- a..4.-~ _, ~Jr:: . 
d.~cr- ~ ~ ~ ~ ~ ,.. ,Jt .. -.c-:ZC. -
I?~_..(.~ ~':;;e···•·rA-';.~,.-

r 4- • ...('~ . ~ ~~ .. ··- 2UL~~ -- ·~ 
~ ~ ~ ~.cc. ..... ~~ o:t _.. -.<... ·-~ A. ~ 

~~~~~,r e<r--~ . .::.4--~ .d- --···-·-... 

~~7.__; r, ,./~~ ~:.,.-&. ~~; r ~ .J<Ã. /, ~~-e ~ ,~?.1~ ~ ~ 

~ ~-·...L;-; 4 r-·.L ,. r ,<!..""*" ~ ~.:......_. ' 
r~ ~·u--..,_. OI, ~~ ,~~\~~~~ ... ~~ 

r~- ~ ,.._e' ,d'~: ~ ~ ... ?0, ~ ,_,_~-:: 
........ - ..... -ç- .-c.... ~ ~. .c7._ :;e•. ~ c;L..., < ;>4~~ 
~· 4..:~ d. ~~.,....r .. a:;~.._/ /......._..,..! _ ~.:. .... :>-. ~,.. 
~ --.--<<cyS Jc, ;/.'~ ~ ~ ~ 

o(.. ~..e-~-<-..1 ~~..1 ~ .-4 ~ ........ ~~ o ~ 



• 



• 



f 

/ 

~ ~ ~ , ... ,.,~ 
~ ~~~~~/~~..L 
4._ c-~~~.-.! p/~~ 

/ / 

·~ 2f.. .. 4.A.."'[) ..-...tO(_ ~__z;;-

~~ ... .: ....... ~ 
~ /f'~ ...,.( r7- ~ ~ ~ /?.!€'/ 

I" * ~/ --..L ....;/-?,.~ ~ ~~~/r-
~ ~··c ... ~~ ~ 4-....~,...:,...,.--s--a~~ 

-~:z';:k ~ ,. ~- ... - ~-~ 
ir ~I':..··~~ ~.ec.-Lr - ~L.c. A.--'"~ 

~~~/zt:'~ //~~~ .... ~, r~ 
.,~.....,~e/ ... ,(, ~/~ ·~....,.____..._ __ ·~ 4 

I,..C..._,.,.,-...... - ~ -t' ~ ~ ~ ~ / 4.-LI M 

~~ • ..._....._" ......... > .,. ~;( e..--.p~ .. c te-4'..( ti? ~ 

~.-rÂ.i..~ ~ ~ ~~~ '-
/ 

~~~ ~~~ ~/_...~.,_~~ 



'YJ1 ",J / ~ , 1Y i 

Bagé, 18 de Fevere~ro de 1936. 

J..llm2 Sr. ZORO .t~S~'RO MEDE.l.ROS 

• 

• 
o ab ~xo a s s~ gnad o, Pres~dente d a CommissNo constitui

a purar, em inquer ~ to ad~n~strativo, a r e spons bi1i-
41J' / ft· d a par 

U v 1· · d ado a t t r1b u.Lda a o guarda -chaves d a esta çã o de Santa There -

za., 1LFREDO ZOZ.l. MO CESüR. , a ccusado de, em estado de embria -

guez, ter offend~do e tentado ag~redir o agente da est açã o 

de s anta Thereza, üD7'0 C.1 'l'OLJ..NO RODR.l. GU~S, notifico, como 

tes t emunh que sois arrolado no pr ocesso, pur a presta r vosso 

depoi mento, ás 16 hor a s de hoje, na séde da J..nspectoria do 

Tr «~ fe go d a 4a . Secção nest a c~d ade. 

Dado e pass ado n'esta c~dad e de Bagé, a os 18 dia s do 

mez de Fevereiro de 1936. 
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Bugé, 18 de Fevere~ro de 1936. 

.Lllm2s Srs. 

CHESCl!:HC.L.O MAH.T.i. 

l•'í:L í C.i. CO PO 

O ab lxo assigna.do, Pres~dente da Commissão constitui-

da para apurar, em .Lnquer.Lto admin~strativo a responsabilid~ 

de attribuida ao guarda-chaves da est aqão de Santa Thereza sr. 

f LFH.EDO ZOZJ.MO CES~lR, accus do de, no dia 19 de Junho de 1933, 

em estudo de embriaguez, oft'end~do e tentado aggredir o agen

te da esta~ão de Santa 'l'hereza sr • • mrl.o C11.'l'OL.l NO HODR.I..GUES, 

notlfl co e conv.Ldo-voa a prestur o vos o o depoimento, por ter-

des s~do arrol dos como testemuru1as do processo. 

A aud.Lenc1a para a respectiva inquirição, será reali

zada amanhã, 19 do corrente, ás 9 horas n a estação de Santa 

Thereza. 

Dado e passado n'esta cld~de de B gé, a os dezo~to 

dia s do mez de Fevere~ro de 1936. 



• I 

, . 

·' 



• ;/!:' ~~ ~~ ...... 0 ~~ .. 

~ r'~~c ~r-(, 

• r- ~-/' _, ~ ;~ .,.. .. ~ } 
/?- ~~-~·., ~-.4: . 
~ ~ _. ... ;-4 I(!IJIJ • -w-.--., -'. ,-L ..L.-4. 

,R_ ..9.P ~ ~. 
/'_ 6,_.~ ,_.Ar ·.,. .. '~ } 

_.._ __ 
~·el""'~ 

~z-:-............. ~ "'> 

,f _ ~~ .#- .... ~ ~~-- ~ ,..- -, ~.-e;, . ... c ! 
~~/ / ~ 

~,._ ~/:·«-., ~ ... ~~~/r~<~ 
,L#( ~~ ~ .e:::l!o ~·· '-r;IL ...... . - ---- .. -.f • 

/- ~--!' • (' _,__./: ~ e_,~ ;. 
/~- Á.~ 
/- t$ ••• /. ~ 
~-

• 
..:::>'6 ,.. ?a,........,_;. c 



,. 



• 

/'?... ~Úf!Aj .. .e.A c-V~~ 

/.. ~ ...... ~ t2l ...- ........ -., ~ -Ld'- .A z;;:=... ~ 
r:7P.... .11'. ~ ~ .. 

~ ~ÂJ ~~ .; 
~- ~~ /#~...t ~~ , 
/- ~-~~~ ~~-:-
/?- ~~~. 

/ ::_ ~J ~ ~,"'.. r~.-J :-
AP- ~7 ~ k~ ~~/ ~~;~ 
~~ ~~~,~ /e'"-L~~ -~7 
r~ 

/~ ~~" ~ z; .. ~ ~ ~ ~ ~r-/_ 



.. 

~ P.....r-~ ... ~ . 
J p a--... -...c.~ .e< :z..~ .... ~ • 

~/~a,~ r~~ 
~~~~~~r~~~~: 

_...._..._.., ~ /? ~ ~ ~ / 9 j J I ~ .. - / 

7 , 

,. -..-c. • ._-.J ~ ,.- /7 ~ -::- -...-~ ~ ~ 
/ ~~ / 

~ ~~ .r~ ./-..--?; ,d/~_, 

~ 2~~ ~~ - ~< ~·~; 
~-;--.....__~ ~ ~ ~~ .. ~-c..~ .... ..: ... _ 

/ / 



• 

~-- ~- ...... 





..... ......... 



... 







• 

ORGÃO DOS EMPREGADOS DA VIAÇÃO FERREA D9 R.G.SUI.. 

PUBLIC'AÇÃ.O QffiNZENAL 

1)0RTO ~LEGRE - 1tel.do~UL 

REDAÇAO: TI!OMPSÓN fLORES Circula em todas ns E taçõos da Vlnçiio Fcrren GEJU<:NTE: ANTON l O L. GONÇALVE S 

N.0 482 J>orto Alegre, 16 de janeiro de 1936 • Anno XV 

VIAÇÃO FERREA 

Estação de Santa Maria, vendo-se as Officinas Mechanicas 

e o deposito de Locomotivas (photographia aerea) 

614 G- Ofl c. Graf. da L i v . do Globo- Porto Alegro 
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~e s ~o r to s 
O FOOT·BALL El\I DIRECTOR A GU, TO 

PESTANA 

Domingo, 5 do corrente, realisou-se o es
perado encontro entre os fortes conjuntos 
G. S. Mlkado x G. S. Estivadores este desde 
S\Ul fundação nlndn nito soffreu um só r vez. 

'11 16 horas, deram entrada em campo 
as esquadras s ecundarias , u partida foi 
multo bom disputada e terminou com a vtc
torla dos Estivadores por 2 x O. 

Em seguida ntram em ação as squa
dras principais, sorteado o "toss" cabe a 
snhlda ao Or~mlo de Dr. Pestana qtw come
ça a atacar com en rgla, porem, s m resul
tado satls factorlo devido a vlgllancln da de
reza contraria, aos 26 minutos do jogo Seve
ro bate uma falta comottlda no centro do 
t;ampo, e o faz com tanta felicidade que di s
so se aproveita Dornelles para marcar de 
cabeça o primeiro goai do trl olor, dada sal
da os Estivador s investem e Adão anula, 
passando o couro a evero, ste a Dornol
lea, serve multo bem Tom Mlx quo apoz 
fintar trez adversnrlos manda a pelota para 
dentro do goal. Eslava feito o 2.' goal tt·l
color. Os Estivadores procuram tirar a di
ferença, mas a defesa tricolor está firme 
não permllte excursões perigosas a sua mo
ta guardada por Nedio que durante o pri
meiro tempo conseguiu fazer duas defezas. 
Assim termina o 1.• tempo com dois goals 
favoravel ao Mlltado. 

Apoz o descanço entram novament m 
ação passando os Estivador s a atacar com 
um jogo assaz pesado s m qu o juiz JJUnls
se essas faltas; ao 10 minutos d jogo con
quis tam o 1." goal para sua~:~ cor s, do se
guinte modo: urna forte arga, c d pois 
de ter a pelota saldo fora elo campo, o meia 
direita trazendo-a para d ntro do campo 
arreme sa forte a goal baten<lo-a na trave 
lateral e desviou para dentro do goal; ctn
co minutos d pois o mesmo jogador elo Els
Uvadores d!1blando o ba k com a mão con
quista o goal de mpat ; Adão capitão do 
Mikado reclama ao juiz a valldad d sso 
[eito e este conf!t•ma a sun decll!ào, diante 
dessa atitude Adil.o p diu ao juiz para não 
contluar actuando como u r fere", apre
sentando o s r. Brandão para juiz, os Esti
vadores não oncordam, dizendo s6 serve
ria um outro juiz, m diante tal attitucle o 
apitão trl ·olor sauda seus adversurlos e re

tiro s eu quadro ele campo, quando faltava 
vara terminar 20 minutos. O quadro n
trou da segulnt forma. 

Nedlo depois Arthur 
Fllhlnho - Adão 

Alfeu - S v ro - Paulo 
VIctor - Albano -Dornelles - Tor l1l -

Tom-Mlx 

O FERROVIARIO 

O l'OOT-HA Ll1 E :li D lRE("l'O 11 A l(HJ~'I'O 
l'ES'J'ANA 

o dia 1." tl Jan lro do ·otT ut anuo, 
no apra;:ivcl gramado do <l. S. Gerdau t v 
lugar um grandioso festival promovido pe
lo Gremio Sport1vo Mlkado, ·oustancl elo 
dansas ao ar livre que, Iniciadas ás 9 horas 
da manhã prolongaram- ·e at ás 18 horn1:1 
1:' 30, sob a cllr ção o compas~;o tio om
p·elenlc Jazz Unlúo, .qu contt·atado por 
ate Oremio velo de Novo Hamburgo espe-

c!:llmente para esse fim. 
As 11 h )'aS e 30 minutos foi s t'vldo R.OR 

associados e lnumero11 onvidados nm lau
to churrasco regado a chopp. 

A's 15 horas deram Inicio as duas mag
nlflcas partidas de foot-ball. A primeira, 
entre os fortes quadros do O. S. Renner x 
Capital F. B. ., tendo decorrido multo rra
cr. devido a superioridade do nenner qu 
venc u p lo elevado score de 6 x 1. 

Logo apoz entra o quadro do Mlkado x 
Rio Guahyba 1<~. B. . que não obstante ler 
!'Ido o jogo dominado pelo Mlkado, v ri 
fi ou-se um mpate de 2 x 2. 's 2(} hOl'aa 
mnls ou menos a r tiraram para as suas 
cas s cheios de satisfação por t rem apre-

lado uma magnlflca festa campeat . O 
quadro do Mikado stava assim organiza
do: Brandão ~ Adão - Arcemiro - (cap.) 
- Alfeu - Severo - J. Paulo- Bata -
Pas hoa - Dornell s - Horelll - Mom
Mix, Nedio o guarcllfto do Mlltudo deixou 
d jogar por se a har ontunclido num joe
lho. 

O t'OO'l'-UALI, t:~r ('OU'l'O 

Apesar do alor qu já se fez Renlit', o 
outo F B. '. não tem d!mlnuido a sua actl

vlrlade desportiva n Bles ultimes m zcs, As
sim é que, no dia 10 ri Nov.embro, recebeu 
a visita do S. . Opcrnrlo, de anta ruz, o 
qual troux os seus dois quadros. 

NaH esquadras s undarlas sahlo v nc do1· 
o 'lub local pelo "sc01·e" de 7 xO e nas prln
cipaes pelo significativo r sultado de 5 x O. 

Houv a Iam ntar ness ncontro o accl-
dcnte que occaslonou a fratura ela perna di
reita do jogador W gner, forwanl vt~;tan 

te, o qual foi immedlatam nt internado no 
Hospital de Rio Pardo. 

No dia 1." do onente, velo d Santa Ma
ria o F. B. . Ferr vlarlo, omposto dos dl
v rso1:1 lubs daquela c!dacl . 

Ap6R uma renhida pugna, os locaes con
s guem. quando faltavam dois minutos para 
o final da partida o "goal" qu lhes asse
gurou o mpate de 2 x 2, resultado geral ve
rificado. 

Neste encontro, jogou o club desta locall
dacl desfalcado de dolt; Iemenlos, conse
guindo, nã.o obstante, dominar o seu forte 
advArsario durante c1uasl toda a partida. 

- Ainda no m z de Novembro, em duas 
partidas r alisadas, r B!) ctlvam nte n sta 
lo ·alldacle e m Rio Pardo, o Couto F. B. C. 
ven eu o Cuaranà F. B. ., daqu lia cl<lad , 
pelos ;,scores" de 11 x O e 9 x 2. 

- No dia 15 de dezembro, e curslo-

nou o 1.0 quadro do cluh lo ai ó 
onde r all~ou um match om o valut·os 
R. '. Stmta ru:r., ramp üo da 5.• Heg 

No prlm iro l lliPO 01:1 Sanlncruzcn 
cons guem doll:l pontm; contra n nhum 
d 'outo. J or m, uo Hogundu "hul!-tea 
o outo m hrllhanl r ação. apct'ln ·on 
a clrladella oonrtada á p rlC'ia d Muqulr 

marca tr I •· goaiK", v n ·endo a~;aim o 
bat por 3 x 2. 

lnum rall opportunldatl •s 
011 ' out ns s paro augm nlar m o ··se t 
elo que no entretanto não s aprov ll ri 
b 111 os s us dlanteit·os, ali r ando ar oba 
mente por cima da tmve. d dois a tre1:1 1 

tro de distancia, quando o retnngulo, 
tr ls d slas vez s, atava ompletame 
desguarnecido. 

Em virtude d dlverg nela havidas a 
ttma hora entre o preslcl nto e jogadores 
·• anta ruz'', .embora traz ndo o unir 
elo r r rido clnb, jogaram soh o nom 
:Aotafogo F . D, C. entraram 
organlsaclos da segulnt ronnn: 

Muquirana 
Dal'lo - Fogar lro 

Maà - Narigão - Ruto 
W gn r I - Tam11inha - Sa ·ks - G rahl' 

Wegn r 

O quadro do Couto 1<'. B. e. l'll o · gulnt 

alo 
S bastião - Admar 

Bunha- Tel lo- Amaro 
Di rico. (depois Qu rxo) - anulo - Lael h 

- Paranhos - Toe 

RECEPÇÃO 

1' ndo transcorrido a 6 do col'l'cnt a pa 

Ragem da data nataltcia do no~:~so pro 1u 
dlrectot·, Alvaro da ruz Prctz, secretar 
ela Dir ctorla, o annlv rsarlante, qu d 

fruta !numeras nmlzadeil não s6 no s lo l 

ela Ae rerrovlaria, ond é figura de d Ali 
que mas no selo da soei dact porto-a! grct 
HC naR roda!! desportiva ela cidade, of, 
t' ceu m sua aprazlv I resldencla â n 
Florida, uma brilhante rec-epção a qual e 
l<'V grandem nte con<·orrlda. e dor·orrc 
num amhl nt ele fruuca ui grla. 

Foram trocados !livct·sos brindes e o an 
v r arluntc recebeu durante o dia, ai m ( 
finos mimos, lnumeros te! gramas c ron 
gramas d cumprlm ntos. 

CAIU DE APOSENTADORIA H PENS0Bl 

VIACÃO PERAEA 

.!<'oi •xon rado, a )}Cdido o dr. I•Jnzo ai 
zoll do cargo de medico adjun to em Mn 
r.clltno Ramos. 



Desherdados ... 
Jfclohulo CII\rk 

V r!loa lllOHB .•• Póllres V(li"!:!OS tluspt·csa!lo.!!, 
Irrngm~nto de m!nh'alma sonhadora! 
Sois Tóa, nreos meus, os dcsher<lado$ 
Do amor, nestl\ vida onganndora. ... 

l'óbn·~ v t·aos meus, predoatlnado!! 
A' :oofrf.'r uma dOr morrcdoura, 
:re a ROJ'em llernpre, FJ&Il'l!lro, roncg1ttlos 
Por qnom foi sua suhlime inRptrndom! 

Ma!l, tudo hso, quo lm11órln, vereos meus? 
- Se o sofrer fot - 10a doslgntor; elo Deus, 
S()jamos ror tos neste sofl·tmonto ! 

Prosegulrmos, a.!lR·m, roslgundos, 
Eu o vOa - os 1!1\IH'rOJ do!lhenl:tdoa -
Som j:unJI1s fla virtR acll!\l' nlon o! ... 

])o "DeshertlnlloR ., 

fm Pov~ Novo foi eleita a 
"Rainha da Amoreira·· 

Como li .~ hluo, uo C!uicto Povo:;é!o elo Povo 
!>1ovo, u a llnlla de IJ.ng•i a Uo C:rande, seus 
ll 'O 't1 dOJ 'Ofl tk dl c m 11 1.1nlorOFJOmento ao 
, nltlvo rln •tlll orei ra, uo on!lo ue oslrno o bi· 
c·ho d1 llNfn. ssa rnlturn, Ull tão ntel~ fi. 
' l·' llll a õrrJ, de nno pnra ano, vom tomanuo 
mulul tn ;'Ullllt>nlo e aavim ct•mo IH) vN·Ifl ca 
<'!11 divC'rflrs loc;:l!dadea, com rcl l' ç1'lo a on
tl' 'l l'l mnn \fc&tnç<ia:; < ~t nctiY1<1aclo croudon!, 

~knhorita Edith Mendonça, rainha da Amcrcira, 
em l'oyo Novo. 

tmnhom em Povo Novo rtcou deliberado elo· 
ger-se a "J'ainbn da amoreira". Dlflcll era 
" escolha, por Isso que muitas e verdall·oiru.
mente lindas, eram as concurrentes no titulo. 
O j1p•v, porem, manifestando-se com a.bsolu· 
to.im parcialidade, proclamou "rainha" a se· 
nhol'ita Edith Mendonça, cujo "cliché" illus
tra a presente nota.. E andou acertado o jury 
porquanto a. eleita é o tipo acabado da be
leza ~mUna. 

Uma afronta impiedosa 
Encarando o mundo sob a prca• li o 1n· 

f Jlz d uma conoo}lção flUe se apl'o!lenta 
gros~elrn nos seu~ postulatlos, rl' ienln. 
no!J s ns ~Cxagoros, u communlsmo deter
mina em ment s menos avlsa1 1\!:1 11 cln· 
bomtã.o de atos t{UO afrontam duramente 
niio fHí o Ol'gnnlsmo Nodal, como tambcm 
a liTQllrla n!'tureza nobre do homem. 

l·'a:~ 110zm· uotnr-~ quo em todo. essa 
legii:.o i!o nde)JtOS' que se dohatcm no 
umorf ~nto dos gonglomor.adoa 411SJ1lll'OO 
.lla sempre quem ali esteja slucornmento, 
lmpolldo por nmn c!l.reneltt tlc credo, le· 
Ht<lo tle roldiio pela fllosoflo. OOrl'llnte 
t:í'~ ·~s simJ>llstas da Rociologla . 

• ·o B.rnsll, ~esa 11lnut-n c~trnn1la e dn· 
ninhn ni\o Jut. do medrar. Temos. con· 
tra cl~· qtw.H'o seenloa de orlstf ntom~. 
gi'Hnm ctmtrn &uns hncstldlls os n~s1ws 
mo! '(s clemooratlcos e Ub(•rtnrios - n}Jil· 
nnglo 'h o da no~sa Jüstorlu. 

No cntlmto, t.!aercm·nA or. qur-, tllllllDt!fa. 
do t>rimarlos, de1xam-se embn1ur ao som 
meigo dn scroln venneUw de Jl[oscov e, 
'()squecendo os nossos tóros erlsUI.os, flo· 
tem o joelho diante do mnnlJIIIDÇo <1 
Prat,."'t V m·m-elb.a. E' tia "fCrdade sadJa dos 
l:nmgelll 1!1 qne ns sociedades só se cons· 
tro~m com o An•or e niW será juntanrlo 
Gdli> •t1>hro o rnneor, lu"or sobre ruim 
que se bn do orguer o d(leantnclo parai· 
so t1 comuna soreua c tmutarel, on<le 
m; ho em; so nb1'tlçruu uns ~os outros e 
(\lrll on o s~u tnio e r I~ttrtem 11 f!un tn• 
lllt'U. 

.AJ está o cjnc doploral'elmeufe ignomn• 

Correspondencia de 
Alegrete 

11'11ll<' lll!.\'l'm: T.oudo ~!do r<'mov1!lo <lo 
Al egrete para Cacho lrn, o t•JJ <mta Marcin
no Lngrrmhrt rccc!J ou nR.qnolla clclauo, inu
tw~ ras cicmollulracões de ar6to o estima. AR· 
l:l lm, uo dia 1 l do d ;:omhro, no c~mforto.vol 
•fltnbe lecl m nlo indnstri1Ll do ar. Domlnr;oB 
Sautos Hocl1a, o retorldo arsout e, qui) ali 
era. J)Ol' todOS bcmqult~tO, roi llomcnagondo 
co1u um s uculento chunasco que tovo a pr -
s nç;a de reprcscntnntos do comercclo, fun· 
cionarloa de todas as repo.rtlçõefJ e ferr o· 
Yi arlos . Foram trocndiU! diversas saudn· 
çõcs ns ç1uaes eu1 tollz i n provlso o homeml.· 
gcado agra.deceu commovldo. 

Ainda no dia ltí do meamo mor. vospora ele 
sua partida, nos terrenos da estação de Ale
grete, novo churrasco grand"E!mente concorri
do lhe foi oferecido. Vian1-se pessoas de 
todas as representações e em nome dos fer· 
'rovlarios de Alegrete, apresentou-Ih& suas 
despedidas, o engenheiro Manoel Pereira da 

os Infelizes plxa.do:res do monumento aos 
Fc rovlarlos orgn.ldo em Santa Maria, 
llnma tocantoe hom-elU\gem 1lo Estado aos 
8()UH colabomdol'cs dM estradas - ho• 
numa ntodcst.os c nobres que realizam 
sem 11lnrde a tardll gigante do progres· 
so do Rlo Grande, rasgando os í'Jancos 
110r ontle 1m de e!Jcca.r e bas11 da sua eco· 
nomla 

Gesto Im111edoso, mnis IJnra lamentar 
do que 11ara condenar, o ultx .!e ao mo· 
numcuto dos fer.rodarlos 6 unta afron· 
ta espnrfa aUrnda á face de uma das 
mais "Valorosas elaas,os riograndense!!. 

Cmu•a re)JUl5a ~tensnr que braslletros, 
llomons que t1relll sob as mesmas leis 
unl>itlR ~ têm a ''onemr n 111csma hlstorJa 
~lorlosn, cons }>urqu~JU as snas melhores 
conrtnlsfns et tregando·a~ a vandalismos 
fnglorlos qnc só atraem comJsem~Ao e 
lnst.l.ma, d sto 11ne nAo são bastante se· 
1Jos lUU'íl merecer reJ>l'leenllnn. 

Asslm, n ofensa que vem de ser feita 
roveln o atrazado de concepções funestas 
e a baixeza de atos ditados pela brutall. 
dttde. M.als nctrro do que esse plxe O}>ro· 
bloso se apresenta o carater malslio do& 
'executores do sa.crlleglo com quo se VIOm 
do ver!,'1!.Sbtr ft nobre, OI> O •osn e merece· 
dora clllfiHO dos Ítl!"l"Olial'los rlogranden. 
Rcs. "uls nlto do que esse credo nniio 
fniJUn Oli nosso!! postulados erlsUI.os e 
tlemocmtae, (lue, para nossa tellci!ladc, 
.er sfah1ro e perslsthiio sempro coruo 
um pc:1snmcuto qnc tem o seu funda· 
monto no mai~ Intimo da ~tlma bmsi• 
lclru. 

-~-·---

C 1)•1 tft quo ru <> lt c.•.Hl o'c <lotes morais do lto· 
nwntll{evclo. Oulrotc oradores fizeram, tnm
b( n', uso da pttla.vru. O agente Lagrauha 
Ú' llon, Cl!l r:cguld , l:.~montanrlo deixar o col\· 
>lv!o do Uio bons nrnigos, mas aoldftdo do 
tl0V (;1' , Slitl hrtga(,:flo eru partir, o que faria 
11 dia imerl!~to :Jsoim ('umo ela fato aconto· 
Ci-lt. 

J.:) naairu, ~miro axpansõcf\ de alegda e a 
m, ls f ra.nca cr-amra.dagcm, tiveram lugar as 
<l t>flpcdiclau do agen te Lngrnnha, que bem e 
d i r;n~mcule sGrvlu á Vlaç!\o Ferrca, em Ale
gr~. te . 

(Do Correspondente). 

.... 
EXONERAÇ!O DE MEDICO ADJUNTO DA 

CA~ DE APOSENTADORIAS 

Pela J unta Administrativa da Catxa de 
Aposentadorias e Pensões, foi exonerado o 
dr. Dorval Rodrigues Farias, do cargo de 
medico adjunto da referida Caixa em Ja
guarão. 
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Uma locomotlua em miniatura foi oferecida ao Dal. flores da cunha 
Trata se de um trabalho pftctente do machtnlsla Llblo farta Barcta, do deposito de Bagé 

Para. os que exercem n. sua atividade na 
1mprensn, e della fazem um v.erdadolro apos
tolado, ê tarefa partlculnrm l'l11 gruta I
çar os mcrltos de quem o•· pos~ n , not da· 
mente quando o seu portndor 6 uma flgur, 
hmn1ldc, embora digna. 

Ila soldados e marinll~'lros tão dignos 
qu::tnto seus !luperiores soh o ponto ele vis
ta da honra. e da dlgnicl d em qu o colloc:1 111 
n sua actlvldade prlva<la e publica, tornan
do-se assim tão ut ls á Patrla como oo seus 
gen"rals e almirantes. 

Mas ao caso quo desejamos aqui abordar 
niio Interessam ossas consldert'ções e en
tremos no assumpto que nos evou a trnÇ~"~ r 

n presente noUcin. 
Que o forrovlorio na su absoluta mulo

rla 6 um t>mlgo dedicado d sua profissflO, 
6 tnr fa que cllspC'nsa quaeBqu r common
tarlos. O Cacto~> surgem n ca<la ln~;tanto do
monatr .m1o 11. jnstl'zn d nossa ai>roclação. 

machlnlsta Llbio Faria Oarcla, que assim 
so tomou credor dos maiores louvouree. 
W um fnnc lonarlo quo sabe dlgnlllcar a 
sua profissão, c por leso que em vez de m 1-

baratar Improficuamente cul\s horas <le jus
to e mer cldo r pouso, fechou-se, pelo os
paço de tr e anos na pEl{Juena oCicina do 
d poslto onde servo, para do lá. salllr agora, 
traz ndo uma verdadeira obra prima do seu 
engenho. E' um cidadão utll á coloctlvl· 
<lade a que pertence digno ela. attençí\.o 
dos seus superiores. Na VIação ll'erroa, tal
vez a unlca empresa quo reconhece e pro
clam· o morlto de quem os possue, llli{) 

ficará. esquecido o oomo d soo modesto ma
chnlsta cgte hojo se tornou um vord!1delro 
symbolo do amor á. su proflssú o o um 
exemplo nobre e tllgno a ser lmllado pe
los seus collegas. 

Do esforço conjuga<lo de 1 mcntoa <1~ 

lol valor e de tamanha <1 tllca ·1\o aos tlll· 

O maclllnista LiiJio e n su1 "Fiu'rOUJIJllla'' 

Entretanto trazemos hoje a luz da publl
cldade mais uma demonstração taclta quo 
vem corroborar a nossa assertiva. 

El 'o Cfi,SO Q.Ue O machlnlsta de 3.• classe 
do deposito de Bagê, Libio Faria Garcia, 
~m exaustivo trabalho dn maior paciencla, 
realizado durante o curto espaço de tempo 
Q.Ue deveria ser consagrado ao seu descan
ço, construiu uma pequena locomotiva typo 
"Pralrie" (1·3·1) o volu a esta capital afim 
de oferecei-a ao exmo. sr. General Flores 
da Cunha, benemorito Governador do Es
tado. 

A locomotiva em miniatura 6 perfeita ao 
menor d talhe c póde ser acclonada con
sumindo carvlo nacional ou lenha. Exnmi-

.' nada. pelos tocnicos da 3." D1vls9.o !oi pro
clamada a "una voce" a excellencla do 
seu acabamento e o mais alto grau de amor 
que demonstrou ter pela sua proflselio, o 

~:~ untos pertinentes ao seu melo amblcuto 
a Vlaçõ.o Ferrca, pOde confiar seguram n
te no e ·!to elas suas Iniciativas tendcntoa a 
ampliar os seus serviços para assim aln!l<J. 
mais eficientemente poder at nder, com FC

gurançn não só ao publico, mas ao comer
elo, em geral, que procura os seus trans· 
portes rapldos e e!lclentes. 

~------------------------------- ~· 

PARTICIPAÇAO 

JoLio Macllado Cunh:~ o cspo!:!a, llllrll
clpam aos parentes o pessoas amigas, 
o nascimento ele sua prlmogenita., Izo
llna, ocorrido a 21 de dezembro ultimo 
em Azevedo Sodrê. 

I 

Sellagem de documentos 
Pura o presente exercic1o, conforme vo 

tou a Assembléia Legislativa, foi augmen 
tndo o Imposto do sello. Assim, os requeri 
mentes, do qualquer cspoclo, que, alê onUlo 
paBavam 1000 d sello eatl\clual () 300 róla 
de imposto federnl de educa~;ão e aaúde pu 
bllcn, passarã,o a. levar 1200 de sollo estadua 
t mais 200· r~ls, da ta ·a do c<luca~;ll.o e aau 
tlc publica. 

Atiro do que os lnte1·essados, uo ca ·•o o 
rorrovlarlos em geral, fiquem aunclontcmon 
te esclarecidos, transcrevemos, a. seguir, 
diuposlçll.o da Lei Orçnmontarla c1ue rogul 
o assumpto. 

"Tabela B 
Papeis sujeitos ao Gollo fi o 
Numero 1·. 
Papols forenses o documentos civis. 
b) ' ompromlesos e estatutos l1 socioda. 

dcs com capacidado jurldlca ; rcr1u rimou 
tos e memorial dirigidos a autoridade 1m 
bllco., judlclarla ou administrativa; quae 
quer o c'to3, títulos ou documentaR dos quae 
nü.o seja devido !I llo protlorclonnl, nem moi. 
de 1 000 elo sello fixo, qua!Hlo juntos u ro 
<JilCrlmcnlus ou aprcscutadoe ás mesmas au 
tolitl!HlC3; certluõcs c COlllas não dcslgnu 
das os outros nu meros desta tabollll; t ra lll 
ladoR de publica fónnn, xtrahl<loa do li 
VI'O!I, processos c documentos e istcntcs uo 
.cn rtorlos doa tahcllãcs c documentar, c 
cartorlos dos tab llftcl! c oHct·Jvãoa da jus 
Uça estadual ou em qualquer rrparllç1io pu 
blica, 1$200. 

- O scllo <lo 1 "' 200 • <lovJ.,lo por mel 
folha ou llrn <le lWpcl c::crlpta em todo o 
em p111 t(l, não c ced n•iu d a~ 1'1!1, d com 
JHl 1 nto a 22 de J:nr:un, Quan•lo cxc('dc 
JHitran\ u dobro. 

- l'i;io 0 pcrmiltirln r~n·ev r m 111 la fo 
lha dois ou mal~ aPtos, s; ,lvo pRj;<llldo s 11 
dt• Cill];t 1111), 

A C1<la )JCOitlu f· df'V[do o !i f'llO 

1 '~ IJU . • J':l, cutrrt:ullo, c i~; leio um llÕ s 
lo por folha, quando a tratar de um tmic 
pedido, embora llcjr, Ftc n. slgnado por mal 
!lo uma pcusoa. 

FellcltmçOes pelA entradA de lna N11 
Re~: bcmos mais Of! r.egulntes cartões d• 

cumprimentos e votos do boas Cestas: Ju 
Jlão Oynrzabal, de Cruz !ta; Follclano Nu 
nes GOJ'vlndo na. 1.• resld nela em Mont no 
gro, ondo represcnt<tnto d "0 Ferrovia 
rio"; F. r. Alvare1:1, agente om DagO; Mar 
coa Alou co tro do n ujo c f, mllia, elo Por 
to Alegre; Ruclolf Ucinz; Joito Purper 
'ompanhla I!Jstrada de Ferro Minas de Sü• 

Jerouymo; Clodomlro Alves Machado, con 
forentc em Tupaccretan; Heitor Saldanbo 
de Santa Ma1·1a, nosso aJlroclndo coluborn 
dor; Fr(}derlco de Souza. e Sll va Filho reprc 
s ntnnte de "O Ferrovlnrlo", em Pelota• 
ondo exerce as funções de agente da Viaçli• 
Ferrea. 
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(S&t·vlço do. U. B. I., especlalmento para 
"O Fel'l'ovlarlo"). 

Nilo raras vezes, a. o.lhtsllo ~ vropaganda. 
çommunleta encontra nos meio:l burgueses 
e da democracia liberal um sorriso desde
nhoso, sendo quallllcada ·de exagero pol1tt
co-poUcial. Na renlldalle, porém, essa pro
paganda ê perJgoslsstmo. e nada. tem de ver 
com os postulados da liberdade ·do opinião 
porque ê profundamente amoral .e uoclvt\, 
multo mais nociva do que, por exemplo, 
a literatura pornograpWco. que o Ideal 11-
beral~democrca.Uco, absolutamente não to
lera. 

"0 q~.e torna a Internnctonal commuulata 
ll te1·rot· tão perigosa ,Para todos· os povoa 
e estn.dos alo os methodos de que se serve 
para a couceçlto de aeus objectlvos. Só o 
observador arguto consegue advlnhal-os, 
mas o mundo burguez, em g.e1·a.l, encnr~os 
rom uma Ingenuidade angelical", disse o 
tlt'. Goebbels, no ultimo congresso aunual 
do l'artido Nacional Soctallsta da Allema
nha. 

De facto, esna propaganda ~m por prin
c lo a celebre maxima de que "os tlns san
tnlcam os meios", sendo permitttdas a 
mt~ntfra, a calm,nnla, a revolta, a espiona
gem, a decomposição systematlca daB forcas 
aL"madas, etc., contanto que consigam levar 
a revolucão a todos os patzes. 

Nada teme e a nlnguem essa maneira lm· 
tlloral ele suggest o das massas. Só poderá. 
enfrental~a quem cst.lver em condlcões de 
discernir as forças secretas, que a movem 
porqu a propaganda communista tem o ta
l nto de tocar todos os instrumentos. E' 
lntellectual nos meios intellectuaos, bur
guezo. nos meios burguezes, prolataria nos 
1 elos proletarlos, paclflca qunnllo assim o 
exigem os seus Interesses e sangutnnria 
quando só por meios violentos puder derru~ 
IJat· os obstacnlos que se lhes antepõem. 

Este organismo destruidor, em Agosto do 
anno passado expoz perante o mundo os 
seus planos de campanha ·para o anniquil· 
lamento dos povos e Estados sem que o mun~ 
1lo burguez, cujo extermlnio abertamente 
!oi proclamado como necessario se tlvesse 
levantado num gesto de tndlgnaciio para 
l'&unlr as ulttma11 forças que lhen restam e 
repelllr a ameaca commum. 

Apena~. nos Estados em que o bolshovis
mo foi subjugado definlttvameute por novos 
lltlnclplos tol que se ouviram vozes pro· 
p)letlcas como a ~ynr, Goebbels, prevendo 
maiores d~graço.a 1mmlnsn~s. 

Na Allemanh'a tiveram que morrer mais de 
~00 naclonaes~sociaUstas por actos de ter
ror antes qúe a nacão allemlL despertasse. 
Por isso ella, arara, ·o.uet preservar os ou-
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Communista 
tros povos de egual destino chamando, l.n
cosso.ntemeute, a attenção mundial sobre os 
perigos do bolsbevlsmo, e ê comprehenel· 
vel que a imprensa germanlca, segundo in~ 
formam as agencias tel.egraphlca.s, se rego
s!Je e felicite o presidente Getulio Vargas 
pela energlca represallo da. revolta commu
nlsta G como um dos estadistas que com· 
prehenderam a extensA.o da desgraca que 
cn.hlrla sobre o povo brasileiro com a vic
torla bolchevista. 

Os mortos dessa semana sangrenta de 
Recife, Natal e Rio de Ja.nelro falam em 
voz alta e lha dA.o razAo, conclamando to
dos os elementos sensatos para uma uniã.o 
em torno de ldes.ee naclonaes e para o com
bate sem treguas contra .a accA.o de forças 
que dissolvem todos os laços <le fraternida· 
de e clvU!zaçlo humanas. 

A Inglaterra, que nunca se atirou a aven
turas perigosas e incertas, rasão por que ja.

mats perdeu uma guerra, reflectlndo melhor, 
resolveu alterar as directrlzess pelas qua.ea 
enveredara no contlicto Italo-abyss1uio. 

Os seus ultimas actos, as suas ultimas de· 
marches, reflec~m a nova polltica. brltn.n· 
nlca, sem duvida nenhuma digna. de todos os 
applausos, uma vez que ella vem desanu
viar o horizonte carrego.dlssimo da Europa. 

Ainda ha bem pouco tempo, os mala obstl
uados opttmlsta.s previam a. catllstrophe lm
mlnente. A Grã-Bretanha fechara demasla
'do o sobreconho ·diante da desenvoltura ita
liana e os a~us espectadores comecaram jus
tificadamente a alarmar-se. 

Na realidade tudo' aluda ha pouco !azia 
11uppor que o mundo e, especialmente, o 
continente europeu, estava a um passo da 
l'epetlçüo melhorada do drama de 14. 

Reflectlndo melhor e vendo que a Italia 
nl!.o recuarâ, em nenhuma hipothese, por
que se trata para ella de uma luta de vida 
ou morte, a Inglaterra, sem o apolo decidi
do da Franca, uma vez que Lavo.! se multi~ 
pllcava em subtllezas de dlfficll interpre
tação, passou a adaptar uma poUtlca mais 
consentanea com as suas tradições de ttnu· 
ra e alcance diplomatico. 

Hoje, se o perigo não J)assou de todo, po~ 
de dizer-se que já se respira, que a Europa 
desafogou-se, tirando de cima. de si o peso 
das conjecturas sinistras que a davam como 
ás vesperas de ser tragada pelo vnlcü.o. 

Cingir-se-11 a luta é. Abysslula.? Quem 
aupuzesse Isto ha alguns mezes atraz seria 
taxado de louco. Imprevistamente alterou~ 
se o sceno.rlo dentro do qual se movem as 
grandes na~õea que decidem da paz do mun
<lo. 

A Gr!I.•Bretanha, dla.nte du evidentes es· 
qulvas da Franca, resolveu lucidamente tJ
oa.r no lyrtsmo das sancç(les genebrlanas 

zes que a subsc 
mente, a Italia. 

os pa.l-

A senso.ç!l.o de tran ilidade na Europa. ê 
lloJe quase qu.e absoluta, depois de todos 
terem ex-perimentado a da proxima luta. 

Quem tei:la leV1ldo a Inglaterra á. brusca 
mudanca polittca.? 

Um subtll observador gaulez ~utende que 
ha nisso tudo a influencia de um homem 
que vale por um exercito de estadistas, esse 
mD.Chlavellco Sr. Lavai. 

Seja como fOr, a possibilidade da guerra. 
foi, pelo menos, afastada. 

Tel-a-emos amanhã.? 
Depois? 
- Quem o poderá. precisar? 

lnquerito 
Administrativo 

Aviso de intimafAO 
Faço saber aos que o presenú:l aviso 'W'l· 

rem e delle tiverem conhecimento, que, ten
do sido lnstallada a commies§.o de inquerlto 
administrativo, a que deverá responder o ex
empregado da Viação Fen-ea ào R1o Grande 
do Sul Alfredo Zozlmo Cesar, guarda~chavea 
da estação de Santa Thereza, accusado pela 
falta gravo prevista na art. 54, alienas b) e 
e) do Decreto n.0 20.4G5, de 1.0 de outubro de 
1931, foi designado o dia 18 de fevereiro de 
1936, proxlmo vindouro, ás 9 horas, no ee· 
criptol·io da Inspectoria do Trafego da 4.' 
Soccã.o, na cidade do Bagê, para audlencia 
do accuso.do, por si ou assistido por seu ad
' 'ogado, ou pelo advogado ou representante 
do Syndicato dos Empregados da Viacão 
Ferrea, se fOr seu associado, e, em seguida, 
serem !nquoridas as testomunhas. E, como 
conste dos autos do lnquerlto nlío ter sido 
encontt·o.do o accusado, afim de receber tn
tlmacão para comparecer á. audiencta de
signa<la. para ser int-errogado e defender~se, 
achando-se .em lugar Incerto e nã.o sabido, 
pelo presente aviso o intimo a comparecer A 
roforida audtencla no local, dia e hora aci
ma Indicados, sob pena d~ proceder-se o in· 
querito A sua reveli:t. E, para qu& chegue 
ao conhecimento de quem interessar, taco o 
presente aviso, qu-o será. publicado por tres 
vezes, na fórma. das Inetrucções mandadas 
ex-ecutar por portaria de 6 de junho de 1935, 
do ar. Presidente do Conselho Nacional do 
Trabalho. Eu, Alberto Concelcã.o de Ollvel
ra, secretario da commlssll.o do inquerlto, o 
dactllographei, em Bagê, aos 28 dla11 de 
dezembro de 1935. 

(a) João Baptista Negreiros Bueno 
Proaiden~e da Commisalio 
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Sociedade Amparo Mutuo dos empregados 
da Viação Ferrea do Rio Orande do Sul 

Thesonrarla 

Rela!;âo dos novos mutualistas admtttldos 
nesta Sociedade em sessã.o de dircctorlo. rea· 
Usada a 30 d.e Dezembro de 1985. 

CooperatJva 

Ilg.e Julio Keller, Santa Maria. 

1.' DlvJsll.o 

Agostinho Noell1, Gilda. Lavlna Noel!, sua 
esposa, Saul Paulo de To.rse e Martha de
M. Cunha Carvalho, esposa. de Alcludo Car· 
valho, Almoxarifado - Porto Al·egro; Wal· 
demar VIeira da Silva, Almoxarifado -Rio 
Grande; Flora Vieira da Stlva, eua esposa., 
Rosallna Soares Rodrigues, esposa da. Cons· 
trnt1no José Rodrigues, Agencia de Compras 
- TL 2l·S. M.; Chrisp1n1ane Flo1•es e L1Ii 
Madeira Flores, sua esposa., Almoxarifado -
Rio Grande. 

2. • Dfv:IGi'ío - Trafego 

João Paulo da Rosa .e Ida. Martins da Rol!a, 
sua esposo., PRMG - Cn.cequy; Joio Mar
tins Brum e Jon.nna Garcia Brum, sua espo
so., G. Freios- Caeilquy; Leccina Alves PI
res, esposa de Manoel José Pires - Grama
do; Antonieta Gonçalves Guimar[ea, espo
sa ile Stla.s José Lopes Guimarães e Sllas 
José Lopes Guimarães- Bagé; João Bat~t1B· 
ta Sul;lalo e Aurora Severo Suha.to, sua es
posa - S. Maria; Odlth Rodrigues Dutra, 
esposa de Restituto Alves Dutra - Jtn.~tlo

cah.y. 
a.• DJvlslio 

Agenor Gaspar dos Santos e Ida Garela dos 
Santos, sua esposa, Foguista Locomoçlto -
Cacequy; Ootacll1o Lagranha e Constanca. 
Cunha Lagranha, sua esposa Rapar. Loco
moçã.o - Cacequy; Carlos Withe, Offlcina.s 
- Santa Maria; Gabina .J.\loroira da Silva, 
esposa de Luclo Garcia- Cruz Alta; Anto· 
nio de Campos Duro, Deposito- Bagé; RO· 
sallno Andrade e Marta Amalia Andrade 
sua esposa, Carp. Offlc. - S. Mo.t•la; José 
Moreira de Assis e Manoela Duran de Assis 
sua esposa, Capt. Fornec.- Rosario; Cons
ta,nttna. Hoffmann Solano, esposa de Oswal· 
do S<'lano e Bertollna Dorn.elles da Fontou
ra, esposa de Bonifaclo Ozorlo da Fontoura 
-Couto. 

li.' DJvlsllo - VIa Permanente 

Augusto Dina.rte Kriedt, Pintor, V. Perm. 
- S. Maria; Virgll1o da Silva Rosa e San· 
tonina dos Santos Rosa, sua esposa, Traba· 
lhador - Cacequy; Sylvio dos Santos e An· 
tonta Cruz dos Santos, sua esposa, Feitor -
Cacequy; Olinda Lemos, esposa de José Lu· 

elo Lemos, ML G. - Couto; Irma Krleclt, 
esposa de Augusto Dluarte Krledt. 

Tllesoural'la 

Peoullos pagos durante o mas de Dez(lm· 
bro de 1935. 
1 - Maria Amella Rodrigues, 

herdeira de Turtblo Rodri
gues, fallecldo a 4·12··36, 
em Ivo Ribeiro . . . . . . . . . . 2: 000$000 

2 - Maria Nuncia Otharan, her· 
dolra de Juvenal Otharan, 
to.Uccldo a S0-12-35, em 
Santa Marta. .............. l :G00$000 

3 ·- Mal'la G. Pereira, herdeira 
de Gustavo Pereira, tall&o
cido a 21-12-35, em Carazl· 
nho ...................... 3:000$000 

4 - Gcraldluo Severo pot· Inva-
lidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3: 000$()00 

Somma 9:500$000 

Firmo CJ'Uil 

'fbesouroiro 

O Trafego no Ramal do Riacho 
A dlrectorla. da Viaçã-o Ferra deUberou 

tornar efetiva a suspensão do trafego no 
ramal do Riacho, o que se verltlcaria a 1.0 

do corrente, somente em 31 de marco ;pro· 
xlmo vindouro. 

ema de Aposentadoria e Pensoes 
dos EmpreQados do Porto 

do Rio 6rande 
Despachos da Junta Admlntstrattva, em 

sessão de 12 de Dezembro de 1936 ~ 
Pedidos de tnscripoli.o (ficha. indJvldual) : 

us. 766, 775 .• 777 e 778, respectivamente, de 
JoA.o Sotelllno Lopes, Antonio Ribeiro, Au
reliano Prado Lima e W~nceslau Bolleto ._ 
"Inscreva-se". Requetimento n.o 776, de De
meLrlo Thomé de Lima. - "Ao Sr. Dlrector 
da Secretaria, para offtciar ao Snr. Dr. Cae
tano Annella, pedindo esclarecimentos a res
peito, em conformidade com o resolvido pela. 
Junta Administrativo., em sesall.o hoje". 

Rto Grande, 13 de Dezembro de 193.6. 

Rio a 
Elscr1turarlo 

VIsto: LuJz Marta P~rret 
Dlrector da Secretaria 

Transporte de uusaGelros entre 
Sonta Barbara e IrlhJ 

Coutortne edital gu.e estA sendo publica.. 
do pela. Viação Ferrea. do Rio Gt•ande do 
Sul, a partir de 16 d• corrente mês, ser6. 
innugurado, a titulo experimental, um tra
fego rodoviarlo regular, de passageiros, ba,. 
!f gens e encomendas, em eomblna~ão eom 
o trafego ferrovla.rlo, enlre a. estaçn.o de 
Sa.nta Barbara e a vila de Jray, passando 
pela. vila de Palmeira. e vieeversa, medl&n· 
te u aegulnt~ condlcões: 

a) Todas aa estações da Vlaçlio Fer
rea emltlrl!.o, no periOdo oficial ela. estação 
ba.lnearla , o qual se prolonga de 15 de ou
tubro n 15 de abril, bllhetos de paasagens, 
de qualquer classe, simples e de Ida e 'f'ol· 
ta, bem como expedirão volumes do baga. 
g us e eucomoullas, com deatlno 1\ vila ~ 
li'Of. 

IJ) Os bilhetes de Ida e .volta, emitidos 
nas condições acima, tt-rão o prazo de va
lldade de (5 dlaa. 

c) O trafego 1 odovlarlo entre a estação 
de Santa Barbara e a v!la de Iraf será 
realizado com auto-onibu~ rapldo11, confor
tavefl'l e big1enlcos, providos ele sobrewlen
t.es tndl spensavets lla viagens. 

d) No periodo otlctal da estaçíJ.o baiDA,a.
rla, serll.o cobradOR os s gnfntes pre110 , 
110 tt·atego rodovia r lo: 

Passageiros: 
Pm· viagem simples, tanto num 

sentido, como noutro .... , . . . . 20$1>00 
vor viagem de tda e volta . . . . . . H$000 

Encomendas: 
Por quUogramo f3t0 

Bagagens: 
Por qullogramo . . . . . . . . . . . . . . . . . . ozao 

Cada pnssag h·o, porlaclor de blllleta de 
Ida e volta, podel'â couduzlr, ltvre da fre
te, no oulbus, a metnna bagugem q\HI a. Via· 
cll.o Ferrea admite nos canos de paiSa
aetros. 

e) O tl'afGgo )'Od vlo.l·Jo de Iraf paJ:p. 
Santa Bar bar a seJ•I.\ mantido al~m de l Ci de 
abl·.ll, enqno.uto houver pusaiJelroe com di· 
J·ello a. regresso, no prazo de validade do• 
bllh!llte6. 

f) As viagens de Santa Ba.rba1·a a Ira1, 
e vlce·versa, obedeceri1o a horarlo e seria 
dlrêtas, sem pernoite no melo do eamlnbo. 

g) Ol\ onlbus parttrão de Santa Barba\'a. 
~ara Ira!, 1\s seguudas, quarta& e aextaa· 
te!ra.e, t1s 16 horas, após a. chegada do trem 
P. 21. 

h) Os oulbus poderiUl receber passa1&l· 
l' OS nos pontos intermedlarloR, mediante 
preços proporcionais, sem preju!Eo do tt'11.• 

tego principal Que se tem em vlst4l reall· 
zar. 

Aos fel'rovlartos to\ concedido utn abati· 
menta de 50 % nos ptoeços acima, 1endo 
de notar, entretanto 4ue, IJOII&ndo deeM 
vantagem, nllo poderAo viajar, de cada vu. 
no mesmo amnibus mala de 2 ferroTiarla., 
salvo ai os demais, si os houver, paaarem 
o preço total d& passagem. 
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NOTAS SOC.:IAES 
BILHETE 

Para minha miLe 

Sn1"8'e radlo a prlnaelra manhíi do ano 1 
Os nt dourados do sol em seu magleo 

fulgor, lllumlnam a folhagem terde tornan· 
do· JntdtloGr. 

Qnlio Undo 6 o panontmaJ quo encantos 
oferece po.ra a vtota esta regliio montanhosa 
11ne me circunda! 1 

Ha eru tudo um pronune1ado deseJo de 
amor, de Tida e de saudade ... 

t'e11tne. BnmoretJ. Alegria. M:uUa alo· 
wna. Tod01 can~m 'e donsam aulmadamcn· 
te. A atlefat.li.o fndlstarça,vel a t-odos em· 
polp.. As alma!! melhor &·e comproonllem 
e os oora96es1 numa alegria dolda, mais 
fortes, bnlem no pt>lto na an!IIB Incontida do 
e prJndr tudo quanto socntem • 
. :Eu, poreu1, em melo tamanha al grla es· 
toa triste. Profundamente triste, mlnh 
quedda ml(e, Estt\3 longe de mim quando o 
teu lugar deveria ser a meu lado. Sluto. 
h&)1l lllllls do que nunen, um des-eJo Imenso 
de\'àiJrat.ar·te pedindo quo mo nbençiles, mlle 
eetremosa e boa. Ast~hn en poderJa aUm n. 

r a espernnça de ter um auno pro pero ~ 
foUr; • 
. . E eu pénso que nest-e momento em que 
escret() ~Mtaa Unhas, ha feeta e alegria em 
no5 o lar, mas eeton certo que me111no ne11· 
se Instante ten pensamento nart\ até .o n. 
l o dlatante para abeau.:oal·o • dertejar·lh~ 
todas as fellcloodes. 

San!D Maria, 1."·1·88. 
HeJtor Saldanlta 

AN.NlVI:ltS .RiOS I 

HoJe: 

A senhora: Dora d6 Oliveira, espoea. do 
sr. Claro Rodrigues de Oliveira. 

Aa aenho1·1tae: Bernardi na Sllva. fllha do 
ur. Candldo Sllva e Olga. Almeida, filha do 
er. Armando Almeida. 

Os aonhorea: JoA.o Gomes de Llm!l e Me.r
cello Rodrigues. 

O joven: João Carloll, filho do 11t. Hootor 
Teixeira. 

Amanhi 

A aenhorlta: haura Forrotre, tllha do et. 
~osê Luiz Ferreira. 

Os senhores: Otllon G. da. Luz e Pedro rle 
OUvetra Segundo. 

Dia 18 

A senhora: Margarida Bomflm, eepoea do 
r. Ranolpho Bomflm. 
A senl1orlta: Marln GonçalveJJ, filha do ar, 
6tallno Gonçalvea. 
O senhor: Dr. Eurico Aquln.o. 

Ã. menina: Juradyr, !Ilha do ar. Vicente 
Busl. 

Oa meninos: Getu11o, tilho do ar. Lulz Jooê 
Fnlleh·o e Gaspar, tllbo do ar. João •. de 
Barros. 

Dia 19 

A aenhorita : Zayda Araujo, tllha llo ar. 
Antonio Araujo. 

Os senhores: Guilherme Steno, Jo!lo Car
los do OliYetra e Boaventura Dornelles Fllho. 

O menino : Nelson, filho do ar. Jol\o I<m
mel. 

Dia 20 

A eeuhorita: l\larla Plo da Stlva, irmO. do 
ar. Neole.u Pio da Sllva. 

O sonhares: Fortuuato Medina e Carmo 
Gu1marl!.es. 

O menino: Paulo, filho do 111., Llcto Ma
chado. 

ma 21 

Os senhores: Mario Marques H~tll'lquee, 

Cecy Kattst e I<'rauclsco Souza Oliveira. 
A m ·nina: D1nah, Cllha do ar. Antonio Go

d1nllo. 
Dia 22 

A senhora : Bamblna P. da Costa, esposa 
do ar. Jooê P. da. Costa. 

Ae senhoritas: Aurea l<'errcira, r!lha. do 
finado Alfredo Ernoato Ferreira, Dorllda 
Figueiredo, filho. do sr. Fulgeuclo Cla.rcla de 
Figueiredo. 

Os eonhorea. l''ranclsco Moura CJ[J csa & 

Manoel IJeurlque Sobrinho. 
A menina. Altair, filha do sr. Raul Josê 

tle Moraes. 
Oa meuinoa: Marlno, filho do ar. Luiz Blt

teucourt, Guara.cy, tllho do ar. Humberto 
.Dacoreo, Adã.o, fllho do sr. Em1Uo Teixeira. 

Dla 23 

A senhora : Maria Joa.quina Fonseca, espo· 
sa do sr. Sablno Fonseca. 

As meninas: Maria do Carmo, fllha do dr. 
Mo.noel Coelho Parreira, Alba., rilha do sr. 
Getulio B. da Fonseca e Gllka, filha do dl'. 
Arlosto Borges Fortes. 

Dia N 

As senhor às: Paullna. Ribeiro, esposa do te
nente Mario Ribeiro, Amalia Palmlra de 
Freitas, eoposa do sr. Manoel Joaquim de 
lt~reltas, Joscpha de Abreu, esposa do sr. 
Amaro Paulo de Abr-eu, Mathllde Froea, m!l.e 
do er. Bernardo Oarcla Froea. 

A senhorita: Ma1•1a. da. Gloria Ramoe, 1r· 
m!\. do ar. Luiz Davet Ramos. 

Os senhores: Alzlro Silva, Waldemar Eu-
11co da Silva, Jollo do Ama.ral Teixeira. 

ce, filha. do sr. Herny N. 
Olsen, Kllua, fi do sr. Pedro Zaninl e 
Iolanda, filha o SI\ Chrlstlno Godlnho. 

O illonlno: Jnhyr, ti1ho do ar. Claudio Jot\o 
de Freltae. 

Dia 25 

A s~nhorita: Orvallna Monteiro, fllha do 
ar. Francisco Aclornes Monteiro. 

A menina. Eldlth, filha do sr. Moyees Joli.o 
de Deus. 

Dia 26 

As aenhoraa: Maria Cacerea, esposa do Sl'. 

Podre Paulo ·Caceres, Luiza Moraes, esposa 
do ar. Luiz Mar,ques Mora.es. 

O senhor: Candido Biccn. 
As meninas: Olga, f1lhn do ar. Arlstheu 

Costa, Santa Victorla, tllha do ar. Ceclllo F. 
F!Oros, Vilma, filha do ar. Ceclllo F. Soares. 

O menino: Almidlo, fllho do sr. Manoel 
Palva. 

Dia 27 

As senhoritas: Maria Costa, f1lha. do er. 
1rranclaco Costa Junior, Zilda Pereira, fllha 
do ar. Fraudellno Pereira. 

Os senhores: Josê Celeste Andreatta, nos· 
uo companheiro de trabalho, Cedellno Bo· 
telho e Luiz Gonçalves. 

O moniuo: Joã-o Chrlsostomo, filho do sr. 
Carmo A. Souto. 

Dia l!8 

A senhora: Celln Falletro, esposa do ar. 
Actao Fallelro. 

As Benhorltas Eullna Fcrr<:Jlra, tllha da 
sra. d. <Jlaudlua da Costa Ferreira, Vanlzla. 
Vo ghettl , tllha do ar. Oswaldo Vaghettl. 

Os seubor~s : Rotll Gomes Martins, Anto
JJio Llplassll)', Jullllo Olarznbal e Homero 
11'lOI'CS. 

A monlna : '!1anda, fllha do er, Eduardo 
Gonçalves. 

Os meninos: Paulo, filho do dr. Colso Pan· 
toJo, Pattlo, filho d" Miguel A. Velozo. 

Dia 29 

As senhoras: Doi ores Busl, esposa do sr. 
Vicente Busi, Izaura Rosa, esposa do sr. Lln
dolpho Rosa. 

A senhorita: Laura Santos, fllha do sr. 
SebasW:Io Mendes doa Santos. 

Oa seuhoreR: Lêo Plcclnl e Jo!l.o B. de 
Mello. 

A menina : Ione Leonor, íllha do sr. Arlin
do Fetera. 

O monlno : Carlos, filho do sr. Ivo Perea, 

Dla 3() 

A senhora: Aracy Charller, esposa do sr. 
Julio Charller. 

As senhoritas: Nadyr T-eixeira, tllha do ar. 
Ueracllto Telxolra, Jcnny Monteiro, ti
lha, do ar. Francisco Adornes Monteiro. 

O senhor: Ca.mlllo Diogo da Fonseca, 
Os meninos: Centena, filho do sr. Adão 

Falleiro, Ivo Antlo, filho do sr. Joll.o Car
valho. 
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Dla S1 
A senhorita: Iracy Souza, tllha do sr. 

Octaclllo Souza. 
Os senhores, Aliplo Nery Teixeira, Alvaro 

Lucas de Mello e Sablno Fonseca. 
As meninas: L ui~ , tllha. do sr. Luiz Gon

çalves, Lals, filha. do ar. Raymundo Medei
ros. 

o menino: Miguel, ttlho do ar. Arthur Pe-
reira dos Santos. 

NOIVADOS E CASA.MENTOS 
No dia. 28 de dezembro p. findo, teve lu

gar em Tupaceretan o enlace matrimonial 
do dlatlncto ferrovl rio, ar. Clotlomlro Alves 
Machado, conferente da esta.çt\o daquella. lo
calidade, com a prendada senhorita. Maria 
da. Gloria Henrique Machado, fllha do abas
tado fazendeiro, all domlc!Undo, coronel Ber
nardino Machado Netto e de sua. exma. esvo
sa dona. Maria Francisca Henrique Netto. 

Pelo noivo E rvlram como paranymphos 
no civil, o ar. Jollo Baptista Machado de 
Souza e sua eJ~.mll. esposa tlona CeUa Lopes 
de Souza. o no religioso, o ar. Guilherme Bc
vlla.qua e cxma. esposa. 

Pela noiva, no civil o ar. David Ben\o Ro
drigues e sua e:x:ma. esposa dona Carm n 
Rodrigues, e no religioso, o ar. Noablt Mal
dlne e exma. esposa. 

•ra.nto a cerlmonla civil como a reUglosa 
foram realizadas na residencta dos pais da 
noiva. 

Ao novel casal foram ofertados numerosos 
e finos mimos, bem como recebeu varlos 
telegramas fonogramas e cartões de cum
primentos aos quais "O Ferrovlarlo" jun
ta os seus almejando aos noivos vida longa 
e tranqulla.. 

- Contrataram casamento em Santa. Ma
ria, o sr. Francisco Soares de Souza, resi
dente no munlclplo de Cachoeira, e a srta. 
Clella Monteiro de Avila., fllha do sr. Ed
mundo Severo de Avila, funcclonario alll da. 
Cooperativa dos Empregados da Vtaç!io Fer
rea. 

- Com a senhorita Aura Lampert, filha 
do ar. Jorre Lampert, residente em Sll.o Pe
dro, contratou casamento o sr Willy Medel 
funcclonar!o da Viação Ferrea em Santa. 
Maria. 

- Contratou casamento na. mesma loca
lidade o or. José Machado Leal, do commer
clo de S. Gabriel, e a srta. Agueda Brazzalle, 
professora do Colleglo Santa Therozlnha e 
fUha do sr. João Brazzalle, funccionarlo da 
Cooperativa doa Empregados da Viaçíio Fer
rea.. 

,, . I 
- No dia 25 do dezembro p. findo, con

tractou casamento, nesta. capital, a senho
rita. Nair Farias, filha do sr. Pedro de Oli
veira Farias, chefe la. 4. • Secção da Conta.
-\orla, com o sr. Erno Fuck, do comercio lo
cal. 

BODAS DE FRA.TA. 
No dia 29 de Dezembro ultimo, com

pletou 25 annos do seu feliz consorcio com 
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a exrua. ara.. dona Zeferlna A .Moraes, o sr. 
Raul JoaO Moraes, machinlata do deposito 
de Bagê. Por esse motivo foi improvisada 
uma agradavel festa Intima, no decorrer da 
qual foram trocados diversos brindes sendo 
o casal aniversariante grandemente cum
lH'Imentado. 

FESTA INTIMA 

T udo transcorrido a 22 de dezembro ul
timo o J)l'lmelro aniversario do lnt reasante 
menino Valdir, tilho do nosso proondo ami
go Ju11A.o Oyarzabal, em sua r.esldoncla, na 
cidade de Cruz Alta., seus genltores promo
veram uma. Interessante festa. intlm a qual 
decorreu brilhante e foi gt·andem nte con
corrltla. 

NUPCUS 
No dia 4. do corrente, realizou-se nesta. 

capital o onlaco matrimonial da senhorita 
Estclla. Carvalho, filha da o:x:ma. vluva dona 
Ercllla Carvalho, com o ar. João Costa, func
clouario dos escrlptorlos centrais da VIação 
Fcrr a.. O acto civil teve como testemunhas 
por parte da nolv o sr. dr. De lo Totta e 
sua. exma.. oaposa, e pelo noivo, o sr. Vlrla.to 
Costa o oxma . .esposa. 

No neto religioso foram paranympllos pelo 
noivo, o sr. Agnello Grasal e exma. esposa 

pelo. noiva o ar. Izidoro La. Porta o exmn. 
<Ospoaa. Muitos e dellcndoe mimos foram 
ofertados ao novel par. 

ASCIME TOS 
O ar. Jo!lo Machado Cunha, feitor de tur

ma. da 4." Dlvlsll.o, em Azevedo Sodrê, e sua 
exma. esposa., acham-se com o lar em fes
ta. por motivo do nascimento de sua prlmo
geulta, que tomou o nome de Izollna., e que 
viu, pela primeira vez a luz do dia em 21 
de dezembro ultimo. 

O sr. Jorge Manoel Gotuzzo, agente em 
Villa Siqueira, e sua e:x:ma. esposa dona. 
Jandyra Gotuzzo, acham-se com o lar em 
festa por motivo do nascimento de seu filho 
Paulo Homero, ali vertncado em 18 do de
zembro ultlmmo. 

O ar. João Baptista Lobo d' A vila., lnspec
tor do Movimento em Santa. Maria, e sua 
cxma. esposa, acham-se com o lar em rea
tas por motivo do nascimento de seu filho 
. Toi\o, ocorrido na.quella. cidade. 

- A 27 de novembro do ano passado ocor
reu em Guassú-Bol, o nascimento do menino 
Wllmar, filho do sr. Ntce.nor VIeira, traba
lhador, na.quella localidade da 4! Dlvlsã.o. 

- O sr. Waldomlro Jorge, do deposito de 
Bagê, e sua exma.. esposa dona Braulla 
Blanco Jorge, acham-se com o lar em tootas 
por motivo do nascimento de sua tllha. Eva, 
ocorrido a 26 de dezembro ultimo. 

FALLECIMENTOS 
Em Santa Marta, nos primeiros <llae deate 

me7., deixou ue existir o rerrovlar~o Solon 
Nunes Moraes, que eriL casado e contava 38 
annos de Idade. 

- No dia 4 de dezembro deixou de exle 
em " Ivo Ribeiro", o condu elo r de trens 
carga Turlblo Rodrigues, deixando vluva 
oxma. ara. Dinorab Oomea Rodrlsues. 

- No dia 30 de dezembro ultimo, tal 
cou em Porto Alegre, o sr. Antonio Borg 
limpador do Posto de Vlalta. de Porto A 
gre. Era solteiro e filho da exma. sra. do 
Mula audlda dos Santos. 

- No dia 31 do m amo mez, fallec u 
Rio Grande, o ar. Elpldlo de Freitas Glbb 
que er11. eletricista da 3." DivisAo. 

Jllra vluvo e deixa. orfã uma f1lhlnlla 
nor do 6 nonos de nome Eta. 

- Com a avançada odade do 80 annos d 
xou de e:x:lstlr em Passo Fundo em 1.• 
corrente o feitor aposentado \'!conto Pore 
da SUva, vluvo. Era o e Unto vrosenl 
de Manoel Marcelino de. Silva. e avO 
Anaurellno da Silva ambos funclonarlos 
3." Dlvi fio o sogro de D mlngos ntbe 
Ferreira o Leontluo Rodrigues Cabra 
f1mclomulo;! tla. 4." Dlvlsl\o. 

- Fal c u no dia. 1.0 do co1·rotll , 
ruguayaua, o trabalhador da VI 

n ute, Octavlo Ovledo. 
J.<;ra solteiro. 

Os Jndlos do Cha 
e a magia 

A magia é parto Integrante d 
indlos Toba- llag6. do Chaco. · 03 deaas 
lmprovletos e qualqu r desg aça o lufo 
lllo sã.o por lles attrtbuldos " acçAo do 
brenatural. Assim, na vida. doa Toba·Pil 
cle3cmponham um papel primordial os 
tlceh·oo e o• eura.ndelros. 

A morte natural não c:x:isto para estes 
dloa o de accordo coro as suas ostra 
crenças ella. é sempre o resultado do 
feitiço. Um methodo que O frequente 
tre os feiticeiros para domill!lr a sua vlct 
consisto em tomar-lhe o esplrlto, emqu 
dorme, prendendo-o em um jaula, o qu4! 
com quo o paciente, segunclo dizem, dosp 
na manhã seguinte, fraco o enfermo . 

Logicamente os íeltlcoiros são consid 
doa como Instrumentos ou lnatlgadol'O 
muitoJ phenoroenos natura.cs. O explor 
John Ama.t, refere um curioso exem(llo. 
corta occasião, os lndlgcnas do jardim 
bagau, morreram de Vllrlola á. excep~l!. 

tres delles. 
O cbofo da região rtue ero um doa 110 

viv ntes e se chamava JiJll (o louco) a 
tlltando que os cachorros <la aldeia he. 
sido en!eltlçados e que eram vehlculo 
maldição quo havia destruido a aldeia, 
denou a n1o1'te de todos. Logo depois, 
tou o segundo chefe Ih·!, a. quem accuso 
haver entoltlçado os cachorros. Acri!dl 
FJII firmemente que havia feito um be 
humanidade ao matar ·o aupposto feltlc 



O FERROVIARIO 

I 

Para a petizada F e r fieviaria ler 
Uma Hlstorla de l ndlos 

- "Flua. você sabe conla.t' algumo. hta
torla de lndlos Y Dll:em Que eles eram mul
to terozes. niio ti? 

- " Ora, menina. Nll.o são horas de hls
t,orla..s! Vil tlorn~lr. 

Plna. a minha bOII. bisavô continuou o 
trabJllho. 

- "Mas eu c1uero que :você conte uma 
htstoria, rpo uiio não. vou tlei~r. , 

- "Bem, vou contar-te t)ãO ,uma lllstoria, 
mRB um caao vcrtladelro, cuJo protl!gouista 
é um Uo meu. 

- " Tio? Qual deles? 
- "Um irmlio tle meu pai , o t>atlre Mot·cira. 
E& uta. 

lia muU.o nos ou ainda or11. lllllnina, 
~utlntlo estA! rato se pns ou. llloravamos em 
l'ur~<J'Iaguâ. M.ou pai Unha um irmfl.o mo
ço qu estudava num Seminario em Portu
gl\1. Um dia lo chegou; vinha visitar-nos. 

Era um ra~az multo bonito, fot·te e mu1lo 
instruido. Chamava-se Antonio Moreira. Do 
e. t>lrlto aventureiro, go!ltava multo do ca
!,;adas, e com alguns cotnpanbolros l)ala dia
riamente a longos passeios do bot-o pelo rua!' 
a(óra. 

Ora, naquele tempo, você deve saber, nln
guem se arriscava multo a tala passeloa, 
porqqe ae ilhas da baia. eram halllta.das por 
iudloa terlveis, da trlbu dos Ca.rljó~. 

Um mallhll, Antonio re!lolveu caçar numa 
das Ilhas mais belas que ele vira dut•aute 
os passeios. Notara na. praia mllharea, do 
passaras lindiss lmoa, e calculára que aqullo 
ali seria uma maravilha.; o sangue portu
guez arras tava-o. Meus pois tentaram dis
suadi-lo da loucura. Sabiam que Iria cor
r.er enormes perigos, pois toda a bala de 
Paranagná estava povoada pelos Carijóa; 
uma fot·mldavel população por ali vlvln. Vo
cê sabe o que são os sambaquis'! Ca..scH a de 
ostras e outros tnarlscos que os. lntllos, na 
epoca da pescaria amontoavam num certo 
lugar, na praia; o. agua e a. terra, coru o 

tempo, formaram sobre :ts conchas uu1a cros
ta, tendo a humldade dissolvido, rctluzlndo
as a uma massa petrificada pelo calot·, fot·
manllo as pedras do que se tem Coito mul
ta cEtl. Pois bem. Foi numa dessas ilhas, 
onde ainda hoje se voem os sambaquis, quo 
o jovem Antonio, deaprcsando torlos os con-
olhos, aportou uma tarde, com sua canoa. 

A trlbu do3 Oarljõa dominava nesses lugares 
e era composta de lildlos aguerridos quo 
4lOmet1a!n depredaç~s constalttcl'l na C:t
pltanla de S. VIcente, declat·ando guena nos 
Oualanazes. O ~;eu rancor pela raça bran
ca originou-se daa expedições que ali passa
'fam á procura de ouro na ~ert·a acima, mo
lestando-os. O mortlcinlo do varias jesui
tas demonstrou a temeridade de por os pês 
naquelas terras. Maa não era epoca de pes
caria, portanto ~ tncijos deviam estar em 
suas aldeias multo distantes da pra.l~, \JMr-

nados na floresta, e assim Autonlo Moreira 
uão viu a ,POSs!bllldade de encontrar-se com 
los, uma v.ez que Iria caçar nas proximida

des da margem, regressando logo que ti· 
vcsse apanhado alguns daqueles belisslmoa 
exemplares voadorea que por sua cabeça 
J?assav!lm. O poente estava cor de ouro, 
rcCietlntiQ-se ppr traz das montanhas, recor
tando os pincaros negros na ~~la clara do 
cêu. Voavam, formando nuvens, bandos de 
papagaios, periquitos, guairâs rubt·os, cana
rios llellsslmos e uma multldllo de outros 
passaras. A praia e~tava d~sorta. ApeQ,as, 
lá distante, palmeiras esbeltas agitavam 
ICJltamenlt.l os seus leques ao sopro do vento 
tio mar. ' 

Antonio caminhou atê um grupo de ar
vores. Passou-as. Caminhou mais, atirando 
om alguns passares. A mata foi-se cerran
do, as arvores cada vez mas agrupadas, o 
cipó enrolado nos ramos tormaudo caprl· 
choso cu!o!tes, pratOt\dOs ilquola hora em 
que o sol deR::qJo.rccela do todo uo horizonte. 
Co~;sou o rumor da marê, e sO ao ouvia. ago
ra. o farfalhar da folhagem. O caçador olhou 
rcceloso já, para os lados; tinha penetrado 
ua floresta solv~:~.gem 1 elnl~tm; che~ou a 
ametlroniar-s ; rtulz voltar, mas alguns lin
dos PaGsaroa retardat1,1rios paasaram ao al
to. Fez. pontaria e atirou. Dois deles cai
nuu, o Autonlo !oi procura-los. Atravessa· 
va tunel,a etc folhagens. Andava, voltava 
para cú., para. lá, procut·ando. Lá a.dlnnto, 
encontrou os passaras, e agora procura re
tornar. Mas, por oudo velo '/ A floresta por
fida., misteriosa, escondo as passagena. O 
·açador anda, anda, julgando já .C!ltar porto 

<la praia. Bua.gana-se, :vorotn. Cada vez se 
intema maia. E ventlo·s'o perdido, resolvo 
dormir em uma urvore e esperar <IUe clar.clo 
o dia, 11ara pro urar 9 camluho. 

No tlia segqlnto anda mais ; como a.lgnlllll. 
coisa •C aontlndo sOtlo, ajoelha-se pnt·a bebe1· 
em um rio de aguM trancas que encontra .. 
Nilo notára, porem, que d·O longo vinha sen
do seguido, o ao voltar-se, estancatla a !lêtle, 
vô u. sua frmlte, tros robustos carljOs, bra
çou cruzados, olhar sinistro. E' levado pa
ra o altlclumcnto, á espet·a da morto. 

Naquela tuanhi.\, a aldeia cal'ijó desperta
ra ceqo, ba.rulhen~a. Grande numero do in
dlos se t•oun1ra 0\11 torno do cacique para 
resolver a sorte l'o prJslonoh·o. Que geno
ro de mot'te lhe seria dado. Perto do ca
cique estü.o sentados os dois filhos: Jurema 
e Plrajá. Aquela estâ silenciosa.. Levanta
se e caminha at6 onde repousa o branco, 
amarrado. Este olha-a, notando que ela ê 
jovem e bela. O semblante tia lndla torna
se meigo, vendo o o)har del.e. Sae. 

Nessa noite foi grande a discussão entro 
pai. e filha. E quando pela manhã, Antonio 
esperava, multo palido, n sentença terrtvel, 
v oMtque chega-se a ele. e entre acenos, ex-

oneri\s, mal! euari\1 
e :vlverl\3 sempre conosco. 

Pa!\saram·se dois auos. Intellgentlsstmo, 
múito 'ulto, Antonio tornou-se admirado pe· 
la trlbu. Bom e paciente, ensinava-lhes, 
tudo o que poda e olea consultavam-n'o a 
r t!spelto de tuuo. Do seu casamento com a 
!ndla, nascera um Ulho, uma linda criança, 
que era o seu encanto, e ao lado tlele e de 
Jurema que o Idolatrava., seria completa.· 
monte feliz, se uma nostalgia, um desejo dG 
voltar aos seus nil.o o atormentasse. Nilo 
nascera para a. selva. 

Era quel'ldo e respeitado. Tornara-se pr.e
oioso para. atrlbu, que o vigiava constante
mente, procurando impedir que um dia ten
'tasse fugir. Pouco a pouco pnrem, conae· 
guiu conquistar-lhe a confiança. Chegou a 
epoca da pescaria e a trlbu estabeleceu-se 
proxhno á praia. Assim, nos seus passeios 
diarios até {~ praia, apezar da vigllancie., 
Antonio Moreira consegue fazer sinais a 
uns pescadores que passavam longe. E ha
bilmente li combinada a fuga. 

ma tarde, orgal11zaram uma festa em 
regosljo ao 1.0 aniversario do seu filhinho. 
Ele rcr. coru que todos bebessem bastante. 
A alegria •Qra geral. Dansavam ao som dos 
luatrut.)lon toa grotescos. Era esse o dia os
colbl4o para a. fuga. Na cidade, todos já 

baij lu.m pelo pescador, t.laquola comblna.çll.o. 

.l!J tHttis(eJLos, sabendo Que Antonio ainda eB· 
ta v a vivo, pt•eparou-se a en1barcação que de
'y!a. traze-lo, a Qual ficou vogando p. uma 
corta distancia da praia, até vo u111al para 
o lll•oxlmar-so. 

A a.Jma do Antonio lutava. COIJl duas for
Ç!UI: uma a ateição que creara l\ jove1n iu
)iia e ao filho, naquela. cou.vlvencia.; outra., 
o desejo podero3o do retorn~~or á clvlllaaçll.o. 
Venceu cata ultima e calatulo a trlstesa da. 
sepa.ra.çi'lo do filho e da bOa. companheira, 
aproveita a d!stro.çio de todos. cone á praia 
e ofnbarca. E r:;oua olhoa tOrn lagrhnall 
quando v s ur~,;lr, no momento em quo BO 

afastavam da prala., a In dia. com a creança 
ao colo. l<.lla dera polu. sn<~o falta e p4Ue, 
g1·Ha, m Ia.grlmas; ajoelhada com o filho. 

l\la3 nada. Lá vae o branco, reca.lea.ndo 
nqucla an gu3tllt. E' então que seus olho!l 
llonorlaados vrcsenciam o quadro que nun
ca rhais havia a sair-lho d rotina. 

Dominando os bons sentlmeutos que o os
J;>oso creára em suo. almll., o Instinto selv:i· 
sem agita a formosa lndla. Dcsespcratlll, 
vendo que uada mais éonsoguta. o odlo sa• 
cutlitt-a, o.pàguudo todo o llmor de mlll e do 
mulher. Tre,vando rapi1lamcnte 'om algumas 
pedras , para quo olo nx rgasse-a. melhor, 
tomou o. criança, ergueu-a ao alto, como uma 
di'Rpedldl\ ao pai, e ae~~rnndo na duas V: -
ninhna llo corpo rrag!l com as suas mtws 
fortes de guerreira, rasgou ao meio o cor
po do !1lho. Na embarcação, um homem ha• 
va ca.ido ao fundo e chorava convulsiYa· 
mente. 

Muitos anos se passaram. Nutn pequenG 
quartp do convento dos jesuitaa, em Parana~ 
gu:l. cuja janelinha dá para o mar, esti um 



ancllo com · vesteá sacerdots.es, olhando al
lenclosamente u llCUAII calmas do Itlberê. 
O vento agita de leve seus cabelos brancos ; 
os olhO'!! parados, eet!o tlxoe longe, lll onde 
o mar, f ragoroso, atira ea ondas espumosa$ 
nas arolae brancas das praiae. De repente, 
baixa a cabeça sobre as miLos .tremulas. Tal
vez. nesse momento, seus ouvidoa escutam 
algun1 lamento de criança, misturado ao ma
rulha!' monolono das vagas a.zuladM", 

..z------------- -i· 
WALDOMIHO JORGE 

e 
))RAULIA BLANCO JOROlll 

va1·Ucipam aos p~rentes • PIISI!0811 

amigai! o naselrueuto de sua tllhlnha 
E-ra. 

JJag6, 26-l ll-935. 

o. rranclsca malte de ouvelra 
No dia a de dezembro findo, obteve apo

sentadoria por incapacidade physlca, con· 
cedida. ~ela. Caixa de Aposentadorias é Pan
eõos dos Empregados da Vlaçlo Ferrea, a 
ern. d. I?J·anclaca Matte de Oliveira, no car
a;o de enfermeira encarregada do consulto· 
l'lo medico da referida Caixa, nesta Ca.pltat. 
D.' Chiquinha, como (I conhecida na lntlml· 
dade, (I vluva do sr. Alrredo Kllnger de 011· 
velra, que foi, por muitos anuos, secretario 
da lntend6ncla Municipal do Montenegro. 

Tenuo sido nomeada. para o cargo a Que 
vimos de reterlr, em 1.0 de setembro de 
1!125, prestou, pois, essà. dlstlncta senhom, 
10 annos 6 quatro metes de bons e lncstlma.
vei!l serviços aos ferrovlarios de Porto Ale
are. 

Prestando aqui a noesa hOmenagem de 
respeito e de admlr&(i!o a que, com dedica
çll.o e solicitude lmpeccavel e com um cari
nho maternal, soube cumprir, com a. mais 
completa fldel1dade, o sacerdocio de qu-e se 
achava. Investida reealtamos, ainda, a gran
de estima de que gosa d. ChiQuinha no selo 
da maioria da ta.mtua. terroviarla. porto ale
grense, que lhe é sinceramente grata. 

Fazemos vol• para. que no remanso de 
teu honroso lar e ao lado de seus dllecto:J 
filhos, possa, ainda, d. Francisca Matte de 
Ollveh:a, gozar longos annos da sttCl> ntll o 
proveitosa. exlstencla, com sa.dde, paz s tran
qu!Udads, como justo premio de quem no 
exarciclo do santo cargo d~ enfermeira sou
be se conduzir com tnexcedlvel car1Dho, Im
pondo-se a. .estima de todos. 

+ 

Representante de .. O Ferrovlarlo " 
Em vlt·tu<le de sna remoção pnra Sanla 

Maria, foi llcenoia.do por um nnno o st·. Mar
cos Alencaetro de Araujo, 1·epresentante1 
1lesla revista em Jacuhy. 

Para subst1tu11-o Inteiramente foi deRig
nado o sr. Celistlno Alvaro Curcio, que jâ 
as!!umtu e$sas tunçOes. 

O FERROVIAIRIÓ 

Iniciação 
Comemorando 

No sa.orarlo das nossas concepç!5ea exie• 
te sempre, entre tantas remlnlcencias, ai· 
s umas preferidas e assinaladas porque 
cousUtuom um verdadeiro paradl&t.na aoa 
nessas praz.eros esplrltuaea onde o homem 
encontra reruglo aos embustes e lntqul
dadee . 

E' sob esle aspêcto legithnamonto chrls· 
tlo que, nas horas de oclo, considerando 
oa acontechnentos da. bt:ttôrla Rto-àran~ 
denee do Sul, rec~nhect um super-homem 
cuJo titUlo não lhe COnfere OblleQ.U!O. 

• 
• • 

Âlnd& nos albores da minha vida, & ex-
1> essão expontauoa doo fatos dltla-me com 
mlnudencla quo, o Utule.do Unha. se de
rtesobrlgado com desassombro em taes oc.or
roncae, taes caaos, etc., come~nllo 8.l!slm 
promissorame-nte a.e lmpressCSes do a.rttcu-
11 ta. 

Decorreu o t..empo e desenvoh·eram-se aa 
al!Titla<les. 

Uorno o sol, tacledo a llumlnar e acQ.ué
cer os mundos, le nllo tardou a remir o 
'ttto Grande com flUa ~n.tellgencla provi,· 
lirnclal, colocando a propria vida em bolo~ 
cau1:1to .Por amor ao saucho e ao Brasil. 
FJ aliado a uma. lmpolute. mognlficlencla 
de caracter·, conquistou a soberania. R!dl 
Grandenso por isso que, consagra hoJe suos 
energias 

1 
A estabilidade do sou Jilslauo e 

l' CO!'g'lllliZS Çii.O do SOU Palz. 
El' energlco quando nec

1
cssar1o a Ulagua

u·ruo quan'do vreclso. 

• 
• • 

Na. monot,onla vequlia.r da minha. impo
~mlnrldade, tenho pQr habito apreciar os 
homens pelo ritmo dos acontecimenloll ~ om 

mutilar a ética nem provocar exceaso2 cu
Jos productos costumo guardar ua intlntl~ 

dad , unlco exlllo onde o homem &olltarla.
meute pod.o erigir o altar d!l conci~ncla 

para expurgar os seus malea ou exultar· 
~e dos seus cometimentos. 

Assim foi que, J!ersonlfiquel no titul!ld u 
uma capacidade predestinada. nllo somsntao 
a governo.r o Rio Grande do Sul ma11, o 
Brasil, e, sob o seu Influxo edltlcnnte, con
tinuarmos a colab01'ar na. obra redentora, 
evitando consequontemonte o f!àgelo n qu& 
oa inimigos do tra.balho que, cl~t..MIIndo 

o que está odlflcado, pretendom, sob a far· 
cn. coruunlstà, amordaçàrem a socleda.de 
bra.Atle!ra o submeter nossos lare11 á mais 
avlltnnte condição moral no labirinto elo 
desamor. 

• 
• • 

Fo.zendo uma elnt.eae entre uuas época.e, 
cone! n1 ainda sob o ponto de vista. psl~ 

quico rJue, numa orientaçi\o r6ta, tecuuda 
e sem o roeDor pntrldo de vaidade, ele pou· 
co preconlaa i multo r~ll.ta; nunoa HQU.e· 

Nl ao.11•1e aeato caTalhel~co tlp 1411t111l~ 

4~ st meemo &. PJI'& maJor re te. tu& 

personalldade ê caridoso. 
Ab11orto naa minha!! ruedltat~es revolto

me !forn a infinita. di!Jtap.cla que me limite. 
do titulado e a slmvllcldade da. minha pro
jeçíio porque, si poseulsse uma pena. elo
quente, !empolgado oe comemor.o.ndo ·aeus 
atos brilhante~~ , verdadeiros ex mpl~ d6 
civismo, le-aldade e a.mor tecer!& com pre
cisão lndlssoluvel o perfil honroso e pro
tnisaor desse gauclt<J forte; o mal~r ge
neral que o Brasil conheceu. 

Mas como eou filho da deeulla, faret co· 
mo a sorte que fenece lnoatl teltâ do tê! 
que absorveu no calvarlo desta vida. 

l<' lorea mni;num, Re~~ patrlae Gri.lnt! 

.Jurntr F i' nU o 
L'. Marl9. Jandro 1188. 

•• *"'- - - ... - --..... - .... ....,. ~ ............ .. _. ......... .. .. """-"• 

Agradecimento e despedida 
Apoaen~ado ~or lnVII.ltdez em aesaA.o do Con
selho Administrativo da Caixa de Apo&e~ta· 
dorlp.a e Pens~es, de 2 de dezembro, venho 
tríJ.zer oo meus slnceroa agradecimentos nllo 
sõ aos dlgno11 membros do citado Conselho 
como. multo e~ parttc:nlar a.o meu chefe tm
medlato e seu dllfno ajudante na 2.• ret~1 -

c1encla onde exe rcia mlnha apa~ada activ1-
ílade. lll torno esse meu ~radeclme~to 

tnmb m extep.slvo aos meus collegaa que 
tanto 1!8 Interessaram por mlm

1 
durante a 

longa. enfermidade que !ui acomettldo. 
A todos, pois, os meus lntlnltos a.gradocl

mentos e ofereço minha resldencla e meus 
trocos prestlmos em Tupacerelan onde me 
ftxel definitivamente. 

Tupaceretan, 26 de dezembro de 19l!lí. 

(a) Maurtclo Soares da Sl!va 

'1-----.--~-- ---~--+ 

1 

I 
! 

NICANOR VIEIRA E ESPOSA 

_partldpam aos parentes 6 peasoa.a de 
suas relações p nascimento de seu fi· 
lhiuho Wilm~r. oco~rtdo a 27 de no· 

J vembro p. p. 

) Guassú Boi 27· 11-9811. 

~--------~---fh 

r JANDY.RA. OOTUZZO 
9 

JORGE MANOEL G01'1JZ~O 

plutic1piiJJI ao11 pe.rentea e a.miiOB, o 
naeclmento de aeu tpho Paulo Homero. 
Vma, Siquelm 18·12.-935. 

A prlmelra Unha telearat1ca do Bra1U f()i 
t~aa\&lur~ •m 1l h maio 4• 1815!. 
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Utilização do carvão nacional em 
Edição prévia para estudos e discuss!o 

Clttssificação 1 - 12 - 1 

CouUuuaxnos on1 oole uumero a. pullllcaclio da allosa tllese 
subordinada ao tllulo aelwa, que o culto e opero o eugonhelro Pe
dro Jtalo Dalle'Ore, a.tn·eseutou no congresso ferrov!arlo de Cam
plull.IJ o ~ara n l]lUtl, nD.D s6 att·ahlmoll a ntteuçfio do corpo tecnl· 

co da Viacfio Forrea, como, lambem, a. de todos n,quelles Que ao· 
nbam com o maior progresso das nossne !ndustrlas entre as IJII&ts 
a do arvil.o, oocupa destacado Jugat•. 

Quadro N.• 11 E!tludo comparativo das ueaa de grelha em fuucçilo do Esforco de TraccAo daa locomottvu 

Numero de ordem - 1 8 

Eeh'flda ... .. .. .. . .................• P. R. ll. New Yot·k Co. New York Co. Deuteche Relebab. Canadlan Pa.clfl 
Typo de loeomoUva. . . ... , . . ....... . 4-6-2 4-6·2 4·6·' 4·6·! ·-8·2 
Anuo de hbrlcaçAo .. . . .. . .... . . . . . 1913 1911 1927 1929 19!8 
Dlaruetro das rodas . .. .. .... ...... . 2.0Si mm. (80") 9.0011 rum. (19") 2.ooe mm. (79") 9.000 mm. (78%") 1.906 mm. ('76") 
At·ea de grelllas :::: A ...•. ..... .. . . 
Esforço de trarçfl.o ::::: T ... .... ... .. 

0,81í P Dll L 

R 
Â. 

Relaç~ - X 10.000 
T 

I ...... ......... 

8,44 m2 
H.600 lba 

1,41i 

----------------=-- -Numero de ordem -

Estr ada 
Typo de locontoltva. .. . ...... . .... . . 
Anuo de fabrtco.çAo ............... . 
Dia metro das rodas ............... . 
Area de grelhiUI c A .. ...........• 

ftJ rcn de traccll.o = •r ........... . 
O,Bil P D2 L 

R 
A 

Relaçllo - X 10.000 ..............• 
T 

Numero de ordem -

E tra~a ..... . ....... . .........• . ..• 
Typo de locomotiva . . ..... . ..... . . . 
Anuo de fabricação ..... . ......... . 
DI m&ro das rodas . .. .. . .... . . . .. . 
A rea de grelhas ;$' J.. . ..•.. • .....•. 
Esforco de traeção = T ...... . .... . 

0,85 P Da L 

R 
A 

Rel&.Gâo - X 10.000 .............. . 
T 

6 

Santo. F6 
4·8·4 

1927/1928 
1.864 m m. < 7 :n 

10,07 m2 
66 .000 Jbs 

1,63 

11 

Can. Pa ltlc 
4·8-2 
1914 

1.778 mm. (70") 
6,154m2 

u.soo lbl 

1,1!9 

6,96 m2 
IIUOO lbs 

1,8 

7 

Nord. Pa trlc 
4·8·4 
1926 

1.8114 mm. (7S") 
10,68 m2 

67 .600 lba 

1,86 

u 

lilrlc 
2-8-4 
1927 

l.'i78 mm. (70") 
9,29 m2 

70.400 lbe 
I 

1,82 

7,67 m2 ,,6m2 8,21 ml 
68.900 lba 4.1.600 lbs n.ooo lba 

l,'U 1,09 1,88 

8 i 10 

Can, Nat. P.R.R, London &: N. lil . R y 

•·8·4 4-8-2 2-8-ll 
1927 1926 19S' 

l.BU mm. (73") 1.829 mm. (72") 1.778 rum. (80") 
7,83 m2 4,49 m2 4,645 m2 

56.800 lbs 6UOO lbs 43.402 lbs 

1,88 1,006 1,08 

13 H 
~ .-

lri 

N. Y.C. L. V. 
Ny N. H & H •-8-ll 

4·8·2 1926/1928 1923 
1928 1.763 mm. (69") 1.763 mm. (89") 

1.769 mm. (69") 7,00 m2 7,83 roi 
6,68 mil 60.000 lbe 44.700 lba 

71.000 lbl 

0,93 1,17 1.21 : 

--
Qun.dro N.• 11 E&tudo comparativo 1las uena de arelha em tuncçlio 4o Esforço de Tucçlo das locomotivas 

-
Numero de ordem - 16 17 18 19 ae 

Eatrada ... . . . ......... . .•... . ...... 
'l'ypo de locomotiva. ...... . ........ . 

-- . . fJ: . ,, 
~ 

Anno de fabrtcaçlo ............... . 
I I 

Dlametro das rodas .. . ... . ........ . 
D ol R. G. U. P. C. B. 1t Q B. L. W. ~ Tn. f'ac. 

j 

4•10-ll 1), t -8-2 4-12-B 2-10..' 8-10-t 
Area de IU'&lhaa :::: A . . . .. ..... . . · · 1926 19811 19&7 1926 1927 
Esforço de traeçao = T . . ....... . . . 1.702 mm. (67") 1.702 mm. (fl7") 1.6116 mm. (8,") 1.613 mm. (68%") 1.800 mm. (68") 

0,86 P D3 L 8,88 m2 10,06 m2 9,86 m8 7,66 mil 9,29 mil 
78.300 lbll 98 .850 lbll 8Ô.IIOO lbe 8Ui00 lbt 88.000 lbe 

R l . 
A 

Rele.çl.o ..- X 10.000 .............. . 
T 1,20 110, 1,09 0,93 l,lll 



Numero de or~em -

Estt·a.da .................•.......... 
Typo de locomotiva ....... . ..... . . . 
Anno do fabricação ............... . 
I>io.metro das rodas ..... ........ .. . 
A1·ea. de grelhas = A ............. . 
E11torco ele tra.cçílo = 'l' . . ......... . 

0,85 P D~ L 

A 
R6laçlo - X 10.000 

T 

F. tre.da . . . . . . . . . . . . . • . ........... . 
Typo de locomotiva ............... . 
Anno de fabr1caçno ............... . 
Dlametro da11 l'Od 11 ........•...••.• 

Area de grelhas = A ...... . .... . . . 
E&torco de tl'acçílo = 'l' , ........•.. 

0,85 P ne L ' 

R 
A 

Relaçl!.o - X 10.000 
T 

Quadro N." 11 

Numero de ordem _, 

Estro.do. .................. •... ...... 
•rypo de locomottva ...............• 
Anno de tabr1caçllo ............... . 
Dinmetro das rodas ............... . 
At·ea de grelhas = A ............. . 
Esforço de traoçlio = T ........... . 

0,86 P D2 L 

R 
A 

Reln,cilo - X 10.000 ....... , ....... 

T 

Numero de ordem -

Estrada ........................... . 

Typo de locomotiva ...• ; •..•...•..• 
Anno de tabrlcacli.o .•..........•... 
Dlametro das rodas ............... . 
Area. de grelhas = A . . . . • . . ....•. 
Esforço de tracçlo = T • • .....•... 

0,85 P D2 L 

R 
A 

Relaçio - X 10.000 ......•.••.•..• 

T 

21 

N. Y.C. 
2-8-0 
1011 

1.000 mm. (63") 
5,25 ma 

45.800 lbs 

1,15 

20 

O. :r, Nm•. 
19211 

2-8-8- l! 

1.600 mm. (63") 

10,08 m!l 
lti.OOO lbs 

0,71 

22 

Mo. Pac. 
2-8-2 
19~ti 

1.600 mm. (G3") 
6, tu2 

65 .700 lbs 

27 

O. 6R. O. 
2-8-8-2 

1927 

1.600 mm. (6!1") 

12,68 m2 
131.800 lb!l 

o,ee 

1020 
l .G OO mm. (69") 

6,53 m 2 
0:1.000 lhs 

• 

28 

P. n. n. 
I-1-B 

1916 
1.1176 mm. (62") 

6,11 m2 
90 .000 lbs 

24 

LIMA 
A 1 
1925 

1.600 mm. (63") 
9,29 m2 

69.400 lbs 

29 

P. R. R. 
1·1· 8 
192~ 

1.576 mm. (62") 
6,6 m2 

90.000 lbe 

0,79 

25 

C&: N. W. 
2-8-4 
1927 

1.600 mm. (63") 
9,32 m2 

711.1140 lbs 

1,23 

80 

r. R. n. 
!-8-0 

mm. (62") 
6,U m11 

49 .200 lba 

1,04 

Estudo coml)Q.ratlvo das nreo.s de grelha em ftmctão do Esrorco de Traccio das locomotivas 

81 

A. T . & ·8. F. 
2-10-2 

1.448 mm. (57") 

5,45 m2 
69.500 lbB 

I 

0,86 

86 

P.R.R. 

2-8-0 

1.422 mm. (56") 
4,67 m2 

42.250 lbs 

1.08 

a a 

c.&: o. 
2-8-8-2 

1926 
1.448 mm. (67") 

10,49 m2 
113.590 lbe 

0,92 

. 87 

c.&: o. 

2-8-2 

1912 
1.422 mm. (liG") 

6,2 m2 

00.800 lbl! 

1,02 

SB 

HORACIO ALLJDN 
2-8-0 

1.448 mm. (!i7") 
6,62 m2 

70.900 lbs 

0,94 

88 

Deutsch Refcheeb 

4-6-4 
1935 

2.300 mm. (909/18") 

4,7 m2 
32.000 lbs 

34 

J. B. JERVlll, 
2-&-0• 

1.448 mm. (57") 

7,6ll m2 
70.800 lb~:~ 

1,08 

39 

13 &: O - Lady Baltl-
mor .e 
4-6-4 
1934 

2.134 mm. (84") 

28.000 lbs 

2,05 

85 

South Af. Ry. 
4-8-2 

l.H8 mm. (57") 
4,6 mB 

89.000 lb! 

1:.~.~ . 

1,15 

40 

B & O - Le.tly Baltl· 
more 
~-G-4 

19~5 

2.184 mm . (84") 

St.OOO lbs 



• 

O FERROVIARIO 

A&alru o proclalnam autoridades na iouaos e oxll'angolras e 
os eusiuamcntos que a pratica. nos tem Indicado. Já em 1906, o 
Ulustre engenheiro João Pires do Rio, Indicava as formas de apro
veitamento do carvão: pulveriação, lavagem e briquetagem. 

itl nLicua, sendo uma appar<Jlhada. para uo ma do carvlo pulve
rl zado o a oulra. para a queima do mesmo car o( porém á gr n I 

e aUmentada. a mão. 

Sendo o fim do presente trabalho, lembrar tambem a conve
nioncla. do boneficia.menlo do can•ão nacional, julgamos desde 

já. simplificai', em parle, essa tarefa, fazendo algumas rcferencla:J 

Conforme ao poderá verificar pelos dados constan tes nos qua
dros Nttms. 12 c 13, o carvão empregado para. essas e pertencias 
·onUnha alla percentagem de cinzas. 

Artm ilo uüo nos cslcndormos demasiadamente sobre essas 
cxverlonclas, faremos uma Lrnducção resumida do respectivo re
lalorlo. 

sobre o cmprrgo uc carvflo pulverizado om Jocomotlvao. 
Elm 1916 c 1()17 !oram ofoctuadus nos E slttdos Unidos d[l. Amo

rica tlo Norlo, exeperiendas comparativa s ont r e 2' locomotivas (Continua) 
r.~·.._..,~ wow -~• 4 • ~ ........ # ._ w ~ ..... ,..,. ..... _. .... , .... , ............. ._ ... ,..., • ._. • ..,._...,_. ... ....._.,."-... '-""'-"'..,......"'+"""•"'ç"".,-:_"'..-.,."'""tor""w"'•"'w~+""'+"'"""%""._"""'""'~"'""'q"'•"',.-""~"'"':i .... ""*"".;t""_,.-.,._.~.,.--_ ... ._,..4,.. .................... :r~""'""%""'"''"' ............................. ._ .................. .................. NV 

O l~NGl~ ' llEJUO AFFONSO A1'J\LillA ~UA· 
DUREIJU, 1\ o I R. JO!O CARLOS l\lA lJRA 
ES'fAO lU~Foll'ONDENDO P:EJjAS CHEl'IAS 

DA 11." c 2.• DIVISôES 

Por se oncoutl'arem em gozo i.lo ferias oa 
Pl'oprletarlos llos cargos, ong'ilnhoiros Fro
llcrlco vou Dock e Homero DIM, [oram de
signados para s ubslltull-oa nessas funções o 
l'ugcnhoiro Affonso Atallba ll1adurolra, es
timado ajudonto da Z .•sub-tllvlvsi\.o ila 3.' 
J lvisílo e o bemqulsio ferrovl;u·io, sr. Jofio 
t')n.r los Maura, autlgo chefe elo Movimento ~ 

o cng." Afíunso A. ~hl!lnt·cll·a 

profu ndo conll · ·<lor dos tWtJumplos pcrU
nen l ;,; a o ll'<tfcgo. 

Qualquer das ilua:; dc:; ignaçõcs, ali;ltJ 111ul
io lwnrosns, foram rcc blt'las com a maior 
S ) mpathia pelos funccionarios das duas Dl
visões om apr ço, onde o cug uhciro Madu
reil·a e o s r. Joà.o Carlos Maum gozam da 
lll aiur sympathia c coniam com a c:> lima ge
l'itl dt•s s eus funccionarlos. 

..... ~ ... 'Yr·• ............ ~""" 

Edital de chamada 
Oonsoantc edital que publicamos noutro 

lu cal do!! te n ulllero, está sondo chamado pa
ra conwarecer, no dia 18 ilo fevereiro pro
rio. ilo trafego, em Bag6, o guarda-chaves 
ximo, ás 9 horas, no escrlptorio da Jnspecto
Alfrcdo Zozimo Cesar, afim de naslstlr o 
processo administrativo a qu& está respon
dcn<l e <lcfon!ler-so da~> accusaçõea que lhe 
fora.m feitas. Não comparecendo, esse pro
c~o correr:\ a sua revela. 

Estão em viaúem de lerias os enOe· 
obelros tbeles da 2.' e 3.• DltlsOes 
VIa toroslre parllu no dia 2 do conenle, 

! l ll1 viagem elo reCl'Cio, para São Paulo, Tito 
lle Janeiro e Minas Gerais, o engenheiro Ho
mero Dias, C0111l)etonte chefe dB 2." Dlvla!lo. 
IT.m sua companhia viajou sua Elxma. Fa.
milla. 

- Tambom no illa 31 de d zembro p. rin
tlo viajou para o eslndo do Paraná, onde fBrá 
nma ostaçüo de curn e repouso, o bemquislo 
engenheiro Frederico von Bock, culto e ope
roso chefe da 3." Divisão, cujas funções de
sempenha, como 6 noiorio, de maneira brl
llumle. O lllufltre engenheiro viajou em 
companhia de seu filho Paulo, c do menino 
Carlos, rli\c to Who do engenheiro Attlln do 
Amaral. 

O eng.o vou nock nnles de parlir npresen
tou suas clcspetli<las ao '·O l•'orrovlarlo", 
geutllc?.a et:~s n que multo nos penhorou. 

Agradecimento 
l\1, nocl Marcclino, Alice, Arllnua, Alci11<t, 

A!lclia, Ara y, Alcclina, Anaur lino, Vivt:~lllo, 
Doralico, Domlngoii Hibciro J•'crrcira c 

Desvios considerados de 
utilidade publica 

l',IS(:aram para os uervlçoa da VIação Fe1·· 
ren, ncando assim considerados de utlllda
rle publica 03 llcsvloa sllundoa uos klms. 
70.174 e 19.300, ela linha de Santa Maria a 
Marcellno numos c localizados no recinto 
ela estação de São Joii.o. Eram usuar1o11 des
ses desvios os srs. Osorlo, Abrantes & Cla. 
o Waibrich e Irmãos . 

'rodos os canogamonlos ou descargas all 
.efetuados serão consiilerndos como feitos na 
cr; to iio, com o praso elo G horas. findo o 
qunl s erão Hnjeltos às taxas ·de estadia .c 
::rmuzcungcm. 

Uma descoberta 
Acaba-se de descobrir 0111 New York, que 

o corpo da miic .encerra certas substanciar; 
capazes de lmmlllunizar os filhoH contra do
enças tacs como a pollomàelite, a tlipllterla, 
a ~carlaUn, e o sarnmpão. O dr. C. McKh
n.un, profesnor ila F'acnldatlc de IIarvartl, 
que dou n. sensacional no lcln, conseguin 
(;llllb"m exlrnlilr dt~ ulrtsc nt.a uma S\lbs t<~n
·ir' rttce, applicada a vnr!os indivíduos ll\08 -

lrou ~;;er um cmcar. prGvcntlvo das ciluüus 
Loonlillo Itodrigu •:; Uabroln1, filho s, netos c!ocn 1~ nu . 

ú genro:; tio in 'llftUCclvcl 

VWI::N'U: l'ERI::Ut VA S L\' 

fallccldo em r. 11'uuilo a t ." do corroulc, 
vem do iHUmo tl'o.ltlll~ agm!lcccr a tocla3 
11 .; ))OS~otUJ •tuc as~:~ ls liralll em t< .o dolorot~u 

transe duruuLo •~ lig im .c 11 rUna:t mo
lcHtia m que o arrcb· lou uo mundo dos 
vivos rtf!HC!le ente li o querido, a todo:; 
tH!UCl!e~ que uos auxiliaram c consolaram 
<;om pai· vras de ·onrorto c uCitLOllcs rtuo 
ucompanlmmm o rntc tão quc\:ldo alé a ul
linm JHOJ'utla a uour:; u Imorredoura gmLll1[tO. 

DESPEDIDA 
'feudo Hldo r movlilo da turma 70, na 

Pnrath~ Pon ·, p:tra guarda-ponte em Pc
loiu.s c n1io mo sobmudo tempo para des·· 
pedir-me pessoalmente dos amigos que ali 
lleix.ei o faço pela presente oferecendo n 
todos meus fracos presUmes em minha no
vu residencia. 

Crc~cenclo Snu11ngo Soccn 

------------~------·-----------------
fech&mento de desvio 

A pnrUr llo 8 do ti zcmbt·o ultimo, o at
tcndcnclo ao que requereu o sou, cnlão, usua
r lu ~:~ r. Luiz Loróa, fico11 fechado ao trafego 
·u do~vio uil uado no kilm. G02, 067, da llnlla 
do 'accquy a Rio Grande. 

O duque e o assasino 
U111 dia, foJ·am d!Y-Ct' no <luqu do Gnlso quo 

um jovem hunguenotc estava em seu cam
>lO om o lntuilo de mata-lo. O duque fo-lo 
prentlcr c inl rrogou-o. 

- • EJ' c 1to que vlosle nqul pnra matar -
mo? 

- J<;'. - Eu o ofendi? - Não. 
- Então por que? 
- E' ftlle o B·enhor ê o mnior inimigo llu. 

minha religião. 
- Pois bem - cllsse o duque - 110 a sua 

religião o faz assassino, a minha mandrt 
que eu o perdoe. - E mandou solta-lo . 

.. 
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VIAÇÃO FERRE A 

Despachos de 24 de dezembro a 11 de Janeiro de t9S6 
Do sr. Dlrcctor Geral. 

Dla 2G 
Fl'ancisco Pena - Agun.nlo OliJJOrtuni

dncl~; B rnardino José l~'lores, Luiz ela lto-
1:111, Antonio Maia Goulurt, Juíi.o Gonçalves 
uo Ollveira, G.r:a.clllano '.Mnriius, lloraclo 
Scotts o li rederlco :Mullcr - Deferidos; 
Santos Martins da Silva - Atlou<lldo; Os
car Luiz Nunes - Niio com;ta que o r.e
IJUerente Wllha (.;ido fUllC 10nario da V. 
rrorrea; André Jorge da Co~ta - Providen
cie-se o pa.gamento; Acyliuo l'croil'a do Oli
veira. o Jardel!no Negromi Pereira - Defo
rlllo; Ramlro Medeiros - Dororid , meuian
t e pagamento. regulamentar do aluguer du. 
t\.rea demarcada; Pedro Moura- Deferido; 
J\ntoniota Blna Ma.cluttlo - Sim; João Po
roim de Senna o Amorlco Zauchi - Defe
ridos; Aldo Guimarães - Submetla-se a 
inspecç!l.o de saúdo; Robol'to Dallo 1 ogar.e, 
Pedro dos Santos, Josô Samuol Amorlm, 
Antilo dB Silva, W uccal11u Rosa e Mauricio 
Sellgman - Deferidos. 

Dla 30 
J~~nestu Piednllo - Indeferiao; DJalnm 

•':lguuder; Mldon - Nílo O posslvol a.ttendet•; 
Manoel Domingos e Fermlno Ferreira dos 
Santos __. Deferidos; Joi.\o Carvalho 2.0 -

Indeferido; O. S. Pinho Filho - Deferido, 
no::~ lermos das informuções; Attlllnuo Ro
drigues d'Ollvelra - Deferido, nos termos 
<In Informação; Podro Danos Coe ta - In
del rido; Clara Lulza do Hollebon - Defe
rido; Accentino Barbor;(t - RecUflque-se; 
Hubcns Pereira Lopof> o Silvio J'ofTo AI vlggi 
-D<l[eridos; Samuel Wecslcr - A' 1.• Di
visi'io pam os devi doa fim;; Josê Gonçalves, 
João Dias da Silveira, Theodoro Valentim 
uos Santo6, Liudolpbo Mello, .hniccto Perei
ra da Sllvn, Ollberto Acostn, Antonio Ro
tlrigucs Saraiva, Brnz111uo Martins do Oli
veira hlnodluo Poroira Amar11J, Adão Silvei
ra Corrêa e Manoel José do Carvalho - Do
Icrlclos; Antonio Arnujo - A' 1." Diviaii.o , 
para os devidos !!ns; Annn Lnlza l•'ontourn 
Delgado - Deferido, mediante pag·amonto 
do aluguer regulamoutar da ârea clemarca
<ln; Iguacio Agostinho Souza e Alicio Me
dina - Deferidos. 

Dia 31 
Aracy Alves - Deferido; DI'. Adroaldo 

Mesquita da Costa - CertHique-so o quo 
pede e mala o teot• das requisições; .hrthur 
Wiederauer - Indeferido; Arthur Alberto 
Lerman - Deferido; Morena Gezatt - At
tenda-se; Obar Zimmermnnn - Indeferido; 
Pedro Ripol da Rosa - Cortifique-so; Lin
dolpho Mello, Valeriano Fernandes, Telmo 
Avoiro, Martlm Verdia, Manoel Severo Fia
lho, Manoel Julio Nogueira, João Dias da 
Silveira, Jordf~o Francisco Muller, Inno~n
clo Geisler Martins, Fel!sbino Ramos, Crea
cüncio Vellozo Cecilia Duarte, Athanasio 
Vieira, Jacob Carlos Schmitt, Ogenia Maria 
dos Santos, Roger Alberto1i, Edison Fortu
nati Pereira - Deferidos; Treln Irmãos, -
lu deferido. 

Dia 4 
Octacilio Elngler, Marino Elcheberg e Gil 

Ribeiro - Atenda-se pela ordem de lnscrip
çA.o; Nestor Bento da Fontoura - Conced~ 
se 20 dias de férias; João Rodrigues da Sll· 

va - Deferido, mediante J.H!.gamonLo tlo ;~olu
guct regulamentar da área dem rcatla; Ma
noel Germano Jung - Conceda-se 15 <lias 
do fól'ias nos termos da informação; Manoel 
Jol\o Barbosa - Deferido, conservando a 
mesm H. t\r a de tcrr~no; Manoel edro Lopes, 
Alfredo Silva, Deocloclo Bandeira e Wald -
mar Soares - Deferidos; Ernesto .Tosê RI
beiro- A' 1.• Divisão, para os devidos fins; 
Colootlno Deolindo - Dcferlc1o, modiantu 
pagamento lo aluguer regulamentai' da área 
clemarcadn; ltomolo Vergara, DI mas F're1rc1 

de Oliveira e Francisco Ttoaactti e outros 
- Dofer!dos; Yacht Club ele Porto Alegro 
-A' 1.• Divisão pura providenciar <lo accor-
do; H raclydes Araujo Braga - Indoforlelo, 
por uüo haver vaga; llamlio Dolf!no -
A~uarde o lnQuerlto que 1:1ertí. vrocedldo; 
Ih•llo Luii: llges - Slm, por GO dias; Tre!n 
Irmãos -4 A' 1." Dlv1oão, Illlra os devldoa 
fi liA. 

Dia 7 
Orc:;toG Pcrlroso I,acerun. - Deferido; Es

plliano Pereira dos Santos - Sim, ~(' IH von-
lmenloa e nos termos ela informação; An

gelo Glullato André Picclni, J!lrnttni Solro
wsky, Carlos de Souza Nunes Hornc!lclo 
Gonçalves Pereira. - Dereridos; J. I. Sil
veira de ampos - Não ó possível attender. 
vitos que a concooei'ío foi feita. atO o fim 
<le 1935; Manoel Germano Iung - on c
!ln.m-sc 15 dlns elo farias nos termos da in
formaçã o; Nestor B{l)lto ela. Fontour111 -
Cone dmu-se 20 dius de ferlaa; Antonio l<'l'U
etJtoHo da RoRn, Pedro dos Santos, Pedro 
Pires Dnlra, Mar·o Pacheco, Manoel F r
nnndos Sen·n, Olympio Fro.nr.IRco ela. Sllva, 
Jofio Jbi!Jno Ulbolro c l<~auslino Moreira -
Dcrcrlclos; Francisco Costn - Certifique
se; Jesus B. Vleit·n & ia. -A' 1." Dlvlsfto, 
~1arn os devidos fins ; Adelloo Gregorlo, JoRó 
Just.J no tl.a Silva, .Jos0 P droso, Tmiltno 
Tlandelrn da Rosa, Innoconclo Flores Sou
~n. , Horacio resconcio da Silva, Gastai Jilrvu 
dos Santos, Faustino Furtado Romeu, l~or
nnndo Alves Pereira, I!Jnucaio Moll'Oilof!, 
.i\clllllos Oliveira dos Santos, Antonio Silva. 
lAlal o Roberto Webcr Krol - DofcridOil; 
A R~dio S. Farroupilha Ltda. - Pague-se. 

Dia 8 
Antonio Gorga- Deferido ; Seraphim Jo

sli doi'! Santos - Attcncla-Re; Abclino Costa 
Aai'I~O - Nfio lla vaga; J .. ourlvnl da Silva 
l1'ormo - Sim; João elos Santos - Será 
at tenclido ovportunn.menle; ; Aluliba de Oli
veira Bl'izola - Scrl\. nttendiclo oportuna
mente; Manoel 'l'urnes Passos - Deferido; 
Antonio reixoto da S!lv Ira - Indeferido 

m face da informação; Antonio Fel!x do. 
Silva, .hntonio Rodrigues Sn.ralvn. e Alo-
handrc ,SJlva Cunha - Deferidos; Celso 

Pratll - Sim, em termos; Horacio Novos, 
Cyprlano Oliveira, Claucto Flores, Boaven
tura l<~erreira Vasconcellos e João Antonio 
Palmeira - Deferidos; Mario José Macha
do - Deferido, mediante pagamento da ta
xa regulamentar; Claudio Pedroso Santos, 
Marciano Oalvão Thomaz, Mario José Fer
reira., Julio de Ol!veira Supper, Lindolfo Pe
r eira dos Santos, Aclalberto Ferreira ds 
Abreu e Adão Silveira Corrêa - Deferidos; 

Adilio d.e Carvalho Ramos - Não é pos
sivel attender; Otto Knape - Deferido; A. 
Knorr - Attenda-se; Sebast!!l.o Raymundo 
ela Paixllo, Pedro Archanjo dos Santos F.", 

Theodoro Pacheco, Luiz AI vos e 1onegundes 
Noronha - De.t:eridoo; Nestor V1llas BOas 
- Sim, sem venclmsntos; Oswaldo Souza, 
ltené Henrique !v,latll'CI, Sabino Oliveira, Joi!o 
Olmiro Machado c Lu!~ Marotto - Deferi
dos. 

Dia 9 
TJJarnrmtino Corrêa, Domiugo::r Ribeiro dn. 

Silva, G ronclo Pereira ele Andrulle, Anto
nio Mnch11do, Octa clllo Conôu. MUitor, M.ar
cll!o Marllns , Iracema Mattos, Ilonorio Ro
drigues e Elisa n bot l'creira - Doforlclos; 
Armour of Drasil Corporntion - A' 1.• Di
visao, para ós devidos Uns; Santiago Mujl
ca & Cla. - Atteucla-so, de accordo com o 
regulamento; Victor Carlornagno - Deferi
do; Antonlo Dora & Cla. Fraeb, 'l'lliosen & 
Cla. Fraob, Thicscn & Cio .. - A' 1.• Dlvisllo, 
vara os devidos fimJ; Heitor EtocheUorrq 
Dlas- Deferido, 38 dias; Avo !in o ll'oldmann 
- Doferldo; Jps~ Lut~ Bapllsta- Attcnda
so, do a ·cardo com a luCorruu~;ã o. 

Dia 11 
l"roúorll·o Sn.ndor -A V. Ji'orrea, nlío l,JI'O

tendo vonrlor lenonos em V. SiquelrP; J. 
IMgar Sccllg - Indeferido; l\liguol Bo1:gcs 
F rlos e Pedro do Oliveira li''rança - Ccr
tlfiau~-so; Andró Hcnr!Quo Schiattfoldt, Al
varo Duarte, IIouriquo Per lrPa, Ocluvlo 
1iodclros Pinto, André Martinez, Erv!no Ll
c:hs, Generoso Vianna, Jorge Ignacio de 
1\ iottrll, Jos6 Ferroh·a, Anapio LopC!; ue Mo
rn.es, Crocencio Vello~o. !•'redor! o Mül!et·, 
Anatol.e Hn.utrlve, Gil Salnt, l\1artln Ribeiro, 
.Jos Bt n·oto do Sá, Vcrlssirno VIeira e Den
.1 <tmin Lerlna ~ Dofcridoa; Th odor o Ge.r
da do Castro - Sim, sem "encimou tos; 
Amaro Amauor- Dcrcrlelo; Ol ym plo Ribei
ro - Sim, acm vencirnento11 ; l•'rancit~co 
Avila. Fortes - Níl.o é possivel attcud 1' 1 
fuce do Regulamento; Mnrcellno Alv<la do 
Oliveira - Deferido, mediante pagamento 
do. taxa. rogulamontar; Manoel t:yvrinno Go
mes- Indeferido; Manoel Moreira da Silva, 
N lalio Ollvelm, Paulino llodriguca d Oll
volm, lllrnani Matrioleti, Jo{l.o Poreirn d~t 
~enna, Marcos Tuja, P dro elos Santos Al
fredo Soarei:! Bnpt!s ta - Deferidos; Al'Y 
Hclnert - Conceda-se; Illearuo MUtl:llor -~ 
Attondc~-se, dCl acordo com n iufo ·mnt;iio; 
Gltilltot·me Ludwig - A' 1." Dlvisào, para o~ 
dovltloa fins; Rcmldlo Dol'tlellcs- lndef<~ri
llo; Walter Laguetle, Joílo Antonio doG Snn
tos Filho ·O Ifypollto UhA.gns eroira. Filllo 
- Sim, por 00 dias; T'ortro de Ol!veil-a 
ll'ran a ___. Altcudo.-se; S111JJno Alves Freh·o 
- Cettlfique-se; Antonio :Uraelro 'l'rlnlln~o 
- Slrn, por 60 dias; ·Joil.o Igunclo Marlouo 
- Indeforitlo, em face do que cllspõe n cii'-
l:ulr I' n.• 341 de 12-5-fi:H; Antonio Ignacio de 
.hndr!ldo - Dcf&rlclo; João 1.1~ pliota elo Al
r•\cltln - Deferido, mcdlaJite pagamento do 
aluguer rogul montar da Lírea demarcada; 
1 ob01to Paz do. Sl!va - Indorerldo; Uum
b' rto Dacorso c outros - Mortifico o dcs
}racho u.nteri l'. Não ó pol::lslvel atteude1·. 
Alfredo Rcnnor - Inde rertclo; Inn Pydd -
Dufcriclo; Gr~mlo Fel'roviarlo A ppollo -
illtondlclos quaulo á installaç~o dn impor
l.nncia do 01$000; A l~odcru.ç;fío das Socieda
des ue Responsabilidade L!mitn<la. das Ser
rarias de Madeiras ele Pinho Sul Il1o Grau
denso - A Coutabll1dnclo. 

Do Elng.o Ch~fc da 1.' Di visão. 11 

DJa 12 
Alvaro AloncnRlro, Julio ll:tM·IJns Do

ckhorn, Apolinario Domingues e José Au
revll De Marchl - Conceda-se; -oito Kna
cltfuss e Heraclydos de Oliveira Vargas -
Deferidos. 

Dia. 30 • 
Democratlno Dornelles de aula - Conce

da-se; Sadi LisbOa e Luiz Affonso de Moraes 
Nogueira - Deferidos; Lady Ivette M!chael
sen- Conceda-se; Waldemar Endres o Fre
derico Dertho!do D~se - Deferidos. 

-



'Dia 31 
Antonio Oclllon da Silva- Dcfor!rlo; Ln!?. 

,. de !<'. Santoi:i, Firmino Burragna, Lourival 
Vargo~;, .Josephina W. Ali gmnzl, Mano I 
OJiv.eira Vianna, Antonio d astro P gus, 
Amaro Fulleiro N •lto, JoHé Schech, Dii'C u 
l'Elr ira !:!untos e nomildes Machado Ferraz 

Couceda-se; Carlos F rnaudes Sertola
Sim, sem v nclmentos; Panlo Machado Soa
I' ~. Sylvlo I<'ornamles V rgnra, I"edro Souto 
Jardim l<'Ullo. Tln!bino J. Santos, Jot o Brum 
e IJJiba l<'lori Drncl<- Cone da-se; II racly
de de Oliveira - Def rido. 

Dla7 
Irmã Sllvana o lrmã Sllvuna - Con ·ouu

se; Alfredo Dueno de Alm ida o Delicia da 
F'ontoura Dagorro - Deferidos. 

Dia 8 
Oontran l\'1. Wickort, Dellcla da Fontoura 

Bagorro ~ Palmyra Hahn - lJ feridos. 
Dia 9 

Aluydo .auúloso - lnd ferido, em face 
da cxtin çilo do prazo para justificação lla 
lic nça; Admar Alm irla Magalhã s- n
ceda-:;e; Sant!oml TeJx.eira e Wolly Paim
quist - im, 3 dias, 1101:1 tennos da infor
mação; Pantaleào Josó Pinto do Moraes -
Concedo 30 rlias; Mario Augusto Oaudonr.i 
- 'onc do 30 dias, nos termo~ d;t informu
çiio; Marino Lupl Duart - 'oncedo 30 
dias; Luiz Rist Sobrinho - SJm, 30 dias; 
Lindau Ferreira Gonçalves - 'Sim, 30 dias; 
João Laydener ela l<'ontonra- Sim, 20 dias; 
Jo~:~é Osorio c Josó Antonio de Figueiredo 
F.o - Sim, 30 dias; Astolpho Francisco de> 
Paula - Sim, 20 dias; Ary Z!lmora, Arthur 
Greppi Jacy Monza - Sim, 30 dias; Ed
mundo Dittencourt - Sim, 15 dias; E•rnes
to Malte de Oliveira - Sim, 30 dias; Ildc
romo~o da Silva Dias - Deferido, 30 dias; 
Elmerita Oso1·io Gomes de Oliv Ira - Sim, 
20 dias; Docelina Morsbach Dias, Dario 
Barth, Carlos Clemente Pinto e Gullhermi
na Maahs - Sim, 30 dias; Cecy Cáceres Sa
na brla - Deferido; Theodol1no R. Rodri
gues D'Avlla, Mario Rocha Mariante e Ju
vcmal T. Machado - Sim, 3() dias; Alaydo 
Gaudioso - Abone-se os dias 28, 29, 30 de 
nov. e 1.0 e 2 de dezembro; Helio da Rocha 
Travasses Jacylla Ferrar! 'arneiro da 
l!'ontoura - Sim, 30 dias; Jurandyr Martins 
ele Souza - Sim, 20 dias; lleracldes de Oli
veira Vargas - Sim, 15 dias; Heitor Matto 
de Oliveira, Francisco Louzada Junior e 
Clerla Cardoso Freire - Sim, 30 dias. 

Dia 11 
Cecio Peres Braga, AI ibiades Bicca de 

Campos, Octacillo Gomes haves, João Mal
dini e João Valentim Barbosa - Sim, 30 
dias; Jorge Baptista, Joã.o Manoel Marques, 
Luiz Elmillo U.eh e Mario Veronesi - Sim, 
2.0 dias; Nicometles de Medeiros Machado, 
Octacilio Avancinl, Paulo Prato, Octavio Nu
nes Pinto, Romero Rodrigues D'Avlla, Rolim 
Pereira da Rosa e Hodolpho Saraiva da Vei
ga, Sy!via Mes~ulta Cardoso, Vltorino Cezar 
Cavcdon e Aracy Alves - Sim, 30 dias; Al
fredo Bueno de Almeida - Sim; Francisco 
Araujo - oncedo 20 cU as; laudio 'l'rin
da de - Deferido; Benjamim B. Santos e 
Alfr.edo da Costa Castro - Concedo 30 dias; 
Antouio Silveira Sobrinho - Sim, em ter
mos; Augusto Corrêa Lima, Alvino AI u
castro, Argemlro Ilha Moreira, Alziro An
gelo ela Silva. Affonso Cllarlier, Alfredo de 

astro Almada e Americo Aureo Barcellos 
- oncedo 30 dias; Antonio Mullor- Como 
r quer; Sadl Lisbôa, Waldemar Endres, Pe
dro Antonio Mucclllo, Pery Silveira, Otto 
Drln •lunann e Jos Got1çalves Bastos -
Sim, 30 dias; José Soares Moreira- Conce
do, 30 dias; José Barreto de Sá e Gontran 
M. Wlckerte - Concedo, 20 dias; Francisco 
l<~reire Sobrinho - Sim, em termos; Gua
racy Garcia Nunes - Concedo, 30 dias. 

o 

Oo Engcnh lro he{ da 2.• Divisão (Tra
r go). 

Dia 24 
'<!sslanc.r Do ppre, Novo Jl;.unl.Juq;o e Dlr

cell Alve1:1 Ma ·hatlo, Silo Sebastlílo - De
l'orldos; A. Gobbo & 'lu., 'ruz Alta - lu
ti ~rido; Pedro Pinto da Silva, Porto Ale
gr , untidio Jardim d Barcellos. Santa 
Mnria. Alberto apuano, 'acoquy, Jos Pe
r ira, Bôa Vistn. do EJ•cchim, Oswaldo Ro
drigues, anta Maria e JofLo ~·rancisco os
ta, anta Maria - Ao sr. Dlroctor G ral; 
.José Nory de Souza, Mar · llino l{amos, 
l~rancisco Cavalcante d Lima, arazinho, 

ristides orrca, Getulio Vargas, Sylvio 
Joiío Alvlggl, Passo l<'undo, Acioly Araujo 
u utt I' r s, Alegrete, !aro Rodrigues de 011-
" Ira, Siio Lucas, Adão Silva, 'a· quy, An
tonio 'ardoso, 'acequy, João Jacy Obino, 
'rut. Alta, Vicente Silvolm, Sauta Maria, 

J só Galvã.o, Santa Maria, Jilmlgdlo 'a1'11cl
ro da J~ontoura, Santa Maria, Atallcio Oli
v Ira, Peclemeiras. J os P clro dos Santos, 
Iclefonso Fontoura, Manoel S rpa, Porto 
Alegre, João Octavio Silva, Porto dos Dou
rados - Deferidos; João Jacy Oblno, 'ruz 
Alla - Indeferido. 

Dia 27 
MuiiOOI Pinheiro dQ Motta, Jwcuhy; Oa· 

ar Alvos Xavl r, oi nia - Aguard op· 
p r.tunida.d ; Victo·r Napoleão 'ai'doso, Ma· 
r! lima - Cancele·se a c nsura; Eu •lydes 
Alves umargo, Santa Maria; Percival Sal· 
danha Dias, Cacequy; Nero Alves Brasil, 
Santa Maria; João Alberto Rossetto, a.na· 
barro; - Deferido; Avelino Fonseca, Pe· 
cll'1S Altas; Ozorio Luiz Marques, Sertfw -

eferido, s m vencimentos. 

Do dia 28 
Mano 1 Sev ro Falho, Uruguayana - Ao 

sr. Direcl<Jr Geral; .João Rodrig.nes Vida!, 
Santa Maria; J. A. Mello & ia., Porto Ale· 
gre - Indeferido; Luiz Silvei r a, Por lo Ale· 
gre - Prejudicado. 

Do dia 30 

Anselmo Maoehi.Hlo Soares, Jacuhy - A· 
guarde opportunldade; Nicolau li dos San· 
t.os Pedroso, Pedras Altas, e EJ'rico Lourdes 
Pereira, Candlota - Prejudicado; Franris· 
co Simões Pinheiro, Pelotas; Percilio o· 
mes, Santa Maria - Indeferido; Ho·n ri 
H.odrigu s, &anta Maria; Antonio Rios, P · 
dr ira; José Nunes da Silva, Carumb'; Ar· 
mando ollas Dcsessards Junior, Uruguayn· 
na; Geraldino de La Veiga, !licequy; Oscal' 
Rezende Waick, Porto Alegre; Antonio Jo· 
sé Solano, Porto Alegre; AlexQnllre Damasi · 
l<'ilho, Pasoo Fundo; Luiz Jos dos Santos, 
Bagé; Eduardo Nunes da Silva, acequy; 
Darcy Rodta, Bagé; Jorge Arthur ]])ngel· 
mann, Porto Alegre; Thomaz Roaes Peral
ta, Porto Alegre; Waldemar Leite de 01!· 
v lr•l, Montenegro; Anselmo Machado Soa· 
res, Dllermando de Aguiar; Gaspar Alves 
Martins, Santa Maria; José Luiz S ar s, 
Santa Maria; João Gomes Jardim, Porto 
Alegre; Antonio Silveira Rodrigues, Port 
Alegre - Deferido; Francisco Ayres lla· 
rão, Pinhal; Caudldo Gonçalves dos Santos, 
Santa Maria; Waldemo.r Barros, Bexiga -
Deferido, sem vencimentos; 

Do dia 2 
Inno oncio Flor-es Souza, Mon.tenegro; Jo· 

sé Bueno, Pa,sso Fundo; João Antonio Pal
meira, Amaral Ribeiro; Theodoro Pacheco, 
Director A. Pestana; Eunezio Molrelles, P. 
AI gre; IIoracio Cresceu io d111 Silva, Dlre· 
ctor A. Pestana; Luiz Alves, Santa M·arla; 
Fanstino Furtado Romeo, Porto Alegre; An· 
tonio Silva L&ll, Santa Maria; Espillano Pe· 
re!ra dos Sa·ntoa, Parecy; Nestor Villas 
Boêls, Bento· Gonçalves·; Gasta1. · Ervê dos 
Santos, Alegrete; Floriano de · Oliveira, S. 

Mario; Ot!waldo 1 ·t, Mo1rt n gro; l•'er· 
nanc!o Alvos Pcre! ·1, auta Maria; LcotlOI· 
dlno José ela Silva, C ceC]uy; Meu gundes 
Noronha, acequy; .Elrnani Soklowe6ky, Ca
rumbé; José Padilha, Santa Maria; Achyl· 
l s Oliv lm dos Santos - Ao Sr. Dir cto1· 
Geral; llector Oscw· 1' ix ira, Porto AI grc 
- Del' rido, 20 dias; .Elmygdio Moutch·o, 
Marllima - In<.lcferldo. 

Do dia a 

.Julio Hibeii'O, Santa Darham; ;rorge Mllr· 
tel! t orrêa, araslnho; Ozo1·io Luiz Mar· 
qu s, Sertão; José Christiano Oliveira, Posso 
Fundo ; Sebastião José Ferreira, Mad1luisl' 
Maino; José Pedro Medina da llva, Passo 
Fundo; João. dro Saldanha, S. B nto; Lui:r. 
Gonzaga osta, Bagé; José Fernandes, Ba· 
gé; Atallba Mattos, S· ll·ta Maria; João 1 o· 
drigues, Sa.pucaya; Gouçalln NascimOllto, 
Mpnten·egro; P r lo Garcia, Mont ngro; Ju· 
v na! Souza, Dlr cLor A. P Ata.ua; João Gou· 
çalv s de Oliv Ira, Po1·to AI gre; Sulferino 
Antonio Andrade, Dir ctor A. P stana; AI· 
fr do Arauj 0 Lopes, Santa Maria; Jullo Sa· 
tyro Lucas, Bagé; Juvenil Fel'l'cira Soares, 
Montong ro; Antonio Silveira RodrigueB, 
Porto Alcgr ; Alvaro Assumpção Prestes, 
Ill·~cho - D rerldos; Ali e Co lho Dutra, 
Porto I gre - Defe1·ido, 30 dias; Olavo 
Sal1lanha de Vargas, POJ'lo Alogro - Idem, 
20 dias; Oscar Marotzky, Porto AI gro -
Idem, 30 dias; Jos Alvares da Fontouro, 
l'CS d~~ FouP'er.íi(r( ..................... . 
Porto Alegr.e - Idem, i<lem; Lourenço· •· 
zar c\.:.1 Silveira, Passo 1!"undo; Aclalberto 
l<'erreira de Abreu, Porto Alegre; Horacilclo 
Gonçalves 1P relra, Palomas; João Alve~ 
Martins, Val d Serra; Av llno Feldmann, 
Alegret ; Julio de Oliveira Supper, Porto 
AI gre; Celso Pratti, Nas.cente; Heitor Et · 
cheberry Di'!ls, Candi ta - Ao Sr. Dlreclor 
Geral 

Theodoro Pacheco, Director A. Pestann; 
Sylvio Leão ela Motta, Rio Gra.nde; Orlanqo 
Bastolla Botti, Cruz Alta.; Moysés PenmL 

inlleiro, Santa Maria - Deferido; Alcides 
Gomes Silveira, Couto - Aguarde opportu
nidade; Juv.en·al Avila Lima, Carvalho de 
Freitas - Indeferido. 

Dia G 

Milton de Mello, Monten gro- Deferido; 
Waldcmlro Ribeiro d Almeida e arlos 
Cardoso ampestrini, annela - Deferido; 
Jo})o Hermlnlo da ilva, Porto A!egr 
Deferido, 3:!0 dias; Amaro eles te dos San
tos, 'outo - Próve prim immente que 
1 eservista; Jo.o Luiz Piquete Co lho e Pe
dro Oswaldo R lchmann, Santa Maria, Ma
noel Pedroso da raça, erro hato e Josó 
Hicarclo ele Mattos, Porto Alegre e Olavo 
Danl I, Di r ctor P stana - Indeferidos; 
'rrajano Severo, inheiro Marcado, Mano I 
Diamantino Ferreira, Passo Fundo, Elisa 

abot Pereira, Palomas, Verissimo Vieira, 
Santa Mal'ia, Olympio Ribeiro, anta Maria, 
Benjamin Lerina, Sço Pedro, Honorlo Ro· 
dt·iguef' , Santa Maria., Amaro Amad r, San· 
ta Maria, Benjamin Martins de Lima, Rio 
Grande, 'fheodoro Garcia c! astro, Beli
zario e Irac ma Mattos, Bagé - Ao sr. Dl
r ctor O era I. 

Dia 7 

Gu l'ino dos Santos Va.gb ttl, São Sebas
tião, João F'emand s Alves, Bagê, Eman! 

1Bartholomeu Vnnacour, Santa Maria, Oswal
do Rodrigues, Santa Maria, Oratulino Gar
cia, L oca di o Lopes, J oi.io Manoel dos An
jos, Santa Maria, Antonio Marchi, Santa 
Maria, João Francisco Araujo, Estiva José 
Antonio Lucas, Bagé, Adolpho Gonçalves da 
Silvr,, Sánta Marli!-,· Deoclecio dos Santos, 
Santa Maria, S!lvano Rios, Santa Maria ·e 
Aldoritldo Pedro Lima, Santa Maria - De-
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VIAÇÃO FERRE A 

Despachos de 24 de dezembro a 11 de Janeiro de 1936 
Do sr. Dlrcclor Geral. 

Dia 2G 
l~l'an is co Pena - Agmnuo opportunl

dud ; B l'Uardino José l~lor B, Luiz (la Ho
I!U, Anloulo Mala Goulurt, João Gonçalves 
uo Oliveira, qra.c111ano .Martins, lloracto 
scotts o l<~rederlco Mullor - Deferidos; 
HOJntos Martins da Silva - Attcmclldo; Os
c·ar Luiz Nunes - Nilo consta que o re
<lnerente 'Lenha t5!<.1o funcclonario da V. 
l~'errea; André Jorge da Co~ta- Providen
cie-se o pagamento; Acyliuo Pereira do Oli
veira o Jardellno Negrcmi Pereira - Defe
rido; namtro Medeiros- Deferido, median
te pagamento .regulamentar do aluguer da 
;\roa demarcada; Pedro Moura- Deferido; 
.Antonieta Blna Mach<lllo - Sim; Joiio P.o
roira de Senna o Amorlco Zanchi - Defe
ridos; Aldo G uimariíes - Subruetla-se a 
inspecçllo de saúdo; Roberto Dali e Nogar.e, 
!>edro dos Santos, Josó Samuel Amorim, 
Antão da Sllva, W ncesluu Rosa e Mauricio 
Sellgman - Deferidos. 

Dia 30 
J!lt nesto Piedade - Indeferido; Djahn;~ 

•'aguudos Midon - Não ó vossivol o.ttender; 
Manoel Domingos e Fermlno Fel'l'elra dos 
~antos ...... Deferidos; Jorto Carvalho 2.0 -

Indef~rldo; O. S. Pinho Filho - Deferido, 
nos termos das informações; Attlllnno no
<lrisuos <l'Ollvelra - Deferido, nos termm.1 
dn lnformaçfto; rodro Darros Co1.1ta - In
deferido; Clara Lulza ele Hollebon - Dof.e
rido; Accenilno Barbosa - Rectlflque-se; 
Hubens rerelro. Lopor; o Silvio Jo· o Alv!ggi 
-Deferidos; Samuel Wecslcr - A' 1." Di
visão para os dovl<los fim;; José Gonçalves, 
.Tofto Dlas da Silveira, Tlloo<loro Valentim 
tlns Santos, Llndolpbo Mello, .i\niceto Perei
ra da Silva, Gllberto Acosta, Antonio Ro
drigues Saraiva, Bmzillno Ma1·tins do Oli
veira h1necllno Pereira Ama 'tJl, Adi1o Silvel
nt Corrêa e Manoel Josil lo Carvalho - Do
rcrl<los; Antonio Araujo - A' 1.• Dlvia!io, 
p<tra os devidos fins; Anna Lulza l•'outoura 
Delgado - Deferido, mediante pagamento 
<lo aluguer regulamentar da i\rea demarca
<ln; Iguacio Agostinho Souza e Alicio Me
<liua - Deferidos. 

Dia 31 
Aracy Alves - Deferi<.lo; Dr. Au ·oaldo 

Mesquita da. Costa - Cerlir!que-se o quo 
ode e mais o teor das requisições; Arthur 
iederauer - Indeferido; Arthur Alberto 

~erman - Deferi elo; Morena Gezatt - At
enda-se; O bar Zlmmermann - Indeferido; 
edro Ripol da nosa - Certifique-se; Lin-
olpho Mello, Valeriano Fernandes, Telmo 
velro, Martlm Vcrdia, Manoel Severo Fla

ho, Manoel Jullo Nogueira, João Dias da 
'llvelra, Jordão Francisco Muller, Innocen
lo Geisler Martins, Fellsbino Ramos, Cres-
cneio Vellozo Ceclllo Duarte, Athanasio 
!~ira, Jacob Carlos Schmitt, Ogenia Maria 
os Santos, Roger Alberton, Edison Fortu
ntl Pereira - Deferidos; Tre1n Irmãos, -
ncleferldo. 

Dia. 4 
Octacilio Elngler, Marlno Elcheberg e Gil 
!beiro - Atenda-s·& pela. ordem de inscrip
ão; Nestor Bento da Fontoura -Conceda
e 20 dias de férias; João Rodrigues da Sil· 

va - Deferido, mediante pa.gamonto tlo t~lu
r;ucr regulamentar da. área demarcada.; Ma
noel Germano Jung - Conceda-se 15 dias 
do fúrias nos tet·n1os (la in!onna~:ito; Manoel 
Joiío Barbosa - Deferido, cons&rvaudo a 
mesma ár a do terreno; Manoel edro Lopes, 
Alfredo Sllvn, Deoclecio Bandeira e Wald -
mar Soares - Deferidos; Ernesto .Tosé Ri
beiro - A' 1." Divisllo, para os devidos fins; 

olesllno Deolindo - Deferido, ruodia.nto 
J>agamcnto lo aluguer regulamentar da árcu. 
demarcada; ltomolo Vergara, Dimas Freire> 
de 011 v eira e Francisco rtossoitl e outros 
-·- Deferidos; Yacht Club <lo Porto Alegre 
-A' 1." Divl!;ão pura providenciar de accor-
do; H raclydea Araujo Braga- Indeferido, 
por ullo luwer vaga; Itamrw Delflno -
Aguarde o lnquer!to quo l:lcr{~ vroceclldo; 
Hello Luiz Ilges- Sim, por 60 dlaR; Trt!ln 
Irmãos -1 A' 1." Div!aflo, pura os devidos 
flllfl. 

Dia7 
Orcr;tor; Perlroso Laeerdn. - Dofcrluo; EJ~:~

p!llauo Pereira dos Snntos - Sim, {ient vcn
cimE>ntos e nos termos do. informação; An
gelo G!ullato A.nclrê Plcclnl, Erna.ni Solm
weky, Carlos de Souza Nunea o Horo.ell<lo 
Gon~;nlvea Poroirn - Deferidos; J. I. Sll
velrn de ampos - Não (l possivel o.ttcnd~r. 
vltos '(tue a. concoosã.o foi feita nt.ê o [Jm 
de 1935; Manoel Germano Inng - on c
d(Ull-se 15 dias do ferias 1101:1 termos da in
l'ormução; Nestot· Bento da Fontoura -
Concedam-se 20 dias de ferlaa; Antonio Jt'ru
ctaoso da RoF>Ft, Pedro dos Santos, Pedro 
J>ircs Dnira, Mario Pacheco, Manoel F r
nnndea SerrR, Olympio Frnnclsco do. Silva, 
.Tofw Jbllino TUbolro o Faustiuo Moreira -
Dcrcritloa; Jl'ran cisco Costa - Certlfiq no
se; J'esns B. VIeira & Cla. -A' 1.• Divisüo, 
~1ar os devidos fim1; Adolino Gregorlo, Jos6 
Justlno da Sllva, .Tos(, P droso, 'frninno 
Ban< eira <ln. Rosa, Innocenclo Flores SOlt
;~n, IIornc!o rescenclo <la Silva, Gnat,il Flrvú 
um1 Santos, Faustiuo Furtado Romou, Iror
nomlo Alves Pereira, Euuoaio MolrolleA, 
.1\clllllos Oliveira dos Sfmtofl, Antonio SHva 
Loal o Roberto Weber I<rol - Deferidos; 
A Hadio S. Fa.rrouplllw. Lt.du. - Pague-so. 

mas 
Autonio Gorga- Deferido; Seraphim Jo

sé doR Santos - Attenda-se; Aboliuo Costa 
A1trn~o - Nflo !la vaga; r~ourlvnl da Silva 
l~orriio - Sim; João elos Santos - Será. 
a! tencli<lo Ol>Portunn menle; ; Atnlil.Ja ele Oli
veira Bl'lzola - Ser!\ nttendlclo oportuna
mente; Manoel Turnes Passos- Deferido; 
Antonio relxoto da Silv~1ra - Indeferido 

m face da informação; Antonio Felix du. 
Silva, Antonio Rodrigues Saraiva. e Alo-
handre Silva Cunha - Deferidos; Celso 

Prnttl - Sim, em termos; Horaclo Noves, 
Cyprlano Oliveira, Clauclo Flores, Boaven
turn Ferreira Vasconcellos e Jolío Antonio 
Palmeira - Deferidos; Mario José Macha
do - Deferido, modlante pagam nto da ta
xa r.egnlamentar; Claudio Pedroso Santos, 
Marciano Galvii.o Thomaz, Mario José Fer· 
reira, Julio de Oliveira Supper, Llndolfo Pe
r eira. dos Santos, Adalberto Ferreira. de 
Abreu e Adão Silveira Corrêa - Deferidos; 

Adllio de Carvalho Ramos - Não é pos
sivel attender; Otto Knape - Deferido; A. 
Knorr - Attenda-se; Sebastião Raymundo 
da Paixão, Pedro Archanjo dos Santos F.•, 

Theodoro racheco, Lulz 1 vcs e Mouegundes 
Noronha - Doferldoo; Nestor Villtts BOas 
- Sim, sem vencimentos; Oswaldo Souza, 
H.on6 Henrique Mauro, SaiJino Oliveira, João 
Olmiro Machado .o Luiz M:wotto - Deferi
dos. 

Dia 9 
Diamantino Corr a, Dmnin.;o~ ni!Joit·o tltt 

Silva, Gcroncio Per ira elo Andrade, Anto
nio Machndo, Ociacllio onõa. Mi.\ttor, Mp.t·
cilio Ma1·tlus, Iracema Mattos, IIonorio Ro
drigues e Elisa Cnbot l'crelra- Deferidos; 
Armour of Drasil Corporatlon - A' 1.• Di
visão, para ós devidos fins; Santiago Muji
ca & Cla. - Atteulla-se, de accordo com o 
rogulamonto; Vletpr Carlomagno- Deferi
do; Antouio Dora & Cln. Fraeb, 'l'lll~en & 
Cla. Fraob, Thiesen & Cfa. - A' l." Dfvls!Lo, 
para. os dovlclos fin~; Heitor Etoclleborrq 
DilUI ~Deferido, 38 dia.~; Avelluo l~'eldma.nu 

Deferido; José I .. ui~ Baptista- Attonda
so, do accordo com ~ infonnoção. 

Dia. 11 
l<"relicrlro Snnd r -A V. F rrea, nflo JJI ' -

tendo vonrler terrenos em V. Siqueira; J. 
I1clgar Scolfa - Indeferido; Miguel Bopgcs 
F rtes e Pedro d Oliveira l~rança - Cer
tlflquo-so; Andró Hcnrlqno Schla.ttfolclt, Al
varo Duat·te,. Henrique PerelrPa, Octuvlu 
liodolros Pinto, André Martiuez, Elrvlno Li
chs, Generoso Vianna, Jorge Ignncio ele 
Il1oura, Josó Forroira, Anap!o LopCfl de Mo
raes, Crocenclo Vell011o, Jt'redori o Müller, 
Anatole Hautrive, Gil Saiut, Mnrtln Hlbeit•o, 
Sosé Barreto de Sá, Vcrlsalmo V!o!ru e Ben
.larnin Ler i na - Deferidos; Th odor o Gar
('Ja elo Castro - Sim, sem ''encimou tos; 
Awaro Amo.uor -Der rlclo; Olymplo Ribei
ro - Sim, som vendmento~; 1rrnncisco 
Avila. l<~orios - Não é possível attcuder Pl 
face do negulamento; Marcellno AIV<l& de 
Ollvoira. - Deferido, mecllmttc pagamento 
da taxa. rogu!u.menta1·; M nocl C)iJ,)rlano ao
mos- Indeferido; Mal oel Moreira lln. Silva, 
N iallo Ollvelra, Paullno Undr!guca d 011-
volra, Elrnu.ni Maffioleti, Joil<> P rolro. de 
tlenua, Marcos Tuja, r dro do?J Santo01 Al
froüo Soares Daptlr.iu - Deferidos; Ary 
Helnert - Conceda-H e; IliC[ rúo M iltlli r ·
Attondtt-se, de acordo com a luformuçiio; 
Cuilll rme LUllwlg -A' 1." Dlvi!lâo, para os 
dovitiOB fllli:l; rtemidio Dornelles - lndef<Jl'i
do; Wnltor Laguettc, João Antonio d s S H
tos Filho ·O Hypollto Chagns .Pereira Fillw 
- Sim, por 60 dias; ro<iro de Ollvoh-n 
Fran<}a - Attcuda.-se; S111Jluo Alves Frelro 
- Certifique-se; Antonio llraeiro Trln\ln<lG 
- Sim, por 60 dias; "Jo:lo Ignnclo Mnrlauo 
- Indeferido, em face <.lo que (l!I:!J,)Õe a ch·-
< ~ u!; I' n.• 341 <lo 12-5-U::i; AntoHio ~gnaclo de 
Anlll'ade - Deferido; Jo!to Bapli~ta de Al
JllCidn - Deferido, metllMio pugamento do 
nJuo·uer rogul monta~r da tirea demarcadB; 
1 aberto l'a.z da. Sl)v - Indeferido; Hum
berto Dacorso o outro~; - Morllflco o dos~ 
I>acllo unterl r. Nilo é possive1 attender. 
Alfredo ncnnor - Inderortdo; Iun Pydd -
Dofcriclo; GrElmlo Ferrovlario .Appollo -
Ailondltlos qnullto á infJlull~ç.i u <la llnJ>Or
lnncla de O lfi)OOO; A l"cclero,~fio <lus Socieda
des ele nestJOnsabilldadc Llnila<lu. das Ser
rarias de 1\lndclrao ele Pinho Sul nio Gnw
denae - A Contabll!da<le. 

Do ;Elng.o Ch~fQ da 1." Divisão. 

, Dia 12 
Alvaro Alenco.fltro, Julio Martins Do

ckhorn, AJ,lollnario Domingues e José Au
revll De Marchl - Conceda-se; -ofto Kua.
clrCuss o Heraclytles de Oliveira. Vargas -
Deferidos. 

Dia. 30 • 
Democratino Dornelles de aula - Conce

da-se; Sadl LisbOa e Luiz Affonso de Moraes 
Nogueira- Deferidos; Lacly Ivette Michael
sen- Conceda-se; Waldem.ar Endr.es e Fre
derico Dertho)do Do_~se - Deferidos. 
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feridos; Otllia Sansono Boi·ba, Porto Al -
1-\TC c Jos Celeste Andrcatla, Porto Ale~J·e 

Deferido, :i o dias; Orestes Moraes Men
dcH, Porto Alegre e Almiro Coelho, Porto 
Alegre - Deferidos, 20 dias. ' 

Dia 8 
Ello.Y Blltcnconrt, Bento Gonçalves, Vlval

dlno Peres <le Oliveira, Pa&so Fundo, Oswal
do l~loreR, Passo 1< undo, Acelino Gon çalves, 
l'aflt:\0 l<'undo, Jos~ Saldanha de Carvalho, 
Hag6, Therencio Paulo, Suspiro, Nazia~~:lno 
Ullvclra, Bag6, Sentflm orrêa Gulmnrãc~. 
Santa Maria, João Manoel Alv s, In s iJectot· 
Uoulart, P dro 'ol'l'ea de Oliveira, Oarl
huldi, Ramlro ]!~ I I'·OS da Silva, Direct.or A. 
Pestana, Oswaldo de Souza Ferrão, M. do 
Taquarr. P <lt·o Oswaldo Relchmnnn, Dircc
tol' A. PcAtlwu, Cleto Braga Jtlbclro, Porto 
AICf\'t'c, Manoel Magalhães, Po1·to Alegr , 
'l'hal A tl c 'ampos, Porto Alegro, P ercival 
Saldanha ])las, Caccq\~Y. Ludgcrio Marthu:l, 
!::lão ,loi1o, mstevão Duarte do Amaral, San
ta Maria, Joã.o Jos6 dos Santos, Alegrete e 
C:t 11 roso Hodrigues Mau rente, Bagê ~ Dc
rcridos; ' i ero Ramos, t:lanlo Angelo, llorio
<lante Pinto, Santa Maria o J<,cl wlges Garcia 
lia l1ol:la, Porto Alegre - ln ~:~crova-so; Mar
c;al 1~ rrelra do~ Santos, Marccllino lttuno~:; 

Prejudicado. 
Dia !J 

Walfrirlo los, ltoRario, ll o11l'lquo Pe t·elra, 
Santa Maria, Aclmat• Sou1.a, Parecy, Alvaro 
Duarte, P lotas, Joiio Onofre do Nascimen
to, Couto, I~ran illco Montano Junior , Porto 
A logro o Andró Jlour!que Schlolfeldt, San-
11:1. Maria - Ao s1·. Dircctor Geral; Ali i'\ o ele 
Oliveira. 1r1oreH, 01:tu.vlo Lima, Flavio All 
do Ollvoh·a, llia Granel , Domingos Bran co 
JUbas, Hio Grande, H eitor Pa heco, Hlo 
Orando, B rnanlo Luiz Rodrigues . Hio 
Grande o J<Jgbcrto Co brai L owis, Jacnhy -
nefcl'idos; F1·ancisco Pedro Mothoy e Ca
brlel Machado tia Sllv!L, Santa Maria - Al
I ndidos; Ney França, Juncção o Ma.nool 
Pinhei ro ela Motta, Ja •nhy - lnsoreva-1:1o; 
0JI(lino Lopes, oPrto Alegre - Deferido, 15 
dln!i; Jo~ó Teixeira do l<Jsp!rito Santo, Porto 
Alegre, Jofto Odorico Magalhães, Porto Ale
gt·c, Janctyr de Oliv Ira KlipJ1, Porto AI gro, 
.JoHú Luiz Avlla, Porto Alegr e IIypolllo 
('hagaK Pereira l!'llho, Porto Alegre ~ Do
lorido, 20 dias; Am rica Couto Os orlo, Porto 
Alegre c Oscar Leite do Amaral, Porto Ale
gre - Doforldo, 30 dias. 

Do cng.o Chefe da 3.• Divisão. 
Dia 27 

.João MaRsia, Olmiro Severo, Antonio elo~ 
A nJnK Uurdoso, Marcello Lopes, It·inou Oon
<;alv f\ do Mello, João DaptiRLa tia Malta, 
Antonio T•'lores, Orlando Si lveira Chiamtto, 
.Jo~:~é H.icarrlo, 'Willlbaldo S ·hnller, Q~;orio 
Carvalho ela Silva, M~U'C'Ilio MarllnR, JoHé 
llcnri(JIIe So ltl era, n mctl'lo Dntra, Aulunio 
Otlllon da Silva, João Mujica, All'redo Mu.il
c·a, Arnold 'al'los Hoos, ('al'los Josó Loman
do - Deferidos; Flot·lshollo Fonse a, Diogo 
Domingm; CaJlel lctl, Adolpho GonçalveH Fi
lho, Ignaclo Agol::llinho Sonsa, W enccRl a u 
!tosa, João Ooulart, A I!C'iO Medina, Manoel 
Marccllino da Si lva, Manoel Portc r - Ao 
t;t'. Dlrecior Geral. 

Dia 31 
Paulo H.omeu Fmnmtl, A doi pho l~cllrln, 

r.;rnani Mafflolelti, Antonio Xavier dos San
tot:~, Bento de Oliv ira MarqucR. Uonorlo M. 
Hotlrlgu R, Julio Farconelll !tache, Leão 
{,azarlnl, Luiz Zanini, Mario Machado Soa
re~:~, Victorlo Faraon, Trajano da Silva 2.0 

- Deferidos; Manoel Fernandes Serra, ar
los Germano Witzel, Joaquim Pereira da 
Co~:~ta, Theodomiro Menezes dos Santos, Ma
rio Pacheco, Pedro dos Santos - Ao s r. 
J)irector Geral; Astroglldo Moraes, Redu
zi no Manoel Lopes, Arlindo Ribeiro da Luz, 
Manoel Alberto da Silva, Antonio Proença 
ele Lima, Lourival Lima, Antonio de Campos 
Duro, Ricardo Malmaceda, Luciano Domin
gos Fazia - Deferidos; Juvenal Luiz da 
Silva, Elvarlsto Teixeira do Amaral , Anto-

\ 
nlo FructuosÓ~ cla Rosa - Ao sr. Dircctor 
a rui. 

Dia 3 
Ca!'los do Souza NuncH, Audrú Picclnl, 

Pantaleão P.ereira., Pedro Archanjo dos San
tos - Deferidos ; :F'ermlno F lores, José Gas
par Lourenço Peres, Nacton Bt~ys , Domin
gos tia Silva, Ozorio Marchand, 'Alpheu v. 
Jlodri g ues, Antonio lt. da. Rocha, Argeu 1r. 
Hilta, F loronlino Alves , João Antonio Bar
hosa, Lionte Freitas, Manoel 1<~. da Sllva o 
Sccundiuo Ayrcs - Deferidos. 

Dia 4 
Antonio Machado, Oclacilio CorrOa Mi.ln

tcr o Marcilio Martins - Defcl'idoa. 

Dia 10 
W'ft lter R. de Souza Luz, Doocl ociano Ma

rio Hoclla o Manoel 'l' rinda.de ela Silva -
Ao sr. Direclor Geral; ePdro Molhei, Emir 
Pereira Soares, Castor Miragem, Oscar 
Schwarnltz, Solembrino Almeida, Maul'l lo 
ele Olivei r a li'Ioros, Al cides de Moraes Bt\r
ros, Mario Costa de Oliveira, Piraglba de 
l<'rentas - Doferidoe. 

Do eng.o Chore da 1." Divisfw. 

Dia 21 
Halbiuo Gonçalves, Dcrnartiino Oliveira, 

Anlenor Roza Farias, 'irilo Perpetuo d'Avi 
la , 'ocllio Duarte, João Llberalo Alvos, Léo 
l'i •ciui, Josõ Martin s, Lydlo Alv s, Ol egarlo 
Hodriguef; , Alfrides Oliveira Souza, Dlnlz 
J•'nt ll ·iaco da Silva, Josó r"'u iz Pereira e Na
lalio do Oliveira - Deferidos. 

Dia 26 
Manoel War~onthim, Pedro Martins, 

Odtnflt' Quadros Alhayd , 0HW<tltlo NunoK, 
l'omnilio fioclrlgue tl dos Si:lnloH, Olymplo 
Jo'runclsco Silva, ' luudio Florms, Joã o Anto
nio Pnchoco, Gilberto Acosta, Francisco An
llllt es Mie !l i, 'arlos Is quicrclo, Bapti HltL 
Salvo, Hamão Souzn, Dirceu Avila, J os 
Marllnl:l, Mnnool Tiomandes R orlrlgu es, 
Olmpio Barbm:a, Manoel Lop H Saldanha, 
Jr.~ tc vam Olivoit'll, JI nne~:~ lia Go~La Cantu
cho - Dcf ridos. 

Dia 30 
Albi110 AIOI HIO Di ·ko l, FranC'IH ·o ficbilh a, 

,Joiio l~e li cidarlc lia Silva, Mario José l!'or-, 
r oira., Zcfer ino Araujo, Francisco do Silvo, 
Domlino Pereira de Aguint· Josõ Jtamlt·o 
Conc :: iç[to - Dor ridos. 

Dia 31 
lrin ' ll Grof\'orlo udilhu, oJ<~quiJn tle Oli

veira 1.", Vai rio ttoclrl~;uos, Edual'llo 'Ma
chado Moilo, Manoel Warghenthim, Simpll
t·io r.ont;ulvel! Eliziario Mauocl Silva -
Doi' ridos. 

Dia 2 
Av 11110 l•' t·cut ça Ollveim, Oclavio N nu os 

Mn nl'H, .Jovolino de Oliveir11 , .Jacob 'l'url P;u
quato, Nic~ola Vieira, Marcino José Maciel. 
Joiio Plinio lloA<t, l<)mllio lgnncio (los San
to:;, .Joiio F'ranciRco doK •Sa ntos, Jollé Boni 
I'<LI:io Silva JO I:!ó Olmlro Fcncira. - Dofo-
riclon. 

Dia:: 
Augusllnho Raptl s la tia Silva, Arntu11do 

Oliva, ArUio Primitivo Marques, l~ercliuand o 
Avila, Paulo F err ei ra da 'osta, Oscar Dic
, 111 r , Arthur .Juppon e Olmo Luiz de Vur
gas - Deforltlos. 

Dia 6 
Alic·o de Sou1.a PrateH, Mario 11'oJ'IHUHi ot> 

GomoK, Allplo Oollçalvct~ Santos, Jacob J a
coby Filho, Domelrio Dias da Silva, Flori 
mundo Calovy, Francisco noclriguos da Sil 
va c Rosallno Soares - Deferidos. 

Dla 7 
Luiz Nunes da Silveira, Fructuoso Baplls

ta elos Santos, Rissle ri Dalmlna, João Fran
cisco Onmargo 1." e Cccillo Fernandes Soa
res - Dororlclos. 

Dia O 
Eucldes Póvoa, Manoel Antonio 'l'eixeira, 

Dulcino Dias d.a Silva, Pedro Valencio, Dal
miro Menezes Prado, J oão Fernandes Er
nesto Andrlottl, Josê Francisco de Mattos 
- Deferidos. ·· 

terveiaria 
tonünental 

• 
DE 

Bopp, Sassen, 

Ritter & Cia., Ltda. 

Recommenda as suas cerveJas 

Continental, 

Becker, 

Diana, 

Elephante preta, 

·Hercules, 

Negrita 

e Ritter-Stout 
(Cerveja de in,·erno) 

Porto lleúre 
Telephones- 4848-5969-5086 

- ..... , ... 4 4 V 4 4 4 4 4:;; YY\ 



• 

ORGÃO DOS EMPREGADOS DA VIAÇÃO FERRE.A DO R.G.Sut.. -PUBLIOAÇA.O OmNZENAL 

PORTO A.LEGRE - "R.6.dot.fliL 

REDAÇÃO: THOMPSON FLORliS Clrculn em todas as Estações da Vla~ão Ferrca GEREN'rE: .1X'l 'OX10 L. GONÇ. l lXFJ 

N.0 488 Porto Alegre, 1 de Fevereiro de 1936 

A NOSSA COOPERATIVA 

E, cola Masculina de Artes e Officios - Santa Maria 

Secção de :Escu1ptura em madeira - Trabalhos apresentados 
na .Expo ição Farroupilha. 

GR 7G Ofi c. Graf. da Liv . rlo Globo - Porto Alegr e 

Anuo XV 

2 



O FERROVIARIO 

Saibam Q uantos,, 
( > din 1 i de janeiro de 1 CJY1 ~erit g-ratamcnll' re

cordado por todos os bons riog-rand •nses qn<' s ·mpr<.' 
•onlnrnm e n~o ;tlimenlaram outro dcscj l sinfto u de 

1·cr terminada. de vez a lula ingloria em que se deba
tiam os trt•s grandes par
tidos Liberal, ·Repu h I i ca
no e I ,ih rtador. verdadei
ra:-; f orças ela opini~to pu 

hlka · que nii.o tinham 
conjugitdos os seus cs
f orços pa m o hem co

mum. 

:\ s armas c-;Làtl cnsan
lhaclas, embora cada par
tido tenha ficado ·om a 

sua autonomia clara e pu

sitivamt•tlt · cl ·finida, c 
unt t111tco p:.:nsamcnlo a 
todo-; •ntpolga na hora 
~omhria por qu passa a 

nação, vitima d 111aus ele
mentos rtuc 1rftmentc pre-

tendem suh1 erter o orcll'm das cr1isas. o ctual se traduz 
no hinomio f •liz: I 1az c Trabalho. Sem o primeiro 
nada st• pócle realizar o ~egundo assegura a pu
jança da nos~a ricpwza e o pit'no cies<'ll\'ol 1·inwnto elas 

nos~a: forças t•concJnticas. 

Sohrt• tão feliz t·gidc. o l~io Crande do Sul atingi
rft. pnr rrrto. rapidamente. a!'> ntlminancias de 11111 gran
de dc.;afogo que as suas jl()Ssihilirlade,; srm Cllnla. sl·gu

ranwntr o prr111item. 

I~ "~S<.' (· un1 motivo de jubilo in<lisfarçavel. 

llotm·ns ela 1\:mpcra ele unt Horge,.; de :\ lcel·iros, 
o pnlitko sem ntacula. (k Flor ·s ela Cunha, a li<iima 
expressi'w da fidalguia gaucha, dt• Raul J>iJla. o ickalisUt 
ruro. aliados. presos :10 me~mo ohjdi\'o ck paz c tra
balho. poderiio realizar, com a eficiente colaboração dos 
sttts disciplinados partidos. a obra grandiosa e por to
dos ;ltlsios<lmcnte esperada elo no,so maior prugresso lt<t!\ 
suas mais 1 ivas manifestações. 

I~ ·::.tanws ·erto . ., que aq ,; membros do g;i1)in te ck 
rottccnt raçfto. sobrar{to predicados para realizar tüo I -

nc·nwrita ta r e f a. 

J>or fim. apús um hiato rcpl ·to de surpresas eles-

• 

·<,tlCLrlatltC'-. de atJ<~ustia itlc •rteza. o nosso amado 
l(io (;ntncil'. terra de tantos h •róis. retomarú o ritmo 

seguro da. suas pulsa ·ões qu • resultam sempre no maior 
IJcnt comun1. 

Foi ~·sse o sonho bom que Flor •s da ('unha sempre 

·Jt·alentmt. Chd e de um grande pa rticlo pulit i co, vitorio
su em trcs me111oraveis pugnas eleitorais. a situaçã po
deria cunt i nua r no •staclo em que se encon tra v a. Mas, 

''mhora {orte. consciente do seu r ai presti~io. (.[UC r -

J.<Jltsa lltlllla rranrle mai ria que lhe é inteiramente d 1'0-
tada . ·s~e hon~t•nt, que S<.' governa principalm ' tlle p ·lo 
cora<:üo. o nobre nrgCto que não f a lha nem 111 •nte nunca, 
abriu os i>ra ·os num grande c fnttcrnal ampl·exo e cha
mou para colaborarem na obra grandiosa que encetou, 
e esplendiclamentr vem realizando, os nobres partidos 
qur f()rmam ·t não menos digna Fr nte-l nica, que abri
gn em s~·u ~cio uma elite <i<: valores positivos. I ~ a C>po
.siçiio riograndense. não por meio ele um conchavo. qttc 
'-'1 ia oprobio-o l' imperdoavel, em troca de f<.ll'ures qu" 
niio poderia tll'111 clen?ria pleitear. c sim 1 or um acordo 
altnntl'i1l' honroso. em igualdad de cottdic;õrs. vem 

pn .. •s tar seu eficiente C'Oncurso :Lo gc)\'cnw, na realizaçào 
d • uttta tarefa cujos r ·sultados são facilm •nte 1 re1·isi-
l'l'IS. 

Só um l;loP·s da Cunha. o homem para qut•m o 
l'Xercicio do poder con::;tituc tllll it1o·entc sacrifi ·io im
po~(o a o .Tu pal ri ot ismo, puck-ria 'Promover tfw nobre. 
ti'to nc ·es~ario. tfto oportuno e feliz "ntoclus vivendi". 

E, lliJ" fa~tos da nossa historia, cheia elos ntais belos 
f .:itoo.;. o ·~csto ele Flores da Cunha ficará gravado, para 
todr; <J scn1pre. en1 uma pagina ele ouro c luz assi111 como 
tllll helio lun~·noso a guia r 11.' nossos pon·ineluuros. 

l;lot:•, ela Cunht foi o grande promotor ela pacifi

caçao ela f a mi I ia ri ograndcn:-,<.'. niio para c~ mtlq ucr con
quista amhicio~a L' sim para a rcalizaçüo do mais puro 
dos i<leai. que' ttnt homem ele govrrno púcle alimentar, 
qual seja o a111plo hem rstar dos seuR govl'rnados. 

F t"•sa foi a tarda que realizou Flor s da ·unha, 
<1 gauC'ho maxinto e o patriota por cxcelencia. 

"() l~l~l~I'C)\' 1 . \ I {l()" sente-se bc'lll rumentando 

apagaelamentc em hora. dentro ainda da p •qucnez çla sua 
p;·ujel:ftli. un1 t:io gloriusu evento. t!ll" tanto signi fira 
para o l~io c;randc elo Sul. hoje unido c forte ·omo nun
·a para as mais elevadas conquistas cl • orclent c pro-
gr e,;so . 



,,o OVIARI 
O 15': a.t'U'lÍVCI1 Sa.rio d ' sua :f'undaçâo 

No p~"oximo dia 1 g vai C'ompletar o seu para alli nos reunirmos e tratar do palpitante 
I S. a n no clr e ·istcncia "O l• erroviario". E (' o qne me leva a prender a vossa precio-
L,:;o (· um motivo de justo orgulho, não só Rissima attenção? 
pan quantos cmJH'Pgaram c mpregam aincla Lá starei convosco para prestar-vos o 
~ st1a actividarlt:' IH'sla revista ele classe, (•o mo m , u muito modesto auxilio de leigo na ques-
para os f tToviarios em geral ele qu m pro- tão qu agito, mas, tolerando, conside1·ar is, 
f•nroll semprf' "O F rroviario", Rcr o s tt mo- em fim, qu a generosidade da cesta acr ita 
dPs to orgáo. o qu não s •rve para o prelo. E eu conto 

O primeiro num ro ele "O F rroviarlo" muito com esta g nerosidade, como o sepul-
<·irculou na ·idade d Santa 1aria, em 13 de cro daqumo qu o meu oerebro produz que 
fever f' iro de 1!)21, são elo s n ditorial d não serve. 
apresc nlação as seguintes frases: "Apr sen- onfiado qn não utilisareis deste extre-
ta-se hoje á ~~ranclo l'amilia dos fcl'roviarios mo recurso para a pres nte carta, apr senta-
o nosso modesto orgão, qne s rá, sLamos con- vos sauclaçõ · o C 

1 1 1 
Am." e o11. 

victos. um o moral liganf o a to< os num mo- (A) J)rétz. 
vim nto salutar de fralernidad ." 

mas esperanças qne todos d positavam em 
nossa modesta r vista, não foram defrauda
elas quinze annos d um trabalho inc ssante 
e exhaustivo em que, c1 ntro dos 1 imitados re
curl"'os que dispomos. 1temos procurado m -
lhonr a feic;ão maL rial cl st orgão ele classe, 
e a acolhida sempr cada vez mais anima
dora que nos tem dispensado as administra
ções da Viação F'errea e os ferroviarios em 
geral, dil'-etn com loquencia qne o nosso es
íor<;o é bem ('ompr endido c, mair-; ainda qu 
"O Ferroviario'' já.mais se afastou das clil·e
ctiizes l raçaclas em s u artigo de apresentação. 

E n sym)Jathia qne nos dispensam e as 
doferencias qu r c •bemos ·constantem nte, 
nos animam a entrar para o 15." anno de cir
c tl11dio c:heioR elo maior e mais vivo mpenho 
de não nos afastarmos elas tradições que <:a
rinhosam nte conservamos de mantermos 
intacta a linha de conducta até aqui seguifla 
e quf' nos penniltin, p los annos a c1 ntro, 
con~ervar bem alto o bom nom~ de "O F'er
ro viario'', e mo ligirimo orgão fle uma gran
df 1· laboriosa classe a quem destas colnmnas 
eumprimf'l1tamos affectuosam nt . 

(~ENE~IS UI<; O "F1mHO\'IAIH0" 

~m 1 d dez m bro <1 1 !)20, o s1~ AI varo 
da Crn7. Prét7. dirigiu a circular transeripta 
a seguir, a cada um elos s nhorcs: 

Angelo Galdonazzi, Sacly J .. isbôa, Victor 
I tu ,·o Lobato, Ontacilio Souza, .João Brazallc, 
f~rancis o Crossetti, Ccsar Vallandro, Antonio 
Lniz Ban to c Coralio arlos Jt'err ira: 

~· anta Maria, l de d zembro ele 1920 
lllustres collegas amigos 

N / C 
Parec -nos (ou parece-me) que a nossa 

C'la "·" t' preeisa <lP um or,"'ão de Tmhlic'idadc, não 
digo fliaria, ma· mensal. 

Estou bem onvenciclo qu concon:larcis 
comnngo, e esta convi c;ão não admitte aqui 
uma exposição, em <1 talhes, da id 'ia que tomo 
a 1 i IJC'rdadc d vos apr sentar. 

J!J', por conseguinte, indispe savel que nos 
reunamos para a tro ·a de opiniões sobre este 
assumpto. Jfls.Lar is na séde {la Associação 
dos l!Jmpregaclos ás 2 1 horas elo proxüno sab
bado. 6? 

Estareis C'ertos, como eu, que a Associa
ç·ão não negará o agasalho do s u tecto social 

A A(Yl'A nA l'UNOA('ÃO 

• essão para a fundação de um jornal da 
classP ferroviaria e intitulado - O FERRO
VIARlO - em 10 d fevereiro d 1921, em 
Santa l\Iaria. 

D pois de algumas reuniões preliminares 
um grnpo d ftmceionarios da Viação li'errea 
do Rio Grande do Sul, r uniu-se em sessão 
Jlenaria, na Associa ·ão dos Empregados da 

Viaç5o Ji1Ji'J' 'a, n'uma sala geutilment cedida, 
para tratar da fundação d. um jornal qu seja 
o nos ·o orgão, o elo moral entre todos os 
fA•Tovial'ios espalhados ao longo da r~de da 
Viação e uma arena onde se fossem xerci
tanclo as energias Jatent s cntr a mocidarle 
fe,rroviaria. 

O programma será a ord m e obediencla 
áR leis, estudar as questões sociaes sem sus
ceptibiliRar opiniões alheias, s r noticioso em 
assump1 os ferroviarios; tornar-::se o amigo 
leal ele lodos. rindo das suas alegrias c cho
rando suas magoas; ser transmissor do pen
Ramento <1a rollectividade , aos collegas des
tacados nas solidões dos pampas c no agreste 
T tiro das estações aninhadas pelos montes e 
flor .stas da 8 rra Geral. 

Pa1·a gerente foi acclamado o nosso col-
1 .ga Zero l!~onsera, cuja competencia ' r co
nhecicla por todos que terá a direcção ma
tel'ial do jomal, auxiliado pelo pessoal que 
elie julgar necessario. 

Para redacto1-secr tario foi es olhido o 
coll ga Ang lo Caldonazzi que será r spon
sav 1 Jl(1J.o endereço intellectual do orgão, de
vendo esforc:ar-sP para executar o programma 
aC'ima, melhorando-o sempre. 

'rodas as semanas haverá uma ou mais 
r uniÕPs entre colJegas qu a presente assi
gnam, para discutir os assumptos que se apre
~ ntem e resolver os casos qu não s jam da 
com}1€'1 nc:ia do Gerente ou Reclactor-Secr ta-
rio. 

Nada mais havendo a tratar, foi a sessão 
encerrada. 

J>resid nte, Alvaro Prétz; Gerente, Zero 
Fonseca; Secretario, Angelo Caldonazzi, Cesar 
Vallanclro, Floriano Maydano, João Maura, Jo
s' Albuquerque, A. L. Barreto, V. H. Lobato, 
Julio h[llier, Coralio Ferreira, João Alberto 
Vernf'y c Francisco CrossettL 



O FERROVIARIO 

nma Eonllaáraçao em PersoeEtivil 
O p e rigo a m a.rel l o 

Infelizmente para a humanidade, esboça
Re no OrierJte uma grande guerra entre os 
representantes das raças brancas e de cOr, 
guerra essa Iniciada pela Italla que lnvadlo 
a Abyssinia, e agora secundada pelo Japão 
que, vem de invadir por sua vez, a China, 
terra dos seus irmãos raciaes. 

Taes acontecimentos em si mesmo nada 
têm de impressionantes, porquanto em to
das as tlpocas, desde as mais remotas, o 
mundo vem assistindo indifferente a gran
des massacres. onde o homem, a criatura de 
Deus por excellencia, se u1prc rev la os mais 
sanguinnrios instlnctos. O que, porem, nos 
deixa agora perplexos ante a perspectiva de 
uma conflagração, da qual pod rá ser o ras
tilho do conflícto ltalo-abxin, são as suas 
consequencias que se farão sentir m todo 
o mundo. 

Sabido como é que aH raças de cOr detes
tam os brancos, não de duvidar-se que, 
preparados como estão agora, se colliguem 
para tomar uma desforra da Europa, cujos 
povos sempre as rel egaram pai'a um plcmo 
in fE>rior. 

Iniciar}u;; as hostilidades sem que a Liga 
dnf; Nações consegui sse evitar o rompimen
to ele relações entre aquelles palzes, 6 bem 
possivcl que as naçõ s do velho coullneute, 
temendo as consequencia · que poderão so
brevir-Ih B com o confllcto, queü·nm por in
termedio do~ seus poderosos exercitas e fró
tas, acautelar os seuR multiplos Interesses 
nos territorios em litígio, com isso a luta 
poderá generali sar -se, trazendo ao mundo 
uma outra conflagração, de multo maior 
vulto do que a primeira, e na qual os arna

rellos poderão prevalecer, dada a. formida
ve l reserva de homens de que di spõem, ]lnrn 
a formação de setH! ex r ·!los. 

Se, em 1!}21, quando a Europa gozava a 
paz em toda a sua pl enitude, sohrev io-llle 
uma guerra que ·elfou milhões e milhões do 
vidaH, e cujas consequene ia s ainda perdu
ram, g uerra essa que abysmou o mundo, 
taes os honores que troux como corolario; 
se naquella (>poca em que a civilisação 
nvan<;ava a passo!:! aglgnn tados na conquista 
de novos lcl a s, quando poucos eram os ins
trumentos de extermlnio ·onheclclos, ossis
timos desilludidos elos sentimentos el e hu
'"anidude dos hom ens de ntüo, a uma car
nificina que nch n o mutulo de dôr !l e de 
lucto, o que não seria agora, em nossos dias 
uma gu no. com os mod rnos in s trum 11tos 
d destruição, como 1:1 jam: os canhões de 
grande alcance, os aviões ele bombardeio, os; 
gazes asphyxiantes qu zombam do. mai A 
aperfeiçoada mascara, as mortiferas cultu
ras do C'holera-morbns e iunumeras outras 

quer vislumbrar, o seu incomcnsuravel a l
cnnce. 

Realmente estamos vivendo dias bem tri.!l
ter; para a h umanidade, porque, emquanto 
a Entidade de Gen ebra estuda os meios pa
ra .evitar o deflagrar da guena continuam 
as grandes potencias a trabalhar sofrega
m nt no aperfeiçoamento dos seus podero
sos exercitas, e Isso porque consideram ine
vltav~l a ·atastrophe. 

Obsecados pelo seu egoismo, os grandes 
paizes europ us não admittem outros lnte
te resses que não os seus, e dahi é que sur
~em as di ssençõ s qu.e os levam ao campo da 

batalha. 

O tão fallado nerigo amarello, <1 (Juo os 
~ce ptico~; zombam já se projecta ameaçador 
na expansíio japoneza na hlna, cujo povo 
os filhos ao •·sol nascente"vêm aos poucos 
subjugando, para depois delle fazerem um 
forte alliudo contra os occidentaeR. Ora, 
se isso conseguir n~. o •Jue é provavel, porle
rilo ·olllgm·-s e com os etltiopes, parn guer
rear m o seu inlmi r:o de todos os tempos -
os hrancos. 

Multo embora mai s a.tleantadt1S propu-
ruda s na arte da guerra, pod rii.o todavia, 
scrcm as granel ~; 11otencias do Occidente es
muga clas 11ela norme caudal humana llOH 
hom 11 11 ele côr. 

DiuR de afflicção estií o t'eH~rvados 

aos l1abitunt s da terra, pois pelo dcsrnro
Jnr dos a ontecimentos poder mos chegar 
(t •onclusão do que já estamos no "Princi
pio das dOres". cl.e que nos faliam ut; ·sc rip
turu~ sagradas, is to é, nos <lias m que 
J tUJ l•mpregn os tõCUH d nad~irol:l .esforços 
para llb rlar os homens do c•apliveiro do 
J) ccudo, qu e OH afasta de Si. 

Sim, porque, !)'Cio scrmc o proph li co de 
Jc;.m; C'llri:;to sabemos que a consumnção 
dos s ·ulos ~~·rá precedida de innum eros 
s ignaes, <:o mo sejA m : gu nus, t etT moto:;, 
JH'tltCR, J>lwnomcnor; sc ismicos, perple 'i dade 
rla !'\ uações, luctaR prolctat·iaA, gr, nel s 
inunclações etc. 

Eis o scrmflo do .T s ns C'hrlsto que se rc
frl'e ao prit1dplo das <!ores: "JlOr(] uc se lc
vnnta rú nação contra nação, reino coutru 
l'C'iuo, c havcrú fom s, pc~ tes e terretnotm; 
<·m diversol:l lu ~ares . Mas, todas t•ssas <'OU

f<a :; ;;í\o o prinC'ipio elo fl111." 

E sfla prophecia está se realisandu literal
mente, dcH<le o ano tl tJ lfl1 4 paro. cá. Nüo 
cessa ram mai s as guerras e r evoluçiíes , ti
vemos a peste h s pauhola que roubou a vida 
a treze milhõe:o;, mais ou 111 nos, de pessôal:l; 
0s terremotos têm -se snccell ido Jleriodica
mente em todo o mundo c at6 no no~so ama
do Brasil; as !netas de classe as doutri-

armas do combate ainda. desconhecidas? - nus extremistas têm perturbado a tranquili-
Por maio1· que sejam os nossos dons ele ima- ehHlc elas naçõef1, trazendo Ih nerplexltla11 K 

,ginaçilo nilo poder mo!'l conceh r ou se- e. l'inulm ·ntc as grandes invençõc,; vêm na-

tentear lambem, que o mundo marcha para 
o seu nm. 

l'J' que, sendo taes acontc •imentos predl
to:s pelas nropheclus bibl!cas, Irremediavel
mente se rallsarão. E, asshn sendo, leitor 
amigo attentemos para o que sncc d·e hoje e 
nos preparemo~ para o porvi r. 

R:ntre as ,Prophecias· biblicas uma ha que 
ref r a nma batalha que ch:l.lna de Argge
!lon, u qual se f·erirá no Oriente e será n 
mnior e a mal ~:~ mortifera de todas quanta 
tt>m havido, c da qual resulturá o anniquiin
mento de uma grande part dos habitantes 
Ll:J. h:rra, que serão mortos á CK Pada. 

O p·erigo stn ás nossas portas e de um 
mom nto para outro poueremos s uccumbir 
louge do Divino Mestre. Ouçamos. pois, 
a vós llO Meigo Nazareno quo nos dl7: : " Vin
de a mim todos vós qu vm; acheis carrega
dos l! afflictm; que n vos allivinrcl.'' 

C'on sulta e hoje mesmo a palavra de n us 1 
- a biblia e nclla ncontrar •h; os 111 cios de 
fugir á it·a vindoura. 

A r·tuundo ' HA'ur•h·a 

lnquerito · 8dm inistrativo 
,\' lso de InU nuu;iío 

l•'aço sa ber aos que o pre!'l nt aviso vi-
1•e111 e <I lle tiverem conhecimento, (Jue, 
tendo sido in s tailada a commissilo de in
nncrito aumlni s tmtivo, a que deverá res
pontler o x-empregatlo ua, Viaçi\o Fenen. 
do Wo (ir, ndQ do do Sul Alfredo Zozino 
Cesur, guarda-chaves da s taçfLO de Santa 
1'11creza, uccu so do pela falta grave previa
ta no art. 54, alínea. b) e e) do D •crcto n." 
20.4 65, de 1 ." d Olltllbro de 19:!1, foi uesig
nado o dia l i> de fevereiro de 19:3G. l> I'OX i
mo vlndnuro, ús !J horas, no escriptorio 
da I .:; pectoria do 'rmrego ela 4." Secção, na. 
<:ithu:' de Hn!!;ê, para a udieul'iu. do aceu~;a

do, 1 ,n· !li ou asi~ tido por ijll ll advogado. ou 
pulo tdvogado ou representante <lo Synlli
C'ato doB gmm·egados da Viaçiio Ferr a, se 
rôr associado, c, 111 seguida, serem inqne
ricln H as testemunhas. lll, como conste dos 
tllltos elo inqurrito não ter Hillo encontrado 
o uc ·usado, afim cl' reecber lntimaçfío paro. 
(·ompurr<' r á audiencia designada , para ser 
'int rogado c dcfcnder-Hc, ac·hauclo-Re em 
lnp;nr int·erto e uão Hnhido, pelo presente 
a.vi so o iutin1o a comparecer {t I' i'eri<ht nu
rlieH c· in 110 local, dia e !tora acima llld!
cados, soh ne11a !I Jlt'ocecl r-se o inqnerito 
;'t Rna r evelia. ~J. paru. qu o cbegu e ao co
nh eimeuto de quem interes~;ar , faço o pt·c
-;rnlc aviso, CJtte será publicado por trc~; 

vez~fi, 110 forma das Ins tn1 •ções mandn
!l ~>s ex cuto.r nor portaria rlc fi de junho 
de 1935, do Rr. Presidente do C'on~clho Nn
·fon al do Tntball1o. l<ju , All>~>rlo Conl·ei

<:ão do Ollv ira, secretario !la ('OmmiHsfw 
L1r inquerito, o dactilographei, rn1 Bagf>, 
aos 28 dia~ d dezembro de 1935. 

(a) ,Juíin Uu tlf i:ta Nl'gt·eit·os ll ut-u u 

J'r s i1lcnte lla Connnis~í\o 
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~.__:.___N~O_T_A.,_;.._.--S_ -_SO_C_I A_ES l 
UM DRAMA OIS SECCAS DO 

NORDESTE 
Ao ~ cfntiUante esplrlto do dr. Paulo de 

C'ampo. 

l'Il•lo dia. O Moi cuustloonte e abruador 
EHim1ha o cu calor na tilrm. resseftnlda. 
O rtnnt>Jo pensa com cRpanto c horror 
;, o dln cm que virá 1\ boro dn }llll11da. 

~'elle nada JuoJs exJste a niío ser o amor 
Que Hc l11e ereNr.e pela term e."ttremeelda
IJlha Jlro efltUI e }lede a Deus Nosso Senhor r 
-- Que ltJHl~nr elo seu soffrer lhe conserve a 

[Tfdn., 

Chrgou emfh11 o dia. Lá io 1Ao embora 
l'•n homem uma nmlhor um cão, quatro 

[crianças 
~JaltrapHJI(I'S, fnmJnto sem esperanças-

D." re11ente esta011m. ·Chegou a 10xt.l'oen1a 
[hora! 

J~ numa ar.remetlda sublime de crença 
llort-cm beijando o e1•iio quo lhes den pão 

[outr'ora. 

Mac·Mahon Pontos 

M"ontenegro 10·1·968. 

Ji'azem anno~: 

Hoje 
As senhoritas : - Clelia Na.hyr PresteQ, fi. 

Iha do sr. Octavelino Alves Prestvs e Nelsin· 
da Doz~a. filha do sr. Vicente Joúo Dozza. 

As meninas: - Enny, filha do sr. AI· 
mlndo Broot e Eisa, filha do sr. João Ber
.totto. 

Os senhores: - Rodolfo Dletrich. 
A menina: - Therezinha, filha do ar. 

Antonio Au&usto de Oliveira.. 

Amanhã 

A senhorita. : - Adalva Trindade, tilha 
do sr. Alcides Trindade. 

Os senhores: -. Oswaldo Elhlers; Rami· 
r o de Castro Soares; Adriano Ga.nguUhet 
e Mario Fagundes. 

A menina : - Gecy, filha do sr. Arletheo 

do sr. João Sittoni FUho e Marta Costa., 
fllha do sr. Roldão Jorge da. Costa. 

011 meninos: - João, tllho do er. Joio 
Baptista da Cnz Jobim e Jorge Alberto, 
rtlho do sr. Christlano Ehlen. 

Dia. 4 

A senhorita: - Diva Dornelles, fllha do 
sr. Arlindo Dornelles. 

Os senhores : - PàSchon.J Bn.geinl e Gil· 
berto Taborda.. 

o menino : - Claudio, filho do er. Pedro 
Muctllo. 

A menina: Delcira, filha do sr. Floris
hcllo Pinto. 

O menino: - José Maria, filho do sr. Ra· 
mi ro de Castro Soares. 

Dia. 5 

As senhoras: - Antonlétta Caldonazzl 
ndreatta, esposa do nosso companheiro de 

t rabalho sr. José Celeste Andreatta e Addy 
Silva Olsen, esposa do er. Herny Nunes 
Olsen. 

A senhorita: - Agueda. Gomes Prelelué, 
fllha do sr. João de Deus Gomes Prelelué. 

O senhor: - Dr. Herminio da Silva Li· 
ma. 

A menina Dinah, fllha do sr. Luiz Gon
çalves. 

O menino: - José Maria, filho do sr. 
Manoel Joaquim de Freitas. 

. Dle. 6 

As senhoras: - Lyra. Frota da. Costa, 
espo11a do ar. Joio Jorge da Costa 'e Elmil
da Mira.nda, es·posa. do sr. Paulo Miranda. 

Os senhores: - Marino Eichemberg e 
Florentino Silva. 

A menina.: - Lygla, filha do sr. Octa· 
cUlo Engler. 

Dia 7 

A senhllra: - Anna Fonseca, esposa 
do sr. Manoel Fer11andes Fonseca. 

Os senhores: - José Ferreira Mendes; 
Armando Almeida, Francisco da Silva 011· 
veira, Aristides Velho e Alvaro Teixeira. 

As meninas: ...... Maria Thereza, filha. do 
er. dr. Pedro Possenig e Therezinha de Je. 
sus, filha do ar. Arlindo Pilters. 

Costa. gueto Nascimento. 
Os meninos: - Newton; filho do sr. Joio 

O menino: - Romualdo, tllho do sr. Au-

Celeste Filippe e Edt't, filho do sr. Joio Dia 8 
Pedro Mello. 

Dia. 3 

A senhora.: - Meroodes Enrler, esposa. 
do sr. Octa.c1Uo Blngler. 

As senhoritas : - Irma Engler, tilha do 
~ sr. Josó Elngler; Ilda Canary, fllha do 

sr. Alexandre Canary; CleUa Sitonl, tllha 

As senhora.s : - Na.hyr Chav.es, esposa 
do !Ir. dr. Antonio Joeê Gonça.Jves Chaves 
e Corintha Gonçalves, esposa do sr. Ce
za.Un o Gonçalves. 

As senhoritas: - Lldoyl Veiga., filha. do 
sr. Ramão Veiga e Oacilda Henrique, filha 
do sr. Manoel Henrique Sobrinho. 

r 
\ 

Os senhores : - Luiz y 
licardlense Pereira e áo ' 
Matta Curclo. 

et Ra.moe, De· 
a e Jo!o da 

As meninas: - Iloha.y, fllha do &r, Ani· 
zio de Souza; Suel:y, filha do sr. l!luJenlo 
Soherer .o Maria, filha do sr. Honorio Hor
tencio. 

Os meninos : - WJlson, filho do sr. Rol
dão Jorge da Costa.; Wolner, tUbo do sr. 
01Jwaldo Vaghettl. 

Dia 9 

A senhorita: - Geny Ramos, filha do sr. 
Ge.ldino Ramos. 

Os senhores: - JoAo Tel:ulra. da Silva 
Primo, Ramão Roldão Filho, Appolinarlo 
dos Santos, José Carnaocinl e Antonio Go· 
mes de Oliveira, pae do sr. Ernesto doa San
tos Oliveira. 

Dia 10 

Os senhores: - Vicente M!Lrques, dr. Al· 

berto Concelçlo de Oliveira e Oscar ll'ra
goso. 

A menina Nedy, filha do sr. Francisco 
Goulart Souza. 

Os meninos: - Ruy, fllho do er. Joio 
Costa. Mendes e Guilherme, filho do ar. 
José Gaida. 

Dia 11 

As senhoras: - Amantina. Teixeira, es· 
posa do sr. Heetor Teixeira e Adelia Car
naccinJ, esposa. do er. José Ca.rnaccint. 

A senhorita.: - Clacyr Teixeira da Silva, 
filha do ar. Alcides Teixeira da Silva.. 

Os senhores: - Josê Gonçalves Butos, 
José Medina e Adão R. da. Silva. 

O menino: - Delcy, filho do ar. Joeê 
Joaquim da Sflva. 

Dia ll! 

A senhora: - Marta l!lulalia. Santo11, pro
genitora do sr. Armando Pitta. dos Sa.ntoe. 

As senhorita: -Jurema. Santos, fllha do 
f.l r. Honorato T. dos Santos; Sarlta Dano
varo, ftlha do sr. José Denovaro e Eulalia 
VIeira, filha do sr. Nicanor Vieira. 

Os senhores: - Pedro Fortes, Benjamin 
Notton, Domln&os Alves de Oliveira., pae 
do sr. Francisco Assis & Oliveira e Ma
rino Lopes Duarte. 

A menina: - Maria, fllha do ar. Pedro 
Bento dos Santos. 

Di& li 

As senhora.s: - Anahyr Senna, et~posa 
do sr. Dorval Ferreira. de Senna. e Em1Ua 
Silveira, progenitora do nosso colaborador 
sr. Pery SUv.elra. 

A senhOrita.: - Catbarlna. Rodrlrue., fi. 
lha. do sr. Tulio Rodrlgllés. 

A menina: - Celta, tUba do sr. l!l<lmUD· 
do Vieira do Amaral. 

O menino: - Sloan, filho do sr. 01orto 
Marchand. 



Dia 14 

A senhorita: - Idallna Krause, espoe& 
do sr. Carlos Krause. 

A senhorita.: ~ Dely V. Maciel, filha do 
sr. Jo!o Maciel. 

Os senhores: - JoA.o ~ijó da Fonseca 
e Henry Nut_les Olsen. 

A menina: - Juracy, tllha do sr. Arls
theo Costa. 

O menino: Nilson, filho do sr. Julio 
Mignot. 

Dia 15 

As senhoras : - Eulalla da Silva, espo
sa do sr. Máth!as Felisberto da Silva e 
Alice Silva, esposa do sr. Fradlque Silva. 

O senhor: - Carlos Augusto Soares. 
o joven: - o 'smar, filho do ar. Astro

gil do Mollna. 
O menino: - José M!J.rla, filho do ar. 

Manoel Joaquim de Freitas. 

VIAJANTE!õl 

A passeio, em goso de ferias, esteve nes
ta capital,. o noseo amigo sr. Joll.o Luciano 
Varella, chefe das oficinas do klm. 3. 

- Encontra-se, tambem, em Porto Ale, 
f;re o engenheiro Artosto Borges Fortes, 
dnspector de electricidade da 3.• DivisAo. 

- Velu de Santa Maria, em objecto de 
Herviço, o dr. Jacyntho Lopes d& Silva, 
A.judu.nte do inspector do material rodan
te, cujas funções presentemente desempe
nha no impedimento do proprletario do 
cargo que se encontra em ferlas. 

liOltfENAGENS 

Por motivo da passagem de sua data na
tallcia, que defluio a 30 de dezembro ultimo 
foi multo cumprimentado o ar. Jorge Leal 
Sevêro, mestre de linha em Coxilha que 
naquelle dia completava 51 annos de ida
de. 

Varias homenagens foram tributadas ao 
bemquisto ferroviarlo, e as quais consta
ram d~ um assalto á sua resldencia, se
guido de animado baile e um gordo chur
rasco, findo o qual foi o annlversariante 
convidado a comparecer na séde do Club 
Farroupilha onde se realizava uma atraen
te vesporal dansante. 
Mnda ali foi o annlvEYrsarlante muito 
cumprimentado. Saudado pelo guarda-fios 
Orlando Corrêa, respondeu em seu nome 
professor Manoel Teixeira. 

O anniversariante e sua familia a todos 
cumulou de gentilezas. 

FESTAS INTIMAS 

Comemorando a 12 de janeiro proximo 
findo, a passagem do 1." aniversario nata
liclo de sua tilhinha Nelly, o bemquisto 
machlnista Toloredo Sflva; do deposito de 
Santa Maria, ofer.eceu, em ·sua resldoncia, 
aos seus parentes e amigos agrada:vel festa 
intima a qual decorreu multo -animada sen
do trocados diversos brindes. 

O FERR IARIO 

-Transcorreu a 9 de janeiro ultimo a l'aB

sagem do 3." aniversario na.ta.Uclo d& ga
lante menina. Altair, tnhinha do er. Salva
dor Maria, calderelro do deposito de Cruz 
Alta, e de sua exma.. esposa dona Elba Ra
moe Maria. 

Por esse motivo realizou-se em sua re· 
sidencla uma atraente festa intima. a qual 
estov grandemente concorrida. 

A pequena annlversariante recebeu !nu
meros e delicadas lembranças de seus pa
l'cntes e pessoas amigas e seus genftores 
foram incansaveis e1;t1 cumular de gentile
zas todos os que con1pnroceram a sua re
sldoncia. 

-Fez anos no dia 13 de janeiro, o menino 
Oswaldo, filho do sr. Zoé Lorencena, ime
diato da Turma 71, da 4.• Dlvls!o, sediada 
.em Comandahy, e de sua exma. espoSa. 
dona Sofia D. Lorencena, que, por esse mo
tivo, ofereceram aos parentes, e pessoas 
amigas, um gordo churrasco regado a 
chopp e bom vinllo. Fez-se Igualmente mu
elca, e em numero muito apreciados, ouviu
se o sr. Antonio Agulrre habll tocador de 
cordeona, e empregado da mesma turma 
n. 0 71. 

Todos ós que participaram do churrasco 
guardaram do mesmo, a melhor impressão. 

NOI'V ADOS E CASAMENTOS 

Teve lugar em São Gabriel, a 27 de de
zembro p. findo, o enlace matrimonial da 
senhorita Ambery Berchê Altonso, filha 
do saudoso sargento Assumpção Alfonso, e 
de sua exma. esposa dona Orla:adina Ber
chê Alfonso, com o sr. Jesus Nascimento 
de Castro Soares, conferente do Trafego 
e filho do sr. Julio 1Soares e de sua exma. 
esposa dona Florisbella de Castro Soares. 

Serviram de padrinhos, por parte do 
noivo, o sr. João de Castro Soares e sua. 
oxma. esposa <lona Ca:ntanilha Macedo Soa
res, e por parte da noiva o sr. Romeu Arau
jo e Silva e sua exma. esposa. 

Após as cerimonias foi servida uma far
ta mesa de doces e finos Jlquidoe, tendo o 
novel par seguido para Bagê, em viagem de 
nupcias. 

- Nesta capital, com a senhorita Yolanda 
Danezl, filha do sr, Amadeu Danezi, fun
cionaria da f1lial aqui da Coperativa dos 
Empregados da Viação Ferrea, contratou 
casamento, o 1." tenente aviador Victor 
Coelho, do nucleo do a.o R. Av. sediado em 
Santa Maria. 

- O foguista do Deposito de Couto, sr. 
Affonso Delfino da Silva Filho, contratou 
casamento na cidade de Santa Cruz, com 
a senhorita Jurema P.acheco, filha do ca
sal Juvenclo e Jesuina Pacheco ali resi
dente. 

- lllm Yila Niteroy, município de Grava
tay, contrattaram casamento, a 1.0 de ja
neiro, o sr. Moysés Pin)leiro da Costa e a · 
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senhorita Dlnah Lourdes, fUha do sr. Luiz 
S!lvelra, funcclonario do Almoxarifado. 
~Com a senhorita Maria Aquino Neto, fi 

lha. do ar. Alberto Almeida N'eto e de sua 
sposa sra. Hercilia Aqulno Neto, contractou 

casamento, a 29 de dezem,bro p. paesado, em 
Cap!o do Leão, o sr. Oscar da Cunha Costa., 
telesraphista da ViaçA.o ~rrea. 

- O sr. Eduardo Pereira contractou caaa
mento, a 25 de dezembro ultimo, em Couto, 
com a senhorita Esmeraldina. Lopes dos 
Santos, filha do ferroviarlo, ar. Manoel Ca.n
dido dos Santos. 

- Contrataram casamento em Diretor 
A. Pestana, o sr. João Cardoso Pires, electrt
cista alll, e a senhorita Em111ia Silva, resi
dente em 'faquara. 

NASCIMENTOS 

O sr. Paulo Leal Bortholacl, escrlptura
rlo da Inspectorla do Trafego em Santa 
Maria, acha-se com o lar em festas por mo
tivo do nascimento de seu filhinho Carlos, 
ocorrido naquella cidade. 

- Acham-se com o lar em !esta, o ter
rov1ar1o sr. Abelar J. Ferreira e sua exma. 
esposa dona Lydia J.l1enelra, residentes em 
"Eng.• Ivo Ribeiro", por motivo do nas
cimento do seu primogenlto Heitor occor
rido a 21 de dezembro de 1935. 

_, A 4 de janeiro, ainda na mesma lo
calidade vlu a luz do dia, o menino Selenci
no, filho do ferroviarlo Selencino Morais, 
quG aiU exerce a sua actividade. 

- O forrovlarlo Firmino N. Stlveira, que 
serve em Cruz Alta, e sua exma. esposa 
dona Anita Balvê 'Silveira, acham-se com 
o lar em festas por motivo do nascimento 
de sua filhinha Eronides, ocorrido naquel
la cidade a 11 de dezembro passado. 

O sr. Arlstldea L. Bech e sua esposa, es
tão de parabens por motivo do nascimento, 
a 10 de janeiro, em Couto, de seu filho Sady. 

- Com o nascimento de seu filhinho Ju-
1 o, occorrido a 9 de janeiro, em Uruguaya
na, estão de parabens o sr. Francisco Gallar
rcta e sua esposa. 

- Teem o lar em festas o sr. Inocencio 
Maia e sua esposa era. Dejanira Azambuja. 
Mnia, por motivo do nascimento de seu fi
lhinho Ivan, occorrido a 8 de janeiro, em 
Cruz Alta. 

BAPTISADO 

No di:1. 14 de dezembro p. findo em Cace
quy, fol levado á pia baptlsmal, o menino 
Itamar, filho do sr. Candldo José <los San
tos, funcc!ouario da Via Permanente e de 
sua exma. esposa dona Antonla dos Santos. 

O acto teve lugar na igreja daquella loca
lidde, sendo oficiado pelo vigario revmo. pa
dre Gallaa. 

Foram pf!,drinhos, o sr. Ramlro de Castro 
Soares, telegrafista do Mo:vlmento e sua 
exma. esposa dona Adelayde Maria Argenti
Soares, que ofereceram em sua residencia, 
por esse motivo uma agradava! festa intima. 



J<'ALLEC.DIENTO 

ANGELO CALDONAZZI 
~~ vivo íoss~, o no11so saudoso nmlg·o 

Angelo Caldonnzzl, conwletnrln, agora, no 
}ll'Oxhuo dia 6, o seu 70.0 anulversorJo 1le 
JlillSclm'llnto, rodeado \pelo Clll'h ho dlll ·1fn· 
mllla amnut.Jr~slma e eet·rAulo JlClil. coushle· 
t'll ~ílo e e~1hnn dos se\11~ eollegas e ~uul· 
g·o~. 

O !lcRtlno, Jlore.m, seJI;pr vario e nuiu, a ~l · 
1. hu uilo t>et·mlttlu 'll o bom Çuldonnzzl r1ue 
4'1'll 1lot~ulo ele uma lnvejuv1el nlegrla ;cle vi· 
'er, que tlnhn n sun lmuglnu~íio sempre 
povouila clos mnls bellos sonlum, que jn· 
ma\IH deixou de 11roenrnr o maior bem 1la 
sul\ clt1ss t:-, e que voülm um en1runhado 
amor ao seu ''JtoerrovJarlo", Jii. nuo existe. 
Morl'en como um bom e como um justo que 
elle era. 

.\Ias os ClUC }n·oruram, sem Q.Uilh}uer brJ. 
lho, é certo, contlnMr a sua obra :nesta 
J 'l~ht de elas~> e, níio ,POII.em dcJxnr llllSsar 
des.pel'('elildn. umn efemerlcle tíio profunda· 
liU:'IlW saudosa Illlrn os nm lgos iJ.nqueJle 
Jnohltlarel bntultuulor do bom combate. 

Com a idade do 33 annos e em estado ele 
solteiro deixou de existir em Santa Maria, 
o !err oviario João de Oliveira. 

AUDON L1U'fE RUAS 

Na residencia do seu cunhado o eng.0 

Manoel P ereira da Costa, deixou dE\ 
existir nesta capital após prolongado 
vauecimento, o B1'. Abdon Leite Ruas, 
antigo fun ccionarlo publlco do Esta
do e que, presentemente exercia suo. ativi
dade na filial da Cooperativa. dos Elmpre
gudos da Viação Ferrea nesta capital. 

As cerlmon!as de encomendaçilo e sepul
ta.mento foram grandemente concorridas. 

No cemlterio fez uso da palavra, profe
rindo sentida o1·acão, em nome dos funcio
narias da Cooperativa de Gravatahy, e dos 
!erroviarlos dali, o ar. Argemiro Demoly, 

O extincto, que era um exemplar chefe 
de famil!a, deixa o. lamentar-lhe a morte 
sua esposa, a exma. s1·a. d. Aurea Nery 
nuas e quatro filhos menores. -

No dia 19 de janeiro p. transacto. at~ós 

prolongados padecimentos, falleceu a sra. 
d. Maria Angela. da Cunha Severa!, esposa 
do major João Carlos Soveral, Contador da 
Delegacia Fiscal. 

A exlincta que desapa1'.ece aos 63 annos 
du idade, deixa, alem de 11eu esposo quatro 
filhos: tenente JuUo Soveral, sr. José So
veral, f\mcclonarlo da Alfandega; d, Hono
l ina. Soveral de Souza, esposa de Artbur 
Oscar de Souza e (i, Octacllla. Soveral da 
Silva. 

Era cunhada do nosso amigp SI', Honorio 
Figuei redo,bem como das senhoras Mariet
ta S. Costa Rlbelro e Dulce Soveral Llell, 
funcclonarias ua Directorlo. da Viação Fer
rea.. 

O FERROVlAlUO 

No dia 2G de dezembro deixou de existir 
m São Salvador o ar, Jos~ F erreira da 
'osta, guarda-ponte da Via Permanente, 

que ra casado com a exma. senhora Flo
r enclo. UoH la, d ixando na or fandade 9 Cl

lhos, doa ltnals !l Jn enor !!. 

1 
I•'IHMINO N. SJLVIiHR 

e 
ANI'rA BALV:tiJ SJLVJJJinA 

participam aos pnront s e pessoas 
tunigas, o nascimento de sua fllhinll a 
E ronldes, verificado em Uruz Alta, em 
11 de novembro de lfl35. 

--~----.--,-.-·---I-

Africa 
po1· ~nll 1le ~rono 

'foclas a1:1 atlenções estiío voltadas n ate 
momento para o conflito Italo-Abyss!ulo. 

Mussolini no seu desejo de conquistar a 
Ethiopia, lança u. luva :l. Inglaterra, que 
nnast.nrá, com seu poderio.' as outras na
(:eões do continente, para uma luta ine
xoravel. 

Qual o resultado dessa empresa temera
ria da Italla, ê o que se ui.\o poder:l. avaliar. 

Nuvens densas correm sobre as terras 
europeas promettendo, de um mom.ento pa
ra outro, desencatlear em tempestade que 
jú. se d!visu. acima d.o horizonte. 

A diploma ·ia. mundial afanosamente tra
balha, parn Vflr s ainda ha tempo de con
jurar ' o catach~>mo; mns Mussolinl, na 
sua teimosia zomba, confiado no valor e 
no splrlto gnerrelro de seu povo. Aluda 
perdura latente, na mcmoria de todoR, o 
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resultado que trouxe a grande guerra; cer
ca de dez (10) milhões de homens foram 
rnortos, perto d·e quarenta (40) milhões fi
caram quast que 1nut!l1zados para o tra
balho approxhhadamente duzentos (200) 
milhões de dolla.r~ !oram gastos, sendo a 
maior parte destruidos. 

Imagine-se agora, a quanto attlnglré. a 
perda. com uma nova guerra, quando actual
mente, eslá ella. corr~a e amplamente 
üperfeiçoa.da, quanto a arte de matar e 
destruir. 

A paz .ettropea periclita, balançando ao 
sabor das agna.<> do Mediterrap.eo. 

•Suez, com a garganta que lhe deu Fer
nando de L Hseps, se encarregará de de
vorar os collossos de ferro que pretenderem 
110r alli s introduzir. 

E tudo Isso o que proroette? Fome, mi
soria, mort e. No entretanto, os bome)lS se 
alinham e se preparam para a lucta, can
tando cada um o bymno da sua patrla. 

Poderá chamar-se is ~; o amor ou odio IÍ 

humanidade? Não sei. Profundos são os 
sentimentos dos povos e diversas as con
cepções do direito de guerra. Ha. quem 
afirme que as guerras sll.o favoravels ao 
progresso da humanidade e que elevam os 
povos atrazados a um alto grau de clvlll
zaçfto. Illspl endlda justificativa, genial idêu, 
se nílo arras tasse at raz de ai, um cortejo 
de miseria. Eu, para mim, peuso qu a 
guerra ê o attostado flagrante da 1)obreza 
da int lllgancla human a diante da Natu
reza. 

Ha multo tempo c lobra-se em Koenigs
ll rg, na Alemanha, o dia da alimentação. 
Na grande ).)arada, do ultimo ano, açouguei
)'OS o vendeiros apresentaram a maio1· sa.l
sicha a.té hoje vista: tlnha 800 m tros de 
comtnlmen!o e pesava 88fi llbms. 

r----------·----------------------~~~. 

Caíia de Aposentadorias e Pensões dos Empreéados da 
Vinçao Ferrea do Rio Grande do Sul 

t~t·s. Assochulos: 

Cumpre·Jne levnr ao ' 'Of:i so conhocimouto qu u. Jnnül. Admi· 
nlstrntlva, em sessão do d.Ja 30 de dezembro p. findo, deliberou mau~ 
dar cumpl'ir a l"esolução (lo Conselho Nacional do Trabalho no 
fJentldo (}C que TODO O PRE'fENDENTE A EMPRESTUIO A PRA· 
ZO APRESENTE ATESTADO DE SAúDE, passado por medico 'da 
Caixa. 

O atestado pôde ser passado na propl'ia proposta de em· 
prestlmo. 

Porto Alegre, 7 de janeiro de 1986· 

Saudações 
CELSO PAN'fOJA 

Presidente da Junta Administrativa 

~--------------------------------------~~~-----J 



O FERROVIARIO 

,Sociedade Ferroviaria de Auxilio Mutuo" 
Fundada em 10/10/ 931 

COBRANÇA PROVENIENTE DE PECULIOS PAGOS 

De ordem do er. Presidente aviso os senhores soclos que em 
os mezes de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril do corrente anno, 
procederei a cobrança das 23.•, 24.•, 25.• e 26." chamadas extraor
dinarias, provenientes dos peculios pagos ás senhoras Noemia da 
Silva, Cristalina Fagundes Ornellas, Jurasilva Alves do& Santos e 
Aldina Bretanha Nunes, herdeiras legais dos extintos consocios 
Marcelino Silva, Manoel Pedro dos Santos Ornellas, Jacob Feli
ciano dos Santos e Manoel Nunes da Silva, respectivamente, feitor 
de turma da 7 .• Residencia, fallecido em Touro Passo a 23-9-935; 
conferente em Porto Alegre, fallecido a 3-11-935; guarda-passa
gem da 5." Residencia de Ijuhy, fallecido o 21-11-935; e aposentado 
da Viação Ferrea, fallecido a 19-12-935 em Director Agusto Pes
tana, ·Conforme attestam os recibos que serão opportunamente pu
blicados em as revistas O Ferrovfario e Éco FetTovfario. 

Cruz Alta, 1.• de janeiro de 1V36 
Francisco Carlos de MelJo 

'l'h esoure Ir o 

Declaro ter recebido do 'l'hesoureiro tia Socle<.lade Ferroviari.a 
de Auxilio Mutuo, Dr. Euclydes da Ounha Lopes, a importaucia de 
OIT.Q CONTOS DE RÉIS ( 8: 000$000), proveniente tle um peculio 
a mim legado, feito nessa benemerita· Sociedade Ferroviaria, peJo 
meu pranteado esposo MARC.tDLINO SlLVA, fallecido nesta loca
lidad~, em consequencia de ferimentos recebidos em conflicto, em 
23 de setembro do corrente anno. 

Passo Fundo, 18/ 12/ 935. 
A rego de NoemJa da Silva por não saber escrever. 

Angelino UophneJ Jncinl 
l<'ranclsco Lemos Garcia 
Cnntldlo Lamalson 

Declaro ter recebido do 'rhesoureiro da Sociedade Ferroviar ia 
de Auxilio Mutuo, Dr. Euclydes da Qunha Lopes, a importancia de 
OITO CONTOS DE RÉIS (8:000$000), proveniente de um peculio 
a mim legado, feito nessa benemerita Sociedade Ferroviarla, pelo 
meu pranteado esposo JAOOB FELIC~ANO DOS SANTOS, fallecido 
em Ijuhy, a 21 do cor rente mez. 

Cru•z Alta, 28 de Novembro de 1935 
JurasJlva Alves dos Sant.os. 

Declaro ter recebido do Thesoureiro da Sociedade Ferroviaria 
de Auxilio Mutuo, Dr. Euclydes ~a Ounha Lopes, a importancia de 
OITO CONTOS DE RÉIS ( 8 : 000$000), proveniente de um peculio 
a mim legado, feito nessa benemerita Sociedade Ferroviaria, pelo 
meu pranteado esposo MANOEL PEDRO DOS SANTOS ORN.ELLAS, 
fallecido nesta capital no ~ia 3 do corrente mez, digo, 3 de novem
bro ultimo. 

Porto Alegre, 11 de Dezembro de 1935 . 

szw 
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Orest:;::;:des =:.~i 
Uma decisão do Conselho 

Nacional do Trabalho 
A. Junta Admlnlatra.tlva da Çatxa de Apo

untadorlas e PenaOes, dand,o cumprimento 
ao que resolveu o Conselho Nacional do Tra
balho, notificou, em recente cll·cular, a todos 
os asaociados, C!Ue todo o pretendente a em
presUmo a praso, deve juntar ou aditar â 
t·espectiva proposta um att~stado de aaude 
passado por medico da Caixa. 

Parada elevada á 
categoria de .estação 

A partir de hoje, a. parada "Pagador Mar

te!", situada no klm. 23·7 •. da llnl1a de Santa 

Maria a Porto Aleire, passará a estação de 

6.• classe. 

Condenado á morte 
o ,Descarrllador" 

M)lltuscb, o provoeador de desastMs fer· 
rovJarloe, perante a Justiça hungara 

A COt·te de Cassacão de Buda-P.est con
fh·mou o. sentenca. que condenou á morte 
o Individuo Matuscka, cognomlnado o "des
carriJador". O accusado terá de perma
necer, no ~ntanto, alndn por um anno na 
prial\o da Austrla. 

N. R. - "E ste hom.em que a justlca hun
gara. acaba de condemna.r á morte ê o pro
tagonista de eptsodlos dos mais Impres
sionantes de que se tem occupado a chro
nica policial. E' -elle Matuscka, o desen
carllador, o .especialista na provocacão de 
catastropbes terroviarias. 

Rememoremos, brevemente, essa t r rlvel 
hlstorla de sangue e desvario. 

Em Gutcrborg, Allemanha, nos prlucl
plos de 1931, â passagem do rapldo de Ba
silêa a Berlim, verifica-se uma. formidavel 
explosão, que arranca dos trilhos a compo
sição, arremessando-a á estrada. Sobro a 
autoria <lo crime - que havia crime e1·a 
certo, dado quê se encontraram sobre a li
nha tubos de ferro carregados de explosi
vos - nada apurou o lnquerlto. 

Mezes depois, na Anstria, occorrla facto 
ldetJtlco : mal calculada a carga de explo
sivo, porém, apenas a. locomotiva descar 
rlla, rerindo-se machlnlsta e foguistn. Aln 
<la desta. ve:.1, nada se consegue sabe1·. 

li' lnolmente, a 12 de setembro, o rapldo 
nocturno de Budapest a Vlenna, ao passa1· 
pelo vladucto de Bla-Torbagi, a oitenta lrl 
lometJ·os por hora, ê arremessado, por uma 
explosão vlolentlsslma, ao preclplclo de 
cln 'Mnta metros de profundidade. A ca
ta strophe, causada por cinco tubos metal
llcos qu e continham explosivos de extraor
cllnaJ·lo eficlencia, foi pavorosa: vinte e 

poucos mortos e numerosos rerldos jazem 
no fundo do o.bysmo, entro o mn.terlal es
putltado ~ em chamas! 

Entre os passageiros que procnram soe
correr so feridos, um .se encontra, presa 
de Intensa commocüo, ensnngucntado, em 
clellrlo : 6 Silvestre Matuscka, Industrial 
v~nn onse, e I>roprletarlo de uma pedreira. 

Após o lnterrogatorlo das o.utoridades, a 
iJue cansaram estranheza as sua.<J atitudes, 
contlmía Sylvestre a exlstencla do homem 
aba.sta1lo, bom pae, bom marido, bom clda
dllo. M ta, o chefe ela Segnranca. de Buda
peat não lhe abandona. a pista, e, de tllll
gencla m d!llgencla, accumula contra elle 
tncllclos compromettedores. Preso, apesar 
dos 8 -.' li S protestos de lnnocencla, vem ati
nai a pert\\rbar-se e confesaa os 'seus orl
mss horrorosos quando a policia, inopl.na.
llamente, lhe apresenta pbotographlas daf! 
vlctlmas, colhida.<! ap6A os desastres. 

Reaponsavel perante a justtca de tres na· 
cões, Matuscka, o tigre SRU!!:Uisedento, vae 
pagar com a vida as suua proezas alnis 
tras." 



FERROVIAIRIO 

Vae ser 
a nova 
Viação 

uma realidade esplendida 
e magestosa estação da 
Ferrea de Porto Alegre 

Foi o que declarou S. Exa. o General Flores da Cunha a uma 
comlssi\o da Frente Unica que foi comprimental·o .em 

Palacio logo após a assignatura do accordo político 

Logo após o ato da nsslnntura do houroso 
accorélo po!Hlco Quo tantos e tllo grandes 
b •nef!clo~ htí. trnzer para o progresso e t\ 

•conom!a do Rio Orancle, uma <lestacaéla 
t·ommll!s!\o tlo tlluatreR membros da Fren
te Unlcn, 0ateve em Pnlaclo f'm vlalta de 
eortezln a S. Exa. marcando ll.Aslm uma 
nova era de paz, tranqu!lidade e respeito 
t·eciproco t1a vida dos tres Pattldos m 
que se divid a pol!tlca riograndense. 

Falando n essa commiss!í.o, o sr. General 
Flores llt~ Cuuha. rez um rapido r latorlo 

da m:uclm dos negocio!! do ElHlr do e refe
rindo-~:~o li VIa fio Fen• n, declarou s. extt. 
true a sHuat;l\.o !lnnncelrn deste Pl'OPrio fe
deral, que o Elstado explo1·a, era de f1·nucn 
JlNSJJGI'Idad . 

O goVOl'llO pr tende nctivar, informou s. 
el.:t'. tL conatrucçiio da Estaçfio Central chL 
Vl!tçil.o F{lnea, de modo que a capital, den
tro do pouco tempo, possa contar com uma 

Estaçao Industrial 
Durante o uno de 1935, conforme dados 

relativos já conhootdos, grande foi o movi
monto que apresentou a. estação "IJ{dus
trial', na Unha de Bagé a Rio Gmntle e quo 
o~U\ a cargo do eatorçotlo terrov!ario, sr. 
Manod JoaQuim ele Freitas, tlm grande e 
elucero amigo desta. revistn. 

Num rapldo r sumo podemoki nsslm dis
tribuir o citado movimento: 

llllhetes vendidos, 648; foram transmltU
do 75 telegramas num total de 904 palavras 
e rect>bidos 133, com 1007 palavras; foram 

pacha.do~:~ 8.007.136, kllos de mercadorias 
c 2.633 ltllos de encom ndas; foram recebi
u s 4.0ll.GG6 kllos de mercadorias. Pela es· 
ação foram fornecidos 306 vagões ·e recebi-

dns maJs importantes estações ferroviarias 
do Palz. 

Ainda, ha pouco, dei ordem para que a 
Secretaria de Obras Publicas accelere a 
terrnplan~gem do local, nn rua Volnntarlos 
tln Pa.trla, onde vae ser I vantadn a ef\tll
çil.o c ntral. 

A area a ser occupnda pela. nova gare 
r rrovlaria abrnngerâ, diz s. oxc., granel 
extensão da zona que vao s r aterrada. 

Será nma obra de grandes proporçõoR. A 
Vlaçiíu !<'errem está. o.ppo.rf:llbadn, hoje, pa.1·a 

altender, m graud pnrt c, áe uocessltlaclPs 
elo trafego O('ouomico do Rio Grande. Mas, 
npeutr dos melhoramentos de qu foi do
tnda, o desenvolvlm nto commerclal dest 
lmportantõ vin-!enen, exclama. s. ex·., I'O

qner mlllor numero de carroR e o estudo 
de novas zonas do p uetrnçüo das 1ntaF! 11-
llhaa, em localldadefl de grau lo intenfliclt\do 
c·ommerclal e de riquezn product!va. 

dos 194. Sua r nda durante o anuo de 1935 
llnda. em perto de 420 'contos. 

Industrial, como se vê, ~ uma ataçiio que 
vul em f1·auco progresso. 

Caixa de ,0 Ferroviario" 
Mnnool Joaquim de Freitas. - Jn(ln.~trla.l. 

Seu esforço {l a ordem que demonstra 
manter uo seu serviço silo d1gnos de enco
mlos. Não podemos, pore-m, fnzer a publi
cação assim como o <I sejo. visto quo rednn
uarla num ato contrario ao regulamento QlHl 

rêg ns atribuições do tJ u cargo. 
Trlntlunglla - Uaslllo - Sua nltlmo pro

uuc:!l.o uã.o está'perfeltn. li'alta-llle harwo
nla. Nl\o desanime e coutlnue enviando col
laboração ao "O Ferrovlario". 

Ainda a proposito das depredações 
que sofreu o monumento dedicado 

ao ,Ferroviario Rtoorandense" 
rJru })t'"O~ to slgnlflcatlvo 

O ato de roqulntada malvadez, selvajerla 
mesmo, levndo a feito outra o monumen
to dlldicado ao " errovlario Riograndense", 
r1u se ·gue á margem da linha ela Serra, 
despertou no s lo da classe Ui.o duramente 
ferido. na sua senslb111dade os mais vebe
mentes prot atos aue surgiram de todos os 
recantos do ruo Orande ferrovlario. Ne
nbunl, po · m, tiio elor1uente tilo slguitica
tlvo como o abaixo aslgnado, contendo 347 
Uflsfgnaturna de ferrovlal'ios que exercem 
sua. atlvlclnde nas grandes oficinas do klm. 
3 e que foi at~re.'lentado ao sr. Del gado de 
J'ollcia de Santa Maria,, no qual não só era. 
verberado tão infame procedimento como 
ainda ora pedido áquella autoridade que 
.envidasse o maximo dos seus esforcas a.f1n1 
de ld ntHica.r o culpado ou culpados dando
lhes o mel' cldo castigo. 

A chE>fla da a.• Dlvlsii.o, roceliendo copia 
cio citado documento fez oom que o mesmo 
chegnlltlC ao conh cimento do !llustr dr. 
t'clso Pru1tojll, operoso Dhector Geral d!i 

laçt o l•'er rea, ntrav z o seguinte encamf-
lllHm1 nto: - Sr. Dlre.ctor eral. Para 
o~so conheclm uto, anexo, o abaixo M· 

signadu enviado pelo pessoal que serve nn11 
oticlnus do l<lm. 3, de protesto ao acto vau
dal!co <1110 d predou o "Monumento do F t·

J ovlnt•lo". Este protesto é a. prova d que 
u granrlc maioria do nosso J)oesoal, repu
uin cou1 V!:!ht•meucia o autor ou autores do 
acto vantlallco. (a) Madureirn, pelo hl. 

Tomando conhechnento do assunto, o ar. 
Dlrector O·eral devolveu o .expediente ·p. 
Chefia tia. 3.• Divisão, com o segulute de~:~· 

11acho altamente honroso para a. classe fer
l'OViarlu: - Sr. Chl. Tinha absoluta cer
[..ezo. do Cltt(l tal acto de covardia e 1naen
Ratez não podln absolutamente ter partido 
r1os !erroviarlos e é, com grantle satlsfa
ç o que tomo conhecimento doste juato 
Dl'otolito. (a) Celso Pantoja.. 

A heíla da .• Divisão, por sua voz, ro
m tteu o eXJledl.onte á. a ua. ron te de ort
g m com ás seguintes palavras: Sr. ho. 
3. Peco dardes conheclmeuto ao pessoal, 
dos def!pacbos xarudos, qu representam 
con1 fidelidade, o pensamento da. adm1nia
truçito sobre o tnodo de llroceder· doa nos
:.~os op~rm·los. (a) Mfl.dureira . 

. ~em ullVIdn \jU .OSSOI:l despachos !lil.O 

profundamente consoladorel:l lHl.l'u 1}. clal:lse 
r ·n·oviarla r !'ltlt\ em cholo na s11n. dlsu1-
(]ud~ com o attentndo sem nome levado a 
or.e!to eontrn o monumento rguido em sua 
honra. 
................ • ... . 4 . . . . . ......... .... .. . . . , 

011 tur os, t·~putados como os melhores 
fu!nadnr s, foram destronados Delos belgas. 
f'L1da bc, l~;a conRomo uma. media de 2.860 gra
lu :.s do tabaco por ano. Os norte-amerJca
noa !5t~stam 2.500, os ttu·cos 1.750 e os tngle
zef:l 1:16 700 gramas. 
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O l~E:RROVIARlO 

ME;MORIAL 
Con1 endo J)Ul'a mala de 800 asslgnuturaa, 

foi a.pJ·esentado á Junta Administrativa. da 
('alxa ele Apoaenladorlns e Pensões o e gtlln
te memoi'lal, cujos dizeres desp.ertarurn a 
aLtcn~ào gornl dn classe ferrovlarlo.. 

A c.ld .• Junta Admlnislratlv da Caixa de 
A posentaclorlas e Pensões da VIação F e r
r .a do !Uo Orand do Sul. 

Os contribuintes da Cn.lxa de Aposeutnllo
rlas c PensOes, abaixo asslgnutlos, vôm appe
h, a' 11 VV. SS. uo sentido de ser retiJ':lda a 
\!Xigcncin <le fiador para empr.estlmos con
h'ahldos, na respectiva Carteira, por em· 
pr gatlos de mais d·e dez annos de serv!Qo, e 
co11aequentemente que fiquem sem effelto 
as actuaes fianças nessas condições. 

•rendo VV. SS. deliberado exigir flaclor pa
l'tl uqneleR empresUmos, embora o regula
mento upprovado pelo decreto n. 21703 de 

:!4 tle agosto de 1932 11ã.o o t:>xija, procura
l'iiTil c·erclll' de garantias oHsas operações. 
Maa esao. oxigencia foi creadn. por VV. SS. 
anteR de inaugurada a Carteira, e pois niLo 
havia conhecimentos do movimento que es
ta 1 e ri!\ e, ~npcclnlmente, do risco QtHt cor
rPI'ia o capital emprestado. 

Agora. tr:lm o!! t~lg\lO.tarlol! os at>gulutes ar
gumentos vara apresentar a VV. SS., corro
horaudo o appello que lhes fnzem pura tor
tl::U'f'm sem oftf'llo nq uella. exlgencla: 

l.") - As demais Ca.ixns de Aposeutado
rlall do Brasil operam todas sem fiador pa
t•a omprestlmos a empr gados com mai s :l 
1:1 1. onnos de serviço; 

2.0 ) A arteira de Jilmprcsttmos, rructo 
do 11. 'luul movimento de Htnparo IIOCial no 
Brasil, roi cJ•eadn pam sarvh· aos ferrovia
rios, e nüo como ronte de ronda. para a Cai
xa lle Pensões; ntretunto a Carteira, em 
tres annQa de funcclonamento, apresenta 
lucro liquido de c orca d 220: OOOfOOO; 

a.•) - Estão certos os abaixo assignaclos 
1111e VV. SS. não trepidarão en1 acoettar, co
mo muito humano e •justo, que a Carteira 
de Elmprestimos desconte de seu fundo de 
resttrva os vreJulzos eventuaes, como o man
dtt o artigo 23 do regulamento cliado, abai
xo trauscript.o, em vez de or; cobrar de fia
dores que somente os poderão pagax· aacri
tlcando o pão de suas famll!afl; 

"Ofl Iuct•os ll(]uldos que se forem vertfl
ca.ndo, até dez .J)Ol' cento <lo respéctlvo ca
pital, !l'!l.o constituindo o "Fundo de Reser
va" da. cartel!'a, destinado a cobi·Ir prejui
zos €Ventuaoo de corr ntes de fallechuentos 
ou demh;sõea de mutuarlos e quaeaguer ou
ti'OS, e nll.o poderão ter applica.ção difteren
t~. &ew ail.torlzação do onselho Nactonal do 
'l'rubulho.'' 

4." ) - A crençílo da verba "Fundo d.e Re
st 1 va", o qual na. noaaa. Carteira deve attin
glr u. 200:000$000, que sl'!.o dez por cento do 
rl't~pectlvo t'apital, destinado a cobrir pro
juizos eventuaes d correntes de fallecimen
tos on dernlasões de mutuarlos, aulorlza 1ne-

gr.velJnonl e n con cessiio <l 1 emp1·eRU1uoJ 
~em rtador. Demais, a Caixa nil.o terá pl'e
jnlzo com o empregudo de mais de dez an
noa rle serviço que pe~:a um empresUmo e sa 
demlttat da Em preza para não pugal-o: pr -

jud!co.do será o empregado, quo assim per
ch•rá as conlrlbuições já pagas h Caixa, que 
de um modo geral sommarílo a import.ancin. 
do emprestlmo obtido, e Jtvro.rá a Caixa da 
obrlgaç!lo futura ele aposentadoria para o 
mesmo ou pensiio a seus herdeh·os; 

5.0
) - Dove-R,e ainda tomar em conside

ruc;ão que a fiança pa.rn. emprestlmos a em
pregados com mais de dez annos de servi
ço, na aira. de Aposentadorias e Pensões , 
nilo tem a feição propria da fiança oommer
cial: ewquanto que esta ê umn l'eaponsabl
lidude qu toma o avalista, responsa.billzan
do-s.e pelo er<~dlto, aq11elle representa uma 
r,.!õponsal!lllclude pela vida do afiançado; 

G. 0 ~ Os emprestlmos eUL referencla têm 
.fiador, niio porque .este disponha de meios 
para pagar, por gualquer eventualidade, o 
mpresUn1o de outrem, mas pela dura neces

ll ldado tlc se obterem os empresUmoi'l, qne 
nilo sl!o couceclidos sem fiador. 

7.~) - A fiança, nos prlmeirOii! mezes de 
de runcclonameuto da Carteira, era permn· 
tn.da entre doia ftUlcclonarlos que des jas
~nm empr iltlm:o, e nssim cru conseg11lda. 
C!Uàsl sem dl 'flculdade. Porem agora, quan
do jli. os empregados qu podem afiançar es
t í'to com o terço do1:1 vencimentos tomado, 
em cornpronJISI>lOS com a Carteira, ou nilo 
t lll comproruiasos se recusam formnlmen
te a afiançar, a d!flculdade chegou ao auge; 

8.0 ) - 0 empregado que d seja empres
tlmo novo, on até mesmo l'eforma., t.em de 
lle augeltar a contrariai' o § unico ru·Ugo 10 
do regulamento, que determina: 

"O conslgnnnte receberá no nclo do om
prel:ltlmo a quantia tolul do met~mo, ::~em des
conto de qualquer natureza, seja a titulo de 
garantia, seguro de vida, expedient , av 1'

baçâo ou outro qua.Jquet·." 
A Carteira. fica dentr da lei, porqne paga 

o emprestlmo lnt gralmente; po1'6m, o em" 
pregado, nll.o: este tem de pagar o fiador, 
que no caso é a garttntla, o seguro de vlda, 
e tlols recebe o cl!nprestlmo com desconlo 
dessa q uanua, fora da J.el; 

9.") - Por ultimo os signut rforJ e3cl J'&o 
cem a VV. SS. que a par da enorme tllrt!· 
.. ulclad e uctual de He consegnlr flad01·, d1rfl
culdaclo que toma a feição de lmposslb111-
dade, a f!nnç-n, (111 anllo é J.lOSslvel conse-

u!Hr, salvas poucas excepções ê compra
aa a 100, 200, 300 e até a 400$00{1, como ho. 

caaos conc1· tos em Porto AI gre. 
'onflam os slgnata.rlos no alto eap1r1to de 

justiça de VV. SS. e esperam ser immedla
tament attcnclldos pelo que agrade m eru 
nome da. Class Fenoviauia. 

Porto Alegre, 2 de janeiro de 1936. 

(Segu m-se as assiguat\n·IH!). 

SOCIEDADE FERJtOVIARlA DE AUXILIO 
.MUTUO 

Asslgnado ]lelo sr. Antonio Al es de S u
Z!I., secretario da "Sociedade Fen•oviar!a dá 
Auxlllo .Mutuo", qn tem sua séde na cldad 
de Cruz Alta, r ecebemos o seguinte oficio: 

TJJ;) . rednctor d' " O Ferrovl rio". 
Porto Alegre. 
'l'enho o prazer de oomnu!onr-voH que em 

seasilo de a.~::aembléa gcr·al ordino.1·1n, 1·eal!
sada a 3 elo corrente m z, foi eleito. e em)los
sad:!. n nova Dl1•ectorla desta Soc!ednd , pa
l'a cllrlglr os seus destinos sociaes uo bienlo 
d 1936 a 1937, a oual .ficou naulm c nnt!tul
da: 

Pr sidente, Eng.• Cezar Teixeira do Frei
tas (reeleito); Suplente, sr. Joüo Ozorio; 
se retarlo, sr. Antonio Alves de Souza; sur,- · 
plenle, Sl'. LI cinto Ramos ela Silva; Theaon
relro, sr. Francisco Carlos de Mello; ~:~up

t>lente, st. Alcides Nunes VIeira. 
Conselho fiscal: srs. Israel Gonçalves Pe

reira, Manoel Pinheiro da Rosa e Joll.o Sal
danha de Vargas . 

Supplentes: ara. JoU.o Roclrlgnea, Joi!o 
ollmui.Jeli e Alcides Bra!:!il Siqueira Borges . 
Sem outro objectlvo e grato pela. vossa 

H ti ençll.o, subscr-evo-me, com t1lta eathna, 
npreçn e cousldernçilo. 

A ntonlo Alves tle í'lnuza 
Secretario 

.. t'.o\SA JH; SAUDE DA COOPF.RA'l'IVA .. 

&11 tu M.n r .la 

Movimento verlflcntlo üumnt.e o mez 1lo 
Dezembro de 1935. 

Flxistlnm 26 doentes, sentlo 9 homens, 16 
mulheres c 1 criança. 

JCntrr.r!un 75 sendo 18 homens, 40 mu lhe 
t"Ofl <l 1l crlnn~as. 

'I'iveram alta: Curados: 05; melhorado 
8; u podido 9; fa.Ieceram 2; continuam e1 

tn1.tan1eoto 17, !Hmdo 6 homens, 9 mulhe1·e 
e 2 crianças. 

Jo'oram praticadas 61 intervencões clrur 
gJcas, 476 curativos, 17 appl!cações tle dia 
thermla, 14 de ultra-violeta, 27 de Halos • 
G·l ele onda!:! CUI'tna e G dlv rsaa. 

NnH ·eram 8 t•lauçns. 

.. 
I 
/ Af!om;o Delrino da Silva Fllho, fuguis-
J ta do Deposito de auto, tei!J o prn.v:er 

ele con,uulcar aos s ~ta amlrroo e colle
gas o u· u contracto d casamento com 
a senhorlta Jurema Pacheco, filha do 
asa! Juvenclo e Jasulnf\ Pacheco, re

sldf.lnt& em Santa Cruz e o qual teve 
lugar a 1.• tle janeiro. 

Coulo, 11-l-936. 

~~----------------·------------~ 
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r,llarcos Madeira 
Na llnda manhA. de domingo, 19 de janei

ro findo, um pequeno grupo de ferrovia
rios teve ensejo de privar por algumas ho
l·as com um velho ferroviarlo que sempre 
gosou de grande ·estima no selo da classe 
e que agora ee encontra num retiro, go
sando de justo premio depois de mais do 
30 annos de trabalho honrado e laborioso. 

Isto occorreu na pittoresca vivenda de 
Marcos Madeira, situada cerca de quatro 
kllometros da estaçito de Est~io. 

Nesse dia o velho Marcos, em regosljo 
pela sua recente aposentadoria no cargo 
de machiulsta da Viaçll.o Ferrea, offereceu 
ao sou ex-chefe lmmedlato, ar. João Lucia
no Varella, como próva de gratidão, um 
churrasco naquella acolhedora vivenda. 

De Porto Alegre seguiram, de auto e 
acompa.nho.do de alguns amigos, no. manhil. 
daquelle domingo, o ar. Joil.o Varella, ac
tualmente chefe das officinas, do klm. 3 
em Santa Maria. 

A festa, que decorreu na melhor intimi
dade do pequeno grupo, agradou sobrema
neira, foi simplesmente encantadora. 

Lá estavam, além do homenageado, João 
Varella e outras pessoas, Pedro Zamora, 
Augusto Krause, Remy Pereira Roque, Au· 
gueto Zlngano fl, o nosso dlrector Alvaro 
Prétz. 

Em melo da festa, fallou o sr. Pedro 
Zamora, que, em nome do ar. Marcos Ma
deira, ofereceu o churrasco ao ar. João Va
rella, á quem fez as melhores referenclaa 
como ferrovlario, cidad§;o e chefe de fa
milla, bebendo todos á sua saúde e â do ar. 
Marcos Madeira. 

A's 14 horas, regressou a Porto Alegre, 
o grupo que daqui havia ido, grato pelo 
bom tratamento que lá recebero.m e- pelo 
cavalheirismo de Marcos Madeira. 

Dm 6rave Desastre no Ramal de 
Santo lnúelo 

Tombem a locomotlm de um trem de ~enha 
tendo o maehJnJtita. morte Jnstantanen, U· 

eando gravemente ferido o fog111sta 

Num lamentavel accidente, desses bem ra
ros no trafego da Viaçã.o Ferr.ea, ocorrido 
om 8 de janeiro p. findo, com um trem de 
lenha tracionado pela locomotiva n.• 374, 
em "Machinista Scalabrini", aconteceu ter 
morte instantanea, com o tombamento da 
locomotiva e maie quatro carros que fa
ziam parte da composição, o maohinlsta 
Antonio Rodrigues da Silva, e sahlr gra
vemente ferido o foguista João Ricardo 
Costa. 

O machinista Antonio Rodrigues da Sll
vn., que assim t!l.o tragicamente desapare
ceu do numero dos vivos, foi adimlttldo, a 
1.• de dezembro de 1927, como ajudante de 
foguista do de-posito de Pa.sso Fundo, e era 
natural da cidade de Cruz Alta, onde· nas-

cen a. 20 de setembro de 1903. Depois de 
ler servido pelo espaço de dois annos co
mo foguista, foi promovido a prallcante de 
muchinlsta, isto em 1.0 de fevereiro de 
1929, permanecendo no deposito de Passo 
Fundo. A 1.0 de setembro ainda <le 1020 

ra promovido ao cargo ele machiniBtiJ, ele 
4.• classe. A 20' de junho do 1930, na tn os
ma cathegoria, velu removido do Pns~ o 

}rundo para o deposito de Gravatahy. A 5 
do março de 1032, permutou com um col
legn e foi servir (lm Couto. Por convo
nirncla do serviço passou em t.o de junho 
elo mesmo ano para o deposito de Santa 
Mnrla e, finalmente, procurando a '·que
r ,mcia", eil-o, ·Om 1." de malo do 1933, ser
vindo no deposito de Cruz Alta, a sua tor
ra natal de onde sahh·a menino em busca de 
trnbnlho. Mas o destino tem as suas linhas 
my::; torlosamente tt·açadas o na propria re
g!ü.o que o viu nascer, vitima de um estn
plrlo accidente provocado pelo excesso de 
velocidade com que conduzia o seu trem, 
pcrclou a vida o machinlsta Antonio nodrl
guca da Silva, nos 33 annos de idade. 

Ainda néa11o accidente, ficaram feridos os 
trabalhadoros Guilherme Antunes Camar
go o João Moraes de Oliveira. 

E1oneraçao de Medico da Cai1a 
de Aposentadoria e Pensoes 
Por motivo de saude, a Junta Administra

tiva da Caixa de Aposentadorias e Pensões, 
exonerou o dt·. Julio Mariath, do cargo ·de 
medico efetivo em Montenegro. 

Ha trens rapldos como aviões, com velo
cidades inacreditaveis. Uma .estatlstica re
cent demonstra os progressos do caminho 
de ferro, em mawria de velocidade. O ~x
presso Swlnden-Londres, por exemplo, que 
é o tr~m mais rapido do mundo, faz 124 kls. 
e 100 por hora. O Sud-Express, na França, 
tem uma velocidade média de 102. kls. hora
rios. O expresso Berlim-H!imburgo, na Al
lemanha, com 111 kls. 4 á hora. O expresElo 
Paris-Bordeaux vence uma média de 98 kls. 
5 por hora. E o trem Cóte d'Azur, apesar 
do seu trajecto acidentado, corre 92 kls. 
por hora. Como se vê, as maiores velocida
des estão na Europa - e são espantosas. 

·~·------------------~ 
JESUS NASCIMENTO DE CASTRO 

SOARES 
e 

AMBERY BERCHl!l SOARES 

participam aos parentes e pessoas ami
gas, o seu consorcio, realisado a 
~7-XII-936. 

Resldencia: SA.o Gabriel, Rua 
de Cambay n.0 562. 

Barão I 

+~~------~--~J 

+ -----

Desportos 

O 1-'00T-BAI,L EM DIREC'rOJt AUGU TO 
PESTANA 

NOTAS DESPORTIVAS Dt COUTO 

Couto t'. lJ. C., encerramento dn telllllOmtlu 

No dia 1." de janeiro o Couto 11'. B. C. en
cerrou a sua temporada deaportlva de 1935, 
com uma partida entn casados e solteiros, 
em disputa a uru suculento churasco rega
d,o a cerve>ja. 

Dtt contenda salllo vencedor o tean1 dos 
sollelroe p lo ro!mltaclo ele 3 a 1. 

Nesta mesma occasiiio deveria ser reall
~ada a posse da nova Diretoria eleita para 
t·eger seus destinos no corrente anno, o 
que no entretanto nA.o se realizou por fal
ta de umero de associados, para quo fun
cionasse a assembléa geral convocada para 
este fim. Em segunda convocação, esta as
semblea lev.e lugar no dia 8 ta.mbem de ja
neiro, sendo então dada a posse aos mem
bros da Diretoria eleita para 1936, e que 
ficou assim constitulda: 

Presidente, João Beretta reeleito; vice
presidente, Juracy Prestes Xavier; 1.• se
cretario, João Lippmann reeleito; 2,o se
cretario, José BeltrA.o ·Sieben; 1.0 thesou
reiro, Paschoel Bloggi reeleito, 2.• thesou
relro, José de Mattos; guarda-sport, Alva
ro de Barros Teixeira reeleito ~ seu adjun
to, Ignaclo Lacerda. 

Nesta mesma occaslão tambem foi em
possado o Conselho Fiscal eleito para 1936, 
e que está cou1posto dos seguintes conso
cios: 

Rodol!o Moreira de Souza Aruerico Ar
lindo Reall o Valentim Castro Figueira. 
Brev~ historlco, da. atividade desportiva 

do Couto F. B. c. na temporada que acaba 
de ser encerrada. 

Na tem•porada de 19315, o Couto F. B. C. 
jogou 18 partidas, das quaes ganhou 8 em
patou 3 e perdeu 7. 

Nestas 18 partidas o Couto fez 61 goals 
e a sua cidadela foi vasada 34 vezes, fi
cando pois con1 saldo a seu favor. 

Do Con·espondonle 

----------~-------

O gato do mato é uma especi.e de onça 
e tem o pêlo luzidio e lindo. E' pouco maior 
do que o gato domestico, mas dotado de 
grande ferocidade. Dá enormes saltos e 
anda pelos galhos das arvores oom extraor
dinaria facilidade. Ha varias especles de 
gato do mato no Brasil, nos sertões invlos 
de Mato Groe'lo. 



' ' O FERROVIARIO 

Utilização do carvão· nacional em locomotivas 
E diçã o prévia para estudos e discussão 

C lass ifi caç ã o 1 - 12 - 1 
Continuamos com este nun)ero a. publicaçto da notavel these 

.sobre um a.ssumpto de ruaximo interesse para a. Viação Fer
rea, qual seja a "Utllizaçto do carvlo nacional em locomoti 
vas", e apr-esentada ao Con,resso de CamptnaiS pelo culto enge
)nhetro Pedro Italo Dalle'Ore. 

E:XPERIE:NCIA DE UTILIZAÇAO DO CARVAO PULVERIZADO 
Rl\1 LOCOMOTIVAS NOS ESTADOS UNIDOS DA 

A~IERICA DO NORTE 

1.o Ob! cto de ex}lerlencls: 
"O objecto da presente experiencla !oi o de colher dados se

guros mostrando os resultados obtidos com duas loco motivas 

lllm cada viagem simples foram tiradas amostras que repre
sentavam fielmente o typo do carvto queimado . 

Essas amostras foram analysadas e o seu poder calorltlco, 
determinado pelo obuz de Mahler". 

Os resultados, acham-se Indicados nos quadros Numa. 12 e 13. 
~.0) Dlscu!ilsiio dos resultados obtidos: 
"O estudo dos resultados obtidos, mostra que a taxa de va

porizaçã.o por hora de percurso, é muito &pproximadamente â 
mesma, nas duas locomot1v11.11, bem como a vaporização total 
por hora de percurso. 

Em linhas geraes, foi realmente verificado uma. economia. de 
combustlvel de 22,5 % favoravel á locomotiva. queimando carvlo 

~a mesma classe, das quaes, uma usando· carvão pulverizado pulverizado. 
e alimentada. mechanica.mente e outra usando carvão commum Entretanto, apezar das vantagens economicas que se vert-
e aUmentada. a m!o". !ica.ram na. queima do carvão pulverizado, existem outros tantos 

2.•) Locomotivas: in convenientes que se relacionam com o.s despezas de manuten-
" As locomotivas empregadas para. levar a. etfeito essas ex- çflo e conaerva.çfw e qu merecem ar Jvadas em consideração. 

Pcrienclaa são do mesmo typo, tendo aproximadamente a mes- O primeiro destes inconvenientes ê o onus que provén1 da 
ma. llllometragem, o mesmo esforço de tracção, achando-se tam- manutenção d a.~:; abobadas re!racta.ria.s na fornalha; as foto-
bem nas mesmas condiçOes mechanlcas e possuindo ambas su- graphias anneXOI! tomadas no centro do arco principal, mos-
peraquecedor Schmldt". tram claramente o effeito deterio1·a.nte da chamma. 

3.0 ) , Experlenclau A photogrph!a da pag. 99 mostra os tijolos novos o a. da 
"O carvão pulveritado foi previamente submettido a. cuida- pa.g. 100, mostra o vulto da deterlorizaçlí.o de uma viagem de 

dosos processos de secca.gem qe modo a. garantir um gréo de ida. e volta d Mo.rcelllne a Shopton. 
bnmidade inferior a 1 %. . ................ . .... ... .......... . .. . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

As .experiencias consistiram em 16 viagens redondas (Ida. e . ... ...... . .. .. . . ... .. .. . ... . . . ........ . . . ..... ................ . 
'Voltn.) de Ma.rcelllne a. Shopton, distantes 181,3 Kms. . . .......... . ......... . .......... . .. . . .... .. .. . . . . .. . . . · · · · · · · · · 

UTILIZAÇÃO DO CARVÃO PULVERIZADO EM LOCOMOTIVAS 
Quadro N.o la 

Experiencias realizadae no:;~ Esta doe Unidos da Amerioa do Norte 
Analyse do carvão Viagens de Marceline a Shopton 

.. . ·) 

I 
·i· · ~ ., • ., Porcentagem da 

i CARVÃO HUM IDO CARVÃO SECCO . . caloritlca carv!o que p!W!Sa 

. ~ Calorio.s/kg . em tela. de 

.... 
4> o 

~ .!e s ~ 
o "d o ~ .!!1 o 41 o f;! 

o~~ ... 
~ = o :2 g o "' .b "d 8 o :i ~ o <ll ·r:: .s '5 $ g ~ s _g~ .. 

o ~ 'ã o:!:! o '8 a> a! .s ~~ .9 "' ~-;;& 
..:l ~ = 't;!"" :a ... ;:! a ::J a> ~ ., p, 

= "' ~ ~ o ~ ~ o 
~ 

rn a "?i, S';;i 
til o o 

3111 

" 

i I 
2 1,48 31,89 51,93 14,70 32,40 52,66 14,95 3,92. 6746 6854 99,2 84,2 

:nu 6 1,08 32,47 50,!)7 15,48 32,85 51 ,5 0 15,65 - 6GQI.i 6682 97,7 83,9 
3111 8 0,89 33,22 51,12 14,78 33,66 51 ,55 14 ,90 3,48 6577 6637 97,8 84,0 
3111 10 1,25 33 ,60 50,37 14,78 34,05 51,00 14,95 - <6 649 6732 96,6 81,2-
3111 12 1,26 32,74 '51,80 14,20 33,20 62,40 14,40 4,05 6676 6748 96,4 80,4 
3111 14 0,93 34,17 51,15 13,75 34,50 51,60 13,90 I 

4,05 6604 6671 96,8 81,4 
3111 16 0,95 32,40 52,60 14,05 32,70 53,10 14,20 - 6732 6798 98,0 82,6 

3128 24 7,76 79 ,42 42,07 10,76 42,75 45,60 11,65 1,36 6216 6748 I 
3128 2G 6,50 38,72 39,83 14 ,95 41,40 42,60 17,00 3,08 5880 6319 
3128 28 8,72 36 ,68 41,75 12,85 40,20 45,70 14,10 4,71 6188 6782 
3128 30 7,76 37 ,41 40,50 14,33 410 ,56 43,90 15,55 - 6049 6560 
3128 32 6,31 38,51 42,81 12,37 41 ,10 45 ,70 13,20 3,98 6332 6754 

nn 
I 

Média 1,12 32,93 51,40 14,53 33,42 61,90 14,78 3,87 6654 6734 87,5 I 82,6 
3128 Média 7,41 39,16 41,39 13,05 41,20 44,70 14,10 3,98 6133 6640 I 
NOTA: As viagens seguintes nlio foram con alderadas para o calculo dos valores médios, como foi explicado no relatorio. 

3111 4 0,96 32,80 51,52 14,73 33,10 52,00 14,90 - 6682 6743 96,8 8Í,9 
3111 18 0,68 31,77 5s,az 14,33 32,00 53,56 14,45 - 6726 6776 97,7 S3,9 

3128 20 8,83 35,~2 40,97 13,68 38,66 45,00 16,45 - 5866 6488 
3128 2a 8,10 36,35 4197 I 13,58 39,60 45,60 14,80 - 6M7 6616 

I I I 
· ~ -· - - .. - -
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O FERROVIARIO 

Quadro N." 13 

Anal yse do carvão 

E:xperienclas r ealizadas nos Esta dos Unidos da Amer!ca do Norte 

Viagens de Shopton a Marccllin 
-

I 
Poder 

I 
Percentagem do 

ARV ÃO HUM IDO CARVÃO SE OCO calorltlco carvão qu passa 
Calorias/kg. em tela de 

"' 11) 11) 

8 o 'O 11) o 1/l o "' o 11) ..... ..... ... ~ "' :§ ~ "' "' 'Ql ~ "' .!:: 'O o 1/l ,.... 
"' "' ·;::: o ·;::: o "' ,.... "' o .. o .. '8 "' o .s:l~ g ,Q,.... 
1>11 8 '§ "' ~ .c M "' Q) 

.... .c ,. 
"' 

o o "' o - o - o .. 
~ 

.. ~ õ .. ;c ü 
.... 

~ ;c õ " ,.... "' ~ ..... .. ~ 
;> ::l ~ "' õ ::l Ul 

~ ::l ;II a-;:;. a-;:;. 
;II ::;J p. o ::.::: p. o 

I 3 0,65 32,40 51,75 15,20 32,60 52,10 15,30 4,18 6760 6807 97 ,8 81 .5 

I 5 0,38 33 ,17 ?2,37 14 ,08 33 ,30 52,55 14 ,15 4,09 6800 6865 97,6 82,4 

I 7 0,85 33 ,15 51,02 14,38 33,45 52,05 14,50 I a,98 6718 6782 98,7 83,5 

\ 

9 1,20 33 ,34 51,98 13,48 33 ,75 52,60 13,65 - 6754 6837 98,9 87,6 
11 0,89 29,96 52,82 16,33 30 ,25 53 .25 16,50 3,59 ·6468 6527 98,7 

I 
83,9 

13 1,92 30 ,93 50,90 16,26 51,55 

\ 
51,90 16,55 - 11493 6615 98,5 81,4 

17 0,00 I 33,90 50,70 

I 
14,50 34,20 51 ,10 14,05 4,25 6835 6898 97,1 I 79,0 

I 
23 8,22 I 36,34. 14,63 I 10,00 :> 9,60 48,60 11,80 

I 
3,45 6454 7032 

21i 7,95 

I 
38,73 44 ,:\2 9,00 42,10 48,10 9,80 3,71 670() 7270 

27 7,72 37 ,05 41 ,18 14,05 40,15 44,65 15,20 2,!í6 5894 I 6432 I 
29 8,58 

I 
30,87 42,70 11,85 40 ,35 46,70 12,95 3,39 6071 

\ 

6710 

i 31 6,83 37 ,09 43,58 12,50 39 ,80 46,80 13,40 4,25 6144 65 () 

I I 
Média 0,97 

I 
32,11 51,73 

I 
14,89 :l2,73 52,23 15,04 4,02 6690 

I 
G702 98,2 82,8 

Média. 7,86 37,22 43,28 11,64 40,40 46,97 12,63 a ,47 6255 6800 

• ' ()TA : As vla~e ns sPguin tcs nfto rora 111 con s icl er::ul as para o n tl culo doR valores m(l cli o:~ , ·orno J'oi xpllcnclo no rela.torlo. 

:nu 
3111 

3128 
3128 

1 
1!) 

19 
21 

J'\rs ln vi:lgf'm não fcJi tomada amostro. do carvão 
O,GO 32,4fí 

I 
51 ,11) 15,80 32,Ci!í I 51 ,45 15,90 

! 
8,83 ~G, l 7 

I 

41 ,!)7 13,53 39 ,70 

I 
45,55 14,75 

7,68 37,17 10,95 14 ,20 10,30 44,30 15,40 

_I 
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taiia de aposentadorias e pensões dos empreoados da 
Via~ao ferrea do Rio Drande do Sul 

CJRCP LAH ~ .·• 74 
Aos ~t· s. A Si-i o<·indos : 

JmQFfSl ~' õ 'E~ ljAUA H(HU'Jfl'A LI~AÇõES 
Cnlt~ · me l<'vnr no vosso r1mlu,<'imento Cjue, em confonni

dnde <•om n d t·eulnr u." Gf.l, <le (; de dezemhro do ano p. l'ind o, 
ex}lCtlidll nos s rr-~ . me4liros, só se1·iío nutol'izndns inter un<:Õel' 
lwF"pitnhu·f•s, nos lo g·m'«' ~' onde esf n Cni. ' íl míluf êm cit·uJ·giões, 
oft ílhnolog·ist ns e ot o- iJw-lnriu g·ol og lst ns, qnnndo tlifn s inhw
lut ('ões OJ'f'lll r CI{llis itndns })f')os me.-m os. 

l'Mto AJeu·re, J1 de setNuht·o de 19!J;). 

~nucln<:ões conllnis 
Cehw Pnufo ju, 

l'rt>s iclent e cl n .Junta Atl rniu iF~ tm1i vn . 

•lllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:lll,llllllllllhllllllllllllllllllllllllillllllllllillllllllllilllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllillllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllilllilllllllllllillllllllll 
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MUTUALIDADE DE FERRO - VIA RIOS 
21." CH AMAT>A 

lle ordem llo Sr. l ' •·cH icl entc convhlo os Srs. consod os pnrn 
uttt> Jadercm, cl euf rn do prnzn mo x. hno el e !lO din s, ao }Hlgnmentd 
du 21 ." (•Junnndn. em vfrtucl e do fallc<·imento do socío fundn
dor Sr. EuH'sto 'I hhuoteo tl e Souza, m ntriculo tlo soh u." r>», 
fn llechnento «'S"f or.eonid o un <• idnll e de ~tou f Oll(' ~ro, n 21 
1lo v i gente. 

Pol'to AJegi't' , !10· 1·1 H3(;. 
Octncilio Clunres, 

Tl'!iloureiro. 
••1111 lri!IIIIIUI11111 oll!lltlllllllt1111llll1111111 J,dti!IU llh tlllill'lltll lll!ltltl!f, , tllrttr:l:l'lltllulltlllf'lllllll!l lll 111 111!!11 t,!tl '" !11111 :llllllltljiJilllllt:m.UIIIIIIIUIIIIIII!It IIIIIU11h tllnlh '!!!I':Uiltltnl11111111ttltJIU II11Utl lllii\IIIJ11 11 111 1tH 

6220 

6038 
6071 

6060 

6626 
6576 

98,3 83,1 

_I 

Caixa de Aposentadorias e Pen
sões dos Empregados do 

Porto do Rio Grande 
DespochoA dn .Tunla Admini st rativa ele 31 

cl Dezembro el o 1930: 

l'odiuos de inscrição ([i cha individ ual ): 
ns. 7!15, 807 o 80 -A, res pe tivam nle , de Ro
Bn'lo 'T'ara zzo, Aldcles el e Ol iveirR Alves 
P clro Mnr tins dr Lima - In screva-se; n .'' 
80G , de Quintino Si! veira Machado - Accei 
le-se o prcsente pcclido d inscr!pção, recor
rendo .. cx-offi cio" ao Con selho Nacional do 
Trabalho, de accOrrlo com as ln stru cções em 
vigOr. Requ rim eulo n." 750, ele João Fran
cis o Oliv >lra - Conceda-se a aposentado
ria, 110s termos elo art. 26 do Der. 20.465, do 
t -1 0-1931. Officie-se ao sm·. clirector do 
Por I o, para os devidos fin s. 

Rio Grande, 2 d Janeiro de 1936. 

A alavanca €o a. mais simples das maqui· 
nas. E' uma barra rig!da, Que póde girar 
em todos os senliclos, em torno de um pont o 
fixo, quo so ehama ponto de apoio. Nas 
suas duas extremidades se a.plicam as for
ças . A inven ão da a lavanca perde-se na 
escurida.d dos tempos. Pl!nlo diz, que foi 
Imaginada m 1240, por Cin iro, na Ilha de 
~bypre. 
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VACÃO 
f 

FER EA 

DespaGho~ de 12 a 24 de Janeiro de 1936 

1 >i li 11 

1•'1or!loanlo c:o!'l h c Hirttteira l•'orn •r; t-
c.r., \ntonio S!'lt nk lndc•ferlclo. l'u ry Lo
pc rlc I .imu , ttc•tlfili •HI' 110r ;lO rli11~ ; Lin
rlan [·' II'Cira c:on<;nlv e. - Sim: J<:KtC\'[t(l 
Jnu;;hlnl •'' 1.' J>ivi:;.-,o punt u,; rlcl'i!lo!-1 
fins, l'c!lro llalllU7.iO da (o .• [ H Hilll; c:ns-
j)Hl' lairl.in l•'uv,uncle>, guc rcl r:- VHI-(u ; 

Antonio Luut·o ,\nrlerhOII l'rejurlkarln n 
vista ela lufot·nwr·:•o: l>ccwiroc·wno. Iario Jto
ch,t , Jorge• fgnu<'lo de :llo!ll'U, Wnller Itodrl
quf' . de Sou '' J.nr. r . lnHoel TrindH.rlP clu 
sllvu IJr>l ridos: l•,wa lrlo \\'osiur·k 1>••
ferillo, ele uc't'CJI'cln <'Oill 11 inl'ormnc;ao; AI\Os
tlnho Bapli La rln !'lilva. lt<><'tlttquc>··RC, 
brm c·omo c u . aponl!llll<'llios: Trl'iu llt.' 
Cnrli & C'i,t. JnrleJ'erirlCI, lnrlio rln Hra HII 
Slqn c lr; campo~ J>crr.rido :lO dln~. A lf t•t•· 
do Oomcs IJ f~>riclo; Wultc•r L•'runr· i ~ <·o' 1-

'im: I> ntc Lonz c ttl - ~1111, llOI' IAl 
• :tn. hrl,t & l'orles - A ' 1.' 1 livi:-~i'to . 
• ci<'vido in~; 1110 Dcpp<'l'tl1Hnn -
po ivcl tollcndPr : C:crulciino Homeiro 
tro. Lf'OIIOI' r thllll ria :"li \'li, ('lnude~-

ntil 'J'on·c!l ih•l'(•l'ido:- . 

!lia lli 

f'll'lf;th • r! c• J<"rrila:· I Jpfc•riclo; , lallo<'l 
do; Anjo!; nlorl s o; .\ntonio 'o 

!ltdn t Prido. Jlü-~e <·onlwf'lntl'll to no 
iut nc: 111lo, SJ;<ttoel l .. opc~ don , antoH. i\u
gu tn ,\nlun • l'olim. l•'rnrl!'iHc·o Jt(>hilha, 
Junn,l 11•1 atlo do: Santo>~ lh•l'rrtdoK; 
.1 o. riu O li v ir H o r- JlOHRi • 
v I : i\J'IIO 1\roh Hiul lHll' r:tt 
dl.t Kuar·kf11 s AtPJHia 11; 

i\tl nrla-~e. pela 
orcio111: Tt· in IrllliiO. , ' 1." I livl;uw. pnra 
o. clevldo. fin : ~:lpirlto r\e f•'rrlla C:ihhon 

."ÍIIt, 17 (1i,l : J\l'f.(Pll [•'PI'IWIIdi'H Jtlltu l' 

l>o ml io ltnrll'iglll''l l\lurtinH !Jt'i'Prlrlos. 

!lia 17 

l tiJPtt lion<:tlve. rlr· l<•llo, .fo.d r·,, lt 
(oi!. "\nt,HJ rh Silva .. Jo~l' Hamnt'l J\rnm im e 
AIII Hcl u • 'til I! do Ho~ario - 1><•1' I'ICin .• : .J o
f..(\ H nit e HttYilllliHln Hec:t lt'lquc•-!-1"; 'lar
tlll rt 'l'el. ciril- Alt<'rtrlido: l'aulo 1\len cg,t,; i 

1." t)Jvi !lo. para o;; rlcvirJo,; l'm ~: J•:rt. 
ntt!' 110 !\la(' elo F trn Pl'r.vio deposito ri a 
ta ciP n•rtirl~ o par,t I ele p·tl'lto~; ntnnin 
'l;al lilt< • 'uo ha v11ga: .Jnllo Aclol lho 
Der !leio; nthcro c:rmc;aiVP ri Llmu -
Pr Pjllclic-nrlo. 11 viHta da informuç; o; t•'ran
dsc,, J:arn•· Vlamon . J•;nl!,enlo llnrmPi•.tt>r. 
flopin lo Ar.tnjo de Aguiar. i !oradldo C:on
c;alvcs l'cr Ira .• Jnvcn do :u1Tifl Harhnsa. 
l~ranli. c·o C'aniona cios Ranto>~, Dlnartf' Ha
m o .• \1T Hihr>iro, 'J' ·r 11C'io !'auto, llilnr '
Jino C:onc;:t i V<'o i'n•cio . (:nilhC'l'lllP i\n!Uil ~ 
rl llll 1rn, !dalido Hlheiro . . Jmto rir Olivei
ra P ar who •. Lycl'o Marc·unte e .Joiin Il>iltno 
Rihrlro - lleferi!lrt. ; PuHquul ~assi P 1•'<'
dcrac;ao elas Hoeied<Hk~s ('oop rallvn ele H ,_ 
pon nhllclurle Limilnria clus Serraria~ t! e ln
delrn ele> Pinho Sul lHo Grnnd m; ~ (' 1'
llfique- <': Azeverlo , Iütmos A' l.' Divi
são, para os d~>\'idoH finA; f<1HJlliinno P r· tr:t 
doR ::-;Hnlo r J·;rneH IP !ll11tte rlc> OlivPiru 

Rim; J~n<'IYrl c•; l'!'res lncl <'fcrirln; .Ju s lino 
!\lolina - . ' ;in (• flOH~ ivel attcnrlor; \lnycio 
ri r J<'re:itu:-; :nnello;;o .Junte ntlPstarln me
dico; .\lo. :111ril'l' ll!tJIIHHiO J<'iilto <' Olt[l'O!I 
lnrl .r .. , irin por n iw He t· e·onvPnic•nte ahrlr o 
r ·tinto. 

Jliu lW 

\lignelino ltumo~ lncl el'!•rlcln pelo ]Jrcc:o 
elo :l-'i>OO a folhn: lllll'io Rmtrc~, rie Souza 
. 'ii o (• possível attc•nclPr; Clom<>rdncio 1 lvcs . 
llOUV!'lllUI'a i\IVCK ,) HUS C Roa ventura Alv 'S 

ril .J e HH Ul'J'crHlos; .los(• ílnhau·hclll !<'i
lho .A' 1." Divisiw, paru OH ril'virlns J'inK: 
'l ' heoctoro Sull, Clr·nlil elos Santos, .Julio .:1-
liH'tHles. J•;>~t••vnm C'oKia. i\rinvaldo i\l('~ttuit·t 
clu c·o~tu .. \vclino .\ndradc· l•'i~nl'ii'Pcln, <:<tu
tf'l' llPnwrclo .. lo;;{• lveK llurnu , LeoJtnr 
J'p;m cln ~liv1t, ,\lurio C'ontr ira~ Soal'<'H, \n 
1-(r.lo C'onc·attn. Olympto !l,trhosa, .Joan Hiivu 
( 'osta. lHnoc•C>nC'io l•'lnr H Hnuz.u, Linclnlpho 
tire! lo. I .. aurentino da ('o. ta ( ' arrlo~o. ,\lnr 
c·olino ,JOH(• ('•tl'r\0!< (), l•'l'atii'ÍSC'O (l\l(t< 1'1' •;; clt 
::iilva, .Jns(l \lat tins ('o:· ta, S rgio l:nnçulvP~, 
Huhrn I' rc•ir.t LoprK . lsrmwl C'antpello , 
I\' O lliE.'t •r ( ';tJ tdicln rl!' !'aula HuPnn 
llt>t 'l'ido;.. 

~~uric·o I'Prolra ri<> Souza Atl nela -;-; <>; 
Acljalinn Clomc... J•' rrrlru n [(•riclo ati' 
:10 J0-1.1!1,,; , \ C'ompa11hiu ~w il't do Hra:-~il 

)) ,['pritlo; A~trogiiclo Oliveira l'rove a 
JlOH HC do t u rono em aprrt·n; <lnionun· IA•;tl 
l~lN·k - Scrit Hltl•lldiriil otliJOl'(ttiHtllll'liLC; 
Munorl ( 'l•rilln C:Pnçalvt •. Jo<io yr s tl•\ 
Silva. Luiz • tllll's nnrnclil'., . 1a110Pl Cnnrli
rlo i\hehnrlo e 'l'n•Juno ll<ttHic•ira Jtma D1• 
lcrirlo: (J l' ro :llillllurlo clt ::lil\'a- ,·arl't 
hn qn P at.tcnrlrr. Os l'nn<·c· lntwr·ios ela Y. 
l•'rrr n cst,IO tortos ,,tiJ<'it.os an~ r!PHl'nlllos; 
c•n.l odio iliiii'H ltct·tifiqne>-H •; l'ltwirlo 
.lo>-í il<>ltó e Olívio l'r•hl r llPl't>ric\o H 

:!· ·~ntt <·a da uma. 

J Jia ::!2 

lt a .• llllltHio llrourlqu c· ltl-~ lttinl. ''lc-ola n 
llu .·r.cr.:t , Ollo il!'l'ing , Oito IIPrinl-': . ltaul 
SHIIHOllf', \!li[lÍI'iO 1\IOI'Pii'H i\lve~, I ·. dclomiro 
Lope . . Agripino Campelo rlc l<'re>ilaH, ll o · 
C'l r r·iHilll .\IHI'IU Hol'ita. l\'ct Dit>IC'r, l;;nur• o 

v;o tiuho Son1.a. ihli 'C') C:ont·nlvrs <• C'as
sinnrl ,\l hPrto Lorcnzo l•'e l'lllltlfles llrt'et l
clo~. , \elao i\llmnus lnc\ef<'rl•lo; Alntiro 
C'c.~>lhn, Atloipho c:on ·alvP. tht ;,;i lvu. , ld
dc;; i\1a:-imo riu Hlh•a .foi'"' Bap t ista ele> l•'rei
tns e l•~rasnto l•'crrclr.t Drferidos: .I oi'1o 
1 •. Sunnhria A ' 1.' !li vi:-;; n, para os ele \'l
dos t'lus . 

!lia :l:l 

OHWltltio ltodri gnc· . ('ianrlto 'J'indPcl<' . l'f'
dro Al\'eH. 1\lariu C:aclr·c z. A lr·lna Uncd !I l<'a 
v;untles. -\lnrlim I' r· •ira da Silva e l<Jlr.' r;R[I'

\ c;:.; - llel'erieio,; ; 1\Ianocl .Joiw <~HrhuHu -
!Jel' rldr>. c:onHPI'\'aiH!o u mc:;mu úrea d • ter
reno; .Jos(l • 'unes cl 1\lmacR !nele[ rido. 
'\ilo lw l'ttsa r·on1o prc>t nrlr; Palrniro Soa
I' H Jler •riclo a !lll r(•is a p ça; AlddrH • Ju -
galhães P (kt.uc·ll i o S. luaglhit " lncle-
(('rirlo: 'l'orqualo I..np '" (ion lurt :·lim. por 
li O rli'l>'. :\'I!'Oian c:olll'HlVCH clu Si!\',\ ('"r
ltriqnc>-;;p; .Tni1 n l'r:tllC'iKc·o Ara11.io. L ye\lo 

:\lr·t·r··utlc• " l.on~o I' rei r • 
!ayrlo rk FrcilfiH c:aucllo. o 

.ll.tt'ciul c:. 1'c•t'l'a 11 \lmchl c: 
1:' l>lvi o. jl.tt'H os rl•vlclos fin 

Dia 2 1 

net rirJc,.; 
Tnrl r>frrirlo: 

Trrra \' 

.\!varo Dllart<>, Alvaro LntJe~. IIPtilrl,t Tra
I~;.~ ,n .. • 111 tino Perpint ela Hllv:t, !Jrm trín 
lliil ti Silva. l•;ncrlillo i' l rrira \mar,li. lln-
1dilto ltotlri!{1t<'S (10. ' S.lltiO.!, LOIII'iVU] ri 

fto. 11 c•,, ·Jro • . Jniio CIIHtorlio ria Silv11 I•'." • 
• 1 tJf•r> ,\lannr•t do .; njoJ<, .1 OH!' (l,tl \': to, llono· 
1 in o Otharan .• '\lei a e~ i\cioly, Anl onio l.t ·
tln elo .. \.for,, .... Jm•n B~>rln 1>11tra. J•'r·<tnc· p;., 
lillo 1t ti •1, .lo;o l•'e lit'lrlnelc l'ctlrn ,'ilva 
l ', tthuri no •• l'!'rl ro, 11 ·e ira 2." l>cfPritlo. : 
t\yrefl l•: sr- ohur !'creira D<•t'rrirlo 11 :l·'i'iOU 
c·Jit la lllllft .. Jo<io l•'rmt<'i Hc·n ele> C'arvalhn l'ei
.· nto Hlm; C:rnnnno u u Rlo l 'rlt~l' -
:111n, por tiO rilnH; ,\lfon:o .'ilvcil'a Stlv ira 
cl<• V·tr~ru - Sim; ·wanrl!l l'rrrtra Di uH -
llPH•rirlo : Syhino Hiheiro clr> t'éil'\'lliho -
('onc·c>rto :1~ rlias: l•'1uc·tno~n l>'ran•·o Alm Ida 

f'lli'IIC' !i(' ri li('('OI'ciO C'O!Jl O [)lll'l)('('l" elO 

''"' o·•rHio da Viac;iio l•'crreu. aHsignaTI(lll tJ 
r·t rru 'll!lll • nm I Prn•o rir ar·t·o rclo. no lP.I 
utnH rlc ntinnta junto a c•>~tt> C'. ' Jlt'rii niC, 
llt olnlll'rg Soe·. i\n. - íorliN'H·H!'. 

i >in I I 

llcilor .Jo.;(· clr ,-,oll'lil ('onc·edo ::o dia11; 
.lo~ro llapti.;ta ('rHrliCI' - [)nJ'prfrlo; t•~rln.tr

r'o ~;1 •·1n• t·ic·keJ. ~i li. I•Jma MolllnHnn, Crm
nir·ao ( 'OI hari C f•:n ll ila Honr~c. lt irl f 'on-
' r!<J -sl'; r armPlila ClPntilc lll'Hillhill 
('one·1·rln l'i dia ; ,\muro .\1arques r ,\ntonlo 
T!'i. eira 1 •~ ]\\un.,;Pr !'onc·PC!o :lll dia:- . 

I> la I G 

,\l'lltalldo Anlonio Sih'l'lra c· t·: ~ plllaun 1' -
1 !'il'a do t-'~utos ('onc• riii -~ P; i\t'YI' ( '. Sn lig 

- lndPYcrl dn. 
ll ia 17 

.loiin lltptis ta Mello ela ('nnhll Rim; 
.Jo:to ~o rr •• cl<> l',ltljo ('oneeclo ::11 diaH; 
.lo;tn 1\umt•l idem; .\la rio ,\1enclcs Hnn ·el 

C'n,tt 110 I~ diaH ; Luiz rlt• ('alaRHll ~iut, 
, 111 IPI'IIItts; .\lnrll lc> l•'cn·cira do Saulo 
1 'onc·t>rlo ::o dia ~; i\llgn<'l Ml'ii'Pil!•s Clulma-
r.tt• <' O Hc'.ll' Cluuer l"nhn Sim. t'lll ter 
ntob ; l'·1ntalefw 1·'. dos ~uutu. C'ouc· •do 
20 rlia. ; ltelnuldo Os!'ur ('oclho r• Orlunellno 
['i l'it 111 - .'lm. l'lll lf'l'lliO.'; Waldumiro 
11 111 iquNI P Vi ri sin to AJ\·e. ele> ('ast r n 
llt fl'rirlo": ~Jrn!'~to l'artilha Sim, l'lll tew:
mn~; f~nl alin ltodr i>;uP;; Sw re;, <'!nuclino .1. 
r1 c l•'rC> il.l· ~:rnP"io rl:t Sllnt l~lc · h<'nhor,;:-

C'ollt· c d o ::o rlius: i'Pry Lop il ti< f,iJIIH • 
i'1ry l.op<)-< rh Uma llelerlcln; \il'ineln 
('an.tlho Anwy !'ihcrw<t C'amar:t - ('on· 
c Pciu :w rlia: ; 1\('111'0 :\liiiC'!I l'lnin ·"im, 
em tr•l'lllll . · Wairlomrro I lellriqllc · lJ fe-
t irltt. \ntclltill .'\une!' ct " ~'on : ·c·a C on!'crio 
::o rlla . 

!Jla 211 

J•'ranc ·i ·c o J,nnzacltt .Jnui or ('onto rc-
!JIIC'r; Annindo ~·11·aiva ( ' onc•t•rlo ::o clias; 
IIC'I'Illl' . r arvalho rln~; Hnntog Cn11e ciu 15 
rlias; c:asp•!r C'ullh<t ('on!'rrlo :lll rll:•,; ; 
llnrl 011 "d '"'"I' Ararip<> ll!'fPrlclo; Jlyran 
I•'Pr ll!ll •Ir.< rlr1 Si lva C'our>edo :Jil difl!f; 
.Jair .• \rciio dn ('unitn ~it.t. m te>rnw;;; 
.1 :H'Y Bll•'l' l'to ele Su < •on<·Nio :lO rl!,t:;; c:u!f-
rar C'unlw n rericlo; ura S!'ltnltt. ,\1 ·r
lotti - C e•nc·e<lo :lO cli 't'' · 

J>lu 21 

:=ianlrlnnha cln Gama llt>n1 
l' ria- ·p: llostllio Riha s Lltnclro 
t ;., I'• (·h• tlilll ianlt - C'omn rnquer; 
.\nwral 'f'pf · lrH - ('llli(' Nlo ::o rlt~H. 



Dia 23 

l' c<lro de Oliv ii'H !<'rança <.:oneed , 
s tlll direito percepção de vencl!nentos; .Joflo 
Arn a ldo Kinzel, João CaiJ lleira Manoel 
I' nHi e n eio de Lima e Nnrb rto Caldasso -
Con cetlo :lO dias ; WaltlomiJ'o Krüger Sim, 
<o> tn ter mo"; Othau AllJuqu erqu , Oswaldo 
,;l; t•vun d e Amorim e Duarte V. d Oliveira 

<'ont' do :lO diat~; Decio P res Braga -
Coneeclo Jf> dias ; Atlelino 'ameiro dn F n-
1 om··1 c AditO Fel i ppe Poli i - Con · do 30 
d iaP; Albino ( ' hri t! Uano Koeter - 'ou edo 
:w. dia s; 'l 'h odoro Ehl r s , J.'ery LO)les tle 
!Ji mu Paulo Alencas tro 'onceelo 30 ellas; 
.\ ppn ri c io Ve l'll H Palma - Sim, m t rmos . 

Dia 24 

I' d ro el e Oliv eim França 
l<'r:m ·iHt·o .\1om·a 'ltless - Uon 
l lu ll'i q ll (' d 11 Silva Eichenb rg 
!' iu to ('oll(·edo 15 dia s. 

In dor rido; 
do 30 dias; 

1 i OI'U.CiO 

no hJng .n C'h e f'e du 2.• Divifliio (Trut:,egol. 

Dia 12 

J c s(> Ma ri a Luc·as , ::>anta Maria, Ju s tino 
\ ic inl d Britto, Sço Perlro. 1'sp!Jiu.no Pe
r irA rloH Santos. Parecy, Juvenal Monteiro 
UI'C'ifl , Molllt'negro, .João TlodrigneH, Sapn
t·a iu , Joüo Luiz Panit7 .. Montenegro, Hono
l io Brus tolin, C'axiaR, João da Silva Ribeiro, 
.\1ont n g 1·o, Morangy Medeiros, Porto AI -
~ r c, .Jo;1o Jt' nuz de Araujo, Direttor . 1 eH
I:nw . Muli imiliano Monteiro, Po1·to Alegre, 
.\ n tonio Dia~. Porto Alegre . .los lgna lo 
l'<'rl t:t nd H Filho , Porto AI gr ·.Telmo Sch -
·no; , l'orto Al egr . Adão Marçal Sol a no, Ria
< h o, A m t'iC'a C'outo Osorio, l'orto AI grc. 
Dori.l l in o nitte ncourt , Santa Maria c lleltor 

a lclunh a Dias. S a nta Marta - Dcf rillo~; 
Antonio de J•'reitas 'at;ral, Porto legr 
l·' c lici a no Cos ta, Porto alegre JJef'ericlo 
:JO cliu~ l.J unrl1·o Gomes d Ollv ira, Porlo 

"A legr e " .Joii o Olympio rla Silveira. Porto 
·' lcgrr n re r'lllo 20 dias; Orophin. FtoKa 
l 'nnli , !'or lo Alegre, Santiago ('an int . Por
t u Alegr e .JoHé Antouio Vargas Leit , Por
i o \l t'g r D eferido 30 dias; Mat·io Pac·he
C'o el e 'OliZU, Porto Alegre - D r rido 20 
tli aH ; Armundo Pacheco ti Souza , I orlo 
, Jegrr D f rido 15 dias; Valentim Silva, 
Catequ y , José Alta, Sauta Maria Jarc 11 

.-' miJt·os io Silveira, ('ruz Alta De[eritlos; 
Willih tl lclo Sc·hmidt , C'urz Alln e Nestor Bor
' <:~ c! <' Llllla. Porto Alegre - Indeferido. 

' 
Dia J 3 

An d ré Luiz KoHrudy, PelotaK. Relmira 
l:..ta bc. !'orlo Alegr , João Roelrigu 'H. Sapu
(•a iu. H C' nriqu marantc F neira. Bag , 
.l m~t~ Mu ria I•' crnancle~. Hag ' , Ant nor Mari
no da Ro~a. ant'Anna, .lacques umpelo, 
l! rugu u:-,. ana . Diogo de Oliveira Nunes, Azc
vc ·rlo Sodr(l , Aristio da Cruz Pi ga::; , ru
g uaya.nu , Alnheu Moraes C'orr a, ac quy, 
Jofio Bc lugnal'(\a., Caceqny, Antonio Bapti!:!
l' t. a nta Ma ria. A1·matHio FonH c·a, Philip
JlH•ll • Vi tente Silv ira, Santa Mttriu D -
I' E• rf clo><; João .JoH{> ' c:im , Sanln Maria, 
ll o rioclant Pinto. Santa Maria, 1 ero AlveK 
ill'aHil, Sllltla Maria, Carlos B hr, Sa11ta Ma 
l'ia . Domingo;; elos Sanle>i:l , ·sanla Maria, 
\" ;1 :ga R !VI a rl.ln ~-;, Santa Maria , H.ornero J~lo
l'nlt ~. Uru g uuyaua, Ni anor Slqn ·Jra, P. 
Aleg re. lgna ·lo [l' rreira. Porto Alegre, 
Dare-r Ourela Mnc·hado. ~Lo L opolrlo, Joii.o 
.\ntonio dos SantoH Filho, l<~fltelo, Anteno1· 
R(t mos, Cunõus . P dro Nunes, São Leopol
do, Ai<'tdc!; Antunes Rodrlgu s Ju ·uhy o 
Cktavlo IIelbL'rf, Santa Maria - Deferidos, 
;! O !lhlt;; J OR > Pedro Baptista, anta Ma
r ia, Scllnstiilo t<'ranciKco 'l'avar s, Santa 
:'.luriu. J~er11anrio Bini I, 'ruz Alta, Pedro 
Fari<l H, Santa Mnria. Alherto Pinheil·o dtt 

O FERROVIARIO 

Motta . F n ira, Alberto Cubot, Uruguaya 
nu , I lio Gonçalves d Alm ida. Porto 
Al eg re, Antonio !rio Flor.es , Nova ar
d n!Ja, H onorio Brn~tolln, Caxias, 'andiclo 
Dorn e lles ela Silva, Jatuhy , Didimo Paes de 
Oliveira, Elnp;." Ivo Hibeiro Santos da il-
va Gomes, San!H Maria De ri!los, 20 
din s; Vnlet cio Ribeiro cl Almeida. Can-
Il ln , .\llarla Auxllfadot·a do ' anto, Santa 
ll1a ri n. ErtJcs to doR Santos Oliveira, anta 
. Ja ria e Envin Os('ar Rossi r, Porto Ale
g: r e - D fe rido, 15 diaR. 

Dia 14 

. ntoufo 1ancorvo onr H, BOa Vista do 
Rlrechim - eferitlo; J\II.ereantil Carlini, 
l'orto Alegr - O ferido, 20 dias; Jos Be
n it es 11armnnclo, Rosario, Ollylla Corrêa, 
P11la•.lor , J•'n n lsco Barros Viamont . 
Sunla nria. Manoel P clro Mello, !:>nntr, 
Ma r ia, HoraC'i Ido Gonçalveb Pereira, l'alo
'l!amo:; , Rec,l elo, João d Oliveira Para
n hcR, Jtaquy, Lydlo M rrnnt , Uruguayu
na, I loJJpimlo Arauj de Aguiar, J<"'rancis
C'O Carclona dos Santos, Rio Granel . 'l' he-
1 enl'io Paulo . uspiro e I<Jngeui Bnrmeis 
t e r , Jackhy Ao s t·. Dire ·tor (J ral ; lllva-
1 is to Boaventura Gomes, F'ran isco Rodri 
gues Vai nca, 'n · qny • Lul?, B nto Netto, 
i> c!lotas - Jndef' ri()os. 

Dia 15 

João Fran('isr·o Co~-;ta, anta Maria, Al-
··ir!cs Farios, SAnta Ma1·1a. Annibal Lope~ 
Diniz. Rio dOR SinoH, JoHt'l M clina, Santa 
. !arfa, Hom ro ndracle , Montenegro, Lou
J' ivul ela Rosa ('ast1·o, BtJg{i, Ang lo Mu
ttlloz de ('amargo. Ba!((i, .João Jos Victo
rio. anta 1al'ia, J os(i tut s Garcia, mng ." 
Ivo Hibeiro. P clro Furias, Santa Maria, 
•\quino Lo11r nço Nlatimdo, BOa Vista elo 
~Jrechim. r\tl1anas io dos Santos 1' ixeira. 
S rtilo, f' rota si o Silveira Gomes, Pus ·o 
ll'nnrlo e Juv n ·io Lamac:hla Goclinho, ra~;
"o F'un!lo Deferidos; João Bapti s ta 
Mazzol nl, Porto Alegr e Dnval dtt ilva 
SanLol:! , Porto Alegre D feri doR, !3 dias; 
Antonio l"acheco clR Sonza , Porto Aegr 
Aleina da Silva Avfla, Porto Alegr - D -
reridoR, 30 rlia~:~. 

Din 16 

LI ·io Andrad Ma ·hado, Mont negro -
De l' rido, 30 dia:-;; José Alves Bu no, an
ta Maria , :'>loe ly Rodrigues Jobim, Santa 
1arin, Jofw elos Santos Moraes , Santa Ma-

ria, Innocencio Jrlore;,; S011za, Montenegro, 
Migu I H.oclrigu s de Carvalho, Tigre, Is
mael Ca1npello, ll1:1gé, Antonio José Hosa, 
.\~aritima Ary 'anto rln Silva, Bag Can
uido ele Paula Bu no. anta Maria - Ao 
<, t'. Dir ·ctor Geml; Affonso Gonçalves de 
Oliv e ira, CanOAr. - A"unrde opportuni
tlatl . 

Dia 17 

Jlonol'ino Othamn. Santa Maria, João 
ll a llti ~ ta ria Silv'L, •raquarembó, serafim 
~!achado. Porto Alegr e J oâo Antonio 
Dia~:~ , Porto Alegr D r ridos; Con nülo 
Pecoits. l'orto Alegr , Julio Vagh W , Ba.
gí", Alvaro Alves '!' lxeil'll, Porto Alegre. 
!' clro Perelrn Difl>l, Monteu gro, Odilon de 
!VJ l lo Ramos, PnHKO Fnutlo, AlllOHiO L -
mos , Carasinho, Waldcmar Ciclad , !l'lores , 
:vi iH · llino Ramos Wan~-;tiuo Gon ·al v s . 
Pinhal Rold f o Jorge da ('osLa. Santa 
Barbara - J) f ridos, :{0 diuR; O rival lto
dri~u s Jullien, Parada Stnnriad, Miguel 
P clro F'arias , H.esllnga Se ·ca, Waldomii'O 
Silva. Pa so Fundo Achy ll es Hosn Soa
I ~. Sfw Leopoldo - Deferidos , 20 ri ias; 
l<iut'l.vrles Soares Balleja, anta 1aria. 

Ih rto Ara ujo da Fontoura, Porto Alegre 
Jirazilino l!lvangelista da C'osl!l. Monte

n >gro - D · feridos, 1!i dias. 

Dia 20 

Adão Mnrçal Solano, Riacho e H martl!
no Souza, Porto Alegr - D feridos; Ma
ri tta Ban·álu, Porto Alegr ,Olmiro Ji'ran
clsco l•'lor s. Caxias, Sylvlo J os Lopes, 
Guimarães, Hagé, Flontuarcto Fernand s 
' arreira, Pelotas, Jesus outo. Pelotas, 

fi'rAncisco l etlro Alva res, Bagê Mar ·elli-
no SoareH a~; ·imento, D. Segurança O -
f. ridos , aO dias; (' lso ela osta Medeii'OS , 
Maritlma, Paulo L ai Bortholacot, Santa 
Maria Osorio Neves d eOllv ln1, Nav gan
tes e Ramlro Fran isco de Quadros, Mon
tenegro - Def ridos. 20 dias; Flug uio 
Prollu, acequy Alvaro Lop s, Bngé, Gue
rino Sartorl, lli o Grande Alcicl s Monteiro, 
H.io C:rande, Antonio Peclraçu , Hlo rantl . 
ViC'torlo Mcleski , !tio Cl 1·ande.Rodrigo Ro
dt·igues ela Sll v a, Rio Gmnd , Jol\o Amaral 
!tio Granel e Hypollto Cm; mit·o Leonini, 
Hio Granel Deferidos; llluclyeles Iym
plo Elhttr, Santa Maria - J nele f rido; A n
tonh> Martins Moraes, i orto AI gre, Eras
tno Ft>rr ira, Passo Fundo, A lcld >~ Maxi-
1110 rla Silva. Riacho, llonorino Otharan. 
Santa Maria, Antonio Duart II, Santa Ma
ria, .João Mano I elo!:! Anjos, anta Marlu, 
();: wa ldo Rodrigues, Santa Maria, Jos Gal
v :a~ . ~anta Maria, Lydio M reuni , ru
~u rt ~· amt , Manoel Pereira, A legrete, Alrnl
ro ('oelho. Porto Alegre. Dirceu l<Jsrobar 
Avila. Porto AI gre, Longo Pereira, CJaee-
1111.\' .• Joü.o ~,1·an ·isco Arau.1o, lllsllva, Pedro 
Alves. Parada. Rorg s e Adolpho Clonçalv R 

da llvu, Santa 1aria Ao sr. DireC'lor 
(: \1'~( J. 

Do sr. Elng.' ' Ch fe ela 4." Divisão. 

Dia 12 

Jos6 Maria oimbra, Anaurelino Alves 
&ilva i. antalei'lo flib iro arcloHo - De-
l't: l idos. 

Dia J3 

AIIJ rLin:1 H. Borgato Santos. Allluinn An
loc io Marte! , Dinarte Joaquim dos Santos . 
Luf;: :Ylarques Guimarães, Hlgydio Ttaqui, 
t lanrielo Vargas Aguiar. Moys s Vi · nte 
.vlachado, Sabino F l'l1andes. Jofw Maria 
Goulart e Joiio Py f ach co D l'ericlofl. 

Dia 14 

Cla.udelino Canto, Amabilio Cumpello, 
(lelulio Dutra , Vai ntim Gomes, Amarante 

(lonc;ulv s, Manoel M<Hfnho. Mano 1 LopeH 
Santos, l<'raneelino Castro. Nes tor d Oli
vtdi'U, JoH é Maff'iol tti , Domingos A.11vf!s 
f•' erna11CI s, Pedro Silv it·a. 2." .. Juv enal Go
nle~; e rvandino 'unha !l Ollvein~ -
i 1 >(erl!lo'<. 

Dia 15 

('ur!OH , chwuhn, O metrio l\1aci I d Al
meida. Elugenio .ertb, Eugenio Vieira de 
Britto, .los Jofio Lore e Mano I tlo>~ San-
t s JJ I cridos. 

Dia 1G 

Antonio Manoel lgnacio, Blmilfo Vieo de 
.;:on~a. J<'orlunato Ribeiro, Juv na! Almei
<ia, .JoA Maria Fraga, Nadyr M deiros 
Vo:LI l'io Mont.ICH feridos. 

Dia 17 

Ar.v l•' 1'11ancles Gomes, Aymoré Teixeira, 
Hugo O rmano ·h!oettgen, João Gonçal
\ es, Lui7. da Silva F nelra. Marclrio Sll
v ~ti' ele Lima, Mario OIT a Pinto, Ma
no.e l Saleueiro, Nelson Mattos Totta, Al
bino 'unha , Noé Portella. Jnvencio 1 ortel
ltt cl Carndho, Franl;!irn Affonso ela Silva, 
i11 ano I Adii. Gomes. lllsrneraldo abreirA, 
11Jthmrrlo MAchado Mello, Agostinho Mor i-



1' Sunt.t~. 0~<'111 \'ieira c!, Houz , Lulr. :\u-
1Jes ela • Ih eira, 1-lr l.ticl H • Gullh rmano 
Qulnlii!HIJICJ Hoclrlgu!'!i, Hhmmr Borg s, 
.Joiío <'~trios 7.nnc·h Lino ::-:nnc,hl ne 
1 •ri elo . 

Dia 20 

.Jo,.r· l't>dro elo~< Santos. Antonio Silvl'lrn 
.. u-gu , ( 'm;ta. Umn rclnclo Silva QmtdroH. 
<'IH\ \'l• rgas, Astro~llclo l•'erreirn de OI i

vt>ira. \ttlllo Pereira da Silva. 1\1auo I lto
lll' 1ro VIanna, Joiio V nlnra, Mlgu!:'l 1\tar-
1111.', Ponciano Helnozo, .JoHi' Gonçalves , 
.loflo Utdvao ele Lima e J•'nuwclino llenri 

tu Der rido~;. 

Dill 21 

A rl ~tidcs V. Chwhkow , Mar<'irio SIIVCII'h 
•lc {,l111a , liguei Sorlo, .João Jos t'> elos i:hn
tos, ,\ t hnllas lo Hodrigu ' H Mac·la, C'amillo 

nto11to Pereira, .Toi\u Boaventu ra, Mathu
l'lllo I.t>ouel 'I' ix Ira, Celestino l\1orul~:~ de 
Arnu,lo. Pedro loretlo, Pedr o Vieira lar 
c,n s, Jos 1\lariu Coimbra, Sebastlí\o Car
•leiro cl,t l•'ontoura, Jos Torellys, J oí\o Ma
J'Ia P relra do. Silvo., Orestes Canabarro 
.1enezeH, Mli;u I JoJmlllo Rodr igu s, l<~ran

<'1 •t•o Jmio Rada 111, Aristides Ponte!\ F lo
' <10, Juvenal AssiH antoH, Forlu nato Rl
ll iro, I edro Russel , Bell o Gomes D! negue 
" nunr lino J osé I...or> R Defer idos. 

Dia 23 

\r ·him deH de M !l o Mat tos, . l o~•' Sy lva
no VI i ru. Amaro Verlsslmo de J, m os, Pe
dro ria ('unha Pedroso. 'll l vad r Fagu n 
<lP~ Lop s, F IIPI> • Jos~ da Co!it!l. C zar 
Ilha Ido de lmelda, J ot o Laurlndo, J.~ran-
1 t•o Far!na J.'llho. ntonio vero, \1ar-

cn;; Hllvu. JuHllno ('unha, Celendno de Mo
ra ' 5 lto!lrlgues, 'ezallno 'avi r, J o~P 
Theodoro Oonçt lveH, Vlc nte llva, Manoel 
O;.:orlo Hrazlleiro, João I orto e Marinho 
llalom í• D f ridOH. 

CUtll PRIMGHTOS RO I I o rG HROVIRRIO" 
lJo nOHHO amigo Hr. Hamiro de 'aHtro 

.'<llll'"·. opero!'IO telegrafista elo MovimPn
t o, em Ca<•equy, rccelwmo~ at nc·io~a carta 

(I( • I'IIIIIJll'ill1 nlOH C I'OtOH de fclil'fclallC 1101' 
mot1vo da ntrada do Ano , ·o,·o , o qual,; 
j)I'RZeiroHU!II ntC l'ClrlbnllllOH. 

Escol a de Artes e Officios 
,J lll 'lllll t'lllfÍ IÍ llllllt lt• fl 'l l 

llP.I' riu r e alizar-~•· lltl tlrimt>il'il quinzena 
de junP.iro, u IUJ'UIIl!'lllo :'1 rlllllolcir<~. p elo~ 

rdH l'l'istaH <lu quinta tunna d ulumnos da 
l'>·<~ · l'ia d" ,\rt, s P Ort'il'i< ~< da ('oopcrallva 

111 s I•;nq' I'!' " P< o~ !lu Vi<1 ão l•'crrea . 

l•;111 vista JH>J 'rm. de in>~tJ·u,.;,; ol'H re<·ehlclfl s 

ch Dirce orla Hcgional do~ Tiro~ tl e <;u 'l'l'tt. 
toi a<liuda es~u sol ' nnl!lad •, para dia ainda 

ni\o de,;ignnclo. 

------~~------~-- ~ 

Os sinos servjndo de barometro 
Os Rlno~ da igr ju ai m de scrvir"m pa

l'l\ chamar oH fi ls, t 111 outra a p pliraçiio, 

visto que servem de barom tro. A e.·nll
<·a ão d'lsto nilo pód s r maiR ~:~lm p l s. Sen

rlo. como{>, a atmosph era o conducto r excl u 
~h·o elo 1:10111 do sino at os noH!1os ouvidos, 
<· la r stá q ue u int nRidurle qun lld<td<' elo 

. om, tal l' t·on rorm o t> r<' h mos, d pende 
do estudo do meio que o conduz. Por con
seAuinle. HC ou vir distl n clu men e !I noite o 

s<>nl do t'UIIlPIIJHi r io i> indieio d que ao 
<lht a guinte hu d hnver humidad nn l'hn
' u. 1· 1~to que quando o ar stá muito c·aJ'I' -
·~ : tdo de lumidad tranHmitl multo melhor 
n ~om d qne q ua ndo está Herc·o. O m ~mo 
, t' pcí(\P cli?er da atmo~ph ra densa da 

.llliiOJSllhern ligl•ira: n primeira c·onclu~ o 
:WIII m lhnl' do Qlll' u ultinw. }<]KteK prln<'i

pio · -;iic> l'Onhecl<loH de lodo" o> qup vh·em 
110 c·umpo. ,, g' reguium tl lo ROnl <ioH sinos, 

podendo->< • l'itur co111o l'Xemplo L •lH'<'ke. r·i

dtHle lln B ll!'it·a. onde lla uns ~ino" peque
l O ~ dl<li1HidOS "inos c\'HglW. jn.lllllH'lltt> J)Or 

c,tw J "11 toque t·lnro t'• lH'l'llllliC'io ll c·huva 

JH'IIXilll!l . 

DAHNE, CONCEIÇÃO & CIA. 
Engenhjeiros -

Projectam - Administram - Empreitam 

Matriz: 
Porto Alegre 

Rua 7 de Setembro n, 1168 
.2~ e 3~ andar 

Telephone 5730 

Flllaes: 
D. Pedrlto 

Jaguarão 
e 

Santa Rosa (Missaes) 

Continental 
DE 

Bopp, Sassen, 

Ritter & Cia., Ltda. 

Hecommenda as suas cerueias 

Continental, 

Beclrer, 

Diana, 

Elephante preta, 

Hercules, 

Ncnrita 
~ 

( 

e Ritter-Stout 
(Cerveja de inverno) 

Porto Aleúre 
Telephones- 4848-5969-5086 
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Porto Alegre, 16 de Fevereiro de 1936 Anno XV 

• 

O Carro "Bento Gonçalves" e o auto trilhos "Farrapos", ambos executados nas 
oficinas ela Viação F erre a e grandem ente apreciados na Exposição Farroupilha. 

Ul183 - Ofic. Graf. da Liv. elo Globo - Porto Alegr.e 



Um teleérama-clnular do sr. enú.0 

Dlrector 6eral a orooosuo da 
siluação economlca da VIação 
Ferren prestes a alcançar um 
oerletto equtllbrlo 

< on1 cinta d<• (i do <·orr •nle, o Hr. 
dr. ('!J\Ho l'untoja, tlig1w tlircdnr ~era! 

\ i:q·fw J•'t>nra do !tio (lrand t? <lo 

Sul. dirigiu a toclo o pf'HH OHI du J·f<tle , 

" telegmma c·il'<·nlar RO h n." fi;l rp1 C 
(l'alJ l'I'PI'CIIlOH a H ;{lllr: 

Flm fa< r do>< r-run d üH lllelhorurnen-

1 os tlt• q uc t .111 s ido tlotad:t a Viação 

I•' 'l'l'C1, ao UHH1111lil' li HllU rlil' ' ('ÇÜO 

< xi~tl.l o clefl<'it de :Hi.!l!J:J: 20G· '030, 

·>tt• ahl'il rl e 1n:lG. na <·onta "I•'nnrlo 

ch :\IC'Jhornmento;;" c n insufficien 

r·in !'innll<'cim C'ra repre~entu da por 
2:u;oo: OOOI-'111!0. Com n~ meditlas de 

n•strlt· ·üo ([, s despezas e om o 

· ng!llr nto c·reHt<ente da receita, t0111 
s!tlo po;:Hil' 1 atenuar grandemente 

1 Hitna~fw l'in:nH.:eim que Lc'lHle pura 
11111 JH!l'lei!o C?qu!librio. Antes disso, 

porétn, ni10 l' JlOHsivcl u <!l:lta Dlrc<·
lol'ia propor uo I<Jxm." (lov rnutlor 

dn I·J~tuclo qHu.lqu~r gratifi<·uc;ão oH 

: ugnll'nto de vencimeuto~ ao ves

:•o;d. 

O Hil ldo tle c·uHieio elo anno p. fin 

do, d t'l'l't'a tlc 13.000 c·ontol'l, uindu 
11"0 <' s uffieientc para HatiHfazcr o 
cluffil'it ac•itua referido. :-le~;tas cou

c;ftl'H, uão c1L<JHll1do a Viação J<'eiTO·t 
clt• n·t·ur~m; pura o pagamento ch 
gratil'it'açlio, c•Hpero nu oH rerrovJ 

~trios l'OillJll'eheur\am a impossi)Jilir 

<lat!P enl que s acha sta Dircl'toria 

c1 • ir ao c·atontt·o d<~ sr11s justos un
e elo;; ele~ uma nwlhoria de ;;itnaçiío l' 

aguardem l'Oill'iantes a al'ção d 
~-;c•m; <liri)!:entes. 

Qnalqner ugitnçiío ela <·lusse ness e 

f cut ido nenhum beuel'il'lo porlen\ 

ll'ltl.cr. !-H'I'Ú cxtcmporauea c poder;\ 

mc·tmHl nt·arrl'tn r pertulm<;õ H á lJOu. 

marcha dos serviço;;. 
Ar•m1~l'lhn, pois, uoK fcrroviarioK 

a ;tgcwnlnr u ac·çflo elo Ooverno elo 

l•]s!arlo, Helll tJI 'l' \JI'OlllJlla a tll11!lHI'Ur 
OH jUH(OH HllC !OH da. l'ÍUHHP. (<l) ('t•l· 

~~~ l'anto.la DlreC'lor g<•t"ll. 

-- t 
JOÃO lWI>IUGlJT<lS AHONJ<}S 

e 
IZA UltA DIAS HONiilS I 

I 
Jllt'Lielpum uo~ parentes e amigo o I 
l':l.-<<·imenlo de seu filho André Aron s : 

NP! tn. o<'OITiclo em H d Janei r o d·e 1-

Barão, 1936. 

----------1-

VIAIRIO 

Inouerito administrativo 

I•'aço ~:t h<•r uos qn o Jll't!Htnte avi:;o vi 

l' 111 ' delll' !.íverem t'Ollhccimcnto qu , ten 

do sido in~t<lilnda a <'ommf ;;Hflo de inqu c rilo 

udt•ti•li. trutivo, a qup devcrú r H\Hllld l' o ex 

f lllJll 'CI-\aclo ela Viaçiío I~E'I'l' a d(l Hio JrandP 
elo Snl Alt'r · do í'qr.in1o f'<•zm· , gnarcln-<,bavcH 

du PHtac;iío dl' Santa 'T'hec·e1.u , uc·cnsado pe!H 

falta Kl"tl C' p1· vi~:~ta no art. 54, alinen h) <' 
1 do D '"·cto n ." 20.465, de 1." do outubro do 

1 n:n, foi d Kig na<lo o dia 18 de reverei r o d 

1 fiao, Jll'Oximo vindouro, á!! 9 hora!!, 1111 es

!'l'iptorio ria l11Hpectoria <lo 'l'ra(ego da 4." 
Soc·c;iio, IHt titlacle de Bal\t\, para audienl:ia 

do u<· ·uHado, por ;; i ou asl:lh;t itlo por seu atl

vogado ou pelo advogado ou representante 
do Syndicato dos Elm pr gudoR ela Vlaçí.io 

l<'t•nea, ~e fOr t:~en associado, e, em seguida, 

l~erem inquu-ida~ as testemnuha1:1. E, como 

l'O ll':'t' do,; unto;; tlo lnquerito não ter Hido 

ncontrado o accusado, anm d receb I' in-
1 imaçiio pnm t·ompnre<.:er á audienc.:in de

~ignacln. paru ~:~er intenogado e def nder-se, 

m· ltando-Hc em lugar incerto e não sabido, 

pel o pt·c;, cnte aviHo o intimo a com,purecer ú 
1 eferida <tndien ela no local, dia ' hora aci

lllll inditaclos, Hob JlfllU de proceder-f!.e o in
qucrito ú ~ua revelia. E, pura que chegue 

:,o eonhcl'imonto de (]UE'lll inlC?resHar, faço o 

preROtlL avi;;o, ctue Herá publicado por tretS 
vezel'l, 11:t fórmtt elas lnHtl' llct;õos mandaclaH 

exN·ular por portaria de 5 de ,luuho d 193!í, 
o sr. l'n•s irll'nlc• elo ('ons<1lho Nal'iunal do 

'J'raa I h o. l•'u, AI llerto ('onceic;ilo de O li v ei

ra, sec retario ela c·ommisHão do inrtuE'rito, <) 

dal'tilogra phol, cn1 llHJ.\P, am; 2R clim; el e 

clezPmhro de 1!J:Jú. 

(a) .Jníiu llliJJti~tn ~t'!( l't'irus Uu ~>uo 

T'eKidente da ConunlsKüo 

Soe. Uni4o Operaria de Rio Grande 
T•Jm ,:csHHO de Assemhl<"a UE'l'Hl l<J:'I.truordi

nnr ia, r ealiz:tcla 110 rlia 15 ,foi el eita e solem

n cm.ont<' enJposstula a 24 rll' der.cmlrro, a ni1-

IH Direc• torlu qne clevcrú reger nR d stitJO"I 

.lt•:;La Socie<lcult•, durantt• o periodo Aotial 

.lt• UJ:l!í-1 !J:lfi. t(>lltlo fi<·ndn 'tHHim c·onsti

Lnicla: 

l'rcsidenlP, .loHc; Pinlo (t'eleilo) ; Vlcc-pre

:;idon tc, Nc•ry Amaro <lu Silveira; l." H ere

tario, Antonio Campo;;; 2." aec:t· tu.rio, L,uiz 

Liorio Primo; 1.'' tlwsourctro, Martim R. 
Duarte (ree!E:ito) 2." thesoureiro, 'aucli(!o 

Po ster ( r eel itoJ; 1." hlbliothecario, lild

lnundo OomeH da Sll v a; 2/> biblioth cario, 

Arlindo BanoH: J)rocnratlor, Joactnlm Gon
çalves (reeleito). Conselho Delibet•ativo: 

.Toflo Feneira, Mario Cruz, Alvaro No])r,e, 

l\lario tle Paulo Gonçalvea, R!cat'do Ferrer, 

ll eito r Tav~res, Rogaclano Lima , Alricles 

Ma.ydana, Antonio H.. Monteiro, Albino Pe

reira Nunes, Romulo Coutinho arvalho, 

Oswaldo B. Luth e Nelviclof! Pereira Maciel. 

Procedimento nobilítante 
!<'oi t<onunnicado a direttoria da Viação 

l•'en a qu o, tendo o ~unrda-freios H r. A l
hano Mollo cncoJJlrarlo, 11u privada. ele um -"' 

c•tn·o tln tr 111 P-:n (Santa Maria a Uru

!;tw:vuna), de 27 d novE>nllH'O do anno Jl. 

fin clo, um l'lo'Volver, JJrovidenciou em se

gldrl n puni qu. o lliCHiliO fosKe r stitnirlo 
ao Heu uropriet~:~rio, Hr. Alherlo B n lia, 

ntetliante r dbo. 
•'c;í <·ommuuicado, 1am hem, que, t ndo 

o couductor de tren s de pu ~<HagelroH, Hl', Ti 
to nodrigu eb de Macedo, mll:ontrarlo, num 

C<llTO ele 2.• <:!asse do tr m P-1 (Sautu 

Mar ia a. Porto Alegre), elo dia 10 de juneit'Cl 

i indo, uma c tlula d • ó·"iOOO, provlcl lH'iou 

::<Cl br o scn rccolhimE>nto aos •ofreH <lu 
Yi.1çi\o l~etTeu. onde fiC'ou a dispoRlc;ão do 

seu dono. 

- J~oi c:ontmunicado, ainda, <JUC, tendo o1 

cu c tetrn tlu l'stuçii.o de 1'01 to Alegre, Hl'. r
Lniz Dius de ('a;;tro, tw J evisar o talJoleil·o 

do trem P-!l (Can lia a Porto Alegre), no 

uia 1G d e Janeiro flu<lo, encontrado sob r e 
nlll hunco ti oH carros d 1." classe, uma 

earte iro c·ont ndo uma cetlulla de ...... .... .. 

100 '000 ri:! ., nrovirlencion em seguida no 

Hentltlo de Her eBsa importllllcia e u c·a1·t ira 

l'(ls tituirla ao seu proprletario, Kr. Luiz 

1-roeft. mt>dlu.nte reciho. 

O .w. cllt·cdor ~eral ria Viuçílo r~erren 

deu, por elrcular, conh('CÍillc>nto a Lodo o 

pes~oal tleHHet~ uctoK (llte tanto nohllltam 
cs e111J)l' gadmc qnc oH pc·ati<'aram cumprin- '""' 

do sen dever. 

Banho phantastico 
o vt>rdudcit·o diHt'lpnlo de Muhomet, o que 

Kegue ao pl' da letru os p1·esc· t·Jpções eoru.ni -

c·n;; c·ertumentl:l ha de ~e r limpo, posto que 

Ol-1 l>anhos abluçOes fignram entre af! obrl

gnçi)CH l'Ciigiosas de Reu culto . Nada 1om, 

pois, rll' extraorclinario, l)IH~ u maior banhei-

ra do mundo seju ohra imaginariu de um 

mu~"nlntnuu. J<'oi t:onstruida por u111 ,ill l 

tfll) c:1 • Zanzibar, de lllliU Hó p eira de cli-

ll~e n~;cicH c:olossa s tt<m a forma de um 
c.tst•o de navio, com HOU lt•me o o n•Kto. O 

I•• Hlllo Hnltílo a maneJou fazer, Hegnn do coll-
tam, para o asseio d n todo sru harem, (]liC?, 

~,,m duvida :liguma ru muito ntunet'OHO. 
fT,.j c , a ~ip;anterl<'a p!HI'inu . t•olocacla ao ar 

ltvre, nüo fi m ·1 i>~ llliada, entre nntraH razõcK, 

JH.lla porlf'I'OH l de CJlH' o uc•tnal sultão não 

tem hure m. Aclo]ltando os habi1oH c·.ivill
~aclos, 

Revistas 
l{ecebemos muit> um numero tia r vista 

ttcnica, '·Brasil Ferro- 'arril" e llcm assim 

um outro ela •· Revi1:1ta tlu União dos Caixei

ros Vi jante;;", que se publica em Santa 

aria. Tanto uma como a outra vêm repl e

tas de abundante matorla de imetllato inte

re~>se elas classes de que siío autozados e 1 
t•onceituados orgãos. 



Um memorial oportuno 
S m dmlda oportuno e mel"ecedor 

da m,elhor ncoUrlda de 11arte da ope· 
rosa Jnnfn Adrrdnlstrntlva da Caixa ' 
de AposentadorlllS 'e Pensões é o me· 
morlnl CJUe 1h9 foi ,o.presentad9 con· 
tendo a 1asslgnatura de mais de 800 
ferro,Jnrlo!t\ 

0lH'rt·llll0 ~ justo acrt:S(,'I~lllt·llJllO~ 

nó~. 

'rodos os seus "ltfllltl'' ext1rl uo.u• a 
'crdnde plena. dos i netos, no que em· 
Jlrerdnmos o JH~S"~' de11oJmento. t:sta• 
mos 1•ertos, vor l1.1so, que os lntegro'i 
membros ftue fornuuu " ·Jnntn Adml· 
ul!!trnUnt. da IIOSSII }IOderOH~L CnJxa 
triío tomar em con~~<lérllçáo o qne 
Uses foJ t!OUclhulo, dAndo ao ooso fo· 
l omvel deHJlncho. 

8t as demnls t:nlxuH de Aposenta· 
dorlu~> do BrnsU, operam !!Cill llndol' 
Jllll'llt ~utpresthnos u em}lre!fJltlf>$ com 
malfl ile ' 10 annos de serviço, 110rqne 
mzão' a no~;sn, Jledelta como é em sna 
orgunlm~.Uo, nilo procede lgo~~olmcnte ~ 
}:', em 'erda1l , umn a.nomalln que' de· 
' e c.,-essar tle Jnuuedfato e, 110r outro 
lllilo, l!!IIO !(Dt}lllca numa verdad~fm 
flhuJnulçü.o' moral do tierrovlarlo gnn· 
c•lw. Pof<Iue assim acont~ee1 Qnnl 
a razão determinante de ser tt lei nqnl 
dh·ersamente aplicada e lnterpreta•la 
com vlsh1ll JU'Iejulzo (los cont.rlbnln· 
teR 1 

Um por um, Plllledtuuo& nnnlyrsau e 
comeuf;lr os Judlclosos mot.lvos ale· 
gudos nos yarJos "ltens" em que cs· 
tá dlvfilldo o mremorlal 'elll &Jireço. 

:Nii.o 11ueremos, porem, ,encen;ar es· 
t;e ligeiro topJco, sem ,confirmarmos 
de maneira particular o que se ClOll• 

tém no D.o e ultimo "Jtem". Bnstarla 
o. nllegu.çúo o.ll Invocada pnra que, de 
vev., a digna Junta que ISU}Ierlnteude, 
tom tnnto acerto, os desUnf>$ da nos· 
sa Caixa, o que n tem leY&do a d·es· 
frullar uma situação <le l'~rdaflelro de· , 
safogo determinasse a cessaçã.o da Ir• 
regular exJgencla de fladOII'e& J.lftra 
contl'llbuJntes que contem com mais 
1le 10 unnos de srervlço. 

'f, 

T ransferencia de ·residencia 
Em virtude de sua recente promoção, 

leve de transferir sua residencia para à 
cidade de Santa Maria, o bemqulsto ferro
v!ario ar. Anacleto Moreira, nosso constan
te leitor que at~ então, servia no deposito 
de Cruz Alta. Por esse motivo, seus amigos 
e antigos collegas prestaram-lhe carinho
sas manitestações,lamentando o seu afasta
mento <laquella cidade ond.e tantas amizades 
soube conquistar pelo seu genlo franco e 
cavalheiresco. 
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ls industrias mineiras na Jtalla 
Oa trabalhos ela Corporação das Iudustrias 

Mineiras, agora Iniciados, retn·esentam um 
grande passo para a exploração das rique
zas minerais de. Italla. 

Quanto a situação actual, a Corporação 
já constatou que a producção das fundições 
de zhlco ultrapassará dentro em breve aa 
necessidades da industria nacional. Para 
o chumbo as Jlecessldades podet·à.o ser co
!Jert~s completamente com a exploração das 
minas fechadas nos ultlmos annos devido á 
bolxa dos preços. 

No quo concerue ao carvão, verificou-se 
QUe as jazidas da I3trla, representam o to
la! de duzentos milhões de toneladas. As 
minas de Arsa forneceram este auno mais 
de quatrocentas mil toneladas e a producçüo 
IJoderá. augmentar rapldamoute grac;us á. 
abertura de novos poços. 

O carvã.o da Sardenha poderá toruar-so 
utillzavel industrialmente 11or meio de cer
ta-s precauções technicas. Outros produc
tos da. mesma. natureza offerccem posRibili
dades Immedlatas de exploração. 

H'a. um programmo. a ser executado. E' 
o que vae fazer a Corporação das lndus
trlas Mineiras, afim de colaborar efflca:~:

ménte na defesa da ltalla. contrt\ as san
ções economicas e flnanóelras. Cada or
zanlzaÇãô nacional tem o seu sector e nelle 
deve agir intensamente, de accordo com as 
intltrucções do Duce. Serão os esfOI'ÇOS 
conjugados de todos que permlttrr!i.o á Ita
lla fazer fa.ce ás graves dltflculdades 
!l.ctuaes. 

Mutualidade de ferroviarios 
Victimado por JJertlnaz enfermidade, falle

ceu,a 21 de janeiro p. findo em Montenegro 
o sr. Ernesto Thlmoteo de Souza, encarre
gado do serviço nocturno do deposito de 
machinas da Viação Ferrea naqu.ella ci
dade. 

O sr. Ernesto Tblmoteo que era soclo 
fundador da "Mutualidade de Ferroviarios'' 
legou â sua tamilla um peculio de 10 contos 
de réis, pecullo esse que o sr. Octa.clllo Cha
ves, thesoureiro <la referida sociedade fez 
o respectivo pagamento á viuva. 

A "Mutualidade de Ferroviarlos" que foi 
fundada nesta capital em 19·27 por altos 
funccionarios da VIação Ferrea, 'Prima pela 
rapidez no pagamento dos peculios e, acha
se em franc.'l. prosperidade, tendo um pa
trlmonio de 110 contos, parte em apollces 
do Estado ao portador e, parte em moeda 
corrente em deposito nos Bancos do Brasil 
e Rio Grande. 

O numero de candidatos inscriptos para 
as vagas que se verificarem, visto que actua 
com um limite de 200 associados, já alcan
ça a 138 ferroviarios. 

l!l' pensamento da actual illrectorla pro
mov.er a organização de uma nova série, 
com o mesmo limite de soclos e identico 
peculio de 10 contos, com chamadas de 
50$000 por oblto verificado. 

t'OO'f.BALL CLUB .I:'ERROVIAitiO DE 

!.olAN'fA M.AltlA 

Grandes festividades realizou esse club a 
12 de janeiro ultimo, por motivo da iuau
gumção do s~u campo d& esportes. Assim, 
pela manhã, partiram da rraç.a. Saldanha 
Marinho, seis competidores üo corridas em 
4.000 metros. Couberam 03• 1.0 , 2.• ~ a.• lU• 
ga.rea, respectivamente aos corredores João 
Antonio, Ulysses Fuão e Lauro F. Filho. 

A' tarde um publico numeroso afluiu ao 
campo atiro de apreciar a disputa de uma 
:partida entre os primeil·os quadros do 
"Fel'l'oviario" e do "Militar". Venceu o 
li'erroviario pelo "acore" de 3 x 2. A tor
cld·a esteve grandemente animada. A bola 
que serviu para o jogo foi oferecida pelo sr. 
João Luciano Varella, chete das oficinas 
elo klm. 3. 

Houve ainda diversos outros jogos ao ar 
llvr.e tais como saltos á {tltura, CQrrlda de 
velocidade, agulha o outras. 

E' madrinha do novel club a g·entil senho· 
rita Dora Blttcncourt, que deu o pontape 
inicial almejando a vitoria do "Ferroviario", 

Foram multo apreciados os delicados 
b•·indes oterecldos pelos engenheiros Fre
derico von Bock e Attila do Amaral. 

Fl' a seguinte a dlrectoria atual do Club 
Aílenil C. Duarto, presidente; Luiz Ferret, 
vice-presidente; Miguelino Ramos, 1.o secre
tario; Sabino Silveira dos Santos, 1.• te
soureiro; Floresbino Figueiredo, 2.0 tesou
reiro; João Mollnaro, guarda esporte; Octa
vio S. Canto, lnstructor tecnico; Adão Fa
rias, capitão; José de Oliveira, Carlos Steln, 
Lucidoao A. Mattos, conselho fiscal; Waldo
miro Silveira, director de campo, fiscal Pe
dro Nolasco Ventura. 

Casa de Saude da Cooperativa 
em Santa Maria 

Foi o seguinte o movimento desse beneme
rito estabelecimento em janeiro ultimo: 

Existiam 17 doentes, sendo 6 homens, 9 
mulher.es e 2 crianças. 

Entraram 76, sendo 38 homens, 30 mulhe
res e 8 crianças. 

Tiveram alta, curauos, 49; melhorados, 
11; a pedido, 9; faleceram, 2 e continam ~m 
t1·atamento 22, sendo 14 homens e 6 mulhe
•·ea e Z crianças. 

Pratlcaram~se 4.L intervenções cirurglcas, 
410 curativos, 56 appllcações de ondas cur
tas, 44 de <liathermia, 12 de ultra-violeta, 
26 de raios X e 4 cUversas. 

Nasceram 6 crianças. 
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• tJti lização do carvão nac1 nal em locomotivas 
Edição prévia para estudos e discussão 

Classificação 1 -12-1 
FINAL 

'lllüimllllldo a m t fia vi nda do nosso ultimo numero, com 
a Jluhllcaçào que hoje fazemoR, nc rramos a these admlravel que 
o <lllF;E:l)heh·o Pedro Halo Dallo Ore apresentou ao Cougre~;so . 

J<'ct'I'O'<Iarlo reunido em ampinas, e quo vinha enriquecendo as 
paginas desta revista. 
J~(,i • Mce~:~sar!o ii nbstituir :lOS tijolo .:~ M- 16 e 87 S- 120 no areo 
principal e secundarlos; n.l6m disso." 31 G tijolos de varias formas 
e. t ll),anhos foram substiiuldos llllS 16 viagens desta experiencla. 

Y r!Ci ou- e alnd. o !nrotweuienle que provém do ontupi
m ,nto p r lal dm1 tnhos, Im pedindo a passagem dos gazes da 
comllu li\o r d11zlndo m;~lm a capacidade do. caldeiro.. 

A~ photographiull no i'l pgs. 102 e 104 mostram uma parto 
da J)lac1. tut nlnr anlrll rla exp riencla e ás da pags. 102 o 101 

mostram a m ma plucu. tuhul r depois de uma viagem do M· r
c lline a Shopton. 

O eftelto d • "bon yoomblng'' varia com carvões t.llrferentes, 
mas nut;mPnta na razll.o dlrecta d pPt'centagem do cinza conti
da 110 m mo càrvll.o". 

o carvào nucional, lendo uma percentagem de cluzaR mui
~ maior - praticamente o dobro - só poderá a:~~resentar em 
rnulto maiores proporções, inconvenientes \verificados naa 
e:lqleriencias que acabamos de citar. 

EffecuvhmeQte, em 1929, uma. fabrica Alemã, constnúu para. 
a Rolchsbahn uma locomotiva. do typo Consolidat1on com 70,8 
Tons. de peso adherente, para a queima de carvão pulverizado. 
O engenheiro Frederlcq von :Soclt, actual Chefe da Locomoç o 
da. Viação Ferrea, que n'aquella occaslão so achava na Allema..
'nha, ·em missão do Governo do Estado, teve nsejo d acompa
nhar diversas viagens de experlencias com a locomotiva citada, 
queimando carvão allemão de GGOO calorias, 13,30 % de cinzas. 

Nessas mel!mas locomotivas foi feita uma experiencla quei
mando canão pulverizado das minas de São JerDnymo, tendo 
Eng.o Frederico vou Bock recebido communicação sobre os re
sultados da. experiencia, os quaes so acham assim resumidos no 
s u rela.torlo de viagem: 

"Os engenheiros especialistas declararam-me 
que o acendimento da locomollva com o nosso car
vão foi bem normal, nll.o tendo havido diferença al
guma no tempo habitualmente levado com carvão de 
alto poder calorifico. 

A experi ela foi e! ctnada numa extensão de 
46 Km. O trem tinha a lotaçll.o de 72 Tons. 

Nos primeiros 20 I<ms. d percnrso, a locomotl~ 
va desenvolveu perfeitamente o vapor necessarlo, 
mantendo 10 a 11 atmospberas ele preseilo nas ga
vetas de distribuição. 

Dahl ew dea.nte, verificou-se uma crescente for• 
mação de cascões o escorias, principalment na piar 
ca tubular. 

A pressão da caldeira. desceu de 12 atmospheras 
pam 6 atm. 

Na estação terminal verlflcou-s a formação de 
ca cões- em todos os tubos da caldeira e nas paredes 
laiera s da fornalha. Tambem constatou-ao a for
rn r;ão de cascões nos boccaes dos aparelhos de in-
jecção do carvão pulverizado. 

Os cascões e escorias que se depositavam no cin
z lro, sómente puderam ser retirados, á talhadeira". 

Parece assim não se deva, de momento, pensar no aprovei
tamento do carvão nacional pulv~rizado, em locomotivas. 

L;\VAUE l DO UtV.iO 

As minas de Siió .Jeronymo, em s us ensaios do bcneflcla.
m nto do carvão pela lavagem chegaram a apresentar um cst'
vão em condições muito melhores, mas sempre em caracter ex
perimental. 

Em seu relatorlo de 1!134, declara a Companhia E. F. e MI
nas de S. Jeronymo, com referencla á. lavagem do rarvão, que 
sempre foi contraria ao b neflciameuto do carvão pela lavagem, 
visto que a melhoria de preço que se obtem para o carvão be· 
nen lado, não cobre as despesas de lavag m. 

BJt.IQ TAG ...\1 

l'os~as d lat.lo, momrntaJJ mente, ll!i bypoth da IJUlvo-
rizflção q da lav ç m do carvão, rc1:lta. como unlca solução o br' 
rluetagem. 

A posslbillda«::e de se obtet· lJrlqu tes de cat·v o naC'lot1al com 
um lh ot· d cln~. ainda qu , IJ;ttal ao carvão sul nfrfl·uno. l1.1to 
é com 18 % de cinzas, mudaria por completo as condições a.ctuaea 
da quehua dess carvl\o, dando-lhe uma feição illd\lstrial nece ~ 
sarJa para a pr ducçlo economlca de nergia. 

CO CL 8.!0 
onslderando que: 

1.•) A utllizaçllo do carvão nacional pode coustllulr um do 
!actores mais tmport11ntes para a economia do palz; 

2.") Ç> beneficiamento do carvão nacional constitue alnd!l. 
uma séria djfflculdad technica á ser resolvida, confor
me foi exhausUvamente demonstrado pelo 11 ustre geo
logq Dr. Domingos Fleury da Rocba: 

3:0 ) O carvão nacional pelo seu baixo poder calorlflr.o 
pelo seu alto theor em cinzas tusivels, não pode s r qu t. 
mado raclonalro()nte em qualquer fornalha; 
O canão nacional c.;tá endo utiiJzado na i:narinba, em 
locomotivas, em usinas fi. as, segundo criterJo dlft~ren-
t s e muitas vez 1:1 s m a.s altera!)ões nece sàrlas, dando 
lugar aos mais d s ncontrados resultados e ás maiR va
rladns formas de interpretajiões sobr o seu valor reol; 

>t~ollcítamos ao •Jgreglo ongt'Clsso de Engenharia e Legislação 
l!'erroviarlas tlc 'amJ)tnas, se digne I mbrar aos poderes publlcof;l, 
a necessidade da dooignaçllo de uma corumlss!io de technicos es
peciaUstas, com o tlm preclpuo de: 

1.") Estabelecer e justlfl ar, s : 
a) nas {'llldolra de lo omotlvas; 
b) nas caldeir s m.a,rltlmaR; 
c) nas cald Iras das !natalia õ s fi a 

deve-se quel1nar o carvft.o nacional pulverizado ou l!Br· 

vão nacional "In uatura"; 
Estab lecer clctalhadamente as uormas á que devem obe

lecer , as caldeiras do locomotivas, as caldeiras ma.rltl• 
ruas, a~:~ caldeiras do lm;tallações fixas para a queima 
racional do carvão n clonal; 

::.•) a) R ver o de reto n.• 20.089, de !) d junho de 1!131 
do Governo Fedel·al, que torna obrlgatorio a qu I 
ma de 10 % do carvão na !anal sobre a quantldad 
de carvã.o extrangeiro iQ.lPartado; 

b) Introduzir as allera.ções que forem Jlllgada.s conve 
nientes, d accordo com as conclusões a quo tiv() 
chegado a Commissão quanto á parte dos !teu 
numa. 1 ~ 2; 

c) submetter á apreciação dos poderes publlcoa o ante 
projecto xespecttvo; 

4.o) Proseguir os estudos sobre as possibilidades e conve 
niel)cias do beneficiamento do carvão nacional, 
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NClT.AS S0.CIAES 
Dactylographos 

I 

I' Para o. saudosa ex:-collega 
Alayde SJgnoretU. 

I '' 
Como e quanto n,dmb'o os v~sos e for· 

c:os, hnool a.rtlst do tec11ulo J As1 dncty· 
lof! em vos OA rniios pa,recem· ··e a um Ill&· 

uo de oJule arrnncaes us nwLls melodlot:~ns 

l: ret\hnente, uo desem)H.'uho das '"osso.~ 
fnnoções, - olt meus dactylographQ , -
eu vejo 11 renllznçíio JllemL de um Ron)tO 110 
urtlstn. ~ Jn~14!ntor da m~rhJnn de esrl'e1'4lr 
nito tel'fn, por' eel'to, amUado lodo o vulot• 
da UJt. crenção sl niío l ' H!li visse flrJjleS a 
manobrnt· o oorrro e os dcêlos agels a cor· 
rt-rem tleii\S tc>clU'I hraucas. ~~ catla vez llUC 

n ccun)wmlala but~ l~Hlmtente, b~m snbel , 
11nt> é tunls uma ltnhn conqu,fstn<ln no JlfL)lel 

que vos espera haoorm.lnl;lvelmenle, e que s~ 
.re)leOO SJeliiJll'le. Não <lesClm(Qlls nunca. 'Vos. 
sn nct.ll1<lnde é constante,porqtu) 6 necessn. 
J•iu. N fio JIOdels, já ngorn, liiLJ'Il.r mn.IR, o que 
Jm}JorlarJa na ll~t.mlysaçíio completa de to
dns RS1 manlfestllções 1le vl1la, atravcz a Jn. 
Huldade do lnstTt•rçre. e ordens que, a catla 
Jnomento, trnnsmfttls. E eu vos tulmJro 
nluda JH.•ln pacJencla bonedlt.lna com que 
reallznes a yossn tnll(lfn. Níi.o dizeJs nada. 
Seutmlo!! dlante da Royal on da Remlngtota, 
teJUleSJ uma unfcn JJOOoccutn\ÇÍÍO. Tronsfor· 
mar em correspondencla officln• umà Jnflnf. 
dnde de minutas, muJtns Vlezes Jleglvels. De 
vossns mão~, tudo 1sne certo, taulo sne Jl&r· 
feito e em condii:Ões tle clrculur. 

Reconhecerão aqueles1 que Icem wna car
ta. tlnctylograplJatln to<lo o 1esfo'rço de mn 
bom dnctylogm}>hot Ni'io ' o sabemos. 

Eu bem o reconheço e Jssô me bosta. . Boz 

ANNIVERSARIOfj 

Fazem annoN: 
Hoje 

A,s senllo\'as: - Aymar Roch!j. Gonçalves, 
espoa do nosso companheiro Labrlola Gon
çalves; LoJa Marques da. •Silva; Aracy Qo
dlltho, esposa de Sltristino Go~lnho. 

A senhorita: - Leouor dos Santos, filha 
de. ;João ;Manoel dos Santos, 

Q senhor; --; Onesfmo ~er,eJil. , 
A ,menina: - Norrpa Cnrmep, filha de 

Antonio Silveira Sobrinho. 
O menino: - Allir Wilson, filho do ~inado 

L\)iz Corrêa 1 

Amanhã ·r . " 
As senh()ras: - Deol~nda Kummel, espo-

8~ de Jo~o Kunu;nel; vfuva. M!}rfisa Para
nhos, mãe d~ Jo~ O. P~!-11anll9Ji1, . 

As Benhoritas: - Maria. ,A.delayde , dos 
Santos, filha de Armando Pltta <los Sal'\.tO . 

Selma Carvalho, tllha de Fellppe Alves Cat
valho. 

O ~;oenhor: - Faustino Dias Lopes. 
As meninas: 1

- Maria Josê, filha do dr. 
Eurico Aquino; Aurora, filha de Jorge Qc-t~ 
tnzzo; Beatriz Conceição, filha de Procoplo 
Senna. 

Os meninos: - Hermes, filho de Sergio 
Silva;' Adfio, filho de João Pedro da Rosa. 

Dia 18 . . ) 

As senhoras: - Jur.ema Mello, esposa de 
J ovo. h .Mello; Theotonfla Andrade Neves, 
esposa ele :Fran!)isco de Andrade Neves; 
Adalgisa Souza, esposa de Waldemar E. de 
Souza. 
A~ sephoras: - Jurema Santof!, filha de 

Honorato 'r. dos Santos. 
Os aeahores: - ArJ)lando Gottuzzo, Wal

domiro Henrlques e Arthur A1·1em. 
O m.enino: - Arthur, filho de Victor Tei

x lrn. 
Dia 19 

A\; senhoritas: - Dorila Preleluó, filha 
de Joflo de Deus Gomes Preleluê; Maria 
Garcia, filha d Fulgenclo Garcia. 

Os senhores: - Celestino Alves Curcfo, 
.Nureliano Rocha e H1pollto Leon1ni. 

Os meninos: - Milton, filho de Vicente 
João Dozza; Alberto, filho de Conrado dos 
S. Teixeira; Altanair, filho d Manoel Pe
dro Cequinl. ' 

Dia. 20 

A senhora: - Ursolilta Lobato, .eRposa do 
da•. Victor Rngo Lobato. 

Os senhores: - Antonio Dias d Vascon
cellos e Octaclllo Soares dos Santos. 

A menina: - Yarn, filha de Pery Lopes de 
Lima. 

O menino : - Roberto, filho de Roberlyrlo 
nocfl•!gues. 

Dia 21 

O senhor: - Victor Napoleão Cardoso. 
As meninas : - Celuta, filha de Onofr 

Monteiro; EIY, !llha de Honorato Trindade 
dos Sa.ntos. 

Os meninos: - lcero, filho de Manoel 
Gonçalves. da Silva; Democrlto, filho d OA
vnldo Menez R. 

Dia 22 

As menin~s: - Lacy, filha ' de Julio Sup
per; Eva, ~Ilha de. Jo o Brasil; Lacy, fillta 
de Houorato Trindade <los Santo!!. 

O m.enino: - Lyodemar, fllho de Ramão 
Veiga. 

Dia 23 

A l?enhorll>; Manoela Fa~·ias1 121ãe de 
Leonldio M. Farias. 

4 sanhori~a: - M*rio. José ~qntoe, filha 
de .4-~ma,ndo P. S,antos. , 

Os senl\orel'l: - Joi\o Leonfni e Juventi
no Silva. 

•• I 

A menina: ~Lo~, filha de José Mar
cos Nunes. 

Os meninos: - João Carlqs, filho de Ma
riano I. Meira; Antonio, filho de Alarico 
Dias; Paulo, filho de Herondino Silva; La~ 
zaro, filho de Cypriano Soares da Silva.' 

Dia 24 . 
I 

Os senhores: ..- Joaquim Rocha Filho, 
Octacllio Araujo e Feli:x. Lom.bard(). 

O menino: -Sergio, tilho de Ma.p,oel Fer
nades da Fonseca. 

Dia. 26 

A senhora: - Cezarina Pitta dos Santos, 
esposa. de Armando Pittà d s Santos. 

Os senor.es: -Manoel Felintho Machado, 
Francisco Carvalho e Francisco Bttten
court. 

A menina: - Dagmar, filha de Osval<lo 
M.enezes. 

O menino: - Saul, f11ho d~ Osorio Mâr
ques. 

Dia 26 

A senhora: Conceição Curcio, espoaa 
de Celestino Alves Curcio. 

As senhoritas: --... Ernosiina. Sittonl, filha. 
de 'João Sittonl; Recy Rod llbusch, filha de 
Nestor Rodenbusch. 

Os senhores: - Dl'. Ildefonso da. Silva 
Dias e Antonio Labriola. Gonçalves.1 " 

Os meninos: - Ricardo, filho de Conra
do Teixolra; Darcy, filho de Luiz Palma. 
Cardoso. 

Dia 27 

Os senhores: - Aracy Pibernat Camara, 
Antonio Clavê, pae de João Clavê; Archime
des de Mello Mattos, Wil)ybaldo Schuller e 
Olegarlo G. Vargas. 

A mellina: - Beatdz Geny, filhll. de Turl-
bfo Porto Kerch.er. 

O menino: Flavio, filho· de Octacilio 
Elnglcr: 

Dia 28 

A senhorita.: - Diva, filha de Manoel 
Fernandes da Fonseca . 

O senhor: - Heraclito Teixeira. 
.{'.s meninas: - 11iza, fllh.t de 

no Fonsec~ Elst; Maria Ramo,na, 
Manoel J. de Fr itas 

,I 

lementi-
fill~a .ele 

O menino: Ewalclo1 filho ~e Eduardo 
Gonçalye~. 

Dia ~9 

---. Arthur Fonseca e Atlatt 
I 

As m ntuas: - liJrnesiAna, t:Uha de Càrlos 
a.ron; ElliJ filha do Jnudi João de F1·ei+ 

tas: Marla Nahyt·, ilha• d Juvenoio os ta, 

NOIVAllOS T~ C:A~AlUENTO 

I I 

om a senhorita Arcelina,Teix.~ira, m Pi-
uheit·o, COIJ.tratou casament() o ,ferrovfariq 
Ilermlnio Nunes ·da Silva. 

- Ha,bj).itam-se vara casar
1
na vila ~.e São 

Pedro, o cida!'l~o Julio Mlrand~. bombeiro 
d~ est.lj.ção d~ D~lermanp Ag }ar, e a se
nllo~·ita Maria Petronilha Jarqh;u, fflhlj. do 
finaao Taurino JardiiJl .e 

1 
de St\1;\ e~)ll~. ~~

posa dom\ Rnsn Jnréllm. 



- Elm Senandes, com a senhorita Iz!llura 
Alves Pereira, irmã do sr. Elm1llo Beneve
nuto Pereira, imediato da turma 103, da 
4." Divisão, contratou casamento o jovem 
Waldomiro Pereira da Costa. 

- Correm em Santa Maria, os proclamas 
do proximo enlace matrimonial do ferro
viario Antonio Francisco Ferreira, com a 
tenhorita Eclldn Pereira de Souza, tllha 
do sr. João Pereira de Souza e de dona Ju
lieta. Carvalho e Souza. 

- Com a senhorita Maria Mignot, filha 
do sr. Aymê Mignot, chefe do deposito de 
Mont ne&ro, contratou casamento a 19 de 
janeiro, o sr. Alberto Ost. 

- No dia 12 de janeiro ultimo consor
ciaram-se em 'l'heodoslo, o sr. Otlllo Men
des de Oliveira, e a senhorita Eldlth Cor
doso doi! Anjos, fllha do sr. Eruesto dos 
Anjos, agente aposentado. 

.Ao novel ,Par foram oferecidos inumeros 
e finos mimos. 

ENLACE GARCJA-ALViGGI 
Realtsou-se nesta capital, no dia 3 do 

corrente, o enlace matrimonial do SI'. Sil
vio Alviggl, secretario da 5." lnspectoria 
do trafego, em Passo Fundo, com a senho
rita Zalda Marques Garcia, filha dlll'-ta do 
sr. Pedro Julio Garcia, alto runcionarlo do 
Instituto d Prevldencla do Estado, e dt;l 
sua esposa sra. d. Manoela Marques Gar
cia. 

Paraninfaram o ato civil, por parte da 
noiva os srs. VItor Issler e espoRa e por 
parte do noivo o sr. Mario Garcia e eSJ>ORa.. 
No religioso, por parte da noiva o sr. Otto 
Bade e eapOAa e por pa1·te do noivo o IH'. 

Pedro Julio Garcia e esposa. 
No mesmo dia o novel par seguiu, pelo 

segundo trem nocturno para a cidade de 
Passo Fundo, onde fixou· resldencla. Ao 
seu embarque coupareceu grande numero 
de parentes e pessOas amigas, sendo-lhe of -
recldos muitos mimos e flores. 

NASCIMENTOS 

O ferrovla.rlo Paul() Soares Machado, e 
sua exma. esposa residentes em Ja.cuhy, 
acham-se com o lar em festas por motivo 
<lo nascimento de sua filha Thereztnha, 
ocorrido naquella localidade a. 8 de dezem
bro do anno findo. 

- Na mesma localidade o tambem ferro
vlarlo Joaquim Peixoto, e sua exma. esposa 
dona Doralice Oliveira P~ixoto, tiveram o 
seu lar enriquecido com o nascimento a 15 
dit janeiro ultimo de mais um rebento que 
recebeu o sugestivo nome de Halllê Salla
sié. 

- Cléa Maria, foi o nome que recebeu 
a prlmogenlta do sr. Theodemlro Pimentel, 
ajudante da secçli.o de expediente da 3." 
Divisão e de sua exma. esposa. dona. Ellusa. 
Fontoura Pimentel. 

- O sr. Jullão Oyarzabal, operoso ferro
vlsrlo r~stdente em Cruz Alta, e sua. exma 
esposa, acham-se com o lar em festas por 
motivo do nascimento de seu tllhlnho, Val
mir, ocorrido naquella cidade a 22 de ja
neiro ultimo. 

O FERR.OVlARIO 

- O ferrovlario Hugo Demetrlo Dutra, 
residente em Rio Grande e sua. exma. espo
sa, acham-se com o lar em festas por moti
vo do nascimento d~ sua prlmogenlta He
loisa., ali ocorrido a 31 de dezembro de 1935. 

- O sr. Jurandyr Martins de Souza, es
crlturarlo da Estatlstlca, .e sua esposa. sra. 
Maria Silva de Souza, J)artlclparam o nasci
mento de seu primogeulto Sergio Antonio, 
ocorrido o 25 de Janeiro p. findo, no Hospi
tal S. Franc,lsco, desta capital. 

- Estão com o \ar em festas o sr. Ar
meulo Salatlno, tuncionario da Caixa de 
A;p sentadorlas e Pensões, e sua esposa sra.. 
Eloah Kessler Salatino, por motivo do nas
cimento, á 17 de Janeiro, nesta capital, de 
llUa prlmogenita Gelsa. 

- Por motivo do nascimento de sua fi
lhinho Marlen , oconldo a H de Janeiro re
cem findo, em Santa Maria., estão de para
ben!l, o ar. Francisco Roger, s rvente do 
Armazem do Almoxarifado no klm. 3, e sua 
C!! POSa. 

-- Nasceu, a 11 de Janeiro ulthrto, em S. 
•rorczu, o menino Wagner, tllho do ar. C s
uer orrêa Azevedo, e de sua esposa sra. 
Llli Borba Azevedo, qu participaram ~ l e 

o.conteclmento aos pai ntes e pessoas lle 
suas relações. 

- Q sr. José LisbOa. Sichonauy e sua es
poso sra. Dorcelina Kllppel Slchonany, têm 
o lar em festas, por lnotlvo do naschnPnto 
de seu filhinho Wilson, ocorri(IO a 30 de De
zembro p. findo, em Hamburgo Velho. 

- O sr. João Rodrigues Arones, ferro
vlarlo residente em Bar!io, e sua exma. a
posa dona Izaura. DlaR Arones, acham-se 
com o lar em festaA por motivo do nascimen
to de seu tllho Andrll, oconido naquella lo
calidade em 9 de janeiro ultimo. 

ENFERMOS 
Acha-se enfermo, acamado, o nosso aml· 

go, Carlos J<rause, agente da estaçf10 de Rio 
tios Sinos. 

Fazemos sinceros vo1.oR pelo seu JWOllllltO 
restabelecimento. 

- E~:~teve doente, POI' alguns dias, reco
lhido ao leito, o Rr. Adellno Marques de MI
randa, funclouaro da portaria. da. 3." Divl
~>lio que, completamente restabelecl<lo voltou 
uo trabalho. 

F A LLE('DIEN'fOS 
AGOS'l'INUO ANDRADE PERJURA GO~fF.S 

Occorreu no dia. 7 deste mez me Gramado, 
o fallecimento do fl r. Agostinho Andrade Pe
reira Gomes, que occupavo. o lugar de agen
te jde estação daquella localldocle. 

O exctlnto, que contava 38 annos de idade 
era casado com a st·a. d. Amalia A. Gomes, de 
cujo consorcio deixa duas filhinhas de no
mes Maria Amalia, de 8 annos e Carmen 
Francisca, de 5 annos de Idade. Era elle 
empregado da Viação Ferrea ha mais de 
20 de annos. 

O "Ferroviarlo", que desde a sua funda
~rw sempre teve em Agostinho Andrade 
Pereira Gomes, um sincero amigo, lamenta 
sincera e profundam~nte o desaparecimen
to desse bom e dedicdo terrovlrlo, ~m cu· 
1a classe era. grandemente estimado. 

A 12 de janeiro deixou de exi11Ut· o tr 
balha.dor de trem de lenha do Almoxarifad• 
st·. rllndo Martins, Que -era solteiro e fil 
da ex a. sra. Maria Candlda Martins, res: 
dente em Vllla Clara. 

- Elm estado de solteiro deixou de ex! 
U1· o ferrovla.rlo Antonio Ferreira, qu-e res 
dia em Santa Maria e 11ra filho da exm~. sr~ 
1\larla Joanua Ferreira. 

- Após pertinaz enfermidade deixou 
.existir em Moptenegt·o, onde exercia 
funções de encarregado do Deposito de Tr 
ção o sr. Ernesto Thlmoteo de Souza, q 

délxa viuva a exma. sra. Francellna de So 
za e na orfandade oito tllhos todos menor 

- Vlctlma de um accldente sucumbiu 
machlniata Antonio Rodrigues da. Silva, q 
era casado com o exma. sra. Sebastlan 
F neira da Silva. 

- Falleceu no dia 29 de janelt·o findo, e 
Santa Cruz, o sr. Jo!io Pedro Camargo, fm 
cionario aposentado da Vlaçrio Fet·rea. 

- Em estado de solteiro faleceu a 15 d 
jon lro, o carr gador da. estação de Port• 
Alegre, sr. Antonio Martins de Morais, qu. 
era filho do sr. Leopoldo Generoso Marttn 
morador em Sanucala, (l de sua exma. 81:1PO 

sa. dona Maria Julia Martins. 
- Fallecen no dia 31 de janeiro find 

<em ''Olavo Barreto Vlauna" o sr. Josf! Gr 
mea, antigo bombeiro da Viação F'errea, qu. 
s HChava aposentado. 

O extlncto, que contava 66 o.nnos de ldad. 
e era de nacionalidade Italiana, deixou vi 
vo a sra. d. Maria Sanmartln Grames. Dei 
xou, ainda, dois tllhos maiores de nome1 
Elm111o Grcmes e d. Iara Grames, esta sol 
telra. 

- Falleceu em Colonia, o ferrovlarlo o.P 
eentado Antonio Francisco Lovatto, qu-e er~ 
casado com a exma. sra. Mathllde Moresc• 
Lovatto e ~elxa ua. orfandade os seguinte 
filhos, todos menores: Adella Thereza, Ade 
llno Miguel e Lydia Maria. O finado exer 
ceu durante muitos annol! as funções d• 
gua1·da-chaves. 

- Victlma de um accldente de trem n 
lclrn. 13,600 da linha. da Serra, fa.lleceu 11 
dia 7 de janeiro findo, m Sania Maria, 
sr. João de Oliveira Segundo, que occupav 
o carro de conductor de trell!l de cargas. 

O extincto, que era solteiro, vivia mat·l 
ta.lmente com d. Maria Oeorglna de 011ve1 
ra, a quem legou o seguro de 4:000$000 qu 
tinha na omponhio. Sul Amerlca, pois fa• 
zla parte do seguro em &rupo. 

- Victlmado pelo ,typho deixou de exfs• 
Ur em Bag(', onde !lervla como sorteado n 
12.• Regimento de Cavllllarla, all sediado, 
jovem João, fflho do sr. João Maria Perelr 
feitor da turma n.0 68, da 4." Divisão, e 
Tres Estradas, e a quem apresentamos nos 
!:'OS pêsames. 

- Falleceu em Caxias, no dia 2 do cor 
ll'ente, o sr. Henriq11e Amablle, resldent. 
nesta capital. 

Era o extlncto de nadonaltdade ltaltan 
e deixou sete filhos, entre elles o sr. Lu! 
Amablle, conferente da 'Viatão Ferrea e 
esposa do sr. Weltf,Povoos, pagadot• tambem 
da Viação Ferrea. 



- Falleceu no dia 8 do corrente, nesta 
apitai, o ar. Tarcllo Terra, escrlpturarlo 

ua 1. • Divisão da Viação Ferrea. 
O extlncto era solteiro e contava 31 an

nos de Idade. Era filho do finado dr. So
rartm Terra e de 11. Monoellta Belmonte 
Porta.let e irm!Lo de d.d. Tucides Terra e 
Temira Terra Amabile, esposa do sr. Luiz 
Amablle, conferente da Viação Ferrea, e 
Termis e Tallta Tena. 

Seu prematuro passamento consternou a 
todo o grande circulo de amizades que o 
temperamento alegre e coração generoso de 
Tarcllo lhe gt·angeou. 

Aymé Mignot (l ·esposa, partlciP!&.m 
aos parentes e Peaaoas amigas o con
trato de casamento de sua filha 
Maria, com o sr. Alberto Ost. 

Montenegro, 19-1-936. 

t:IDIPRIMENTOS 

Aluda llOI' motivo da entrada do Ano Novo, 
desejou-nos pe1·enne.s felicidades, no de
correr deste anno, o ferro-vlarlo Antonio 
Alvel! de Souza. 

Viajantes 
- Transferido para a filial nesta capi

tal, velu de Santa Maria, o ~?r. Edmundo 
Luchesi que sorvia na matriz da Coope
rativa namtella 'Cidade. 

- Encontram-se nesta capital os SI'A. on
!Cenheiros Fernando Abbott "I:orres, fiscal 
de Dearboru, junto á Viação Fenea, e Ari
osto Dorges Fortes, lnspector de electrici
dadc da 3." Divisão. 

- Esteve nesta capital o noB8o prosado 
amigo Jos~ da Fonseca Ghlgnattl, operoso 
c bemqulato director-!!ecretario da Coope
rativa ela Viação Ferrea, e alto fllnciona
rio das oficinas de Santa Maria. 

- Para o estado do Paraná, viajou em 
gozo de ferias o eng.• Attlla do Ama.ral, 
ajudante da s.• sub-divisão da 3.' Divisão 
.o nosso brilhante colaborador. 

- Designado para servir nas oficinas de 
Santa Maria, viajou para essa 'cidade o en
genheiro Rodolfo Dagnino, que trabalha
va na 1.• IHtb-dlvisão da a.• Divisão, nesta 
capital. 

- Veiu de Santlt Maria, o sr. José Albu
guer<tue, chefe da. Contabilidade da Coope
rativa dos Empr·egados da Viação Ferrea. 

- Em comlsslio, viajou para o interior 
dn Estado o sr. ~ario Avassalo Pelrano Ri
bt~iro,alto funclonario da secção de expe
diente da 3." Divisãa. 

- Voltaram do Rio de Janeiro e do Pa
raná, onde estiveram em gozo de ferias, 
j{~ tendo reassumido os seus cargos os en
genheiros Homero Dlas e F~ederlco Von 
Bock, respetivament~, cllefelil da 2.' e 3." 
Divisão. 

O FERROVIARIO 

contrtbnícao á cana de Aposen· 
tadorias e Pensoes 

Atn·ovado o orçamento da receita e 
despesa da Caixa de Aposentadorias e Pen
sões, para o anno ele 1934, o Conselho Na
u::lonel do Trabalho d.eterminou·,naquella. 
occasiiio, que se recomeçasse a cobrança 
das quótas para pagamento das contribu
ições atrazadas, de accordo com o arti.0 43 do 
decreto n.• 20'.465, de 1.0 de outubro de 1931, 

que .então regula.meutava o fuucclonamento 
das caixas. 

Esse desconto, varlavel de 1 a 4% sobre 
os vencimentos, foi, tlor isso, reiniciado 
no mez de janeiro do 1934, mas .em segullla 
08 contribuintes, empregados da. VIação 
Ferrea, reclamaram contra a sua cobrança, 
o que tambem succeden com os emprega
dos d& outras vias-fel'l'eas do paiz, resul
tando clahi o Conselho Nacional do Traba 
lho mandar suspender, por doia annos, tal 
cobrança de contribuições atrazadas. 

J!Jxplra, assim, uo corrente mer., esse 
prazo e, ao que parece, a cobrança das re 
teridas contribuições, quo deve ser feita 
monsalmonte, al-ém da contribuição normal, 
vae ser reiniciada, pois o instituto do tra 
balho nacional considera-a legal, attenden
do a quti um ferroviarlo não póde gosar do 
beneficio da aposentadoria correspondente 
a um periotlo de tempo para o qual nada 
contribuiu. Em verdade, uíio se póde roti
t·ar de onqe nã.o se poz. 

!Exemplifiquemos. Un~ ·empregado que 
se aposentar com 3(} annos de S·ervlço, e 
fJUe tenha contrlbuido para a C. A. P. des
(J quo a lei rlas caixas tovo appllcação na 
Viação Ferrea, ha 13 annos, está ainda 
obrigado a uma contribuiçã.o mensal reJa
ti v a aos 17 a nu os anteriores. Do mesmo 
modo, os empregados em activi·dade e que 
contem tempo de serviço anterior a era
ação da C. A. P. (1923), deverão tambcm 
pa.gar a sua contribuição. 

Estão, ainda, obrigados ao , pagamento 
(lesses atrazados, aquolles que começaram 
a contribuir par!\ a C. A. P. sóroente seis 
mezes depois de a<lmlttldos nos serviços 
da Viação Forroa. 

iJ a seguinte a tabella dessas contribui
çõ s, ele accordo com o art." 43 do decreto 
acima citatlo: 

I - lmportancia de 1:000$000 mensais, ou 
monos. 

a) -si o alludido perlodo anterior fOr 
de menos de 10 annos . . . . . . . . 1 % 

b) - sl fOr de 10 anuas ató 20 (ex-
cluslve) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 % 

c) ~ si fOt· de 20 ou mais annos. . 3 % 

11 - Importancla d& mais de 1:000$000 
por mez: 

a) -na h!potese do n. I, letra a.. 2 % 
b) - na hipothese do n. I, letra b.. 3 % 
c) - na hipothese do n. I, letra c.. 4 % 

\...r 

§ t.o -A Importa ia da divida em atrazo, 
que dev.erá amortizar na forma desté arti
go, consistirá na soma das contribuições 
correspondentes á taxa de 3 % sobre os 
vencimentos dos cargos exercidos anterior
mente, dul·ante o tempo de s~rviço presta
do, mediante certidão da empresa. Na im
possibilidade de~~éa proxa, tomar-se-á por 
base a media dos v-encimentos dos 10 ulti
mas annos que precederem á data da pri
meira inscripção do associado. 

§ 2.• - Por falecimento do assoclllldo, des
contar-se-á da pensão de cada um dos be
n.eflclarios, até perfazer o pagamento total 
da lmportancla devida, a quota mensal a 
que se refere este artigo. 

§ 3. • - ,Aplica-se. o dispositivo deste arti
go aos já aposentados na. data em que entrar 
em vigor a presente lei. 

Aguardemos, entretanto, o pronunciamen
to do Conselho Nacional do Trabalho, que 
se devorá dar com a approvação do orça
mento da nossa Caixa para o corrente anno. 

·~------------------~~ 

I 

PAULO SOARES MACHADO 
e 

MARIA PF.JIXOTO MACHADO 

I participam o nascimento d.e sua filha 
e 

CARMF.JN THERF.JZINHA 

I Ja.cuhy, 8-lZ-935. 

I 
"%-·--,.,....--,-..,..--,--.,.,------~---..z. 

~ 
Sociedade Beneficiente dos 

' 
Empregados da Viação Ferrea 

Dessa 11ocie<lade fundada em 1903, acaba
lliOt; de receber attencioso o!lcio no qual nos 
é rommunicnda a posse de sua nova direc
tnrla. para o bl enio J 936-1937, que teve lu
~ar a 26 de Jnnc!ro ultimo e a qual assim 
fcou conulltuida: 

Presidente, João Batista Dolli; Vice-Prc
Hlrlonle, Jos6 Gaid·a; t.o Secretario, Manool 
I<'. Palfollo; 2." S<'cretario, Do rival Lange; 
1.0 Thezoureiro, Augusto Emillo Becker 
(re?eleilo); 2." Thezoureiro, Camllo Antu
nes; Fiscal Geral, Jonquim Araujo; Adjun
to lt'!scal Guilherme Schirmer; Porta-es
tandarte, Italo Humberto Ghlgnattl. 

onselho Fiscal, Ellmio Luiz dos Santos 
Cana barro; Ulysses Vieira Pimentel e João 
Do ·khorn. 

VigllantoH, Wahnil Pores; Agapito Gon
alves; Ervin I<araten (re-eleito); Juvenal 
Teixeira; Ivo Dicfcnthliler e Manoel Gou
lart da Fontoura. 

Ao citado oficio acompanhou, ta.mbem, 
nm impresso contendo o ultimo balanço da 
referida sociedade c do qual se constata o 
optimo estado de franca prosperidade em 
que se encont1·a, graça.s aos esforços des
p~ndidos pelas suas Dlrectorias sempre for
madas por ferroviarios digno.s e emprede
dores. 



. 
'. 

Houve na 
homem 

China um 
transparente 

l.'r.lu. Jellura de jornaes es trangeiros, sa
be-se, so não ment~m. <lUe na China houve 

homem transparente. 

hamava-se Hsleh H uan e ra filho de 
tun 1 nlw rim. nert ncente, por Isso, á ela -
H' t rlatocratiea. 

arne, 

Communlcou o ca o a se u marido. ollo-
curnm o monluo m frente ela lttlll c dlsUn
gulrnm ttjo só os Oi:õSOil, como tambern os 
o r gito:; internoH. Aclrnltlimm qu , com ~~ 

ldad , tornaria cu eHtutl normal. 

N: o succr. leu a~sim, c o criança !ol agu
çando a scn,o~Jhilldacle. Converteu ·se uumt\ 
criatura tlOJlllri't, soltava lougOf; cmitloR o 
I'Ó RO s ntl h rn n ler em qualquer recan
to !le jardim. Mal-!, omo era xtmordlna 
riument inlelll• ente Kem; pu • p uUam-sc 
tonsolatlos. 

I 

Notl s'ludo:., !Rzh~ tn s IJI'OgressoK qu e OH 

mestres se ndmlravam. Aos vlnt .e cln ·o 
!lllnos Unha alcnn~Wdo uas e~:~colal! clllnc
zas a mais alt po~:~lç! o. Tomou lugar no 
funcclou 11 mo, o qu nllo Jltc agradava 
multo. 

Lia e escrevia constant mente. Um col-
1 ga. lembrou-lho a idela d abandonar to
das as occupaçõ , para. se d dlcar llvr -
mente ao estudo. 

Aoo ltou o conselho. Um dia, porOm, 011 

soldados Invadiram-lhe a casa e accusaram
no cl agitador: Innocent mente, Jlsieh rot 
condemna.do â morte. • 

Na prblio manteve-ti tranqulllo, nií.o se 
alterando nem no dia d execu<:llo. A ca 
mlnho do lugar fatal, aluda la I nela. No 
momento d~>clslvo, che;;ou o indulto, em ho
menag m á.s suas qualidades de intelllgen
cla. 

neurou-se para a solidiio e para o estudo. 
Depois de morto, foi c nsicl rado santo. 
Diz o jot·nallsta qu ~Ata hlstorla, qu e pa-

I ce lncrlv 1 maa ê verdadeira, se 1 uum 
t mplo chlnez. 

A sim seja ... 

Vagões para trens especiaes 
Uma fabrica d Breslau, na Alemanha, 

despachou ha. dias para o hll , els va
gl!es-leito do luxo, adoptaclos com todos os 
r qui sitos modem oH; .estes vugõs fazem 
t>arte !le uma oncommend das estradas de 
ferro chilenas qu abrange 94 vagões do 
primeira lass , 5 vagões ros'laurantes, 3 
s lõ R 20 vagões-leitos. 

A mesm fabri ca entregou este :tnno um 
vugão-so.ll\o para o •hofe dê Estado de Por
tugal, outro do mesmo genero para o Rei 
<la Jugoslavla, um vagllo-lelto para o che
fe de Estado da Turquia. 

Movimento gr.evista 
N~L furdc de 110 rorreute ltwnUcsfon- ·c, rom ruract4lr ubsoJutamente Jllltlíl• 

co e 1lentro 1111 maior onlcm, o 1111 mni~ uma '\'Clll velu 1lemou ·tn.r o )llrlto dd 
llfscl)Jlhu\ que clomlna o ll'e·, onl í rrovlurlo rlogrand n. , um movimrnto gr tl-;tn 
un. ofíklna do Km.• 3, m • mta ~[urJa. O Jl .. 0111 em gréle Jll lte1na aogmenfo 
d nltl.rlo o Jl gumrufo du graflrfca~io o r SJIOUdPnfe no llllllO de 10:~;;. No· 
lllus lmedluto o mo,Jm uto genemllso tt·SI', . temll'ndo- ·e por dh rso trecl10 t'lu. 
Vlac;Jí.o .t' rren uté llU na uumltií tle 12 do corr nte, uum commJ süo d iun<·clottll• 
rios IJlH' serv m no I<;Ncrilltorlo Central, 111 J>orto Alrgre, procurou o ·r. (Ir. Adll r· 
hnl nuarte, •n enhl.'lro njmlnnt da Dlr ctorln, u todos os l'ltef . de DlviRíio ou 
seu<~ ujutlattf lll'Csenfif~, 1 fim d JIUrtldJillr-lhes •tu 'os runcdonarlos d t>orfo 
Altgre Jtlnm ubmulonur o """ lt:o, solidnrlo t•mu os sl' n ~ compnnltelros da lfnhn, 
ex)lll mdo, nlnda, rsNu t>ttmmi~ iio, as rmr.ões 1lrtermlunnoos •lo 1110\ lnlt('nto fíOOl ls· 
tu o ltunl, 11 ~ ·rgurou, ' Jtro t!'suriJ 1leutro da mnlor ontem. 

O ~r. 1lr. l'illso l'·mtojn, dlr htr ~rnl tln VIa -o }'l'rreu, na Ot'C'ft"iliio n<'hiUil• 
· 't'lll Snntn lurln, de rcgoosHo dll tírugtuiYIIIUl, at6 1mde fôra IH'rtlllllllllhnndo o 
~r. genN·al }'lorrs du l ' unhn, golrrn:ulor do J•:s tmlo. 

A. shn, l.'fl'~cthumentf', aí . !t,IO boras, Hf'Jll ljtullltuer ('011 iio os runcrllllliii'IIIS tln 
tlh 'J'l>illS dl.'lll' lHl uclus do ' .t:scrltlforlos ('enlmi'S l'or•un uhiiiHIOlllllliiO 11 ' ('f\ l~o 

lleutro du mulor dlsdJIIIua. 

J.'ornm em ~c guldu lulciudm~ ('OU' rn<tlçoo, 1le J»U'f L plu1 , tJendentes 11 en· 
':ontrur umu soln ·ão }lllrn o cn'io, o ctnnl, lelb:JUNitll'~ lol ""U"i 1torlament.e rrs11l· 
l 'ldo, tendo S. J.:xcln, o sr. gcnrrnl ~' lores dn ( 'unhn, tll!-1'110 G1n tallor 1lo };stado, 
d t rmJnndo o Jlag'ltmrnto hu('dJatu de 1;0 % 1la grutli'lcn(,'iio, }11ll111 111 st>guhto, 
c m oudl n<•ln da ss mhlc'lu, d f mJnnr o 1 • 'IIUH'nfo do h• outro!<! riO %. 

Sociedade Amparo Mutuo dos 
Empregados da V. Ferre a 
do Rio Grande do Sul 

'e · ~.li o d A Nembléa G(lml O.rcUnul'ln 

' NVO' Ç O 

n conformidade cou1 os esta f nlo:.; em 
vigor, convoco OH Hl'~ . at:u;oclnd !! para umn. 
ACRRilo d l>RsemlJI!l\ Gerul Ordlnnria, no 
dia 2:: do corrente (l)omlnso), ás 9 horas, 
nu sl'de du. Assol'liLÇão do~ Empregados da 
Viação For r a do Rio Graud do Sul, á run. 
Manoel Ribas, rmra o fim de app rovar as 
ccnta..q relottvuH ao x releio de 1935 r -
novaçíl.o da Dlrcclorla para o bi nnio ele 
1!)36-1937. 

Santa Maria, 9 d rev r lro <1 1936. 

J. Engl r 
Secretario 

Val rlano Soar t-t, apaRentado, resld n 
('Til Corro halo, vem pot• 1nt rmtldlo 
I•'JlJRlt VIARJO, agrade Cl' do 
nu.;íio (L tocl:u; aH pessoaa 11ue 
Kent dnrant o o i mpo em qu 
i (' I!H'~mo tl't oca~ill.o do tnleclm nto d Rl 
Ktimada filha J,y<lla Soares Pereirn, <>SP 

AO do lm edlaio (la turma do pateo c1 C 
tlullhcrmc P r lrn, fallecida nesta localld 
de no <lln li elo cm·reuto Ú!i 21 horas. E' 
nllnha. obr!(~u ção armllccer c:-~ poclalm ent 

' r . Alcides lle Servi, Ml-19 sua Ex 
l<'omlllo, Sr. Luiz M neles e sua Exma. 
rnllla. o demais íenovlttrlos e particular 
rlcHta localidade c h m aRIIl m a todos q 
acompanharam at Hua. nltfma moruda. 

A' todos os meu ~:~ mui~; reco11h cldoa ag 
cJcclm ntos. 

Cerro lmto, 7 de F verciro de 1936. 

(a) Vnlerluno oll.l'()s - I>'cltor apoaent 

MUTUAlsiOAOE DE FEBROVIARIOS 
21." CHAMADA 

De OJ'(lcm tlo , 'r. Presidente conv1do o SrR. conHoclo puro. 
attendcr m, denn·o do 11rnzo mnxlmo de 30 (Ua ·, ao pag·amento (}a 
21.& ellamada, em vit·tude do íullcchnento do soefo fundador r. }Jr
nesto Tllhnotco (}C , ouza, matriculado . ob n.o !)5, íalleclmento esse 
occorrido na cldaulc de l[ontenegro, a 21 (\o Jgent • . 

Porto Alegre, 30·1·1936. 
OCTA ILIO CHAVE , 

Te ou.relro. 



Em marcha 
Paz de Jfello 

Todos os fato~ sociais, como cconomicos, 
ou qualquct· outro titulo que se queira dar, 
giram em torno de uma determinada época. 

Terminado esse perlodo, êl~s voltam a se 
ppe1·ar 11ovamente, mas em sentido contra.
·io. 

Fazendo {lre cl sam~mte um ciclo ·de de
r.cssete anos, que a formtdavel crls'e e o
uomica assolou o 1nuudo, depois da grande 
guerra, ê de esperar-se o soergulmenlo 
cconomlco pos povos. 

Se tal vi 1' o ·se coufitmàr, como, natu
l'Ulm nle, :;o terá de dar, a, vida sont con
dnzid<\ para u1na melhor fase do subsisten
·ia. 

Ne!!l!ll. luta titanica e quotidiana, o indivi-
• \:luo s9nte-~o co,n1o quo dimlnuido, tendo a. 

1mprossão de ser uma sombra a vagar mo
ltJmento por entre as outras paisagens do 
111tllUIO. 

Nessa sllua~ão nrocarla nasce o vivo a 
maior porte Ida humanidade, vegetando do
baixo tlossa ' Imensa ·e rica abobada, onde 
as e!ltrelas como lamparinas scintilantes 
alumiam o:> grandes e faustosos sa.lões da 
naturoz;a. 

Ao romper o dia, rompo lambem a fa.lua 
1

pcla vida, lutadores cáem extenuados, outro~> 
persistentemente proseguem a 1 uta para 
rolarem além, poucos os vencedores e mui
los os mutilados. 

Mas, a roda da vida, obedecendo a ampu
lhe o temp • movhnent~-se impiedosa
mente, jogando par lodos os lados, com 
uma velocidade provocante. 

Desde as remotas epocas quando as lulas 
começaram a ferir-se exclusivamente pelo 
lado cconomico, com reflexos preponderan
tes para a taco sodal da humanidade, esta 
l:lotrou um declive sensivel rl,a sua ·parto 
mora 1. 

Essas memoraveis lutas trouxeram o rCJ
boJxamento do ser humano em face da e~>
co a soei ai. 

Resultando daí o confusionismo das !delas 
que pulu11un atualmente, trlpudiando sobre 
o senso coletivo que, desà.rvorado, marcha 
ao léo dos acontecimentos. 

Esses acontecimentos, que, llOl' vozes, mo
vem violentamente um 'POVO, geralmente 
são provocados por indivlduos despidos de 
merlto, senso e muHos de escrupulo, que 
têm em vista sómente o lnte~·esse pessoal. 

Felizmente o nosso povo, em nada Infe
rior a qualquer outro, 6 dotado, por exce
Jenda, d um s n o pratico muito elevado, 
que lhe serve de anteparo ás arremeti
das dos exploradores. E por Isso vimos ca
ir por ten•a os planos tenebrosos dos esper
tos que tentaram subverter o regime demo
crallco de. nosso palz. 

A sociedade tem para o seu desenvolvi
mento de marchar a J>S.Ssos lentos, 'POrém 
certos, obedecehdo o ritmo de evolução que 
opera cada povo. 

Sendo, pois, dentro desse movimento que 

O FERROVIARIO 

as luelas se espraiam e tomam corpo, nun
ca esse fenomeno se dará .po1· saltos ou 
traslçõel'l violentas, senão com perda do 
propria nacionalidade. , 

O Brasil, na marcha .cadenciada e corta, 
segue a rõta que lhe stá reservada dtl 
pioneiro t\a civilização moderna. 

Titulos nã.o lhe faltam. Nossa historta 
está cheio de exemplos de um liberalismo 
nobre. 

1!l com prazer que •atualll\·ente vemos no
vai! diretrizes despontando, procurando con
duzir a viela pam uma estabilidade ecoao
mica, o mais praUco meio de dar solução 'no 
caso social, que tanto tem preocupado pen
sa:dores emjnentes. 

Hugo Demelrio Dutra (l espo~a parll
ctpam aos parentes e pe ·soas de sna!:l 
relaçi)es o nasclmo1,1to do sua primo-

I gonita 
IIEJLOlSA 

I 

I 
Hio Graurle, 31-12-35. 

~'~------------------~--~--~----·· 

O encerramento da expo
síçao farroupilha 

O pavilhão du. YJaÇ~1o l<'er:ooa foJ ~181tado 

110r 337.000 )!assoas 

Foi encerrada no dia 15 ele janeiro, como 
é dominio publico, a mRg stosa xposlção 
faroupilha quo do~:~perton a atton~ão não I>Ó 

do Rio Grande do Sul, como do Bratlil In
teiro. 

Pavilhões de tllvet·sos lJJ~:~lados lrouxoraln 
até ao nO~I:!O a pujança da sua .Jlrodução ri
ca e variada, o qne a todos encantou. O 
Hratlll ficou n1

Bslm melhor conhecido l'Clut:> 
tJens filhos do sul. 

Entre os pa.vilbões locais, um doi:! que, 1:1 m 
duvida, despertou maior attenção, foi o t1a 
Viação l<'errea, eujos "stands'' foram or
ganizados e confiados aos cuidados da 3." 
Dlvil;ão. Que a sua missão foi bom cum
prida dizem, com eloquencla as 337.900 pe~:~

soas que tão somente visitaram o carro 
''Bento Gonçalves", construido cspeciahnen
te para uso do Governo <lo Estado e que 
ainda não tinha sido entregue ao Trafego. 
Foi esse carro construido inteiramente nas 
oficinas da s.• Divisão em Rio Grande, que 
r1ue apresentaram um optlmo trabalho por 
todos elogiado lndlstinctamente. 

Foi igualmente, multo apreciado o auto
trilho ''Farrapo", que será agora emprega
do no transporte rapldo de passageiros en
tre Porto Alegre.-Caxias e Porto Alegre
Canela. Trata-se de um trabalho perelto 
ao menor detalhe e executado cuidadosa
mente pelas oficinas de Santa Maria. 

O interesse geral que despertou o pavi
lhão da VIação •Ferrea, cujos "stands", abri
garam todo a. nossa variada produção ê um 
indice eloquente a atestar a eflclen~ia in-

dlscutlvel dos no sos se~vlços e o mais alto 
valor tecnlco do operaria gaucho a quem 
todos os elogios são devidos. 

Em nossa capa estampamos "c11chós" do 
"Bento' Gonçalves" e do "Farrapo". 

Caixa de Aposentadoria e pensoes dos 
empregados do porto do Rio Brande 

Despaçhof! da , Junta, Administrativa, em 
sessão d& 17 do Janeiro de 1936: 

Requerimento n. 32, qe Anthero JoacJuim 
de Moraes - Atlenda-se, em vl1:1ta de tra
tar-se de caso excepcional, de accôr<lo com 
resoluçilo da Junta Administrativa, em ses
são de hoje. 19em, , n." 32A, de Demelrio 
'rhomê de Lima. - Encaminho-se ao C1..1u-,, 
sclho Nacional do Trab<llho. 

Rio Grande, 18 de .Janeiro de 1936. 

Vi~:~tó: 

l~mnel Dlns dol!l Sa'nto!l Junior 
Escrltut·arlo 

Luiz Mt~l'io Perr t 
Director da secretaria 

IJ spacltos da Junta Admini~lt·aliva ,em 
sos1:1ão de 28 rle Janeiro de 1936: 

Pedidos de iuscrlpção (fi ha indl'Vldual): 
us. 41, de João Marcellino da Costa; 45, de 
Avelino Alves Nun s; 46, d& Mauricio Pa
checo; 47, de Loonldlo Jorge; 57, de Alfredo 
Pelx Ferrer; 61, de Manoel Silva; 63, de 
Marcellino de Souza Coellto; 64, de Ulisses 
Silveíra; 65, de Saul Rodrigues Alvos; 7•1, 
do Procoplo Silva. e, 75, de 'Luiz Francitlco 
'!luvas - "inscreva-se". 

Rio <a·anllo, 29 de Janeiro 'de 1936. 
ir." I 

' h>mneJ Dlns dos Snutos Junior 
Escriluràrlo 

Vh;to: 
Lulil :ím1rJo l'erret, 

I it·cctor da Secretaria 

Uma errata 
No o~:~pleuuido a.rtlgo lutllulado "U111a 

couflagraçilo em perspellva'' da autoria do 
uosso prosado collaborador Armando No
guelra, não foram attendidaf$ lllgumas emen
das feitas pela revisão, que forçam a publi
caçã.o da presente erro.ta, como uma satls
fa.ção áquello nosso amigo embora o leito1· 
lnteligonte tenha perfeitamente bem com
prendido de onde partiu o engano. 

Assim em vez do: "poderá ser o rasLilho 
o confllcto", salllu: "llo confllcto"; em vez; 
de 1914 aparece 1924.; em lugar de: por 
maior~s que sejam, ío1 publillado "por 
maior"; em vez de inundações, deve-se ler 
"Invenções"; mala adiante leia-se: "porque 
se levantará"; assim, tambem Armaggedon, 
em vez de Arggedon; e, por tlm, "Vindo a 
mim.'' todos vos que vos achaes carregados 
e não "aeh.els ''. 

Com êsta errata pensamos ter satisfeito 
ao l>om amigo Armando Nogueira a. qnem 
pedimos <lesculpas. 



O lago infernal 
Um pouco ao norte da b·outelra mexlcana, 

110 llcserto do Colorado, se extenüe um vas
to lago de sal secco com cerca de 600 hec
ta,res de tamanho. A' sua supe,·ficle, de 
uma branc'Qra de neve, ~o !lol brllh~ de uma 
rnanel a tão !ntensa. que não permltte a 
nlnguem fixar os seus olhos. 

Este lago, que nlio está solldificado sinão 
na superticle, ê nutrido vor numerosos 
cursos salgados que descem das montanhas 
vizinhas; o horrivel calor reinante naquel
las paragens faz evaporar a agua que afia
ra à superfic!e, ficando apenas uma crosta 
de 10 a 20 polegadas de expes'sura. 

Este lago 6 exvlorado. Uma grande char
rua de quatro rodas corta sem cessar, com 
sua relha lle aço, a ct·osta branca, deixando 
emvós a si largos sulcos. 

Assim, S&iulndo este vrocesso rudimentar, 
são t•ecolhldas c rca de 900 .toneladas de 
sal. Mas, Isto representa, apenas, a centc
t!ima parte desse immenso leusol de sal en
il'egue á explÇ>raç~o. pois l'llal a charrua 
cortou e tirou largos sulcos de 1Bal, estes 
traços da. industrla humana desapparecem 
pela formacão rapida de urqa. nova camada. 

011 tra\lalhadores occupados lH\ extracçiw 
dc~sc sal são os indios Pel113, VGrmelha o 
OIS japonez~s; mas os japon.ezes não podem 
11er empregados sinão va~a recolher os sac
cos de sal. Só os Pclles Vermelh~ podem 
supportar durp.nte alguns anuo~:~ um regi
meu assim mortal. 'fados pagam com 
saude, quandp ul).o com a. vida. As mlcros
copicas partlculas de sal que voam cOlH:l· 
tuntcmonf4! no ar, dão Ul"\la sôrle a.brzadora 
que clles procuram em vão, saciar. 

O terrlvel effeito de um <:alor Lol'l'ldo (i 

aluda aggravado pelo reflexo ofruscauto 
uesta toalha de saL 
Nesta extrunlla. rcgiito notam-se numero
sos phenomenos atmospherlcos. O mais bl
llarro é uma "rata mor,gana" que faz surgir 
diante dos olltares allucinados elos pobres 
trabalhadores a. imagem de campos flores
centes, de soberbas cidacles, c o clarão da 
luz, por sua vez, transforma o plaino bran
.e congelado, num gigantesco sudario, onde 
os menores accldcntes do terreno se re
vestem de um relevo e c1o um aspecto maca
t)ro e vhantastlco. El', esta, uma região vor
uadeiramente infernal, da qual fogem os 
passares espavoridos. .. 
.tc>----,-------'-'--""-----·l·• 

SILVIO ALVIGGI 
'8 

ZAIDA OARClA ALVIOOI 

li vartlcipam aos ferroviarios de suas re
lações o seu enlace occonido a 3 des-

1 te mez, em Porto Alegre, e oferecem I sua resldencia. nesta. cidade. 

Passo Fundo, 6 de fevereiro de 1986. 

\ 
.t+---------....:-,-"----'...;..;_~---1~ 

O FERROVIARIO 

Dm teleéramma circular do Director da Viaçao Ferrea 
O sr. tlr. Celso Pantoja, d11'100t~q" gernl da Vhtl:41o 1<1eri'IM, tl:<Jtnsmlttf,u a todo o 

1~essonl tla rêde, no tliR 13 do corrente, o ;Siegulnte telegmruu•a circular: 

"E' com a maior atJsfaÇI1o que levo ao COJibe(,l.hnonto tlo t!ldos os. í1errovlarJos 

a termJnação Iwnrosn do lllOvhnento que abalou a oll-.sse. Hoje com a normnllrm· 

~ito de todos o s<ervJ~os recomeçará o tmbjl)J•o dJg~ll~loonte do ~rrovla.rlo, Com 

o nobre !rOSto tle retornar as suu íun~ões deu ;o l ierro'vlnrl~ n:nta prova de gran. 

de 'eleVUÇIÍO mornl e mnor t\ VJa~ão Ferrea e o.o Rlo Gnmille, permltUndo asslm 

tJUC o sr. Gellleral Go,·enuulor fosse ,ao etiContro tle s•eus ~mooJos, concetlendo-Utes 

60 % da gn\tlíJcaçíio de 1936, fa~n~o Jllll\L I so a nOOOSSiltrla operaçí'W de .cre(Uto 

e )lrOII\Otendo ampm;ar O )lOllldo que tle-veriio ÍU:t;Ol' OS f~rro-vfnrlos 'tl rAssemblé.la 

do Estado poro a concessão tlos restante r;o JlOr cento. O reglnoon de oJto horas 

(Je trn.bulho j1í esfnvn endo estudatlo c será posto 'tlm )lrntlca em bre\"eS dias. As· 
I 

sim., 6Stou certo quo todo· os í1errovlado \'OUnriío ao U"nhuU,o com o DlOHJUO en· 

thusmsmo o com u mosum tledJcuc,.liío c tUscli•Ihw.l quo têm sem}ll'IO demon,strado. 

Em fJeJU}lO OJlJIOrt.tmo ·envldarol t,>dos• os J~t~us eMíor~o~ no enUtlo lle que se

jnm suUsfeltns Ui!! justus ust•h·1u;ões de UIIU\ molho.m tio , ,cuclmontos, o quo s6 

11ií.o foi íolto alnll.n 110r ab ·ot u~ hn[l~ · ·lbJlitlnde mn~orlnl." 

Saudações 

· ~ -------------------------------------------(u-)--Ce-1-so __ P_a_nt~o~~------
As exequias de um rei do S!ão 

O eutcl'J'nmento de 11111 r •I do Siíio :;cmprc 
Jol uma elas ccrlmoniu~; mais importante~ 

elo pu!~. Quando morron o predecessor do 
rei Prajadhipo!{, que abcllcou ha pouco tem
llO, · u c rpo envolto om tunica <le ouro, 
fui levado de seu palacio por um exercito ele 

saccrcloles budhl:;tas, quo faziam ~;<Ôar os 
sinos ele bronze. D 'roi~ colocaram-no na 
melhor dali embarca ões reu.es. Desse ror
ma, conduziram-no por um complicado t>YS· 

toma de canaes, ele rorma que seu espil'lto 
nno 11udesse, desnorteado, voltar ao paluclo, 
mas sim partir immediatamente para o d ío. 

A pyra funerarla tinha sido preparada em 
um pagode de 4. metros de alt'ura. e ele ror
ma conlca. O rei, coroado e envolto .em sua 
tunica foi levado ao alto do pagode e sen
tado m posição natural em cima de um 
enorme braseiro. 

Centenas de monges, bhudistas eutoaraUI 
canticos funebres, emquanto se tocava mu
sica e centenas ele bailar~nas evoluiam ante 
o morto. 

A cerimonia durou dois dias, mantendo
se o rei er.ecto em seu throno de ouro. Ao 
rabir da tarde elo segundo dia, as portas 
do templo foram fechadas, desaparecendo 
o rei morto da vista do publico. Então, o 
novo rei accendeu o !ogo ao combustivel do 
braseiro e o cauaver do seu :predescessor 
desappareceu ~ntre nuvens de fumo . 

SEGURO COLETIVO · 
Att·alt.lmoB a alcnçito dos ~enoviarlos para 

o que fiC0\1 c~:~tatuido com l'Olação ao pa
gamento llo seguro coletivo por parte de 
empregados lnscript s no seguro em grupo 
quando licenciados do serviço sem vencl
mel,ltos. Cumpre-lhes, durante o periodo de 
licença, desde ctue não desejem ver cessado 
o seguro e cancelado o r.espectlvo certitlca
do, recolhe\· aos cofl·ps da Viação ;Ferre<> 
a importa nela corre1:1pondente 410s prcrhiobn 
meu sais. 

Os nuc assim não proced rom perderão 
o cl!reHo ao pagamento do seguro c para 
serem, posteriormente readmittlllo!! uo mes
mo c gozarem das suas vantagens, deverão 
sujeitar-se ás formalidades de uma nova 
inscri,Pção dependendo ainda, a sua admis
são de exame medico, Uma vez que o r~
sultaclo desse exame não seja satisfatorio 
a Companhia seguradora não permitirá a 
reinclusão no seguro. 

Festa Intima 
Tendo completado no dia 8 do corrente 

o s u Pl'imeiro aniversario natalicio, o me
nino Darcy, seu genlloJ', o bemquisto ferro
vlarlo Léo Piccinini ofereceu em sua resi
dencla em Herval, uma. agra.davel festa in
tima aos seus parentes e amigos a qual de
correu multo animada sendo trocados diver
sso brindes. O pequeno Darcy recebeu , 
inumeros e delicados mimos. 

.. ·-- . _/' 



FE:RROV'iA!RlO 

Sotledade de Amparo mutuo dos emoreúados da Ytaçao Ferrea 
do Rio Brande da Sol 

ri . 
ThesournrJa 

Relação nominal do~ mutuallstq,s elimi
nados por falta de pagamento em sessão d.e 
dlrectorfa realisada a 30 de Dezembro do 
anuo tndo. 

t.• Dlvlsíi.o 

Arlindo Nunes, Atalyba Freire Palma, 
Adl\o Melchlades da Sllva, Ol!via Fe1·nandes 
de Ollveira Palma, Alfredo Leopoldo de Mel
lo, Carolina Rodrigues Alvel!, Armenlo Cu
llha, Adii.o Peixoto, Antonio Silva Sobrinho, 
Clotllde SllvEjira, Antonio Domlngues de 
011vetra, Bet'tholdo Brasil, Cicero Taborda 

i' e OliVeira, Carlos Mu.riante, Julleta C. Ma
rlante, Francelino Chaves, Maria A. le A. 
Chaves, Çlaspar Machado, Hostllio R. 1,1-
meim, Carmen C. Limeira, Innocencio Mula, 
Joii.o 1<1urlpedes Lopes, Joi'to Fagundes Cu
nha, Jo~é Lopes de Ulll'Valho, Juracy B. 
('analho, Jorge Ferreira Marques, Luiz 
Adalmaclo dos Santos Rcynuhlo Osca~· Coe
lho, Dldla Frota •oelho, Rodolpho Centena, 
Su11i Dias de Oll'Veira (npos ntado), Severi
no Ph·es Barcellos, Pedro Machado l~llho 
(aposentado), Marieta •Silveira MuclHlllo c 
Wnlclomlro Francl co dos Santos. 

2." nlvl~fí.c1 'l'rul'ogo 

Antenor da. Costa MendeR, Felicia abra.! 
Mendes, Adauto Silvélra Gomes, Angelo Mu
nhoz de Camargo, Edvlges C. Camargo, Ar
naldo de Paula Banos, Joanna Freitas Bar
ros, Agripino Fernandes Machado, AdaliJer
to Conceição, Angelo L. Jacques, Armando 
Collas Dessards ' Junior, Aveltno Feldmann, 
Judith Leal Feldmann, Antonio Rodrigues 
de Araujo, Antonio Silva. Leal, Irma Gomes 
c)o. Silva Leal, Antonio Lom·enço Vida!, Ma
• Ja Eugenia VJ,dal, Antonio Alves d·e Olivei
ra, Palmlra LOJ>ElB de Oliveira, Bicl)arra 
Elias Farret, Bento Gonçalves Lourenço An
tonla Gonçalves Lourenço, Benjamim Que
des de Q\tadros, Cypriano Medeiros, Eva B. 
Medeiros, Chrlstovão Thiago Lobato, Edy 
Iracema Lobato, Cecy Krause Gomes, Ca
tbarlno Stlva, Moria Armlnda da •Silva; Ce
clllo l<~lores, Ceemo Flores, Candldo Costa, 
Dal'l.o Ferreira, Conceição Ferreira, Dacio 
Braga, Maria de Lourdea Braga, Dirceu Al
ves Machado, Damaso Ramos Cordeiro, De
llcardense Soares de Mello, Ern.estina Mar
ques Soares, Errtanl Bartholomeu Vanacor, 
Julleta. Guimarães Vanacor, ljlduardo Nunes 
da. Silva, EmiUa Maciel Nunes, Elio Costa 
S!lva, Eluclydes Silva, Maria Leal Silva, Fe· 
llzardo V. Feij6, Floriano Peixoto S. Alves, 
Firmino Silveira, Anna Ribeiro B. Silveira, 
Florencio Mattos dos Santos, Carolina Pi
nheiro dos Santos, Francisco Schutz, Fran
cisco Lewfs Falkeuback, Vftalina Cabral 
l~!llkenback, Esteliano Ferr.eira, Morena 
Ferreira, Gregorlo ,Figueira Costa, Anna FI-

guelra Costa, Gutonberg Sabolo, Goncalino 
Rodrigues Oliveira, Manoela esar Oliveira, 
Codolphhn Gayer, Francisca Maria Gayel', 
Ignacio Francls<:o, Juvertal S. :So~·ges, IDva 
P. Borges, Januario Lobato, José Remcudo!fl 
Santos e esposa Josefina dos Santos, Jose 
OJ1v.eira, Bells, Julieta Caldeira Bellls, Jos{l 
Octacilio Oliveira Campos, Lyd!a Puchtlco 
da Silveira, José Baptista, Aacleta. da Silvo. 
Baptista, José Flte!re, Delflna Duarte Frei
re, José Miguél Soares N~tto, José Nunes 
de Moraeft!, Hylda Ferreh·a Moraes, José Te!-, 
xelra. de Espirito Santo, João Manoel Rey. 
<lólff, F1rance11na Reyndolíf, João M. Ln.rau
gelrà, Cacllda F. Lanmgeira, João Baptista 
Nery Loba.to, Irene D. Lobato, João l!'ran
OifJCo da Oosta, Joilo Epaminondas Martln~. 
Joílo Francisco Silveira, Marta José da Sil
veira, Joíio da Cruz, João Borg.es dn Silva,, 
Doraljna. A. ele BorgcR, Maria L11iza 011 •rei
m li, João Vicente de Oliveira, Cellna A•l
tune!l de Oliveira, Joí\o Pedro de Oliveira, 
Jovlna d.e Oilveh'a, Mat·lna t\e Moura Ribei
ro, João Pedro Marques. Manoela Machado 
Marques, Dcoclydes Roth Jgues Rocha, Oti
lla Sllva Rocha, Lourenço Cesar da Silveira, 
Luiza ROdrigues, Lu cio AI ves 'l'elxeira, An
gel!'ii'ã M.eireles Teixeira, Lytl!Q M rcanto, 
Paschoal Mercante, Laudelino Rotlrigue,; 
Vieira, Alertlna Gonçalves Viera, Luiz Bel. 
trilo Aguiar, Joaquim Ferreira da Luz, Mar
tlm Santos Prado, Mlrandolino Rosa, Hor
tencia P. da Rosa, Macei Mllitiio, Mario 
Haag Coelho, Helena Flores Coelho, Manoel 
Gonçalves da. Silva Filho, Neves Alves d:t 
Cama, Ncolau Souza Machado, Oceany Fl
sneiredo Brumg, H!i<la de Lima Br\\m, OI
mira Pinheiro de Abreu, Maria Fortes de 
Abreu, Osorio Neves de Oliveira, Otland'l 
Corrêa, Maria das Dores Peseoa Corrêa, Os
waldo NuneR, Lnesta. Nunes, Oswaldo Ro· 
drigues, Octavlano Vaghetti, Ocy Soares 
Massen, Honorina Massen, Onofre Ribeiro 
Oscar Contreira, Marcolino Antonio Alves, 
Vlrglnia ile Oliveira Alves, Menegundes No
J•onha, Otllla da SUV'a Noronha, Pedro de 
Catsro, Sofia Casho, Pery Texelra, Noemia 
'l'esset Teixeira, Pedro Alves, Elulalia Sil
veira, Pedro Silveira Peixoto, Zulmira Pei
xoto, Paulo Rodrigues, Pedro Oswaldo Rei
chmann, Etelvina Reichmann, Pedro Jorge 
\la Costa, Philadelpho da S!lva Cunha, Ce·· 
resmina Fonseca Cunha, Ramão Vieira, C,_ 
rina Rosa V!.eira, Roque Trindade PahyUl, 
Rubens Fernandes, Rodolpho Timm, Sai t•t 
Clalr Teixeira Silva, Ceverino Pereira dos 
Santos, Maxlmiana P. dos Santos, Telema
co Pinheiro, Brisabel Pinheiro, Ulysses Vei
ga, Waldemar Couto Jardim, ds. Volfran de 
Oliveira, Carolina de Oliveira, Veloclno GM· 
par .da Silva, Maria Lavra G. da, Silva, Wal
demar Alves Martins, Eva Alves MarthlS, 
Vivaldlno Coimbra Marques, Vicente Wa!· 
domiro Teixeira, Vlctoriano de Freitas ~{o .. 
drigues, Waldemar Martins de Oliveira o 
Manoel Fellnto Machado. 

Dlvf iio 

;
' {) D 

Adelino Pires dos Santos, Alcides Miran
da, Atalyba Soares, Al)illo Lautert, Diaman
tina Lautert, Aristides Rodrigues Couto, Ma
ria F.erna des da Silva Couto, Alpheu R~

drigues, Alvarino Borges, Aceção Astlg~l'-

1 aga, AI vicio Firmino dos Santos e Adftc> 
Machado. 

{Continua 

·~----------------------~r 

DESPEDIDA 

Venho, pelas columnas do glorioso 
"Ferrovlario" agradecer, de todo o co
ração, á nobre classe ferrovlaria de 
Porto Alegre a consideração qu.e sem
pre me dispensou durante o longo tem
llO em que f!ervi como enfem1elra da 
Caixa ele Apos.entadorias e Pensões, 
cargo elo qual me afasto por effeito de 

' aposentadoria por lncapacidatle phy
Rica. 

Fazendo votos a Deus pela felicidade 
de cada um dos 'meus presados colle
gas, sirvo-me do ensejo para offerc
cer os meus instgnirlcantes m·elltimos 
em a minha nova resldénria á nua na-

I mim Ram•:': .. :::::,~.~= ::::~:~ 
~~--------~~----------~ 

' Mambinlsta versos loiDista 
O.s jornaes allemães trazem um episoclio 

occo1 rido em Pl'inciplos do mez passado na 
Prusa!a e que pôde ·ser c6mpn\tlo - corno 
um delles observa - ao ultimo capitulo ela 
"Bête Humaine", de Zola. 

Os viajantes qu , em grande numet•o, 
tinham tomado o primeiro expresso de.' 
Halle para. Hamburgo ficaram surprehell
tllclos e apavorados ao notar que o trem ni\o 
parava nas estações devidas nem modificava 
ponto algum a marcha a toda a veloci<lade. 
Houve alarme, estabeleceu-se entre os pas,
~:.ageiros mn verdadeiro terror; .e Q pessoal 
que conseguiu chegar até á locomotiva a11 
encontrou o machlnista e o foguista empe
nba.<los na lucta mais teroz e tentando ca
da qual atirar o outro á estrada. 

Imugln.e-se o situação! Foi necessario, 
em primeiro lugar, acabar com a briga; 
depois, parar o trem; e flhaltnente, para 
entregar os contendores á autoridade poll
cial, livrai-os dos passageh·os por sua vez 
en!lll'.ecidbs. 

I 
I 

Juliii.o Oy rza.bal e esposa, partici
pam aos parentes e pessoas amigas, 
éJ nascimento de seu filhinho 

VALMIR 

Cruz Alta, 22-I-986. 

+---------------------~~~ 
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VIAÇÃO FERRE A 
Despachos de 25 de Janeiro a 7 de Fevereiro de 1936 

Do sr. Dir.ector Geral. 

DI 25 

Cam1llo Diogo da Fonseca - Sim; Ma
noel Pereira ila Co~ta - Attenda-se, me
cliante prevlo pagamento das despesas or
çadas; Socledadé Cooperativa MadtJireira 
Caxiense i.limitatla. - Deferido; Sociedade 
11i de Novembro de Santa Maria - Indeferi
do; Mario da Silva Leal - Attenda-se; João 
Jacob Maurer - Indeferido; Rosallno Ro
dt·lgues dos Santos - •Sim, por GO dias; 
Jos Medina, José Nunes Grurcla, Odaclo 
Machado da Silva, Pedro Elias Dias dos 
Santos, Alfredo Kunz, Marietta S. da Costa 
Hibeh·o e Dulce Soveral Idell - Deferidos; 
Antonio de Almeltla Coelho - Deferido 30 
Dlu.s; Canclldo de Paula Bueno - Deferido; 
Dirceu Escobar Avila - Attenda-se; Dora
llclo Menezes Machado, Gabriel Maff!oletti, 
Horacio Gonçalves Pereira e Leoncio Gon
çalves - Deferidos. . , ··'·'"" (d«.. : 

iCj ""- ~~ 
Dia 28 

Luiz Cond6 Romano - Deferido; Tadeu 
JaworRkl - Aguwrde opportun!dade; Artl
tlor Machado e Moyses Balbé - Sim; Ma
rletta S. da Costa Ribeiro - Deferido 30 
llias; Snel, R lcbel 8; Cla. - Attendtt-se; 
Thcophrnst S. Schmtdt - Certifique-se; 
J<Jrico O. Mello - Faça prevlo deposito da 
taxa ·pam certidão de 6 conhecimentos; 
Gaspar Cunha - Não é posslvel uttender-1:1e 
nq pe1·lodo indicado. Só a partir de 1.0 de 
março; Camerino Mllirques da Rocha - In
tleferldo; Manoel José de Medeiros Bedeco 
e Possldonlo Torres - Deferidos: Treln 
Irmãos - A' t.• Divisão, ,para oa devidos 
flnH; Flot·lndo Carblnato - Aguarde oppor
tun!d~tde; Mano 1 V!ctorino de Oliveira e 
Claro Sllva Ribeiro - Certifique-se; Ren
ner Kerpks & la. l.tda. - Não é attendi
vel a preten o para a reducção dos fretes 
fie tintas, em face do estudo procedido; 
Alfredo W.alter Scltreines -Deferido; Dul
ce Soveral L!ell - Deferido 30 dias; Chrla
tiano Prass - Deferido no teruto do regu
lamento; Leontluo F. Porto - Não interes
~:~a a V!uçíio ~..,errea a compra do matto offe
recldo; .José Floriani Filho - Não ê I>Ossl
vel attender; Crescencio Veloso, Ceclllo 
Duarte, Camargo Andino, Clause1\no Santo, 
Albei•tlno Rodrigues, Marcellino Barros, 
Manoel Cl,rllo Gonçalves, Jorto Nazario Fa
gundeR, Al}ão Silveira Corrêa, Victorlo Zan
donal e Orestes Custodlo - Def.erldos no
herto Droêscher Filho - Indeferidos; Ser
gio Flor de Medeiros, Adom!ro Cunha 1~1~ 
gueiredo, João José Francisco Grillo, José 
Marcell!uo de Ollvei•ra e Eduardo Bassoaldp 
~ Encaminhe-se; Ernesto Thimoteo de Sou
za - Sim, 17 dias, a contar de 21 do corren
te, de accOrdo com a. informaç!lo; Irinett 
Gonçalves de Mello, Luciano Domingos Raz
zla, Oscar Nunes de Souza, Pedro •Lopes 
Dlogo, Pedro Motchi e Sylvino Farias -
Deteriõos. 

Dia SO 

Dinarte Ramos, Joã.o Manoel dos Anjos, 
Olintho Dalcol, Carlos Dali Pozzollo, Ridrl
go Motta Coelho, Ornar Zlmmermann, Ga
briel Jorge Iesbick e Hans Popp - Deter!· 

dos; Anselmi 8; Cia. - Indeferido em face 
da informação; Galdlno Caetano- Indeferi
do; João Dias Barbosa- Não ha vaga; Jor
ge Praetorius - ertifique-se; Orlbe Mar
ques - Indeferido. :As cailernetas kilome
tr~cas são lmprorogaveis e intransferivels ; 
João PerelJra de Senna, EulaUo Lima, João 
ll'ossatl, Luciano Sald·anha de Macedo, Ma
uoel Roberto Xavier de Freitas, Octacllio 
Wauzeler, Walclemar Zappe, Roberto Dale 
Nog·ar.e, Riasotti Feltdn, Paulo Romeu Fos
satl, Wacton Brys, Placldo Rodrigues Soa
res, José Maria Fraga, Luiz Marotto, San
tiago Bernardo Vergottln, Antonio Manoel 
Ignacio, Ari Farias, Edmundo Tomeryk, Eu· 
laqo Lima e Erueflto Farias - Deferidos; 
João Francisco Barbosa - Attenda-se; 
Mansueto Sironi, Miguel Gomes, Amaro An
tuues, Vtctorlo Dabrll, João da Matta Ro
drigues, João Baptir~ta da Matta, Luciano 
Domingos Razzia, Luiz Apollo e Luiz Ge
raldi _, Deferidos. 

Floriano Vargas - Sim;, nos termos da 
informação; ;Bopp, Sassen, Ritter & Cia. 
Ltcla. - Sim, nos termos da informaçilo; 
Waldemar Arnt, Leandro Guerra eFioravu.u
te Baldago - Deferidos; Lili Gonçalves -
Indeferido; Ernanl Sokolowsky e Egyd!o 
Kurtz - deferido~; Marcial O. Terra - A' 
G. Ter,ra - A' 1.• Divisão, para os devidos 
fins; Antão da Silva,' Pedro l<'erreira Neves, 
1.• Divisão, !Para os devidos fins; Marqlal 
Hamiro Flores da Silva, Manoel Francisco 
Muniz, LaudellnD Ramão, J ... ioncio AI ves, 
João 'rheodoro, Francisco tgnacio Kurtlr. 
Filho, Gervasio dos 1San tof!, Elvangelho da 
Silva Leal, Archimlmo Gama, João .Petri, 
Oswa}\lo Dntra Duarte, Ma,rcjano Santos 
Conceição, Madre H!ltlegardis - Attenlli 
do, de accordo com a informação, Jacob 
Carlos SchmltL - Deferido, Antonio Mar
ques - Coufirmo o despacho anterior in· 
deferido, Justluiano Chuy & Cia. Pedro de 
Oliveira França - Inll fet·ldos; O·resles 
l'·edroso tle Lacerda, tLeonor Pahim da 
Silva, Affonsó ·Filho, Antonio Rodrlgt1CK 
Mariense, Ely Somes Saraiva, Theodoro 
'Valentim dos' Santos, Ig,naclo jSilvelra., 
Ví'alter Rodl'igne!l de Souza Luz, Alfredo 
::::1 1va, Procoplo Pel'eira. Camargo, Anlonio 
Mano!'! de Oampof! - Defe1·idoR; 

Dia 4 

Alcides Ojeda Nunes, Oscar VIeira do 
Souza, João Martins, Mario José Ferreira, 
Helio Muniz e Silva, Seraplão Vlrisaimo 
dos Santos, Heitor Vaz Robaina, Ca1·1o~ 
Nu~es Figue1redo - Deteri-dos; Ervin o 
Augusto Rocha - Prov·e a sua qualidade 
de agricultor, Jacob Carlos Schmitt, De• 
ferido a 1 000 o m3., Anglo Concatto, Wal
domiro Henrlques, Alberto Simões dos 
Santos, Manoel Cardozo, Cezilio Alves, Eu
genio Pro la - Deferidos; Graciano Dias, 
Manoel Mautons, Carlos Avlla, Florenclo 
Ribeiro de Castilhos - Rectlflque-se; Ma
noel Simões Dodrlgues - Junte certldil.o 
do assento do seu nasc;im.ento; Pedro Ren
rique Laul?lna - Rectlf!que-se; Pedro Go
mes - Junte certidlío do assento do nas
cimento de um seu f!lho; Julio Custotllo 

da Roa - Junte certidão do asl:lento do 
seu nasciménto; Pedro d Oliveira França 
Indeferido. 

Dia 5 

José Maria Bento Filho - Encaminhe
se.; Francisco Salles aoelho - Deferido; 
Maria M. Lemos dos Santos e Silvo - In
dcfeJ•ido; A. R. de Meirelles Leite - Cer
t!Uque-se; Fraeb, Thiesen & Cta. - Á 1.• 
Divisão, para os devidos f!r s; atutno 
Graclano da Sllva, Marcollno Josê Cardo
so, Hyppollto Lopes, Esmeraldo Cabreira, 
- Deferidos. 

Dia 7 

Cecllo Duarte, Albino de Oliv.elra Bene
vides - Deferidos; Danton Machado Ma
oCiel - Sim, em termos; Euclydes José 
t~opes, Heitor Vàghetti, Euneslo • Meirelles, 
Godotredo Ribeit·o, Ernaui Vasco Alves, 
Justlno unha - Deferidos; Antonio O. 
Lt~ite - Não ê posslvel attender; Perclllo 
Marques Caxias - Deferido até 3'0 dias; 
Julio dos Santos - A 2.• Dlvis!io, pata in-' 
rormar si se trata ou não de accldents no 
trabalho, tendo em vlRta a informação de.., 
Inspectorla do Trafego e o laudo medico 
inclu o; Antonio Dora & Cia. - Á 1.• Di
visito para os devidos fins; Pedro Centena 
- Não lla vaga; Cyro Alves P droso, Sl
verlo da Silva Campos - Indeferido; Lu
cio Pereit·a dos Santos - A' C. A. P., para 
o!:! devi<los fins; Reger Alberton - Sim; 
Tylmo Vascncellos - Deferido, nos termo~ 
daR informações; Julio Francisco de 011 
velra, Euclides 1Simeão, Vlctorlo Cberlnl, 
Antonio Ignaclo de Andrade, ;rvt:auoel Lopes 
dos Santos - Deferidos; José Corrêa 11 
- Indeferido; Aymoré Drummond - De
ferido 30 dias; Gaspar Gorga - Idem; 
E1·1co O. Mello - Certifique-se; Heitor 
Fontoura Shnas,Almec\orlno Silva de Oli
veira, Alfredo Kung, Alfredo Gomes, An
tonio Ferreira, José Alvlls Bueno, Luiz 
/Qomes Jardim, Marino Pereira da Cruz 
Olymplo Barboza, Walter da Rosa Leita 
- Deferidos; Trajano ·Severo - J unte 
.certidão do nascimento de seus filhos; 
Pedro Pinto Ltno - Junte certidão do 
assentamento do seu nascimento; Wald -
mar Ocllotorena - Attenda-se; José Ju
venc!o de Carvalho - Os passes sô podem 
Rer concedidos com 75%; Antonio Oliveira 
lf>into - Amtorizado. 

Do Eng.• Ch fe da 1.• Dlvis1 o. 

Dia 25 

Mnrto Simões Dias - Concor1o 30 dlaR; 
Eugen·io Vieira dos Santo/o! -1- Concedo 20 
dias: Mario José Rodrigues - Deferido; 
.Taclntho Nunes Pinto - Cone do :10 din~•; 
João Baptista Crame1• - Deferido; Emillo 
Loureiro - Conc!'da-se; nronevnl dr ~ou
za - Deferido. 

Dia 28 

Th olina Lenz, Veronica Franz, JJermlnio 
Fernandel! e Sady Carnot Araujo - Conce
dam-se; lsidoro Belmottte de Macedo Netto 
- once<lo 30 dias; Nelly Fontoura Almada 
- Deferido; Decio Machado, Edmunqo Se-
vero Avila, Moyses Niederttuer Contla, Joílo 
Lacelrlu A ppel, João Simões Almeida, Wll
Jibaldo 'l'arclclo Moraes e Alli1Jllo rtosa -
Concedam-se. 

Dia 30 

Arnulpho Severo Leal, Alvaro Silva é 
Antonio Dias de Vasconcellos - Concedo 
20 dias; Chrlstiano Eblers e Fradlque Ro• 
dr!gues da Silva - Concedo 30 dias; Julio 
Ittê, Amadeo Danezi e Adão Pereira - Con
cedam-se; Heracllto Teixeira- Concedo 20 
dias; José Nalce Cecc!n1 e Edmundo Luc
chesi - Concedam-s ; Reinaldo Oscar Coe-



lh o - Del et·ldo; Nnno do Ca ~o~ tt•o Gomos e 
Bt'altllo Pai!: ele Almeida - Concedam.-s e; 
l<' ranclsco Matte, Fll!blo Bertola e Paulo 
Koetz - Concedo ilO dias . 

Dia 1.• 

Ol'ntil Rodrigues oarcs o UJt•n esto Men
rlel! - Concedam-se ; Oscm• Gutte r K11h11 , 
Alfredo de 'afltt·o Almacla . O~:~car Gan or 
J<uhn; .Hermes (.!. dos Santos e .Jo~ o Mnl
<11nl - Deferidos; Bórthol o Colvero e Vlr
gflio J osA dos n nt.n ~ - Cou oetlam-Re ; P o
di'O A. IUlgert - Con cedo ;}0 dias ; Ac llno 
da Costa e Souza - Deferido. 

Dia 1 

Sodedade uc Hanll Sul ltio Crauc.l ' HHO 

l ,lmltada. - ('olt\Jll ete o sollr•: l' ry Sil vclt·a. 
DE>!crld o: O crLr Ventura l~ragoso ..- Co

mo r equer; P llnfo Corrêa Nat~dmnl o, J\1al'i o 
Korche, La m·o outlnlto, J oi'io ,VJat·qucll 
Vlonua, Angelo Not11rlo l•'l'lln clut:o l•'ilho c 
Arma ndo l'í.tta doEI Santos - Cou c do, 31J 
dlat;; Fra ncls o Sa}les Coelho - Sim; A c e-

, lino da Co11 ta e Sonr.a. - nef.crldo; Jot't; 
' Ba ptl ta, de Carvalho ...... 'onoe(lo 20 dias; 

Orla udo Pratas Oornellcs o Jof1o ol nthtl 
( •ar; t.agn.e<ll - Qon<'t>darn-sc: Cct:aJ' Gomor
•·ln tlo Corr a - Ind f rido, em Cace r)a :; tlll:\
llOSiÇôea reg uh~>moOlttat·es ; Rosa. .Pra,te~:~, Anna. 
Prestes, José Bapttotn Rocha, Hello Antunes 
d Silveira e Irm ã. JAcin1a. ,.... oncedam·Sil i 
Gastão Dutra - Slm, e m te rmos. 

Dla 5 

Luiza Cl!OssetU de Figu I rodo -- Con\leda._
ee; Aura. Schulh Met·Jotti, Emerita Osorlo 
<Mm~a de Oliveira. o Emertta Osorio Gomes 
do Oliveir a - Deferidos . 

Dia 7 

Juveual 1'. 1\tachado - Derorldo; T•'ra11uis o 
Sllva. Oltvelr& - Uoucedo 20 dias: Marlno da. 
Silva Eicllenber~ - Concedo ao dias; l!~ran
d sco Alba Guerrero - Coneedo 20 dias ; 
Luiz Alves Rollm Sobrinho, Edmundo Porto 
N1fne~ elo Amaral, :Relmlra, dos Santos Nu
nos o Joil.o AntoJtlo Va11 - Conceda.m-11e. 

• 
no Eng.• Cllef da -2." DLvlsão ('frafcgo). 

Dia 26 

Fwu(:Jscó Neves (~areia, Moutenegro1 JJlu• 
d yll es José Lope~; , Uruguayana, Colombiuo 

• · ' u:~:, AlegJiet ,• .Antonio Ba1·cellos de Azeve
d . Uruguayana. Geraldo Ba1·cell s, Bagó, 
Seq;to Flôr de Mede)ros, Santo A:ntonto, Ma
noel Ma ntone, Uagó, Hildebra.ndo Ma,clla!lo 
Oostu, Santa Barbara, João Nunes 'l'eixei
l'a, Sertão1 João Nunes '1'c1xeira, SerUi.o, Mi
guel Antonio Vc\loso, Pa.raõa ()bagas. Ata
llba. Souza., Caccquy, H.oberto Ant.ouio Mo
Ar. vodo Sodr6. Paulo Leal BoJ•tholaccl, 
João F erreira de Oliveira, Santa Ma
rta, LufJ•!dlo l ... opes, Rio Graltde, João 
namos · de Oliveira, Montenegro, e Ell
zl~rlo Ignaclo .Xavier - ca.cequy ~ Defe
rido; Leopoldo TolottJ, Riacho - Deferido, 
30 dla.s; João Knetp, Porto Alegre - De
fe r ido, 30 dias; Antonieta. Bastos da Silva, 
Por to Alegre - Deferido, 20 dias; Severo 
l'er elra do Silva, Porto Alegre - Deferi
do, 16 dias; Rodrigues & Irmão, Bagé -
8 lle e volte, querendo; José Baptista, San
ta Maria - Indeferido; Adolfo Braum, Rio 
<lrande, Gabriel da Silva Bran<lii.o, Rio Gran
de, o ·ildo Silveira Lopes, Bexiga., lsaac 
Pe1·etra, Pasao Fundo, Frontlno Mendes, Rio 
Grande, Joãg Fellx 1-Ubae, Cru~ Alta, João 
Francisco Teixeira. Santa Maria, 'l'elemaco 
Plnllelro, Santll Ma,rl1~. An.t·on)o ArO\ljo, San
ta. Maria, Waldemar Leite de Ollv~lra, Mon· 
tenegro, Maximo Pereira da CrtlZ, Bento 

O FERROVIARIO 

Gon çalves, Olavo Honorlo da Silvá, Paga
dot· Marte!, Mora.ngy Medéiros, {>m•to Ale~ 
gre, ManMl L nlz ela Sllva, Directot· A. Pes
tana. l:Ornes to doii Santos Oliveira.• Santa 
Maria e Brasil Tlha, Ul'nguayona. - Defe
l'ldos ; Salomão Bochchtm, Porto Alegre -
l!'lodomit·o Mattos, :Porto legre - Deferido, 
ao dias ; Oscar do Faria Schutz, acequy 
Deferido. 20 dias; Lulza Trindade l!~ert•elra , 
Sunta Mario - De~rido, 16 dias; Lul?.a 
'l'rtndade Flerrelra, Santa Maria - DGfe
t'f<lo l Claro Ram<ls, São Sebastião - Pre
Judicado; Florenclo Vleiro. l"tochn , Ootlí\o do 
Lci\o, Arlolpho Gonçalves da Silva., Sanl.a 
Ma rln e Antonio Baptl ta Santa. Ma1·1a -
Indoferl<los ; José Medin a , Santa Mal'la, Do
I'Rilcio Menezé Machado, Santa Martn, Josó 
Nunes Garcia, Eng.'' I vo Ribeiro, Pedt'O 
Ellaf! Dias dos Santos, Pinhal, Gabriel Maf
Oolettl, Santa Maria, Alfredo Kunz, Porto 
Al gre, Candlrlo de Paul a Bueno, Santa. Me.
rin , Ql.egarlo de. Castro, l'Ol'tO lot'\l C!;l'O, nora~ 
<"ildo Gonça.lve11 PereirA , Ji'llllomas e Odacto 

acbndo fia Sllvu. Santa Ma ri A. - Ao Sr. 
J>irector Geral: João ltamos de Oliveira, 
Monten IFO - Dererldo; J...Jrlo Andl'lH.l o Ma
r·h ado, Monteuogro - lnKcrova-so; DhHtlto 
Hamos. Recreio, Lulr. Coudó Homano, .Po1to 
Algre, Gullhel'mino Rodri gues da Silva, 'fu 
paceretan, Ollnt11o Dalcol, Azevedo Sodró, 
Perc!llo J\1tU'<Jttes Caxios, Porto Alegre 
.João Manoel uos Anjo~ . Santa Maria - Ao 
Sr. Dlrector Geral. · 

Dio 27 

Verisslmo Oamargo, Bag João Mano 1 
Alves FUbo. Sant Maria- Deferidos ; Nel~ 
EOn Martins Beltrão, Pm•to AJ(lgJ't>, Wa1te1' 
Salgado de OJ1ve1ra, Porto l\leg re, Alvarn 
Gra.vina de Olivelro, I'orto Alogr , Lydlo An· 
tonio Alves , Porto AI re, Willle Ttllt:i<ett, 
Porto Alogro o Marlo da. Silva Leal, Itla• 
cho .._ Defe!'hlos , 30 c.ll · 1;; Manoel Serpf\, 
Jtiacho, Bene"ênuto de Freitas Cabt·al, Por
to Alegre, Jov llno Dias VaJ,gos , Porto Alo
gre e Adroaldo li' rreira do Prado, I orto 
Alegre - Deferidos , 20 (lias; .José Wladi· 
mlrsky, Pol'lo Alegre, lDmygdio Antoulo 
Dln.s, rorlo Alegro. à Telmo Schemos. Pm·· 
to Alegre - De f ridos, 16 dhtf!; Autonlo 
nottrão L'achceo, Vruguayanw o João B P~ 
tlsta. Ma hodo do Souza, 'rupa · -retnn -
Prejudicados; Rob l'to Bruno rot~lwld, POr
to Alogee, IIonnes M~lr 1\ca da Sll va, I?OI'
to Alegre e n. Sau dinl l P orto Alegro - ln~ 
deferidos. 

Dia 28 

Antonio Cer.ar Flm·os, l'elotas , .1\ [fr)llll illll 
Jorge, Qua rahy-Mirim, Alfredo Sant'An na 
Dornelles, Santa Mária , Semfim Oliv irrt Ca
margo, Santa Maria, Fnmclsco lgnaclo de 
OUveira, Santa Maria, ltamlro de Ollveh·a, 
Santa Maria, Angellno dos SantmJ, ljuhy, 
Ollverlo ltamol:l elos Santos, Santa Mario, 
,ltaul Maia do Andrade Neves, Parada Bor
ges, Angoll110 Moreira, Benjamin Not, Dlo~ 
nyo~~ Lo Henrqll es, Couto. Alcides dos Santos, 
Curussu , Plinio Cun.ha, Santa Maria1 lovis 
Barrlo, Santa Maria c Diogo Loyola Avono, 
Garlbaldl - Deferido::~; João Domlngues, 
Montenegro. Rodolpho Rapha~l Pancich, 
Monteuegro, Merclo Gar ia Machado, Mon
tenegro, Domingo~; Sylvlo Sílvelt;a, Porto 
Alegre, Mathias Al•nah:lo Keber, orto Ale
gre, Paulo Frobllsk, Po1'to Alegre e lilmillo 
Perioo, Jaeuhy - Def 1•idbs, 30 dias : Joa
quim Peixoto, Jacuby, Jorge Galleto, MOHT 
tenegro, Crescencio d Andrade Goulart, 
Montenegro, Jorge Lobo tl'Avila, Montene
gvo, Ca.nion Silva, Porto Alegre, .João al'· 
ques da Silvo Pot•to Aleg1•e, Aftonao Fabl'i
cio <la Ollvell•tt, Porto Alegre, Ootavio José 
Ourlques, Porto Alegre, Pedro Veloso de 
Andrade, PoQrto Alegre, José Walvltz da. iRo
•M, Porto Al~gr.a, ll' lt.eodoro .QandJdo de Oli~ 
'\' ira, Porto Alegre, Ondinu. C leste do 
Santos, Porto Alegt·e e Hyppolito Cyn:e, 

Pot·to Alogre - cfe l'idos, 20 dias; Arlindo 
Gttttenes Gulmar11cR. Port.o Alegre, 1'11a.?:n 
rtno Jos é Henriques. Porto Alegre e Antonio 

orl'êo da Sllvo, P<ll'to Aleg t·e - Defcridmt, 
15 dias. 

Dia 29 

n a mão c:onçalvcs, Phlllppson - noCe t·t 
clo ; Jofio Carlos Al exandre Tro~;tbach . Pnr
tu Ali'!gre, Camlllo Dlogo 'da Fonseca., Dl
rec or A. Pestana, Djalma Ootaclllo S ·heJ·cr , 
H nto onçolvE!a, João Gotnea de Lima, Mon
t en g1'o, Fellsberto Cat·nelro Lobo, P01'to 
Alegre, Annan!as Sevet•o da Crnz, Port.o Al e
gre e Fran'klln Autonlo Dias, Porto Alegre 
- DefeTidos , UO tllas ; Homero Krug dos 
Santos, • J'or to Al gre, Pedt'O Zellado , Por
to Al egre, Joã o Slgl\ltdl, Porto Alegro, Lntr. 
Davct Ramos, Tia mbnrgo Vllbo, Alfredo 
1-'ellppe dos Santos, Mont enegro, ntonlo 
Oh steJ· ks 'obro, Porto Alegre , JoR6 I•' nm

· t ~; co Machado, Po\·to A iegro, lllmillo Lut
l'.e tll, Porto Alef';r e e l'ecl •·o Fra.ncl'lCO !le 
Oliv Ira, Pot•to Alcl.:t'c- D feridos, 20 diM; 
Scrallm Chaves Braga., Porto AI gre - De
frlclo , 15 cllaa : Telmo Corrêa e Fllclo Macll.a
do, Dario Lll.l!sanc ~ Indeferido; J....and lino 
nami'io, Couto, l'Jmanl Sokotows kl, Ca1·umb , 
J~gydlo K111'tz, Santa Mat•ia, ervaslo doa; 
Santos, Sal1t.a Maria, Elvang~llno da. Silva 
t,nfl l , Sant.a Marlu, Francisco lgna lo wut•h: 
F!lhQ, Pinh al, Joii.o Tl1eodoro, Uruguayana, 
Hamit·o Flores da Silva, Uirecto: A. Pesta
na e Ar hlmimo Goma , Rio Pardo - Ao Sr. 

i r ·to r Uet·a l. 
Dia 30 

'ltáma,r do EJI'plrito Sanl.r•, J3a.l'r ·I o, ,Jorge 
Bergml:l.lín, 'antslnho, 'a cildo • 'P<II'lo, Rio 
Negro, Agripino Fernand ll Machado, Cru~ 

!la, Potrl ·lo d Ollv lra. Flor'~ . Santa .Ma
ria , Manoel Ulisses da. Silva Fllbo, Santa 
Mnria., Joli.o Fra.n ·ls o Sllv~lra, Santa M -
ria, Ft•aJícisco Alvos de Sour.o, nlo do!! Sl
n ~'~'• Màno I r .... uir. ela Jt'osn., Ta.qua.t•a, Oon
r,aüno Nas lmento, Mbnt negro, • -:Tofi o An· 
tonto Dias; Porto Alegl'O, Olavo Hosa. Cha ... 
~rtt~ . Santo Maria. AntoniO Pra:-~s, Monte
Ti.~gro - D ferldtis; Anoouln Padill.ta. !le Aze
vedo, Barão, Ney Porelra • da. Cru~, Maratá, 
M&.noel Villas BOa ~. Igrojlnha, CYtlriano 
D rnarrlo doR Santo~t , São f, opoldo, Mor~ 
<•olillo Hotlt·tgnes tle Souz~r, •Sanuctúa, Joil 1 
Baptis ta. Borllloll\ccl, Ba.g •, Marcos JU!Ié 
Vianna, Dagl\ Homero Escobar, Bagé o Ga· 
br! cl Marrtnl cttf , f;,mt.a M ll t'ia - Dcfo t•ldo~; , 
:l O dias; Antonio fla t·boKa dn. Silva , Porto 
Alo!ll're, Ji:l' ll mo rr rrelra , l~asso b'undo e 
1rnw ·i s o Varullu !la Silva, BOa Vlata do 
1~1·echim - Deferido~; , 20 ti! as: DI roeu Bra
Nil Favla Nunes. e 1Jcnriqn Holtz Vietru, 
llugé - Jnd Cerltlos. 

ma :n 
lJeouoro MaxlJYio Alv " · São Lucas 1 Oscar 

Illarlas Sohútz. Ca cqu~ e Oscat Fartas 
Sclmtz, Oaceq•u)l' - JJcteridoS.l 'ed.elltto Bo
telllO, Campo .Bom, Avel.ino Camargo, Mou
tenegro, Agostinho Andrade Peret·ra Gomes, 
Uramado, Hlmlllo Agostinho Klschl>er, Ama
ral Utbeit·o, Gt'Cil:lWio F'ernandes, São Leo
poldo, • Dlnarte Sov ro, Rio Pltl'do, Jolto Ill
cat•do da Souzá., Gir11á, Ataliba Gonçalves 
!Ubelro, Bexiga, Marciano Uagranba, Ca
cboeit"a,. Paulo Miranda, Couto e • Nortnello 
Luiz da Silva, 111•los Ba.rbosa """ Deferidos, 
30 di.as; Luiz Bacllnellip Couto, Antonl.o Ro
<ltigues da Silva, Restb1ga Secca, Proeoplo 
Mno de Souza, .Toão Albertl, Alcides Gomes 
Silveh·a. Omtto, Albevto Sanders, Cn1z Alta, 
Fi~m1no Nicacio Sfiveira., Cru~ Alta, Rog~~ 
r ·o Matheus. Pinto, ruz Alta, Cilswa.ldo Meu . 
d~s. Cruz Alta, José Antonio Delepia.ne, Tu
paceretan. FJ01rentino Andino, Crut Alta, 
Seve11ino Dtas da Silva, Jacullà, Dirceu Me
ne~e"' M.aobado, Bagê, Alvaro de Oliveira, 
Esteio, Zeferlno Silveira de Vargas, PagadOl' 



. \ 

1\larf t•l, l\fanfrtdo Dias, Caxias, Flodoar<io 
Ncltu. Ca.xlaR, Lydlo Hittcncourt, Bento Gon
\;alvcs, Joil o I•'ellppe dos Sltntos, Monten -
gro. A1·lindo Roth·!gucs da Sllva, Gariba.ldl, 
~J rt gn r Carlos Jllohr, São Leopoldo, Astro
A' ilrl u Maia da Silvu, Taquara, Jo1:1é Lisboa 
Hicht,n any, llumburgo Velho, João Luiz da 
:Silva , Moutencgro, José Pedro dos Santos, 
J ld• fonso Fontoura, Ca.cildo Sllv ira Lopes, 
Boxlga., A ngu~lo 4\nli\o c.ta Silva, Rio Pardo 
o Appa rlclo J,c wiR, Cachoeira - Deferidos, 
20 d ias; Antonio QrrOa Dama~~lo, Restinga 
t:5ec('a, Mo nool Candldo dos Santos I, Cou
, ,, e Ad;i o de Oliveira Flores, Santa Maria 
~ Defer idos, 16 dias; Annlbal Lopes Dinlz 

l>io,..;o r .. o) o la Apo\lo, Rio doa Sinos , I .. eopol
clin u Rlcat·do dos Santos, Conto, Joilo Ramos 
!le 0\h•elra, Montenegro, IIiram Coutinho de 
Quadro:< , Portão e Sllv!o João .Alvlggi, Pas
~o Yun do - Indeferido ; Cyro Lop s 
Aguior, Sito Leopoldo, ecllio l!'lores, Santa 
.Mi!rla, Hoelio Muni~ e Silva, Pelotas, Carlos 
N11 nes Figueiredo, Passo Fundo, Seraplão 
V r!asimo <los SanloH, Marltlma, Alberto SI
mões dos Santos, Eng." Ivo Ribeiro, FJuge
nlo Prolla, Cacequ.y, Solon Macha<Jo, Mon
tenegt·o, Manoel Cordozo, Porto Alegre, Pe
<lr Elias Dias dos Santo!!, Pinhal, Gabriel 
Saldanha da Sllva, São OabrleJ & Eugenio 
Rurm eislot·, Jacuby - Ao Sr. Director Ge
r al. 

Dia 1." 

J oão Pa ranhOl:! da Rocha, Couto - Dero
rldo ; Raphael Gcrvlnl, Pelotas, Artbur Me
deiros, Bagi\, 'lodomlro Alves, Bagé, Cacll
do Porto, Rio Negt·o, Gomerclndo Presa. Rio 
Gmnde, Faustlno Valerlo, Eng.• Ivo Ribeiro, 
Admar Oliveh·a, Bag •, Gentil de Oliveira, 
Bagt'\, José Maria. Vieira de Medeh·os, Can
dlota, Manoel Machado Gonçalves, Caudio
ta, Juvenal Avlla Lima, Carvalho de l!'rel
ta R, Mario Marques Hcnriques, Capão f;lo 
L Ao, Landevaldo Schmitt, Bazllio, Mario 
Vlctorla, Pelotas, Alfredo Tamarindo Gon
•;alves, Pelotas, arlos Augusto Soares, Pe
dras Altas e Joaquim Gomes de Miranda, 
Jaguarl!.o - Deferidos, 30 dias; José Ju
vcnclo de Carvalho, Leões, Turtbio Porto 
Kercher, Ayrosa Galvão e HomeTo Guttel'
res Dias, Pelotas - D feridos, 20 dias; Al
cidefl Ojeda Nunes, Santa Maria - Ao Sr. 
Director Geral. 

Dla3 

Jorge de Souza, Gramado e João Cas·al 
P lza.rro. Barro - Deferidos, 30 dias ; Jorge 
Matellet COIT a, Caraainho, Alfredo Pedro 
Rusi, Pedro Heleodoro Martins, BOo Vista do 
F.lreehlm e Ubaldo Peixoto de Carvalho, Eng.• 
Luiz Englert- Deferidos 20 dias; Salvellno 
José da Rosa, Barro, Demetrlo Bolner, Pas
ao Fundo e Manoel Flor Ramos, Carasinho
Dereridos, 15 dias; Het•menegildo Ayres Si
queira, Restinga Secca - Indefl!rldo; Gon
çallno Dlogo Conceição e Francisco Araujo 
Garcia, Sant'Anna - Prejudicados; Dario 
Cardoso dos Santos, Rio Grande, Carlos 
Magalhães Ferraz, Montenegro, Otto F.elkl, 
Jacuhy, Mario Gentil Dellegrave, Montene
gro, Hypolito Silveira, Dir'tlctor A. Pestana, 
Velocino Gaspar da. Silva, Taquara, José da 
Silva Costa, Rio Grande, Raymundo Nonato 
d Aivlla Lima, Marltlma, Manoel Nevé , 
Lagoão e Onofr'tl Ribeiro, Passo ·Fundo -
Deferidos ; Procopio Senna, Porto Alegre, 
Aqutno Teixeira de Lima, Santo Angelo, 
Jo o dos Santos Madeira, Cruz Alta, Deoclo
r o Nunes da Silva, Cruz Alta, Orlando Bas
tolla Bottl, Cruz Alta, Accaclo de Oliveira, 
Santo Angelo, Walter Quevedo, SiiO Bento, 
Avellno de F1reltas, Bel1zar1o, Santhiago Gal
lego, Mareei li no Ramos, Alfredo Rigo, BOa 
Vista do Erechlm, Herny Nunes Ilscn, Bi
boca, Alfredo Sllv Ira, Passo 1<1undo, Italo 
Portaluppl, Marc lllno Ramos, José Luiz 

Elhur, Pa~so l•'nndo o Antonio ltm;a Siquei
ra, Cm..ilha - Dererldos , 30 dias ; Pedro Pe
res, Tiõa VIsta do J!Jrechlm, Kurt Wllly 
Schrad r, Ijuhy, Albery Cezar, Cruz Alta, 
,loão Colombelll, ' t·u~ Alta, Beijamln Car
dot~o da Silveira, Porto Alegre, Jos Bento 
Bnrbosa de Vaa.concollo , Pelotas, Innocoll
cio Victoria, .Pelotas, l t~raoi Fillppsen Jac
CJllelt!, Bagé, Mario do Canto Silva, Bag , 
Francisco Carreira, Pelotas, Aurelio Dutra 
JDspinosa, .Rag , Fellcio Ribeiro, Bibor.u, 
João l!'ra.ncisco Affon Bo, Pelotas , Josó SI
mões dos Santos, ftlng.• Ivo Ribeiro, Admar 
Lopes de Almeida, Pelotas, Anaurellno Aze
vedo, Pelotas e Aldivo Garcia, Capão do 
Leão - Deferidos, 20 dias; Waldema.r Al
ves Machado, Passo Fundo, Orlando Andra
de, BOa Vista. elo Erechim, João Antonio 
Gonçalves Dias, Llndolpho Walch , Acrisio 
Emiliano de Menezes, Jaguarão, Pedro Ben
to Moraes, Miguel Carr~ira, Wenceslnu Fer
r~ira, F.lng.o Ivo Ribeiro, Guerlno doa San
tos Vaghetti, São Sebastião, José Gomes 
Mcnde11 , Sl!.o Gabriel, Homero Lopes , Pot·
to Alegre Deferidos, 16 dias; Armando Lo
cale li I, Porto Alegre, Sylvlno M deh·os Ju
nior, Alegrias e Erlco Magalhães da Por
ciuncula, Bagé - Indeferidos. 

Dia 6 

Silvio Mucbado Soares, aula Maria, 
'l'hcophllo Goes Machado, Porongos , Irinou 
Lopes Soares Filho, Cacequy, Miguel Ce
sar, Santa Maria, Eucl:v:des Alve Camargo, 
Santa Maria, Leoncio Rodrigues da Silva, 
Riacho, Gaspar Alves Martins, Santa MaTia 

Jos' Maria Lucas, Santa. Marta - Deferi
dos ; Augusto Aguiar Teixeira, Porto Ale
gre, Manoel Modesto de Souza Pinto, Cace
quy e Acyllno Luiz Araujo, Porto Alegre -
Deferidos, ao dias; José Antonio Lucas, 
Jla.gé - Deferido, 20 dias; João Araujo FI
lho, Bagê e Mario Netto Junior, Bagé -
Deferidos, ao dias ; Paulo Mlgnot, Jacuhy e 
Victor Teixeira, Jacuhy - Deferidos, 20 
dias; Luiz José dos \Santos, Bagé e Evaldo 
da Ct•uz Piegas, São Gabriel - Deferidos, 
16 dias; Jorge Martellet Corrêa e João Fer
reiro. Braga, Caraslnho - Indeferidos; José 
Couto, Euclydea Josê Lopes, Uruguayana, 
Alves Bueno, Santa Maria, Julio do& Santos, 
Marino Pereira da Cruz, Bento Gonçalves, 
Elunesio MelrelleH, Porto Al·egre, Albino Oli
veira Benevides, Iblrocahy, Alfredo Kunz, 
Porto Alegre, Danton Machado Maciel, Mar
gem do Taquarà e Waltcr da Rosa Leite, 
Urugnayana - Ao Sr. Director Geral. 

Dia 6 

José Lopes DuarLe, Rio Grande, Frederi
co Henrique Hardt, Batú, Joiio Ferreira :Rã
mos, Passo Fundo, Hercilio Nunes Figueire
do, Passo l<'undo, João de Deus Pereira, 
Eng." Ivo Ribeiro, Atallba Martins, Bagê, 

smat· Medeiros IContrelras, São Gabriel, 
João Maciel, Bagé, José Barcellos, Srw Ga
briel, Antonio Saraiva da Fonseca, Santa 
Maria, F1ranclsco Salles Zimmermann, Cou
to, Oclacillo Silveira Gonçalves, Jacuhy, Au
gusto Wlldt Netto, Porto Alegre e Serafim 
Machado, Porto Alegre - Deferidos; Pedro 
Ignaclo Flores Filho, Ga,ribaldi, Nicolina 
Rist. Santa Maria, Jovlno Pessoa de Olivei
ra, Vllla Clara, Tito Rodrigues de Macedo, 
Santa Maria, Gratullno Garcia, Leocadio 
Lopes, Mauricio Russowsk!, Santa Maria, 
Merondino Forlan, Santa Maria, Pedt•o Car
dona dos Santos, Santa Maria, Santo Mar
qui Filho, Canabal1ro, Paulo Mlgnot, Jacuhy, 
JoA.o 'arlos Medeiros, Gutterres, João An• 
tonio de Moraes Cacequy, Josê Avlla, Uru
gua.yana, Francisco Rodrigues Valença, Ca
cequy, Lln<lolpho de Souza, Cacequy, Wal
ter Vasques Per s, Rosario e Ibyrá. Bento 
Costa, Giru(t - Deferidos, 30 dias; Dorval 

C"oi'J'ôn, Santa 1\llllria, Pedro Alves Garcia, 
Jnguary, Marcclino T' relra da Silva, Santa 
Maria , Alcid s Oarda, Santa Maria, Manoel 
!'alva Hlfhur, Snnta Maria, Jo· o Gon çalveR, 
Santa. Ma rlu , Ali lluo Alv e1:1 de Camargo, Ja
gtlRt'Y e Callxlo Silva , Pulador - Deferido:!, 
20 <Iins. 

Do l<Jng.• Cho[ da 3." Uivi i:Jão. 

Dia 3 

.João Alfr edo Silva, Joiio Lop s dos S~n
tol:l , Miguel Pere~ra Passos, Manoel T'inholro 
da Hosa , Alcides Pereira da Silva, Alexandre 
Avll a Silveira, Carlos Padllha, José Bonl
faclo Flores João Pedt'O Rijo, João Pctrl, 
OriaH Avlla Pir s, Ralduino Rodrigues, An 
tão Gonçalves da Silva, Pedt'o Alves Ray
mundo, Avellno Nunes da Silva, Arlindn Ju
~é Pacheco, Cedi! o Peters, EuclydeR Sat ll r o 
Lnca11 , Edlth Quadros, Oraclano .Antonio !'a
checo, João Mano 1 Pereira de M neg !1 . 

João Frnndsco Mello, João Raphael, R11nl 
Antunes ela Rocha, Ramiro Pereira. . Roqu , 
Vclocino Jos de Araujo, Mlgnl Pertunglori, 
Nlcolau Rib lro de Rezende, Ely Costa Pi-' 
nhe\ro, Francisco Martins Pereira, Linclol
pho ltaitcr, Ma110c1 Hyglno ntbelro, Olyndo 
PRJltaleão, Sylvlo O ·orlo Roõrlgues, Alcides 
da Silva Ra.mo1:1 , Antonio Rodrigues da Ro
cha, João Osc!llr Fahrion, Jeronymo da Rofl'. 
João Pallim, Jo!lé Stockl P·eros, Ricardo Ro
drigues. Antonio Duarte Pinho Sobrinho, 
Albano Antonio da Silva, Acellno Prates da 
Silva, F1ermlno Alves Ramos, Alfredo ('{'11-

teno F'erraz, Acyllno Perelru. de Oliveiru, 
Herlhollno José Iguacio, Estevá.o da Cruz 
Ferna.nd s, Fell e Pagot Filho, João Grego
rio Lelvas, Laudelino Avlla, Oswaldo Anto· 
nlo Alves, Sldaul1no Sowres da Rosa, Vlctot' 
Machado Pereira, Jol!.o Cantldlo Moreh'él, 

arlos João Sanclerrlahl , Natalino Rlbelt'o 
Mattos , João oJsé F1t•anclsco Orlllo, .loa
quim Martins Pereira, João Postal , Otto 
llelurlchs Filho, Denevenuto Biachl , Joilo 
Athay da Bandeira, Frederico Emlllo Hooth, 
Adalbet·to Sle<lke, Fraudelino de Oliv~i.t·a, 
Otto Durrs chnabel, Oscar Brasil, Verglllno 
Ollvelra, Wanderllno Pucarell, Màrcollno 
Pomplllo Picciont, Eduardo Ferret, Roclol
pho Angttellos, Emlllo Alves, Romallno An
drade, Ramão Cardoso Sobrinho, Etore Fel
trln, Augusto Pemebecker, Alffredo Moraes 
da Rosa, Antonio Martins Sobrolnho, Atllllo 
Marques, Arnold 'nrlos de Ross, Archlmlmo 
Machado Soares, Antão José Ramos, Setho 
Gonçalves, Argemlro da Silva Adriano Ro
dembuck, Dorval Radrigues de Moraes, J\ir
ceu Oarcia, Dorval Casslmlnho, Dorval H. 
cellos Dua·rle-, F.Juclydes Dinlz, Edmupdo 
Azevedo Antunes, Felicla.no Brugalll, Gratu
lino Sensen, Ileraclyto Peres, Ivo Allefen
thaler. Izalttno Paz, Jesuíno Dias da. Costa, 
José Candldo ela Rm;a, José Domlngues, Joa
quim de Araujo, José Ferreira Leão, João 
ela Cruz Martins, Josuê Rodrigues Nunes, 
Laurentlno Caetano de Moraes, Mario Ma
chado, Manoel Nunes Fagundes, Nlcolau 
Braunatein, No.tallno Claro de C!Jrlsto, 
0\ymplo de OliveiTa Marques, Odorlco Mar
ques de Quevedo, Paschoal Bleggi, Ricardo 
Kolbe, Vergllhto Maldana, Vlltorlno Pimen
tel, Arlindo Con'êa, Dante Rodrigues Aval
lone - Deferidos. 

Dia 4 

Amadeu Verardi, Romeu da Sllva, Irlneu 
'l' elxelra, João Sjõmann, Pantaleão Nunes 
de Souza, I sldoro Alves da Silva, I~ourenço 
João Tognt, Antonio Vieira Netto, Floriano 
Vargas, Carllto Schmidt, Deocleclo Pe1·eira 
ela Silva, Oswaldo Worm, Camllo Tarettl, II
defonso Weber, Jorge P~ro da Silva, Luiz 
'ferrou, Mnrcellno Varella, Osvaldo Gutter
res dos Santos, Pascoal Verardo, João Alves 
Souza, Ra.ymundo Stakurski, Antenor Tei
Siqueira, Olto Schlvertner, Josê Telles de 



xeira, Antonio Jos(l 'fuvures, Joutjulm Dutra 
da Silva, .Jw;(> Serofeneker, o.Jsé Maciel da 
:::lUva l<'illlo, Jo· o Zimermann, Léo 'ralasca, 
1\leliaH Alves da Silva, N stor AYreH Siquei-
1 t, Os vuldo Vaguetti, 1' <lro Dorval da Sllvu, 
I edro Oliveira da Silva, H.og rio Pinheiro 
da ~tlva, Salvador ('orr·êu ela Sllveiru, Wal 
tloruiro Silva, V rgilio l .. uiz da Silveira, Ar
lilldo Teixeira, ('loclomiro Carvalho <los Sull
lrlr< • .fo«o l•'er·mur<les da Silva, Joào Jos' 
\ ll'lnr, Leon ·io ela Silva Netto, Mario da 
C'onct•ir;ii.o LOJJCH dos Stmtm;, NestoL' Candl
do tla Si 1 v a, !'asemi r o Luiz ela Sllv ira., 
J<'ranclH<:O Pereira TavareA, Lniz Thlers !<'l
lho. Presídio Horll'i~ueH clu Silva, Haphaol 
I.arroR Teixciru. 1\lauoel MarcoR doH aSntoR, 
.Joiio Hodolpho da Silva, .Jofw Henrique Lo
PNl rlrm SantoH, Alello Veiga, Sa.lvaelor Vic
torio, Aire!4 I<JnriiJUilH To.vare~:~, Antonio Val 
Ir. Ahol Vaz Vieira, Cbrispim dot-~ Santos. 
I•Jmillo Silva, In no<: >ndo 'l'rinclade, Jacoh 
CarloR S<'hlmi\1, J oito G r gorio doK Santos, 
iiTnnoel Lope!i dos Santos, Pedro 1renelra 
tla Silva, l'edro Sc:hwertner, Romarlo 'l'el
xeira, .Anninlo Vieira, CnrloR Leopoldo 
l::)cht·mer, Iilulalio Souza, Djalrno t.la Silva, 
~~uclidos Horlrigues do~:~ Santos, liJuclldes 
Sonza, Ivony <l'.Avila Silveira, Manoel Alber
t 1 ela Silva, Oswaldo Stmwk, Apparicio 'l'a-
1 rda, JoR€> Oonçalv s da Trindade, Darci 
,Á~ Silva, l'<Jrlro Joaquim dos Santos, Miko
lay Zahotouy, Joíio Pereira dos Santos, an
t.li<lo do Amaral S vPro, Frederico chlmi r, 
Sahino Silveh··~ doH Santos, .Alberto Zesbi
nalli, .Acylino Garcia de Vargas, Domingos 
Henrique ZavariaH, 1<"'1milio Webster, Fran
cisco Silucl<, Horizontino Mm•ques da Sllva, 
Henrique Staby, José Ilenrlqne ScheHer, 
.João Theoeloro dos Santos, .Josó ele astro 
!TI João Ignacio dos Santos, Joíio Fredcl'ico 
Sch111i<lt, Jnvenal Pereira Soar H, Oswaldo 
dos Santos, Theodoro H -.n to da ilva, Vlcto
rio Amhpzl e Arteniz Teix Ira DeferidOH. 

J)o E'IIIV' ( ' h l'e da 4." Divi,;üo 
Dia 21i 

.JanHH ltiograndenHc Hiiitz, Gentil Fer
reira .. Jofw Per •ira clu 811va L", .Jol:!é Lope~:~ 
Oliveir·u. Snhino I•'tH'lltlrHles, Antonio Garcia 
de A ranjo, St·r~lfilll 'amargo, João Francisco 
Haraivn, Tinro!lrl·o Nnn H l•'lgueiredo, l~u
<'licllK Arliw dl' Souza, Alvaro José Flores, 
. los PacHico Canteiro. Arthu1· Souto TU
hl•iro, .Juvcnl'io Macha<io da Silva, .Jorge 
.Jure:.· l•'ilhll, T<;piJrharwo Brandão Defe
ridos. 

Dia 27 

Affon;;o CelHo J•'lgu oredo, .Jo<io Goll<;ôtlv H 

J.h~. ltll'al'!lo MeiHtl•r Fillto, .João ele Souza 
t'~J't•. , l•' r·oderico Luiz Schmits c G raci-

' lto<lrlgncH J leferldoH. 

Dia 2H 

J<:nl'!id •s do;; SanloH, Ally da Silva llamos, 
Manoel Cardoso ~.", ntonio Mauoel elO' 
f'atnJ ros, Julio Domingo Luiz, Amaro Anln
lJt·s, f~nnminondaH Tlol'IICliC's Sonzu, ('arlol4 
Werrn\l·a <luimari1cs, HoJttnr·io Monru du 
C'ostn , Agostinho Onloviu;, João l:iJmflio Bar· 
hosn, Jo. (> Antonio Hodrlgues, Eponlna Ne
r ;; rlto Hi1 tencourt, Fellppe 0!-!WUitlo Dlclwl, 
,\ppolin;rrio l'achN·o. Antlrr Jorge da Cm;tn, 
Porllrio Hugan Wllly J<'ran11 Flrich Gam;k 

n f('l'idos. 
Dia :!H 

ll'idc:< Aht•ch, João de Lima, Ago~liuho 
ltodr·i;..; uetl, Erne:;to Nascimento, João Pedro 
Abreu, IIylario Mondes ela Silva, FJrnesto 
·\.ndreottl, Theodoro Andreottl, Alh rto An· 
dreott i, Munoel Rodrigues Figueira, João 
Hib< iro, .Alfredo Luiz Krug, Julio Costa, 
Ivo Ungarctu, B'rancisco l!'en.eh·a Alves, 
Pedro Silva 2.o, José Nunes Tiotbüll, Ar-
1Htldo Fernandes Matto, Arnoldo lilscobar 
Duarte, Hygino Mariano Salles, Cantidlo 
La-1\laison, Francis o Lndovico Pippi, Oa
mnudo Leal, Julio Flore~ de Bittencourt, 

OHcar da Rocha .i:'edmtU, Paulo Borjlt 'fei
xelra, Jaym ~uscim uto e Bertholdo l<'iL· 

Deferido. 
Dia :30 

Virgllio !loH Hantos, Jo1:1 l'a<'itico Car
neiro, C:acian o I<'! ores, João Ru ptisla Hron 
uaui, Virlato T...u ·tu; 1le Ollveil'a, 'lerlmuntlo 
<:ome;.; !la Silva, Antonio Chaves d:1 Silv<t, 
. Joaquim Santo~:~ Si I v a, A lfredol•'erraz, Affon
!10 Jm;(• lliheir·o, 1-lylurio Morales, Jorg 
I( l'eng, Alfro!lo Tt01m dP Oliveira, ( 'elestr 
'I' a pia, Adão I•'ernaude;; dt S\l v a, J oaqul111 
Antonio Machado, F lix TrindutiC', Damião 
<:onça! v oH, I•'ntn <'llihio Alvo!;, li o melo Alve~:~ 
Mac·edo, Ma.rtln Ortlz, Jorge l•'rant'l>:~co Nas
dmeuto, M rio Ttodrlgue~;, Pedro Alva!! dm; 
Snutm; e !Iypolito I•' l'l'<iira - Deferidofl. 

Dia 31 

João Zena Hosa, Coradino Dias Bapti1:1ta, 
.ArislideR ele Souza Pires, Aril:!tides de Souza 
Pires, João Baptitlta Guillemim, José Lui~ 
NaRcimento, José Pereira Fernandes J o r. 
EJIIJ rgile!! Preza, João .Antonio Leal, Mar
Um CoRta e Romallno Soare<~ Deferidos. 

uio. a 

.João Hilms Vieira, João lvo Porazz<t, 
Constantino Ramoe< Ui!, Theodoro Soly, 
FJvaristo Rodrigues, Mario fUheiro, Euclides 
T•'lore::J, Lnudellno Lopes, Izabelino Lop.es, 
O r ste Favarini, l rypolito Lopes, Mar! mR 
•LatTnlvc, Amadeu Soares Cordeiro, Fer
llundo Sunthiago Silva, Vicente Feneira, 
Vuleucio de Souza Lima, Manoel Francisco 
Duarte, Manoel Fernandes Rodrigues, Ma
liOE'l Leopoldo Con n, Miguel Leandro Tor
res, r~aac Leão da Co~:~ta, I<'rancisco .ARHls 
A ranjo, nerceliuo AlveH, .1 m;(• Jzi.doro Chi
ahoflo .Josi'> Amaro, João l"ruudsco Soria 
Jer011;mo rle Souza Lima e Pedro Celestino 
du F\llvfl - DE>rerldm;. 

Dia (i 

!<'e li pt~ 01:1 wuldo Dickel. J of1o Caadido, 
,lofto noav ntnra, !•'rancellino PedroRo Sau 
tot=<, Lucas A1rtonio rla Sllv ira, Ilt•llo OomeH 
DhH•que, Ney Luiz de Oliveira, Jos6 Oli
veira Conceição, Guilherme AlveH Mac do, 
ClenUI l~erreit·a, Sabino Silveira, Luiz Var
gas Rodrigues, João :RrOfll4iRevl ·he, Leodoro 
Dia!:! .1\ntun H, Dul'io da Silva, Antonio Flo
r'(-1H 'T'oleclo, l•'rnnc!sco Souza Oliveira, Pai
miro QuevNlo, Franclf' o Severo, Ore~:~teH 
Nunes .. João Ovicllo dos SantoH, l~tn·il·o Co
lornbo de Quadro!;, Mano!'! Antonio rla Silva, 
,\ca<'io Martins Oliveira, Anaurelino Jos(• 

T.opeH, Poriirlo !•luza, Aparil'io Alves, Jo
s(• Com s !la Silva, Helmiro Maia, I•'Jobiano 
da lto('lta Souza, Manoel Romeiro VIanna, 
Mauricio ltoclriguos elos Santos, .1\lmcdorhiO 
Mattivi, Vielor Alvlm e .los0 LopeR Oliv il"l 

D •f ridos. 
l>ia 7 

Leocadio doH SuntoR, Waldemur Siqueira 
Filho, Ilildebrnntlo Avila Machado, Pedro 
Alves ela Silnt, !< nmcisco A:;slRnaude do 
l'rarlo, Thirnotheo l'iuheiro, .Jos(\ Benjamin 
l'ol!tr, Olmiro Pin•K, Santo Rnreou. ldaliuu 
'l'avarct-~, l'ctlro l<'ernatHie!! Silvu, Constan
tinno RamoH Gil e Marthnlano Oonr:alveH 

·I 
I 
I 

Del' rido. 
·I·•. 
I 

z I 
partil·lpa um; parentcH amigos doi:! 
s nH pa s .Joaquim P ixoto e. norali
ce Oliveira Peixoto o seu nascimento. 

Jacnhy, i!i-1-!nH. 

I 
----------·+ 

I 

I 

o P reira, immediato 
da turma 103, lHU'licipa ao:; 11areut r; 

e J) 'ssoas de suas relações, o c ntra ·
to de ca~amento de Kua irmã, lzaura 
Alves PerE>Ira, com o st'. \Vuldomiro 
!'er·e!ra ela 'osta . 

l=ll'JHLlldC!ci, jan. l!J:J(i. 

I 
·I- -+ 

><~ • I Um engru~atlo pi.;ychologo Hol'te

anrericarw. '· rtam nte por falta de capa
C'!ducle t1nnt a~:~sumptos de maio1· tranH ·en
d~ncia, deixou entre algumas toneladas de 
munusot·iptos u seguinte curiosa theorla: 

"Aos l:l :towos, a mulh l' está mortinha 
llOI' crescer para attrallir os olhares mas
culinos. 

Aos H começa assim as Ruas narrativas: 
"O armo paHsado, ainda eu era <'r lança ... " 

Aos llí tem o primeiro paL·onado por um 
a:;. <lo futebol. 

Aos lG começa a xperimentar o gosto p -
!oH .. filrls'' vnr·iaelos . 

Aos 17 fala de amor com arcH entendidos, 
pura fazer rer que é bacharel no o.ssumpto. 

Aos 18 com ça a fazer-se cara. 

Aos 19 redobra de importanciu, porque 
xüo mnitos os apaixonados. 

Aos 20 rxalta as ~nas prendas e moslrn
He orgulhosa de seus atl.ractivoH. 

Am; 21 julga-se a mulher mais l)onila <la 
torra e Huppõe todoK os homrnf! hahadinhos 
PPia !lUa beleza. 

AoH 22 r CURa um cusameuto, I)Ot'que o 
(ll'etendente nr~o (l pltOtogenico. 

Aos 2:! del:lata a namorar furiol:!amentc, só 
vnrn !:IC 1 ir do!> hom ns, OH elernofl hobnH! 

A<'H 21 allmira-K , p la primeira vez, de 
aiutla estar solteira . 

Ao:< :!5 exclama <leanw do 'Hllelho: 
Sorfl iJOHHivcl rtue eu não me c.tse? 

, os 2!i tem os primeh·o~:~ ataque!:\ de neu
nsthenia. 

Aos 27 declara IJenL alto que JtÜO s casa 
1101' Hão <PI rer ~mjeitar-s á vida inf mal 
tia amiga X, caHada com nm ef:llroina. 

Aos 2R gasta a maior nart elo r nclim n
to ern lintus e batons. 

Am; 2!1 arfinna que o hicho-ltomem l'oi a 
maiH infeliz criação do Dem;, e une toda a 
mnlh 1· que se Ntsa conh c· o inferno m 
vi !lu. 

Aos :lll tonta-He h ala. !tesa muito, faz 
r clame ele s us Hentimentos piedosos o 
moHtra-H • eno;jada quando ouve falar dos 
"mesq ninhos vicioH hnmuuos". 

... Ma>! uu,; 35, ~oe encontra um v lhote 
Jll'edlspm;to para o "eonjugo vohif;" (aindl~ 

mesmo quo não seja pl10togeni co nem te
llha "li"), agarra-o com unhas e denteR". 

Será aasilll na Americt~ tlo Norte, onde l:l'J 

vive muito em pouco tempo? No Brasil, a 
mulhCL' de :l5 annos esUt rm posse da sua 
mais flm·esc nte mocidad e é quando os 
JJl' tendentes u rodeiam como um formiguei
l'O raminto. 

l:'o!~ 11e ha por ahi tanta quarontoua quo 
noR faz andar a. cabeça á roda! ... 



tai1a de aposental}.oria e pensoes dos empreéados da 
Viação Ferrea do Rio 6rande do Sul 

( 'IIW LAH N." 74 
Anl' Sn;. Assucindm<: 

HE Ql ISI(.' ÜJ<~ S P A. H.A IIOSPI'I'A I.,I SAÇõE ' 

t'n ht.•-m p I<• v IH' 1w vo ~-<so conhecinumto (1ue, em confol'lnidttde 
<'0111 11 <•ir·<•uhu• 11." (;!-!, de 6 <l f' <l t)Z mlll'O do flU O p . findo, CX}I <lidn 
nos t'~"<· lll ('lli<•o~', ~-< ó seríio nutorb:ndns iutenmções ]lOS})itltlnre , 11 s 
Iugnr<>s mHie t>stn Cuixa mantém drur iõ s, oftnhnologi tas e oto
l'iu••-lnl'ing·ologi." tn s, 11111nHlo 11it.n s lutcnuu;ões forem rt>quisitndas 
Jl<•los lnesmos. 

Porto A l<~g J'f', 11 •h• set<•m hl'O de 193!). 

, auda.çõe cordial 
CEL O P A TOJA, 

Presfd ento dn. Junta Administra.tlvu. 

taiia de aposentadoria e pensoes dos empreéados da 
Viação Ferrea do Rio Grande do Sul 

S•·s. Assoelndos : 

('um}H'e- me Ievnr no vosso <·ouhecimc nto q ue n Junta Admi
nistruthn, t>m se!-isíio do <lill 30 de <l ezembro }). fi ndo, dclib rou 
mntHlur cum prh· 11 r •soluçíio tlo Conselho ~ nclonnl <lo Trabnlho uo 
~;entido de <1uc 'l'ODO O J>RE'I'E r DENTE A EMI,R ES'l'IMO A 
PHAZO APHES I<jN 'I ' I<~ A'l':t<: STAJ)() Dl~ SAúiH~, J>llHsa<lo IlOr m -
di(•o <ln ('nJxn. 

O nfe~-<fn d n Jlódo ~<<11' Jm ssudo 1111 JII'OJII'Íil p rO}>O!ol tn de tlmpres
timo. 

l'ort o Ah•g- •·t•, 7 tlt• .in ue irtl de 191Hi. 

Saudações 

(' ELSO P AN'l 'OJA, 

l'rt•!d<lcntt> du ,Junfl Administrntivu. 

DAHNE, CONCEIÇÃO & CIA. 
= Engenh;eiros = 

Pro}ectam - Administram - Empreitam 

Matriz: 
Porto Alegre 

Rua 7 de Setembro n. 1168 
.2~ e '3~ andar 

Telephone 5730 

Flllaes: 
D. Pedrlto 

Jaguar/lo 
e 

Santa Rosa ( Mlssaes) 

terveiaria 
tontinental 

DE 

Bopp, Sassen, 

Ritter & Cia., Ltda. 

HecommendH ns suas cerueias 

Continental, 

Becker, 

J)iana, 

Elephante preta, 

Hercules, 

Nearita 

e Ritter-Stout 
(Cerveja de inverno) 

Porto . Aleére 
Telephones- 4848-5969-5086 
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C . N . 1. 1U 

CONSEL BALHO 

(~~ SECÇAO) 

PROCESSO N .. ~ .1.~~ 

193~ 
J')Jr • 

ASSUNTO 

~· ~"<..0~~ V-••-.o ...• .,a..- ~~""

~ ~~~U;o~~~~ ~ .. ~ . 

r ·~~~t~,Q·:Á~" 
RELATOR 

.... . .. ..... . .Ccto/t.~ .. ~ ....... 
DATA DA DIS~IBUI ÇAO 

...................... . .j/i/.t-& ................................................... . 
DATA DA SESSAO 

................................ (.a. ..... ... 

RESULTADO DO JULGAM ENTO 

.. ...... b. (A C .. ~ . . tA~- .OJ ..... C.l.. .... ' . .. ............ . J) ........... dk .. .. . 
.I 

c~~- .. ........ oo ............... a . ........ ~o~Ó~ ......................................................................................... .. 



Mlnleterlo do Trabalho, 

lndustrla e Commerclo 

..................... S ecção 

.. 

- C. N. T.-25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Pro c. 9. 7 26 I 33 

ACCORDÃO 
Ag/SSBF • 

19 ... ~Q .......... 

Vistos e relatados os autos do 'processo em que a 

Viação !l'errea do Hio Grande do SUl submette a este Conselho o in

querito administrativo instaurado contra o funccionario Alfredo 

zoz1no Cezar: 

CONSIDERANDO que ao accusaào é linputada a falta grave 

de haver, em estado de embriaguez, of!'endido e tentado aggredir 

ao agente de estação, Adão catolino Rodrigues, seu superior hie

rarchico; 

CONSIDERANDO que, por não terem sido observadas as ins

trucçoes deste conselho, de 5 de Junho de 1933, foi o primeiro 

inquerito devolvido á Empreza; 

CONSIDERANDO que esta promoveu a abertura de outro, com 

observancia das referidas formalidades legaes, salvo quanto á re

messa do mesmo a este Conselho, e, bem assim, ao que dispõe o ~ 

1~ do art . b3 do Dec. n~ 20 . 465, de 1931, alterado pelo de n? 

21.081, de 1932; 

CONSIDERANDO, com effeito, que, tendo sido o primeiro 

processado devolvido á Empreza em 20 de Abril de 1934, sómente 

em 19 de Maio do corrente anno é que chegou o novo inquerito, ve

rificando-se que a sua instauração occorreu em ~etembro de 1935, 

com desrespeito, portanto , ao que estatúe o art. 13 das referidas 

Instrucções; 

CONSIDERANDO, ainda, que, nostermos do ~ 1~ do art. 

53 citado, o empregado contra o qual fOr arguida falta grave só 

poderá ser demitt1do por deliberação deste conselho, se ficar re

conhecida falta grave, sendo de attribuição da empreza, sómente 

• 
• 
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Proc . 9. 726/33 - 2 -

determinar a suspensão do mesmo empregado; 

CONSIDERANDO, quanto á falta grave, que est á ames

ma caracterizada ~elas provas produzidas, pois o accusado, em

bóra noti ficado diversas vezes , não se apresentou á Commi ssão 

de In~uerito para se defender , deixando que o processo corresse 

á sua revelia; 

rlesolvem os membros da f rime1ra Camara do Gonse

lho r acional do 1lrabalho . autorizar a demissão do accusado , 

chamando a attenção da Directoria da Viação .~:terrea pel as in

observancias cita as . 

Rio de Jane l ro , l o de Agos to de 1936 

Presidente 

FUi presente :-

Publicado no Diario Of!iciaJ. em ;(....-f d...R :=5_.._-t ~ ·~ -r;J..D -19 .3.b 
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Sete:nbro 6 

sr . 1rector aeru.l d Vlrç "'o Ferreo. do lo ur mde do ul 

Porto Alegre 

ul 

~ransm1tto-vos , pnrn os dev1do lns, copia 

authcnt1cnua do accorli""o pro!cr1do pela Prlmetr c 
r deste conselho , ,m sessão de 10 de lgpsto p. p., no 

autos d.o ~'rocesso em rue con(·ta 1nr.uer1 to d .1n1atr t1-

vo 1nst4 r o por essa Vlnção Perren contr o tuncclon -

rio J.!redo :~z1no cez ·• 

,. 
Attcnclosns s ud çqe 

u ldo ;,o r s 

D1rector Geral da sec t·r1a 
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