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Fora disso" o CRRO pouco lhe interessa ! \ /' t· " _', _' _ " __ ,

E' assim, em "central elétrica". com que o sr, .Irineu Bornhausen presenteou.a Capital do Estado ! Que viva a Elffa.' -,

"

���

'Manifesto- ao-�PoY()--Be:-�-Santa Catarina

Desde as primeiras horas de domingo até as J 6 horas de ontem, a Capital ficou sem luz e sem .energia,
�-). ,.,... -

,

..1,' \ _ ,,1. ....

As interrupções, nos últimos tempos, vem sendo, aliás, d B: maior 'frequência, ; I,

,"

Os altos "próeeres" da Elffa, 'arguidos, padronizam a res posta; "
{

--�,

'

A Culpa é de Capivari ! ; ,

.

-,

:

E com isso dão o caso por encerrado, Os prejuízos causados por essas Interrupções não têm conta: são indústriais quepa ralizam seus trabalhos; são ge-,

neros que se deterioram nos frigoríficos e nas geladeiras, são e scolas' noturnas sem aulas, são emissoras' caladas, são jornais impedidos de circular
_

,
E a Elffa, até ela, pode queixar-se de a escuridão l':o�vei' provocado· atraso no :fiO�O aumento de taxas, que está prcparand p para mais amargurar, o nosso

-t . t't _ "

{ : ; ( -
.

.�
\

R
rinense de Estudantes em

exercícíor== EÇl.nil_ iGomes
Ferrão - Presidente do
Sindicato dos Empregados
na .Construção Civil;' Qsval
dO,F�r'l'uJ;'l1a.�s_ - Presídente
do Sindicato dos Emprega
dos no Comércio Hoteleiro
e- Shnilar-es ae Fpolís.; Theo
doro Costa Jr. - Presidente
do Sindi-cato dos Panifica-

_

dores; Túlio César Gondin
_._ Secretário da Frente Na"
cíonalista de Sta. Cat_a:tina.
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'2 .� ESTA'DO" O MAIS ANTIGO DUBlO DI S. CATAR
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Fím:ianópolis Quarta-feira, 23 de Outubro de 1957
--------------------------�--���--��'--�'

_ �·-��*fC.....

do oc�g���:���R�l���· A�onio Schum�8QÇJk!�,�'v::.- FrCGI,ani
escrita, que diariamente vêm chamando )ti' atenção das Festejou·, domingo último, nosso prezado amigo e con- r;_'eries felicidades. INFLl\ÇÃO !

'

;
.'

autoridades responsáveis, para que ponham côbro às seu aniversário natalício, terrânso sr. PI'01 essor Do-I _ sra, d. Maria
Segundo escreve '·"0 Pioneiro", de Itupor

consecutivas depredações que um grupo de desalmados
.

t' dI" S 'f"
Lucí disputarão a deputança estadual por aquele- mn....

·

'"I nosso es ima o cor.terraneo, ra ecio oares, a.l.1ic' uncio- Schaeffler Lehmkhul, espô _

' . l d d Ud
'-

, continua' praticando (nesta Capital, até agora, nenhuma
1.\ cipio os' seguintes can i atos' o Sltenburg pe

providência foi' tomada, pois, esses atentados às coisas
sr, Antonio Schum do alto nário da nossa Imprensa sa do sr, Milton Lehmklml U.D.N., 'Vanio JOliveira pelo'P.S.P., Henriqu� �

públicas continuam sem interrupção. comércio local e figura de Oficial do Estado, onde, exer - srta. Dalcema Card02 m,os da Luz.rpelo P.P:C., Nelson Rosa. Brasil,-tam

Ainda sabado e; domingo, com a falta absoluta de destaque nos meios. espor- ce as
.

elevadas funções de 80 bém, pela U.D.N. e Ayrton Mul�e:r,; ainda 'pe

, iluminação em toda a cidade, os indesejáveis indivíduos tivos do Estado. chefe de clicheria. _ srta, Olindíne Hawer-
U.D.N.

.

para deixarem a marca de suas maldades inqualificáveis. "F'1elicita-lo efusivamente O distinto aniversariante
Como se vê,:,aí estão 5, candidatos. E falta os d

dados à destruição sistemática, se valeram das trevas 'I d
roth P.S.D., P.T.B. e P.E,.P., sem .contar' o do P.D.,

xarem a marca de. suas maldades inqualificáveis.
e oever os que trabalham que tambem é brilhante jor- - srta. Esther E_'õuza -' Será que o eleitorado .ituporanguensa é �ufi

Tabuletas indicativas de trabalhos 'a Diretoria de
na Imprensa, pois Antonio nalista, enriquecendo a ím- - sr. Celso Moreira ciente.jpara tanta aspiração?

Obras Públicas tanto do Estado como da Prefeitura, fo- Schum sempre soube distin- prensa barriga-ve1�de com - menino Ildernar Farias' _

.

RELAÇÃO
ram (éompletamente danificadas e arrancadas dos luga- gui os jornarístas, fazendo- sua pena- é gra.ndemente re- Diniz

Num colégio local uma aluna pediu ao prof

res onde se encontravam e algumas, . arrastadas para se verdadeiro amigo da das-! .lacionado em O� nossos
sor que IheJlexpli�asse o que era "uma' relação

bem longe do, local., �
- sr. Hildebrando Vaz, causa -€ efeito",;

Por outro lado" não escaparam à destruição até
se. .

"
meios sociais e culturais. - sr. Diógenes Elosbão

.

O professor recorreu ao exemplo:
lâmpadas .,da .ilumínação pública. _.? i�volunt_ário atraso deste

I
'As m�itas homenagens de da Silva -IA Elffa está cumprindol maravilhosament

Voltando, entretanto ao assunto focalizado aqui legl�tro nao torna menos j que s�ra alvo na data; de

I
- major Walmcl' Aguiar

o p.rogl'a�a de d�ixar nossa Capital às escuras pelo
para hoje, sôbre as depredações continuadas de que caloroso o abraço que lhe hoje, os de O ESTADO se Borges.

maior preço possivelcComo sabemos que as escurí-

'esta Capital. vem tsendo vítíma., /parece-nos que, já é mandamos, com as nossas
�����

dões da Elff...Jsão certas e fatais, temos todas 'lu

tempo da nossa policia organizar uma caçada a essa felicitações, que estendemos MI'S'so adquirir. velas. Os fabricantes de v.elas sabem. disso

turma de desalmados, porque si continua êsse estado
E é 'Por isso.qtse as velas estão eadsádía mai

de coisas, chegaremos à calamidads., .

à,sl1a exma. família. V\'. Hyl da Grndra_Brüggmann, Leoberto Leal -e finas, menores, piores, caríssimas, magríssímas fi-

Os que se dão a 'essa obra nefasta de tudo destrue; ANIVERSA'RIOS familia, Newton Brüggrnann é familia, Doris Myriam
nissimas, 'fraquíssimas, semvergonhíssímas,

"

necessita de um corretivo muito sério e sem "panos Fizeram anos ontem: Bruggrnann Leodoro Brüggmann e f'amilía, agradecem
A Elffa é a causa, isso é o efeito e a relação �stá

quentes".. _, _' ,:: : �.�J.,.aLl�i ,- sr. dr. PaulrFelipe as ruarifestações de pezar por ocasião do falecimento de
na qualidade - das' jduas!, . •.

� Capital nao pode! e na� deve_ ficar .a �erce des- - sr: José Soares Glavan seu esnôso, pai, irmão e sogro, Henrique Brüggmann, e

'

-.

EXPLORAÇÃO

ses. v.andlalos e entregar-se as maos crmnnosas

se.ml
_ sr. Roberto Costa Sau-J convidam para a missa que realizar-se-a sábado dia '261

Certos jornaizinhos 'ud.enistas, ao noticiarem o

resistir a essa onda de maldade. àS'6 horas na Catedral Metrop Iít na ,a�ôr�o eu: Santa Catarina, porjmá fé ou por igno-

D· di f t h-
za

o I a . t f d fu
la a la o� a os se repetem" e ao de se repetir se

. rancia es ao «Zen o cem sao: nas reuniões do- sr.

não for tomada uma medida "urgênt.e que venha castí-
- sr. Professor Américo ,V I A J ,A N_ T E Bornhausen noticiam a presença do sr. Celso IRa-

gar para 'exemplo .de outros, esses! vadios que se dão ao Vespúcío Prates aposenta-
- mos, quando deviam esclarecer tratar-se do sr.

prazer satânico de destruição; entravando o progresso do
Celso Ramos Brancog deputado da U.D.N. e não do

doe Florianópolis e pondo séria resistência' aos esforços
Presidente do P,S.D.

- Si'. Gasparino Dutra ESCU
das autoridades estaduais 'e municipais que estão ze-

RIDÃO

lando pelo município. _'
- sr. Raulino Antunes A �Elffa, com perdão da palavra ...

Não é possível que 'Se assista. a .tudo isso sem uma
Stefano

severa medida de repressão.
- tenente Reynaldo Mul-

Na nossal última edição demos'notícia sôbre a inau- ...ler Leal

guração na� farmácias que fazem ,plantões diurnos e no: -

- srta. Nilza Camisão

tu:nos, !_}lacas ihdicatfvas _d.es_s:e, "Serviço, .para melhor '_
'. J.

M' .' M .

ol'lentaç_ao do público.
" .

,
.

menma aIoa aI-

- ,A primêira, -a ser colocada. nó, sabado, foi"roubada
ganda

da parede da Fa'rrnácia. ..:: ,�.
I Fazem 'anos, hoje -

• . "

' , I' I

. Dianfé disso".que mais teremosopara di� dessa Sr. DORALECIO SOARES do
situaçã9, flOr 9.ue"P4�sa a' nossâ,. éapi-tal'!

'. .
,

]
,- �.. .

,t=I·r=Jêh#lêr:= r= r=

I'

-J'AMES 'MASON
.�.

E . � �E' L
Um.

_

��t�Jmfe ,Cin.e.ll1os.co.pe. da-, ro.x.'
Magistrálme'nte dirig:_lfo por �icholas Ray ás 3 - 8 horas ás 8 h(j-as

ALEC GUINNES -'- t;m

ás 5 - 8 heras

.

'

"� � � .,.,
---_ -

..

'Sexta-feira 'SãoJosé',

Eliama - Renlé<to Restier
em

A OUTRA FACE DO HO
MEM-

1. "Prisioneiro Ido· :Re-
morso"

Copsurà até 18 anos-

-

2.0' Willianll- Lúnclig�,n em
"A Deusa Loura"

.
,

,"

Preço Cr$ 18,1)0 - 10,00 Censura até 18 anos

Preços 10,00 - 5,00

"1ft*'._'45.
A's - 8 hs.

)-Sessâo Popular
Van Jonhson - Jane Po'

well·- Debbye Reyno!ds em

Anthony Quinn ;;. Gina Lol
lobrigida - em

'O CORGUNDA-DE·NOTRE
.

,DAME"

CinemaScope -1.'echnÍ;!olor "Duas Garotas e 1 Matujo"

Censura até 14"' anos tecIÚcolor
Preços 6,00' -- 4,00 _

.

Censura até �4 anos

Câ'1I\ fdme kumano que -;.
'fitar, o s8UjS4r\gue e

ei\ter"ecera o ;eu
.

. ás 8 horas I :. '

.. /ás 8 a.o- horas
1.0) "A PEUSA LOU�A'"

'

:. sess�o PapuJar'
com . Willia�n . Lundjg�nrJ V�n Jonllaon - Jane PO"

""
. ,. well - ·Debbye ReYnolds

�.o) "Prisioneiro do Re-

r
à1�·::�u:::.t:,I::e an::l�'nel�U�ST::::::O:

I MaruJl

lO P�'eços G.oo
:>,,' '·Ce'ESUl1-

.

Sába'do.
Simultaneamelle

I
-
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Op*"obl__-aaoialDO$•••VV.:
·Os negrO$, de Montgomer'y e as lutas dos ônibus'

-

Cada vez que o problema No dia 1 (Íe dezembro de: mais de cinco mil negros' cresceram as hostilidades e
.

emprêgo ela resistência [las- que "prêto nasceu paraser- te tôda a vida 'pode com-

dos negros' vem à baila, o 1955,< quinta-feira, um dos no e�tabeleciment(' das ba-I ataques contra a Associa- i siva em.MO!ltgomt'r� não é: vil' ,o branco, e tem que' �eI" preender 'i profundidade
patriotismo brasileiro se _Ônibus da Montgomery cr- ses de resistência passiva' çi'.o, cujo dinheü'o estava trrn mov�m.el:t? destinado ,a i a�slm mesmo ,até que um! real'do problema, quer se

tinge outra vez de verde e ty Lines trafegava entre do boicote permanente. Mais sendo empregado "na com- obter PrIvllegl�s par", nos dia, se Deus quiser, êle vai I ja branco, quer f eja prêto.
do amarelo que já ialtl se dois pontos de parada, com de duzentos volunt ários pu- pra. de Cadilll1cs para os mesmos, mas sirn tom I.) ob- mudar de côr da Pele (Ia Uma coisa porém, é fácil de
:desbotando puma mistura '24 negros sentados nos ban- seram os carros R di.iposi- lírleres":, �ing, que vinha

I
jetivo de- conquisr_ar a'�r_mi- pele da gente ,lá

�

em cima", compreender t- a sociedade,
neutra de beije-e cinza ela- cos de trás e 12 brancos nos ção dos grevistas, Crêrca serâdo Vigiado ::.:>E10S bran- zade Ide homens qlie nos ue- dá vontade de cor-tar a ela com segregação ou sem ela,
,ro.'Também o case des im- da' frente, de acordo com a de cem pontos de embvrque cos com o in terêsse de pes- um sentimento de amizade que uma vez, há muito tem- ga)p os prõprios direitos,
postos de renda e do de- lei, segundo a qual branco foram fixados na cidade e -quisadores de laboratério, protetora .inf'erior à do n or- po, os filhos "bvancos de transformando-os pela bon
semprêgo produzem o mes- 'senta da frente pura trás e ofertas começaram a cho- foi _urêso por excesso de tista que come na mesma Israel foram,- por anos e dade e comoreens ão cris-
mo "na minha terra não prêto de trás, para a f'ren- ver de tôdas as partes dos veloc idade. Qualquer viela- mesa e estuda na mesma es- anos, escravos dos egípcios,: lãs.

'

tem disso" resultado. te. No ponto seguinte seis Estados Unidos. ção trivial das leis de tl�á- cola dos negros? Que:J1 5a-' de pele _!:>astante ép',cardida,' SULISTAS E NORTISTAS
É sempre' um prazer al- brancos tomaram o ônibus Mafftin 'Luther King é fi- fego por parte - dcs moto- be? Dos sentimentos sin- e _também que bastaria ela I E" muito comum, na' ge-

finetar' as' chagas dos OU-.• e o motorista, que também lho de um pastor do rifes- rtstas negros a serviço do ceros e verdadeiras d", al- faz:r uma vísitiuha a Chi- te que nasceu e Cl'E'SCeU em

tros, especialmente quando de acôrdo com a lei é quem mo nome .. Formou-se e boicote, era assunto para o ma, só Deus é juiz. Por ou- cago ou Nova Ycrk para outros climas, a tendência
elas'são tão poucas, as nos- determina os lugsres den- Sociologia na Atlanta'« Mo- tribunal. Além ,le cartas .tro lado até que ponto se ver os prêtos ocupando com de simplificar' ') problema
sas muito mais numero- tro do carro, pediu aos ne- rehouse College, colégio insultuosas dir-igidas ao deve lutar e'1el'i!,lcàr,"ente a mesma eficiência ou inép- ria segregação, passan do -le
sas 'e Ineomensuràvelmente gros que se levantassem negro oe- Sul, onde os suces- "Pregador 'Negrv", King pelo direito do direito? O cia .dos brancos, �grande vianamente por ,:,ima dessa
maiores, e quando se está para os brancos s.ente rem: sos acadêmimos conquista- recebeu dúzias de telefone- fato é que quando a j.rêta parte dos cargos, nas re- luta de lugares em ônibus,
convicto d;e que não se foi Três obedeceram, mas uma ram-Ihe a oferta de três mas ma lcriados. sorridente, que trabalha por partições públicas nos es- Será que o sulista que não

contaminado por aquêle mi- -certa senhora de nome R,o- bolsas de estudo para dife- Certa noite, €l1qnanto dia lavando OS" id ro-, das critórios e nas fábricas.' 2e senta ao lado oe um prê
cróbio específico. sa Parks, costureira, que rentes, seminários. O pai, Ma rbín falava numa reu- janelas dos brancos, afirma Mas é melhor não diezr n-a- te no ônibus ou nos bancos
.� Deiie�os de lado. oe im- fôra secretária da Associa- que possuia suficientes re- nião pública, uma bomba com uma humildade de car- da, pois aqui son�lOs vir.itas, escolares, mantém por êle
postos e 'o' desemprêgo que ção Nacional para Progres- cursos finánceil'o<;. I>,Jefe- d'e 'dinamite estourblÃ no

neiro e uma ceda feJidda-
-

e só quem viveu sob um re- cujos fundamento,; cristãos
" d H d CA' f 'd de, difícil 'Je com "d ",' d -

dnão vem ao caso no._mc,men- so os omens e 01', ('on- nu pagar o() curSJ -do ,i1hó, terraço da casa, ('11 e a es- " pre_ll er, �glme e segl'egaç&o til'ah- (Continua em -outro local)to,' e passemos 'àos .negros. tinuou sentada. D!7 el� que afirmando que bolsas são pôsa recebia uma visi;a. O .-----.- ----,----

Bastou reunir-se uma reda não estava provoc�nd�1 'nin- para 0.s que .não posr�uem prefeito e os tomjssáí"�.8 de
,-

de brasileiros e [,lguérr. in.:. guém, apenas com doI' nos outros meios !lp r.OliHnuar' .polícia dirigiram-se às AS CHAPAS LISAS
dagar do assunto para que pés depois de andar (. dia ps estudos. No PCJlsy1'!ana's pressas ao local pa'ra dar
,dois ou três desfillsBem todo. Rosa Parks foi IJrêsa Crozer Theo!ogicn: Semi- de cara com uma mHnidão
cóntra, o intelocvtor que e no momento oportuno nary, King:,. 'um dos seis ,le 'negro's fur'.cjsos. ,Um
d'e,sconheée o Brasil, o bati- multada em dez dólares por alunos de ,côr ent.re uma brancá' cOl'reel :\ cas?, de
díssimo chavão: � O pro.,. violação da lei ql!�, di:: que cent�n� de branco, foí pre- King, q�H;! enc�làara h I'CU

blema do br�sileiro é um passageiro' de ônibus cle�e' sidente -elo corpc disr'fnte, nião, para pedir-!he que
problema de clas'!es e' nã'O sentul'-:se- de -

acôrdo C0n1 a primeiro negro a ocupar desse um jeito nnqui!,:', Do
de 'raças. � Faz efeito c fi� designação do motorh>ta. tal ca1'go. Completou o dou-' terraço-da casá êle se diri
ca bonito. Para os qu� n�o Casos idênticos_ vir.r..am tCl'udo na Universidade de giu. à massa rev')ltad�t': -
andarem p'nr 'tí, espfciaI- :1contecendo :há mvito, tem- Boston, onde con:?2utrr)u os Por favor, ma,r.tmh&m-§e
mente pela' planície_ de Pi- po, mas o de, ROSa foi' a gô- interêsses em Pa'ul Til!ich, em paz. Acredilamo( na

ra.tininga li Í>elo� ri!lcões ta que entornou o CQDo...'clá- 'Henry Nélson \\'iemIiTI e ordem e'na lei 2 nã'o';'fd-a
'bl'.�vis" do :Rio

'

.

C-,:,anc1e' do gua. k linha de· ônib�ls �m Coretta SéQH. Tmich' o.t;'ó":-- l'ios defenôendo
-

a �iio1ên-
",; s_úI e Santa catarina': 1[ �x:-" :questão vinha há rr.nito logo alemão, Wiema� o fi- 'da, E' nvcessário .que 1rme- "

, pIiia�ãto-'�' satjs�at6�·ia. 'M�iS ·tempo -irritando a pac�ênci,a losófo' llécnatu�·ajll1str., e, mos os nossos' jr im�ús �
r

'. ��al- �O" h.rasileir�' ·;sir.êér�"' 'doa negl'o�, que cOlltl'ibl!i�!p. Coretta a. soprano qUE: �s-' que sejamos gell'2l'0S'0s pa
''l,ue pode" dize.r; s!}rn,'tft'u- :�oni 700/0,' da� freguezia. N� tl1dava cantl? no. CQ.nsel�va:-, I'a com êle�, a _fim d� ÀtlC-

" -�,l;íe��',�,�uemo 'R1�â;,;j-i-:::"nf{ô 'b�- 'mSÜiol' d-as: hipóteses,' tr- toriç ele
� J\�)Js_i��,,,_.q�,, N� :cOllli>re:élÍdá.m ,., .��?��ús-' "-+ ·:Pl·b.blem�j"rb!'!.:ªçá:.!,,"d'"fâ- :ll��.m qúe pngà� a'tpús�� �&Iiilàri"((r;;al;;:·-·t�:�;de"-�'li::�.' q��r��10� b�m:"Et � �ii

'tb de não, h,�,lVe�<L�ts' �(_!trel. .. �e� na. po,rta, ;rlf;., fHnte, King.__'
,

'"

iníei,o l;l- ��sa 'i_�:eve.' ft({j�
gatóI:ias é 'coioo" mÍ1E� di.' . Ja:rl fi volta por fora: e en,,: ,:RESI�T:ÊNClà, riA.SSJv,A; 1 l'an'l.�me - q\ti€ se':viss� de
ferente.' E enq���to,o�'pri- ;�'a'l<nQ, ô�ibus pei& pOfta de . ·Familiarizando-se c:,m as porta-voz' d�. m�vJme!'_to, e
tos do Brasil ficam a ba'tu- �I'ás, isso q.uando não f(;On- obras de Ghandi, l{·ing afir- portanto quero .pl'oclamar- a

, 'cal' que "nêgo -tl'lJbal,tou O
�ecia que, di!pois de depo- ma que ó espírit,:, de re- todos os �a�ltos da terra!

ano ..inteiro, gan "(\� dinhei..,c� �itatlos o's centav')S mI cai- sistênçia passiva -lhe veio que, se eu fôr iaterr(lmpi-I
1'0, mas num d-eu nem pra

xa �o lado' o ,motul'ibtll do da' Bíblia e dos ellsil". '!. d€ �do na minha' tarefa, "nem i
jlintá"; voltemos para M�H;- ônibus dava

-

partida" autes Jesus, enquanto que a,l .téc- ,por .isso o �rábalh(l_ p:trnrá, Itil1 Luther:. King e ,�s· ne.' que alcançassem 2 ent!:'ada nicas de �xecuç::;,,), a,dqtii- pois aquilo pelo que luta- :
g'l'CS âe. Montgomery. trascira. Por oCi'1,;iãe do riu-as do líder indiano Nu- mos é certo e jusat', e Deus !'
COMEÇOU NO ôNIBUS caso de Rosa, as 'medidas ma campanha firme, sem está conosco. - NãO é pre-

�
estavam transbol·('a·· neJO,.-Na- agI

- .'.,.
1

.

d' IP.
. -- _ 'essao eu V!CHenCla, e- CISO Izer que ü discu-rso
rol. -

ALBJltO DE \lueIa noite,. POl- tôda" as,' vou o grupo a alcançar vi- terminou com a volta si- I

1-EM
lOnas de negros; correu o tórias sôbre vitórias ('unh.·a lencl'osa do p '1 ,-

VEIG'.1
s l'e os !�ara

·

A ,nesmo rifão: "Aj)oie Rosa as autoridadE's de· Mont_go-. casa.
J

I
R ,. .

Parks. Não ande de ôr,ibus mery. Limiton �-' resistên- HUMILDAD·E N .\_ II
·

egoressou ontem para "

Porto Alegre. on,de, na Fa- na segund�-feir&". E na ciu ao gol da integraç2,U nos VITÓRIA
- culd��' d'e Filosofia da Unl'- legunda-.feiI·a os n'egr'''.s -de "'b d .,
vel d d d

- 0111 us, esenCOl'a.lan'll' a Mas a.greve J'l!osse"uiu.'Sl a e. o Rio Gl'allC!é dQ.
.

.

, J.(

�.ul ocupa a catédi'U- do Lin- M�ntgoinerY camÍl:haram a' populaça negra cont"a o A companhia de ônibtts, às
_gu.� Portugue,sa, o I'rof·. pé, a caval�, em 'lom'-o de bÚI' ota d . L b' d f IAlb - J.J c � e comerC!ftJheS eiras a. a ência

.../
resfe-·

�no de Bem Veiga, que; burro e em� carr'o� paI·t'_·Cu· _ b
'

aqUI. esteve, a convite res-:
., rancos, dec-l-araàamu,te riu, como medida extrema,

pectJv.amente, dp DI·r;'. torl'a _lares, numa 90010 bem s-'�.ce- ofel1sl'vOS ... I I., " /( -.. ao movlmen.c. o go pe mais temido' porde/ Cti·ltura da Secretaria di.fta.de Educação e d:t Faculda-
Numa das represália� à King. A asSOdaçdG fOl acu-

te, Catarinense de Filoso- MARTIN LUTHER KING greve, ós oficiais de I,1ont- sada perante o tribunf\l�, do-Ia., No mesmo àia �'lguns mi� -gomel'y apelal'anl t'
-

t b 1 .-

O Prof. De Bt'ffi Ve' .

t
'

.
" a', rI- es a oe eClmento de un, sis-

l'eal�zou, durant� a sel��� .,ms I:OS negros· decidiram bunal com o fito .de cc:nge- tema ilícito de transl.m·te.
!la f�nda um curso de gran-: contmuar o boicGte indefi- lar os capitais da as�('cia- EI;J1 novembro de 1,956, j .ade ,'l!B.ltere.isse inão somente' -nidamente dentr.:> de- exi..õ

-

d�s a unos da FaÇll!dat1e de ,A'. '. çao, para esccbrir que qua�,do King -e seus com- 'j;Filosofia como\ Ülmberr; aos
genc·tas mais ocr menLS li- Martin já autecipa-ra a; re- panh-eiros lutavam UT!1?, ba- ;

professores
.

de português mita«las: prfmefrb;. qUI' os fes�:, pela distriht>içã,' d�s, t,a, lha perdl'da n '.", -co� :'['-e-s, (dos. nossos diversos ·estabe-
'

" •

I1ecr:rwntos de ensir.o sé'l!un-
neg:ros contil!-uass�m a sen- fundoS'. da sociedade per yá-, 'l�m de:spa�ho do Supremo';·a1'1o ,da capii;ah.'

' tal' <;la traseira p!:lra a fren- rio.s hrancos, inclu'sive lima Tribunal dos Estados Un'i.!
U';

Com a.b�o:luta segurança te 'd,'o ônibus e cs brHncos' m' d"
•

c ',I_ a mate rIa, com enorme ba-
ela uZla no :10rte do dos proclamou ilegal <1 se-

��gem de c()nhec'ir'�ent0s, o
da frente para trás, mê. -:: na país. g.regação nos ônibuc:: emIof. De- Bem Veig,a pren- bas'e de "sento_. "-e ({u_em A t d '

d " - n ·es ,e_ nroS:::".egllll' no Montgomel·.Y. - "O '1"'1,_ e.tlS '.'eu. a �tenção d'e seu vasto " >< W
"

audItorlO, 'durante toda'! as
chegar lH'imeiro". Segundo, caso da batalha �os ônibus, Todo-Poderoso � 'falou

atra-I,al_ulas que minist.,'r.-ll, 11')' sa- qUÀ prêto foAs�'" tl·.··',t.ad ... c'om co"\'e'm del'xa b 1 'd Wd
- "- v,", V ••

'

< r . em C4aro ves e ashingtol'!" - co-
,

'::0" e, conferenciall da sec. éortesia o te-.:ceh·", qu"',' mo-ç,av, -de Geogl'afia da F
" V" �e King não estava pu- mentava um, negro dev(to.culdade. . a-

toristas de �oAr 'io' i'Ser.·1 ·em-
-

d
-

b
' (

C ,-

- xa1li o a rasa !)il-ra él, sua ,Na noite seguinte King r'.-

..
omentou e _eliSC1�tiU o pro pl;e.gadoól em !inbas p)'rdo- d' h.Jel� d,e uniformização do

' sal' In a, - nem que�'(�r,do dirigiuse às mas:;:JS -q'lÉ; se
enSInO (;a lingu-a p('rtu�u

' m. inantemente utj1,I'''adps por sentar per'to lle "I'an('o
-

""I" .

tv "esa .... " J.J. ..I!o e J un aratm para 'll:vi-Io na'bnó B�a�il re!1saltando" :;eus prêtos. Pa"ra encaminhar o I deneflclos. an( a e automóvel. O inte- ig�a, admoestando os com-

n..,A inlPI'e�sa-o, d;"
..'·"'.,a'.da p'.'elo, protesto, Iormou,&e a As' -' 're"sse

-

e1'a pela COll ", d h
. ,

'.' �

r'
-

lUll1ua e, pan elros a humi!<dade naJ�f: De Bem 'Vluga fo-i mla-, sociação de l\1elhcramentos pela l'a e
.

1
gn f ça. m gera., por a- vitória. - Ficari" muitís-,;1 IGf e·sua coouHaçãoex_ d Mt· ""

"el t N
e on g_omery. Nes.pn" al- que"I

.'

d'
.

v en e-o 'o encerl'�uieIÍ to do "es cUJos Iruto'l vi- .sim,o 'desapontado se f,lgum,Curso, falou, en:: nome da
tura surge na história Mar- h d'

- c
,

F ldd'
n am, ,sen

o tt_om.ados",
,

. I, �e n.,'ós ,v.. OItà,Sse •.a,. viajar »d.eaeu· a e',' seu 'Diretol\ o ,tin Luther ,King, recém-_ �
.

,

'

�esembargador Henrique h
Voltando ao' bOl;:ote. �" lI- o n ,1,b ti s" anun�l;lllç.o' :que

�ontes, que teceu comen.ta-
c egado a Montgomery, pa., ilha d'e ônibus qlJ(: não e.ra' "nós, os' negros, vencemos

1 �os sobre as teses defendi- ra assumir as funções r.e mi- subsidiada pela. prefc.itura, . os brancos" .,.....:.
f,�!,,-s e ressaltou o alto signi. nistro da IgreJ�a --B- a- tI's,-a da ndIcado do Curso. _

come_çou a se resserítii' 'com ·Comenta o s.ôbre o mo-

Be�o em�a:rque do Prof, De Dexer �venue. EIE'ito mesi= a p(jnda de 10% � fl'f::g'ue- vimento,'Kin$ - atirmp. mo-

I
Veiga compareceram, dente da �Associação: na- zia. Baldadas várias teEta-,' destamente:

'__:_ Vencemos I
�aedm dd? Diretor da Facul- quela meSlna n'ol'-te Kl'ng' dI·-. t' � d

' .

t" I 't b
. -

<l1 e, lversos rofessoTE'S e
1va" _e armls n:�IO c en 1'0 uma oa parte d0 cam;nho, -

lLunc ill dos bralle-Ds, rrill'lf:l' ainda ft1ta .

fmr:o O"

I
,

I

/

_-_
- "

.. _ ,'"

-' .....�' . -"

S,-10':,-' -CÓMBUSli'4ElS ••!IH .' .

�/��
devido as excelentes propriedsdes das matérias

primas - amianto o/fibras vegetais, empregadGls
�" na sua fabricação, Especíalíssimas para.

trabalhos que requerem longa duração e

apUrado acóbamento, as chapas lisas INTERFLEX,
substituem' c'om 'ê�ito a madeira compensadal'

nas mais diversas aplicações, notadamente petas
in0meras- qualidades da que são possuidora's.

FORROS
-

D'V'�ÕES
MÓVEIS
REVESTIMENTOS

Outros produtos EterniL

chapas oltdul(ld�s_ e lisas, '

C:.. !... materiais de cobertura, calhas,
,P R O O U T O � tubos esgõto, descarga, ventilação,

caixâs c('água e descarga,
_

.

tubos de pressão, etc.

..aJ!4iMd"-,se� compromisso amostr�s .. f�lhetos. à "ETERNIT", Caixa Postal 7044 - S. Paulo
'3

;...- .... v

DISTRIBUIDORES LOCAis
TOM. T: \VrLDI & CI.�- - Av, RiQ Branco

. RUY SO!:�,RBS _:_-'Rua,14, dé Julho, 220,'
DORTVAt D/\ SILVÃ LINO'�'�Rüa, Tr1:tja;rÜ�); 38Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�XTÊRMINA A MAIOR
INIM!GA,.OOS TRAtORES:

A Fe.RRUGEM ções nos meios milhares, Unidos em missão oficiai; ,ta-se,de um serviço ,êm que

pois só no, debate franco, .como sabeis" e talvez, já os pa'íses asiáticos, de &côr

nã9 extrémado, nas discus- numa antevisão da pallora- do com a idéia cooperativa,
sões do Parlamento e da ma em que gostard de ver, se ajudam mU,tua'1lente, Há,

processos
de lesões

de cla8sifkação
vasculares de-

.-

r __ .,.

\..

Picrianôpolís Quarta-feira, 23 de Outubro de 1�57
/

.' ,

,"O ESTADO" O MAIS ANTlOO DlARIO DI S. CATARIl'U

��lE�m� ,HE�mJE�lM 61 MIHOE�' EM 1�36
,

I
D&��nte Ó a�0 letiv� de 1956, 710 seguido do Rio Grande do Sul, com I,

.' ,e,s1:àbe_le,cimen,tos, de en,sino. s:c_undário
-

103" e de São Paulo, com :96, dados ês-

J"em todo o pars foram beneficiados com ses colhidos pelo Serviço de Estatística
subvenções forriecidas pelo Govêrno da Educação e Cultura. -

'

-�, e; dêsse total, cêrca 'de 116,' quepres- ,20 MIL -BOr..SISTAS '�
� taram informações, disseram que a Respondendo ao inquérito, 535 es- �
� quantia recebida atingia, no total, à so- � tabelec.imentos subvencionados decla-

'�t". ma de Cr$ 61 milhões, dos .quais Cr$ raram proporcionar ensino inteira-

1 34 milhões do Govêrno Federal, Cr$ 13 mente gratuito, através do/sistema de
>

�
milhões dos Govêmos Estaduais Cr$ 13 bolsas de estudo a 18.027 alunos �
milhões das]Municípalídades e Cr$ 713 De uma rêde de 756 colégios que

��'mil de algumas autarquias. - não foram isubvencionados no ano �e-
� Os estabelecimentos subvenciona- tivo passado, conseguiu o Serviço de

,
,- � dos são encontrados em tôdas as 1.111i- Estatística apurar que neles foram

" dades da Federação, inclusive, territó- mantidos 25.,269 alunos no 'regime de
� ,rios e o Estado que �resentou maior gratuidade, que perfazem um total de �� número de colégios subvencionados foi ·43:324 matriculados.· s

� o de Minas Gerais, em 116 unidades, � '. . �
"".._"._,._,. J"_- _ -. ""'� J-.- -_ � �_-.,.. �J' ..-.-••_ _-_

.

Por W N. Ewer, via _fiNS"
.

(B����RES� ���i��OCo!�

�'�I!rl B"-�sultivo do Plano Colombo,
integrado por ministros de

.

21 países, vai reunir-se ês- .., ,- lá-la e -ern, proporcionar o

te mês em Saigon, Vietnam, 1
.

tre naí 1-" t
.

d d.,. cu tivo da borracha, a. In- ,re patses que, err-nora mu- �IS ema .mals a equa o pa-
A primeira vez, eIP maic de d

,. 't t' 'd f" tonesra, no que diz respei- uamen e' Im:er!s�a os- na ra sua e icien e conrecu-

1950, se .reuniu em Sidney, to ao café, e assim por (ljlln_' prosperidade e no desenvol- ção.
Austrália.

.

te. vimento de todos, diferem Muito se conseguiu rea-

Laçando o olhal aos se- extraordinàriamente entre -lizar durante êsí.es sete
íe anos transcorridos, tem- OBJETIVO PRINCIPAL si em outros aspectos anos em todos os países
se a impressão de que o êxí- O pr-incipal objetivo do Mas, conquant o OS forja- asiáticos, mas nenhum dos
to do plano deveu-se, prin-, plano é proporcionar o má- I dores do Plano Colombo 'governos Interessudo-Í teve
cipalrnente, ao fato de, des- xímo grau 'de cooperação I fôase membros da 'Com- ilusões acêrca (la magnitu-
de o início, não se haver ' . 'I . d d bl t

-.
. '- com a mimma inteferência. m:onwealth, nunca o cria- e os pro ema" que erra

intentado em dems sia, T t
' I . J li d 1 6 f t Tra a-se de uma associação ram com a intenção ue 1- e reso ver n �U uro a-

Não é, de modo algum I d t- 'd d-

.

, inteiramente voluntária cu- mitar a participação . nêle. os es ao convel1f-l os a

uma organização "supra- [os sócios- se acH>am el;·. pé I Todes os p�íse� 'da região

I
importância de uma cope

nacional". Em certo senti- de igualdade. P.H'R perten-I podiam nêle ingressar, e, raçã� regional maio.r e ,maisdo, apenas ,é uma organ i- cer a ela não são neces- com efeito, ao chegar 1954, estreita para solucíon-i-los.
gação, já que não tem se- rárias �ondiç6es espec:iais: todos o: �aí8es as!-{�ticos, I Todos concor�aml em que O);
creta riado centra! nem apa- nem o .ingresso na mesma do Paquistão ao Japão, com plano desempenhou e pode
relhamento adminlatratlvo. implica a aceitação de "ex- exceção da China, a Coréia 1 continuar desempenhando �

Seu .orçamento anual não pedientes polítícos" 'de ne- do N�l'te' e o Vietnam. ha-,' importante papel 110 incre-
chega a cinquenta mil li 1 t dâ

-
, -

n ruma espécie. viam se juntado . ao plano. men ° a cooper-açao.
bras esterlinas. Poucas ins- Seu caráter princlpal- Os Estados Unidos,. que'l NOYOS CAMINHOS
ti,tuições há no mundo mo- mente de sua ori�Em, pois o constituem o principal mi-

I /1i:ste .critério foi expres-
demo' que realizem tanto I

.

H d I' .

tê
.

I

'd" 1pano imp ICOU, de início, nistra OI' [e assis encia so e maneira re ovante nu-
trabalho útil cO!J] tão pou-: numa associação àe p:;.íses econômica fora da região, ma decisão unamme de
ca despesa. d C

'

a ommonw�alth, a qual juntaram-se em 1951. Os- 1953, consoante a qU!.11 o
PALAVRA-CHAVE surgiu de uma reunião de clemais países alheios à Ásia plano, concebido' con: a

Em seu tí;tulo' comI-,leto, Pl'imeirQs-Millistro,s e M,i;.. são o Reino Unitlú, Austrá-
'

qual.o plano; concebido ('om
Plano Colombo para o De- nistros de Relações Exte- lia Canadá E: No\a Zelân- I

a idéia de que dnrasse até
�. senvo!vimento Cooperativo· d

'

I .'
. I 7'

-

d\"" l'lOl'es
,

a mesma, eelebrada dIa..· ,195 fôsse prorroga c até
... da Ásia Meridional e Stll- C· 1 b

� -

I CON RIBUIÇÕE�
I '

,

em
.

o om o em ja-neiro de "T,', '-' 'I 1961, pelo menos. Seu por-
__________________________ Oriental, a 'palavra-chave é,----- 1950, por iniciativa d;l Er- É imposstvel fazer uma vir, ao atingir tal dat'l., de-

! I·V!� I·ri J! I
"cooperativo". O plano imde- nest Revin, e 08 países da apreciação quahtitativn das II penderá d{) que se .deddir.

� )lica uma assoe;ução C 1 1 'b' 1" "

.
ommonwea tI .efltão habi- CO!ltn uições fe1xas, me- em 959. Pouca dúvi:1a há -

j
povos asijticos livres e de a'

., I '

tuados
. .idéia de uma ..liante o plano, para o de- de que �ntão se resolverá

,. )3.Íses alheios à região que cooperação flexível, impre'" senvolvimento econômico : -manter o plaao e ,encontrar
estão dispostos a lhes pres- cisa e apenas ,organ:z2da, dcs pa's.es ,asiáticos nol:' se- novos caminhos que sejam
tal' assistência técnica e I

- ,
. �

0_ Senador d
.

d . mas eficiente. Ist.o é €spe- te anos transcorridos por- airrda mais úteis 20S países
" ...

. _,_.. C�rlo's Gomes
j

III- a
i i·uan

o

p�'ec;��mo�: \
(). con- economlca e a contri?uir -eh'i.lmente dig:lO de nota en_I que eS!las contribuições ·fo- dêle participantes.de ·.0liv-eira' começa o' seu·

'
" '

.' lança e e e.'
,para a realização de planos __ I ' .

_discur�o {alando �Ôbre a,I
.

' I Temos uma Constituição de fomento na citada re-

8 I'
·

.

:!;;d;�!;:::,����: ,:�'n:�':..
. '.

..

.

'.
.,,'

..
' '..

.

J ',' II \�:;�;eaa:=:!:.!�:��� a:.I��aV:!:� .���� :�á:�cda� .�!�:l;:����:� U s·'C',, a'm' �u�·10a 1,,"R'• ,·gU'I,.�,8, lO, " "l"CO'm,U,IOso espll'lto. '" . 0;, _::,} � .•,:�:s _:_ ';';,_? :�".,' .l.ona de ,outIa entao X:Cfen.,. lar, c()mp�te 'ao!; p3Íse,!! li,No' campo· d�g )-,cogIta,. 'q11e'::f�lli03" o_$).�2 "tentados' te, e poderemos melhorá-la asiáticos. O plan" propor-

· �:�:a i:::�:�:�:�'� d:i::S� I P'�u::::!·�;;'::n
. d.ix." ��n::I:·:�S�::::.::'UJ., :�,:. :�:::::��:i� ·d:'::�

�a r·a' te r·mos t""eco I' c''"O·S' n8�s��í���;e;ê:�:�fU;o�s·�ri-,
inícro . de cenhe\limento; I) de ser candld'tto, para. ei_�I- Aí então base oe refúgio à formação, para

_

fi coinpz,�a-
.

,
.

,

'

ginalmente sugel �da r.uma

homem_ ·de ciência que du- to; constitu.ir-se o, ChefE:'d:a nossa fé democriítica. ção e o cotejo dos progra-
,

.

,

.

,

..
'

.

.

reuniãO. sôbre. aJ·tel'o.8cle-vida. está, ne> caminl10 da ,Nação" não haverem\1� �e Cultivando o l'PSp",�to à
mas de fomento. AndD-se

. Irose e esquemla- rea!lzada
'v'er.dade. Ela, aí, é, com'Í-ru, - estar contra êle investindo Gcnstituição,' estaremos WASHINGTON. Outubro foi convQ'(�ada pela OMS' e pela OMS em Geliebra, emo pregresso realizado, con-

I eom as mesmtls diatribes e varrendo dos e s 1) í r i tos 'd -, Quinze eminentes cien-' está sendo conrluzida pela
I

Novemb.1'0 de 1955, ·e"�l vI'r-- SI eram-se as dificulcades, .c

su.speitas que CQntra ele' se idéias dissolventes ou pre- fazem-se sugestões. Mas tistas .de cinco países fo-: Repartição,' Sanitári� pan-:, tu de da urgente necess-idade·
houvessem acaso l'evar,tádo m'

.

d n co l e 'd .J 1 O A' E 't" d �

d
.

�b 1unm 0- os n ra o P s- cHda país assum� a l,lena ram convI al!O'S pe.a rga- mencana, seu ,serl 01'10 e um acor o so 1'e o qu-a
na. campanha eleitoral simismo, contra os deblate- responsabilidade (juanl.o ao nização Mundial da Saúde' Regiona,l para as Américas.

I
fazer-se a classifH:acão das

Quando um Ministre. de ,lares impenitentes que só t,I'açado
' I' -

d para uma '�onfe::-ência de O NatiO!ial Heari Instituie, '-lesões da aterosele;ose. O. e a rea.lza_çllo 'e
Estado, digno entre os mais veem nuvens negl'�,s 110 ho- seu -próprio progl'llma, sem cinco dias destinada a es- do Serviço, de Saúde Públi-

I
q�e se busca � um", "liI:gua-

rlignos, e; precisamente, dzonte.
-que' heja um "plano gt'tal" tudàr a classifi-::açãu' (Ias' c� dos. Estados Unidos, esl..

1
gem comum", para faéi.Jitar

à"quêle sôbre quem repeusa Haveremos de Pl1carar a 'nem qualquer fornut de lesões causadas pela ate-: tá c�laborando. . � I as COinpár�çÕ\)� patológicas
. a responsabilidade da de- n�ssa vida pública com oti- "contI'o�le"" rosclerose - eng'l'ossamen-: Ha acentuadas dlscrepan-

I no, mundo mtelro.
I;mp,er:or. I

. Aconselha, a seguir, que· fesa da Nação, pa ordem mismo para que poss!;mos !.O e endurecimento dus ar- Gias na classificação das O grupo ·es-tudará tam-

fujamos dêste raminho, a! externa ou intel�na, afirma confiar. Afora o Comi�e Consu-l-- térias e fazer recomenda- 'lesões da ateroscje:cos� n().�
I

bém métod.os de proce-s-
Zt

. _ '

e reafirma a sua posição de Confiar em nó� me;,mos, xiva, qu-e agora se r�úne çõe� no sentido (le es-tabe-
1 vários países --do mundo.

I
sarnento e éxamtl de· êspé-

J I �'
'respeito' à Constituição, não para o êxito da nOssa ação ,uma vez' por ,ano, ná! há lecer-se uma nomenclatura

I
POI' . exem'plo,- as mesmas

I
cimes; revisará l' p�ü�lo

, ª.;i 'i·lt há �or em dúvida to sua sin- individual, confiar não; vir- mais que dois ót'gãos: o unificada para' os têrmos 'lesões que ::.ão cham�das
'I
gia geográfica da ateros

.

�, 1 c.endade. .' tudes do nosso, povo pa�a ·Conselho de Cuoperação, empregados nas várias par-
I "precoces" em alguns paí-

I
clerose, e discutirá 'uma pro

.� l Do contrário,; estal €m� que êle possa trabalhar e Técnica; do qlhl.J der:ende tes do, mundo. - A reunião, I ses noutros Se denomi�am' posta para. o estabE'leclmen

�, /�,..--! solapando a fôrç'l..4a lJ.uto- progredir, confia: na., ins- .uma pequena Secretaria, 'e qUe será 'iniciada na �a-I'''tardias''. Isso torna a cla-
I
to 'de centros regionais pa

_

..

�_.� I ridad. pObli", ,"an'o a tituiç.os p"a a. consolida•.a Unidade d.ln'.,mnçõ". nhã d, ".unda-f"", 7 d.
I
ssifioa,ão ;i.ntifka • a:" o ..tudo. de ..pé,;m"

p
_

�
"

- �_� . intranquilidade e mfraque- ção definitiva do regime, Q Conselho e sua Secreta- Outubro, nesta cidade, con-
I
avaliação comparativa: dos

\

fornecidos pelos vário:;: paí-

B
" �..,_ cendo as instituições d�mo- confiar enfim, no futu'!:e do rill se ocupam, .como seu tinuando até sexta-feira,

I dadosnuma base iliternacio-
I

.ses em cada região e para

� ,�- cráticas e propiclando clima Brasil. próprio nome indi('a, d<l im-· __o

----.

�"

",,'
, •

a coletà e análise de da-
._.V

dos.'para a destruiçãa- d,elns. ' Eis o, qu:e me ocor:':a di- ,portante q_uestão do, forne- 'o'

Devemos dar por ·l'.ltra- zer na véspera de n,inha ,cimento de técnieos ou 4e Haverá ôiscussão dos
•

passada a fase de 8,gita- partida llara os EiCtndos treinamento 8dequado. TI'a-

,ram principalmente "ím-
.

ponderáveis". A função do

plano não" consistiu em or

ganizar a cooperação. mas

sim em suscitá-h e estimu-

Representantes em Florlan6polis:

TO� T.WILDf & elA. - R. Dom Jaime Câm�pa - �Sq. Av. Rio Branco

à base de cimento branco neve

Um-, produto de

SIKA S. A.,
protege, embele_za,

conserva e imo

permeabiliza.
Representantes em todo o Brast!

À VENDA NAS lOAS CASAS DO RAMO

•

tiva. ':
,

No �ampo 'da confH-.nça
ou da fé, porém, (t dúvida é

'o começo�,do fim, pois leva
ao negativismo no êspkito
do· indivíduo e na: alma' da
nação; ccr,roe a f ti religio
sa ou cívica até p desÍl'ui-

ção.

�enerativas experime!J.tais
,cri'adas em laboratório e sua

correlação com a cIL.!lsifi-

FER-LI-Ó)N, 'pJderoso de

so�jjante, multiplica o té'm
po de vida de tôdas as má

quinas de ferro � de aç�. É, IIpprensa, no clima dI:! li- de longe, o meu -raís e nu- por exemplo" ceP.ten'lg de
r inda, ekcelente base para
a fiXação 'de qualquêr tinta. berdade, no regime demo- ma antecipação de saucade, futuros técnicos de outros

Agricultores: façam USOI de cl'át.,ico, praticada todos os pelo Brasil, pe,lo meu Esta:" países terinando �la fndia.
FER-LI-CON. dias, .estará a melhor for- do Santa Catarina. pelos �Q Paquistão M um een-

Fabrlconte.: ma para aperft.içoamento, meus companheiros de Par- tro regional de treinámento
auSeHtE .& LEPPER UDI:. da democracia. tido, e pelos

-

amigos. I; co- ferroviário. A Federa��o da
\ Rua dos Andrada". 139 'M • . .' t',JI)INVILE _ sta. Catarina - Porque pois, le\�antar e, legas, funcionários e jorna-, alala prop0'l'clcna rema-

(lI"lm "9,001
I me.sm�, !cultivar dúvidas, listas desta Casa. mento no que concel'ne ao

cação da ater08cleroHe no,

Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar DO

tratamento d� Sifilis e Reumatismo da mesma·

origem.
Inofensivo ao organismo, agradável como II·

cor.

homem.

Espera-se qUE' as verifi

cações contribuar.1 sutstan
cialmente .para /) so1ução
dos pro�lemas liesse ('am

po, estumulando maior i!l
terêsse e conduzÍl)do 3 me

didas para a aceitação de
uma nomenclatura unifúrme
para a descrição 'da inten
sidadé, do tipo, do tempo,
da eV,Plução, ek, dts le
sões de aterosclerose.

lJ que V.

escreve

t"".
Faça a pr-;;;- hoie piésrnb! Fin) ou grosso,

o traç� de sua ca.neta loina.se ma1s visível e

brilhante éom' Tinta PILOT - e por
anos e anos as palavras
que V. 'escrever se '

mantêm indeléveis II

com a nitidez do

primeiro dia I

com
Indústria \ e Comérr.J.o

de Canet�� Pi)')t Pila

do Brasil Lt.da,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PUERICULTURA AN.TES DÂ F-RA CRISTÃ
.

'.

les tempos " mas l", france- c'as crianças .como se fôsse mos que os pais de h.ojt;! ql\e.'D b I' tamente nuas, mHS os roma- - -uzentos ano'! antes da quando confecclonadaa de conheceu os esta e ecrmen-

ses usavam uma sacola den-
I

uma rõlha, uma fruta ou, às vêzes perdem noites em
nos, desde . o naacimentos '" -�era cristã, segund., Plauto, marfim, serviam aos filhos tcs de alimentação" os

tro d.'·a. qual coll'.Cáva·m as um pedaço' de madeira, Ou claro .pajeando os bebês,.

dos bebês tratavam de ves- -o -pceta latino, lia- ocasião da nobreza, sendo as
.

de' quais nada mais eram que
.

•

té __ .'/"n críarica estourava OH per-
I
não usem êste processa de,

ti-los com abundância de Cl'lanças a e o vescocc e G
• '.do nascimento de' uma chifre destinadas às crlan- enormes estábulos onde se

penduravam-nas num

•

pre-
I
dia o hábito de chorar; fi-' arrolhar as crianças paraCI'

.

,

T bé
.

cabras e outros roupas. O'Q'ecém-mscidc em
I I'lança era neceesârio ter- ças do povo. am er- era erravam

. " " E
.

d m dormir em p21..
.

t'd go espetado em qualquer _ c,ava mansa .. , E'pera- po ere •. - ,se' -

1 h !
d

..
.

f' h di.. .

Era nes se ambien- Roma antiga era ves 1 o, ,, a mao, en a e -carvão, usa a uma gana mr a e animais. .»

d
I .....;,_.:. -:':-�_=-

-

. -' I . primeiramente com uma. ca- muro. Na Franca a in [t ('.os- .
�. '''......_ .....__ ..._fraldas, travesselros. e um' barro na qual S�' enfiava te sem nenhuma higiene -, I •

VIVER I MORRER I
. I

.

misola de+linho e em segui- tumavam cavar buracos em ,1' .berço. Depois o recém-nas-
'

um tubo ou canudinho que que, em, horas marcad ... s, as
d t •

1
,'••

. .

I '. da snrclava-se «.do o seu árvore.s on e e:'&� pos as

Ictdo deveria ser alimer tado ficava tpendurado ao p�-' mães, levavam os seus fi-
,

, .

corpo, menos o rosto com as crianças que, 50 com, a_Icom leite e farinhas, o que coço dos pequenos por uma lhos que diretamente mama-
.

ligaduras' que iam desde a cabeça de fora, ficavam porse prova que, já naquela' corrente; na boca do bebê vam nas tetas das vac-ie ou

época, cs bebés se' nutriam
t

introduzia-se o canudinho das cabras. cabeça aos nés. Torr avam horas e horas nesse incô-

todo o '�uidado em pr-ender moda posição.fora· do seio' materno. ss-' através do qual a criança se VES!f'IMENT"\.S I�FANTIS
I

bem os br,a,ços dE' cr;.g,nça. ENTRE QS íNDIOSculos depois, no tempo .de alimentava quando lhe vi- Logo ao nascer a ctian- �

. I , Na Fr'an ca às crianças e.ram Entre os índios,
-

mesmoCarlos Magno, o costume nha a fome, bastando-lhe ça era imergida '. em água - -

t' di I '1'
I

l··t . I

h' l' I
D' id vestidas rcomo. em- Roma, en re os In lJS HaSI erros

I
'era a imen ar as crtanças apenas c upa- o. .. I

morna. epOlS. l1J1 ava-se
I

.

n_a-o'deixando, os f'ranc eses, que ainda não têm contactocom leite de vaca em ma- "CASAS DE Al..IMEN- ,de vesti-la. Os eg ípcios, os .

.

\,. I I' para firmar bem o pano que com os civilizados, ot: re-
I

-madeíra. �' interessante no- TACA0' , etíopes e os spartacos cria- II "cobria os seus membros, de cém-nascídos 'são imr-rsostal' que 'as mamadelras, Paris, no' século XVIII vam suas crlanças comple- I

as amarrar com cordões que nas águas do 1'I� e depois
.

O 'p bl d' O' I
as tornavam parecidas com de retirados abandonados

I

.
.. .. ri ela o· eSarlalen o ,n;::�, ::��:7;;:,m"n, de I

;:: ,:::�n�: �:i���O ,��é,,� I

LONDRES (BNS) - o dentais da Subcomissão de fiança só se pode criar me- côr branca até o século vivem> são, naturaln-onte, I
Prlmeiro-Ministr» britâni-I Dasarmamento apresenta-

I
diante o conhecimento de XII, os pa�o� usados vara I dotadas de resistência físi

co, Sr. Harold Macmillan, rão, a 29 de agosto, Pl'OPOS-' que os governos interes- vestir as crianças. D( pois ca, de bôa saude; assim fa-'

I - x "

I'
'.
respondendo a um telflgra-I tas cuidadosamente equili-I sados, além de suspender as

começou a ser usado I) pa-
I
zem uma seleção.,. rma do 'Dr. KishJv P�jmeiro" f

bradas em pró I de um acôr- provas nucleares se com-
no vermelho, as bastas com Em certas reg iões cs in- !

Ministro japonês, . declarou do para a primeira etapa de
I
prometeram a illterrc'llper ligruduras' dourad;;s qr.e de

I dígenas, visto qu� a �egraqu� á.'melhor- pOllEibiÚdlde I desarmamento que abran- i.a produção de m;'teri!J,! fís- tal modo embrulhavam as
I do silêncio reiJ:a va entre

de verdadeiro- progresso pa- I
gesse a suspensão d·e pro·

I sil clestinado a arJilamuüos, crianças prend(mdo-Ihes ê1cs, colocavam nas tôcas I
"._Ia o desarmamento, inc!ui-' vas nucleares, ma') t.ai:i pro-.' e a reduzir suas fôrç% ar-: braços e pernas durante to- -

.
. _ .

•

da na�'Pí!iisa6 (fe..-'1H-i)V�J !)ostas foram sumàriarc..en-' madas e seus
.

arsenais de do o' primeiro aDO d'1,- suã
de armas nucleal;es, é a que �_�ªdas pel_5' Govêrno I

tipo hadicio�lal; srb um e'fe- � existência. ') Só qJ.'tndo era
oferecem as propostas oei- soviético. '\._"', � I tivo sistema intcrnadonal' trocada ·a rot�p�, isso' uma
dentais apresen�lldas na �

.

'.'0 Govêl'n� \..à�ma� ; de"contrôle. _ I vez por diá:. é que os i'<acri
Subcomissao de D�s:trma- Jestade acredIta que t�!.�r essas razoes,.�) Go-

I ficados bebês _por1iam mexer
mento·, a 29 Je alôstu, que acôrdo

.

de desarmam�nto, vêrno�la 1\iaJe5tade i um _pouco os S'eus n;E,m-
foram sumàdamente. J:ecu- quer seja geral ou _parcial, considera. que'-à'b"-PJ:!2.p��stas -I bl·OS. . .

J
.sadas pelo Govêrno wvié;. deve proporcionar medidas 'que co-uatrocin·ov na� ,.

t·· f t' I d
-

t
. -' d' D t �mente depoi':! do sécu-ICO. e e lvas (e esarmamen· o}. comlssao e esr.rmame·n 0, I ��--..;;:_

O·tel�gl'ama ·do D�. Kishi ,tanto no campo-tradicional a 29 de a�ôsto apoiadas 11c XIX éqU�_-..
c�amav� a .atenç,ãcl "s?b.re a como no nuclea,r. A .su"pen- ! por quinze países, ofert,cem soltar o_s braços 8 as per-l '.

'>
"

-·pioPQ�eíl-",j.apone�:'- aprê�ert- �si'í�o das p�óvls' (I�"�'rmas t a ,-ine'lh�r'.,. possibilidade de n�s dos �p�,<l,uerl'llC: hos Ir1 11.""" �t.·l," .<;_""'''' . .t

I"
�! 'Í._""i-,{{i .,..,

-;�·\tá)]a ".� _���e,l'l1'b:ê'i�ç:'" t}�r�� "nucleaf'e{>�o. s'eria:' -em�,i"l v:1aá'(�éi11'à: l p��gl'esso 'Es-' OS 'BERIÇbs NA- ANTI- i
das Naçoes ·Ullldas-' sohel- uma médlda; de des.ll.l:l11:á-l Pei.'U :4ue.,· eqmhbrada,l Pl'O- GUIDADE , I.

tando q.ue se suspend(-s�em mento, uma vez que 0':1 paí-, postas dessa espéCIe se fa,.. Na ,Ásia. os bet/;os para
as provas de arma�.nuc:lea- ses que hoje .po{.l�m fabri- rão valer na Assembléia as cr'ianças\ eram cay&dos
res até o .tÚmino di) 130' ca� tais' armas' podéri-am! Geral, cujas J'esoluções pas- 'um fôsso onde ::'.,� m(�smas

período . de sessóes .(l(:ssa continuar a.cu-mul�n-d"O-as, I sadas tOl'naram -patentt:! que eram. coloçadas; a fin'. de
Assembléia, e' que depülr se retendo-as e, a'ém diss�,_1 as NaçÕes Unida, de8eja� protegêlas., do. frio reco,...;

entrasse em negociações pa- aumentariam sua' vant&ll'em inicial' o autêntico dr,Q,ar- briam-nas, com uma cama_,
I

ra chegar a um aeôrdr, sô--I militar sôbre oubos p8íses. mamento, tanto nuclear co- da de·terra'bem fina. rIôdas
b.re sistemas de inspe�ão. I O ambiente. de' mútua con- -:10 tradicional". as ca'sas não, deixavam de

O texto da cont>stacão do ---- possuir pelo m8DOS uma

:��i�:�:-�i�l::�::€rb:�::�� ;'0· Problema RaciaL. :"'�':;d:'U q:�ãO :'c;�:::�·
temt"l1te pelo Ministér:o das I .

.' ... crescia, a "cama" ca-vada
- , .

é
. (Cont de . outro local) .

venCerIa os ataqUES dmg1-
'na ter'r'a e1'a aumelltad"'.. Em

IRelacoes ExterlOres, (;se-' .

'd _ , ..,
.

lOs, na.o apenas 2. um� cau- -

Igllinte: outros- l11�ares ÚS terços
"Obrigado nor seu tele-

produz um líd€r como Mar-, sa abstrata de princípios, eran{Jcav,ados em b'CfiCOS
I

- tin Luther Kin, alJregoador, mas à sua própri_d pes:,(.a, a d d
-" I

grama,' no qual cham� mi- e gran es arVOI.e:: que pa-da vitória pela paz, e que CÔl' da sua pele,)1 segvran-

Inhá atenção sôbre a p:ro- ra. 'isso, eram derrubadas.
,lhe concéde o dlreit(. de ça da família, ---,- pela não

posta apresentada pela-' de- Berços também eram fei-feva'r a efeito ta� prújeto,.,/ violência, pela t?lerância e
t

.
. I" ,

A - os em caIxas ·ou €.m cestaslegçaão Japonesa 8, s'sem- só pode merecer um r,ouco
.

compreensão, dar!do ao�, a-
.

....
b1éia Gera,l das N&cões Uni- que abso,luta_m,ente nã'.' fo-

I
- mais do nosso rl>speit(j. gressores o trôco da ami-

(la's sôbre o tema do, df'Sár- .

l
ram feitas para abrigar re-Finalmente, qm.1 dos ho- zade, do perdão � do amof?
cém-nasclidos,.. Para' ilus- I

m�lmento' e das pl'ovas de
hens públicos �o(!(:rno�, de 'j

.

M. A. RIZZO
armas' nucleares. trar esta descriçií,o podor,os

- qU;.l,lquer parte do mundo, C'Unitas" -:- nO 7 - Vol.
l'"Alegro-me em saber, . (IZer que Henrique IV na.b�'anco preto ou am�"relo, XIX). .

f'
.

d .' d t
•

que seu Govêrno compai'ti-,' I ,

;�ua ln anCla orn.llU cn .1'0 '

,lha do desejo 40 de Sua Ma-': ..' -

. '! ele �ma. concha dt: -er.ürme Ije,stade de que .sE[chegqe a �lE!J:#l.J$.r:.""":::!:féJªEJ�.FJ..J:$l@ê�.ET I t�rtaruga. Em c<::l'tas re :

1 pronto e' amplo acôl'do
I I

,
Pedlmos,aos nOS90S dlstll1tos leltorei' o obse-

__

. glões da Bretanh� os ber-Idun d
-

-

•. �C 'qui-u de preencherem o,coupon �·tlfaixo e ,remetê-lo à

'-��
I cos eram susne�<os às 'vie esal'mamenco. Qlõ.COl'-· _.

"

1 ," .

-

, . I nossa Redaçao, a fIm de completarmos, quanto an-·
g"s d-o teto por quat o co'damos tambem com a· pro- teso o nosso radastro social. l

-
,

.

r ,1-

posta japonesa de que os '
- das para faclht2 r o balan-

membros da S:�l�J_çomi�são 1'iome- : _ , , , . . içamento., Nas l·egiõe.i de
de Desarmamento dtvem

'"

Ai'} e Touraine pequenos

PçorsoSeSleng·Upirr'O'1 einde suemus a€cSo,fro.dro- R�a .. , , ; , .

� , , ..

�l
colchões :de palh;1, eran.'. fi-

_

"

xaldos pOl' duas t;ras a} pró-

s(lôebld'eesOar,1m'naÍCmi,Oe'n' todeq";,mu:'eed,!.d.o�_S·..,' ill,
:,Mae .. � .. ".'.

-

., :
..

:_."
"..

:," ,.,,,
.. " " .. ,,-, .

...

!11 pl'io cor�o da criança, na

•

... o-
_

altura do. peito e das pel'- .

sam con$titui�' a ·priIi.1éirá·! ."

,:,
...

:.:--., ","
.. " ..

"i ','"
.. " .. " " ..

"
nas; e <{,uando G. pequeno'

et�pa do prog�'esso para o ii. ,Data do nascitnento.�
)

, , , ,I'IH era___leva�o a pas!leioou era

.
desarmamento gereI.Acre-. fw tirado ptr.a alimentar-se ia
ditamos q'ue se' possa conse- Estado civil ', 111 mesmo �mal'l'ado no col-

guir êsse desarmamE'nto '
. .

1
chão ...

p�rcial. Em,prê�o
nu

,carg�
, , , - , . �

�
. ·lU No Egito, Jur(.nte todo o

" ·"Contudo. te�Jio qUt de- III
,_ m dia, as crianças que não

.

I !:i Cargo do PaI �ldae) ....... " .... " ..

".'."
... ;._, . "clarar qUe () l'ec:e1it�_ fra- ==a ::::J podiam ser de1xa..r!s em seu,

casso da Subcomissão
..

de I
..:I1EIr:==!r=Jr=Jr=.t@:-3@êíf#lêp....t::::.t:::. berço eram amarradas às

I costas das mães que assimDesarmamento ndo se deve· --'�

.

I VENDE-SE as transpo-rt.avam a tôda aapenas a divergências 'sôbre
.

.� . �..:. I ,'.. .

n ,
pal'te onde Iam. Na Flança::;e as plovas de ulmllg nu- '�'lrDE SE do;� (9) lotes de terreno, nu 1 edla.
t I 'tO 1"

.

d I.

,
- , ' I. � ��"

" -
.

.::; -.. .

,_ _

I a, pra lca, a las aln f.o. 10-cleales serao su.spensas '�n- G'rand' (loteamellk CorsJ1ll) em excelente SILuaçav to�.
d J

_ ..• .ao'"
- A ',.

' 1 .' e
. A' b 't t'm Je usa a no apao:, serlU 1'1- ��'tes _ de,sse acordo 0ti5 ('�ltlO: _p&gl'�.:f�ca e bela ,. isão panoramlca. m os os lO e'.l e

I. " .

�

' ...�
.

t 'dAI O b :' I I' d m'l e cem M2 Tratar pelo telefone 2946, I dlculallzad'a meSI.,(' n,'J,que-
.

par e e e. s mem r08 'Qel-' de P.cc<l cerca. e 1_' .

"O IITAQO" O ••IS A.TIGO DlA&IO DE S. CAtARII\' Fll}l'i:mópolis

t I

.

contém
Fósforo

MOLESTIAS SENHORAS,DAS
CÓLICAS CQLICAS

SEDANTOL
As_ regras dolorosas podem ser evitadas com o uso
do - SEDANTOL - regulador e tônico de açãosedativa e de corp.provada:eficiência no tratamen
to das dismenorreias, suas consequênciaS"-e per-, turbações da menopausa

....-._--------!;..-------_.__
.

--"" .._-_-------- _.._

0mDatilógrafa experi�nte R�"" � �\��L"I! ;'��
- ou prin.cipiante· !fr=:��

-�O. fácil escrever

RemingtonPort�til
�

-

l�.
'- .Não admira que a RemingtonQuiet
'Riter s�ja tão apreciada por. todos.:.
'j)e grande versatilidãde, propor
ciona uma escrita suave e fácil e

numa

'tem características que a fazem
semelhante às máquinas do tipo
comercial. A Remington Qulet-
iter é ideal para os datif6grafos

principiantes.
Teclado completo: 44 teclas em

desenho anatômico-mecanismo de
escape super-rápido e barras de tipos'
de ação acelerada - cambiador
simplificado de fita, patenteado.

"TabuladorMjlagroso't, exé/usivo
marca e desmarca a tabulagem
com um simples movimento da
alavancà - Cilindro mais grosso
para melhor alimentação do papel
e mais perfeita impressão.

/.

4 •• e é tão fácil de

_- duas qualidades
que se completo"!._

Rua Trajano, 18-B - tel. 3386 • Florianópolis
Travessa 4 de Fevereiro; 97 -. tel. 1591 - Blumenau

Rua Getulio Vargas, 33 � Joaçoba
FfUAIS e AGENCIAS NAS PRINCIPAIS CIDADES DO PAis

\"'�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO UlARIO DI S. CATARINA

,
'

llIlNI������:L����tTURA I!�O Ic,�Dq�J!'!9,fl$�l�AJI'��
, DELEGl.CIA FLORESTAL

I1YRTON DE OLIVEIRA .l\t É D I C O .' DIMATOB
,

• I RJ.;GIONAL ! DOENÇAS DO PULMÃO _ Ortopedia e Trnumatologla M:l:DIC� CI!lURGiAQ"ACOIWO" COM O ESTADO DE I 'l'UBERCULOSE Er-t'nterno por 2' anos do Pav,. Doença � ueóho�s - Partoa

I -I J .

ih-'
.

F-_" S' ,. - QpeUl�. - Vt.aII UJlD4LrJ••SAN':'<\. CATARINA J' ( Consultório - R. Felipe ao 'ernanulno imonsen ua
CImIO de 4IJ;eri'eiçoam.OJt'd e

A V 1 S O Schmidt, 38 te!. 3801. Santa, Casa'lde S�o Pau�o. ,longa pl'á.tica noa R08pitail d.
f Horário das 14 às 16 ho- (��rvlço do PI:of: Domingos I);l'"., .... , ••

•

I
A Delegacia .Florestal Regíena I, raso fine) - .Estag larlo do Centro ,I. Bueaos AmlI.

. -

... DO sentido dE: eoíbír, ao máximo pos- -.

.

Residência _ Felipe Sch- Ortopedia e 'I'raumatologia e do CONSUL"J'üRlO: Rua Felipe
'I

.

'-�,.) d idt 127 Pronto 'Socorro do Hospital das dchmidt, lU'. 18 (uili'Udú), FONiII!.ye, as Q.�·ell.UAUas e errubadas de mato, afim de impe- miut, .

8612.1 d t Clinicas- 'de São Paulo. H RAR-O dI Ir os ..tIDs reses efeitos econõmícoa e ecoló�ico8 que o 1: ai 15 i, llt lao-
..:___� '-.. '/4carretam tais prâtleas, torna PU'bl'I'CO e chama a ate-..�io (Serviço do Prof. Godoy Moreira ras.__. ... -

- Médico do HospitaLde Cari Residência: Avenlda Rio Br:;aD-
.

P�_..I .. ,�,

cOJ,de
todos os proprietários de terras e lavMdores em ,e- p���d: �eu d�:�:� dade de Florianópolis. ,eo, D. '�teDde t:"amadot-

",

$
';;&1, 'para a ex.igêneia do cum;,>rimentn do Cóàigo Flores- DflforníÍdades congênitas e 'a.tl Telefone: _ 1296.

�'.
,

'"
1 'om a'ltcced,êncía, a neeessâría licença da .autoridade

apressando, com sua quírfdas - Paralisia Infantil -

"-. � __

fI 'I c'ontríbuíção genero' Osteomielite - Traumatismo -

( ta
'.

. í cresta competente, conforme dispõe I> Cóllia-c Flores- Fraturas.,/ f
""':illi. '"' I .., sa, a edificação do na. J08*� MEDEIQOS

*'
,.' � "�."��' . �Ilf e,� seus ,a.r�lgos 22 e 23: respectívamente, estando os Hospital Evangélico Consultas: Pela manhã no l:'I()S VDIRA"

_, ftllIUIItIge ..� ftUI
n ra·,orel! sujeitos a penalidades, ,

'

.

'. pital de Caridade, das li às 17
_. WVQGADO ..-IIVlIU4Ilr� ruuv.,...

. REvLORES",IAMENTO de Florianópolis 30' horas no Consultório. C
.

/ 'F .. . ailll! POlt,.l 160 - lt..�a.

-.

I "'--�,!,êl' nOS ,lAI)�JOS
'

Esta
_

Repavtlção, pela -rêda de viveí]Q'S florsatais, em 're�::s:.lt;:�(}: Rua Victor Mel � Cata,iDa.
.,......,_.

" - " . :ooperaçao, que mantém no Estado. dispõe de mudas e ) R�sidênci�: Av. Mauro .lamo
_ »-C��OG���R.A /

R�'tt
- -ementes de espécies f�!)rest8�cl e de ornamentação, para

r ;1- 166 ..- Tele. 2069,-

"f' Especialista.em moiéstia.·d.ii:
,/

....

, .' I
'ornecimento

.aos
agrfcultorea em geral, interessados no

I
$ Seja a um só tem' s - A floresta sigm ica : Sel1hor.aa e viai urinárias,

»
� "" eflo-restarr.ento de' suas terras, SIolf:m de prestar toda $ po, altruista e prátí- $' fonte industrial; solo fer- Cura radical das fllfecçéS�.-T, �

$ � '1 ti' d gudas
•

e cronicas, do aperelho. '" . J,'roceder 'quennada ou 'derrubada �e mato sem solicitar, co. ''ii' t il ; erreno va oriza o; pro- eenito-urin;&rio .m ambol OI.
.

�.

,I Jrientação técnica .necessãrta. Lembra, ainda, a ,pessil:>i- $ Auxilie seu próxi- $ teção de mananciais, defê- 10::01.
• 'i $

"

b f" e t a erosãO' garan .Joenças do aparelho Di .....tivo"'_ Idade, da obtenção de empréstimos, para r�íi_órestamento mo e 'se ene icie 'ii' sa con ra '"
'

t do sishma nervolJo,
•

110 Banco lo Brasil, com jL'OS dE..7% e Prazó de 15- anos. $ também, ínscreven- $ tia de abastecimento do ma- Hodl\Ío: 10% á8'12 to ,21h AI II.'
I $ d h

. ,

$ teríal lenhos rre�essa'rl'o Consult,ório: R.' TirajentDI. '.'2'Os interesda�os em ...assuntos �f:orest'ilis', para a
o-se oJe çomo sO" o '"

_ 'lO A:.tdar _ Fone: 8246.
�

,

lbtenção de maiores esclarecimentos e requererem auto- $ cio do H o s p i t a I $ ao cónforto, à economia e ii ResiJbcia: ,R. Lacerda Cou, ,;..__;;_---- -:--------------- .
. . .

, $ Evangélico de [FIo' $ '5obredvência do HlJmem. t.inh1i, 13 (Ch'cllra ,do lI1.panhaJrlzação de licença para queimada e derrubadas de mato, _ Fone: 3148. .

devem dirigir-se às Agências Flo:..estais Municipais ou- $$$.r$�anópolis. _$$$:diretamente a. esta Repartição, situada ,�, r'Uà Santoll r

l)umout nO. 6 em Pll)rianópoli:;.
, Télef.;ne: 2.47U - Caix .• Postal, 39:5.,
Enderp.,.o telta-ráfico: Agrisilva '- Florianópolis.

i. C.
.

DR. HENRIQUE PRISCO
'PARAlSO
Ii_DICO

_nelu , .., Doopl de Se·
"oua - Clínica dIe Adulto••
CurlO �de Especialização no

HOlpital dOI Servidorea, do XI·
'tado.

(Se:-viço do <Prof, "aTi"n" ".
Andrade). <

.
'

C-onsUltas - Pela mllnbl no

lospit'ú de Caridade.
ÇIRURG LA G.F.RAL À tarde ihls 16,89 N.,.m rijau.

nO�IlÇ';8 d., S-enh.",nl _' Prprtn te DO consulU.rio á RUR N\I�"s
1.,>1';" .- J.;!d�i!'id"d .. !\IIpdj.·" "Ma.ndo r7 ESQ"lina de Til'll'
Conc'lltó-rio: Rua VitoT 'Mei dentes. T..I. 2166.

reles n. 28 ---' Tele!Qne' -JS07,' ltesidência -::- Rua PTeai�u.t.
Consultes: Das 15 �vra& �rr

.

:coaxti�o .44. Tel.: 1120.
<liRnte,

_

Residên�ia: Fone, S.4!2 BIL Jtl'L1Ó OOlN
RIIA' f\l"""onAn n" '71

ValRAI �.e ------UBlC'o ,...,...

. __ ,

.'"
CSPECIALISTA EM OLHOS

f ,()IJVID.o�. NARIZ E 3ARGA"'TA

'''II�\''m'. riTlal 'rRATA'MENTO E OPERA.Çl'lJl:S�l,�" ll' .

(Dfra-V.rmelho _ Neb�IIUllltçiu-
IfllL y.....) Ultu-Som

(T:ataDleDto . de sinoite ....

olfel'Mlo)
Ál1clo-retlnulcapia - Receita de
oeat.. - -"del'n6 "1I.lpamento
Is Oto-RIRolarJllltoloCia • *áJC4t

, DO Eltatlo)
Rodeio das 9 àa n hou o •

Jal 16 ãl 18 horaL
Conlultório: - Rua Vitor •• t.

:.Ies 22 - Fone 2676•.
Re.. - Raa sio Jore. IS -

r_ .1-4 �l.· '-

.

"A Soberana" Praça 15 de' novembro -, esquina

rua Felipe Chrnidt

DR. NEWTON
D'ÁVILA

DR. ANTONIO MONIZ
V. ARAGÃO'

'lRU RGIA
.

TItEUM,;'TOLOGlA
lIltopedl.&

��,-�uItÓrJO: .João Pffito. IR
DM 16 às 17 dlàrià'iiaenü,
Menes Roa Sábado.
R.eà: . R ...caiu'vlI 136.
=<''''Plf'- - 2.714.

/

------ - --- '

---. ...�---��..._._,,...,,_� .. ,-_.

o S S lDar ,k
VISITE A NOSSA

Rua Deodoro, n.o � 5 - Tel. 3820
.

.. � AI'VOGADC -

t ... �.> T�
'::o :.. .....:; '. _F"'-. ,�

,

, CONCURSO DE ESCRITUR'ARÍÓ: L-���'G'E'Meireles., 6.0, " '"

. Fleparam-se candidatos para o Pl'ó.xirftvt:õnêU;;-·' ,lONEl:: 2,�t}ó -
-

'.

. <1e EbcrituráÍ'fo do Serriço ��raL '. FIOl'idHr-p.úa;, -- ,:�7..h.',�
-�

'"
Tratar â hlo.a �; Câmara, 42. '.'

_. ",:;�;�'i�
____- - ''''\.�m8Q.'''''••''''.",,,.oo�••••''•••''•••''••••O�I ..�

.'

I � [,·'·_xpr,,8.S6' f1Jorianópolis ltda 1
I -� . li:1. /1'rlmsli'lrtes de Cargas em,Geral entre 'Flori�nópolis- Curitih:1

- Porto Alegre - São Paulo - Rio e Belo Horiz�nte
-

t

i Agências no' Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo até São 'i
I Paulo com o Rodoviário Rápido Riomar o

iI
r ,i:>MhTRIZ; FiJORIAN6POLIS Escritório e Depósito' Rua

I Padre Roma, 43 - Térreo - Fone: 2534 e 25,3 5 :
. ;I .1- ,I• End. Telegr.: SANDRADE ,

I
.

FILIAL: CURITIBA -._ Rua Visconde do Rio Branc:v, 932 ..; 936. i

,! _ :::::A: :::;:O::��3��R::d�:�I:e::��::;RA I,-
. :r: Vone: -2-3_7,?,3�X_}�l(?I\�AR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL - :

t' Atende�/:ll;�" -- End, Telegr,: RIOMARLI
( iI .. ,

FI�\L-: SÃO P1M1JJ�O - Aveniaa do Estado, 1666 - 76 ;
• • '. Fone' ::t7065lJi� End. telegr.: SANDR1\DE ;

t'*;
..

•
7 I
RIO DE JANEIRO -HuaDr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17-33 _I

i f' 32-t7,';,37 - �tende: (I'RIOMAR" '- End. Telegr.: RIOMARLí . i
'I BELO HORI;-;ONTE Avenida Co;;torno, 571 II _,

FONE: 4-75-58 - Ateride: "RIOMAR" i
•. ....

..�.a�""��<lt90"l9HO.O""••••••06�(1.!e:;.O......., ,.••,')........... !
!

",

I

Motor ideal para barcos de recreio e ,para outrGS barcos símila

,res, além de' explendido para mcJ,or auxiliar de b�cos á vela.
.::

. Co�pletamente t:quipad9, incJusive painel de instruI?�ntos,
. l!i:$pômos�para entrega- iroediata, -nos seguü}tes capacidade3:

.

- -�
J' •

gasolma - 80 HP Diesel
80 HP ." (úireita ( esquerda)

103 HP J> " /;
132 H.P " " "

5,5- HP
'Ii BP
35 BP'-
50 HP-
84 HP ---

,

!_.
GRUPOS GERADORt:S -' �'P E N T A"

Quaisquer'-tipos para entrega imediatéi _. Completo� --- Com
mótores DIESÊL HPENTA'�, partida elébica - r�diator: -_
filtros, -, tanque de oleo e demais pertences: a{!oplad?s. dire-:
damente� com flange elastka á Alt�rnad0r de voltagem -,
.trifásicos 220 Volts - com excitador - 4: cabo� pa1'3 j
ligação e quadro completo de contrôle; tl)dos conjuntas estãll

assentadQs sôbre longarinás prontos para entra .... em funCiOIlc:l-lli. ,menta.

�REVENDEnO�ES AUTORIZADOS PARA O ESTADQ DE
SANTA CATARIN.A '

MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias. 'r
Rua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço telg: CIp _R I M U s"

If Cx. Postal, 37 -- Fone 3362 --'FLORIANÓPOLIS
,ªê;dr§l@@êsI3êêêl::::JE!êr#lr#lF#Jr#JE-1e

"

L A V A N D O C O M-, S A B 'Ã O
.

Virgem I!specialidad�
,

� da (ia. WElIEL rNDUSTllAL - Joioville - (marca- registrada)
-

�

. .i "",

economiza·1e tempo e dinbeir,o

I
-

�
- I

J
_ ....._.�---"' .... _ ...._.�--�_ ..... _._-- -----.._--- �._- ----.. ,.-.__• __.-_."---_._-_. • • - --------�-_ •• - -:- ---_._._--.,.....-- o __ -:--__ • __ � - - __ . _ ._ .. _�-..;:_--,-� -_.__ . -_.�--_ .._- - - -�--'-- -----...-- .. :....

"

. � DR. �. UlBA.TO
-

PILHO
Doenças do aparelho reaplraWrlo'

TUBERCULOS.
.

'RA:nlO..G�AFI�·E RADIOSÇOPlAl·.. ''7'-;:-: tros' PULMõES .

""'1"
.

'bru,r.:•.do Torax .-

. Formad" pela Faculdade N.�h'
. nal de .ldedidna. Tisi'ob...ct"ta -e"
'fisi-ocfrUrlrlio do lloapUal' S&- �

ria Ramos
Cii.r!lo ,de .eep'éci.li7.a�io pela
�. 'N ... T. lllx�iJJterno e EX-Iu,wt.·

,,'" ,W1te oI, Cira"ll:'i-a d�, Ir r,,!. rlr.o
.. :.' .

�, .' G�tl11'a;�e. ,CRio).
'" _' ·GOll'l";< "-4111,]1_0 'Squmdt. 58 -

;', Folfe 880�, 'f'
" '-

I • 'JA_I){te--ie� .h�ra "mare,Bd 3,
.

. &la,: .....,. -Ru.. lilltllve. Junit'f.
{O - I'OD.':' na.

DR. EWALDO SCHAEFER
(CUnia -.Midiea de Adultos

e CriaDças,
Consultório _;. Rua Vic

tor l\1e.irelles n. 26.
Horário das Consultas -
.8 15 às 18 horas (exceto

.. a01' �âbado8).
, Residê�cia: . Rui Me.110 e

Alvim, 20 --·1.'el, 3865.

·DR. W1P,MOR 7.úMER
�.GARCIA

I)Jplomado, pela Faculdaae Na
�tonal de �dldDa da Unl"'er-

..Idade do Bralll ,

�J:4n1erno .por éoncarso ela Ma'
. tnnhláde-::Elcola
;Servlço do Preif. Octávio Ro-

,

·,ddpea t,lma)
,

.

.

�l[·inte,rno do 'S<!rviço de 'Clrar
da do Hospital I. A. P. E. T. C•

do R1G de J,'meiro
\{édlco dr liolpital de C.l'ldad..
'da Maternidade ,Dr. Carl"a

Corrêa
[JOENÇAS

-

DE SENHOBAS -

PAR�O� - OFERA�OER
J:'ARTO SEM DOR' pelo
método psico..profilático.
CeDs: Rua-".João Pinto n.

,10.4u 61,00 às 18,06 horas.
Abllde eom horas marca

das - Telefone 3035. '.
R&Sidência: '

�lta � GeRlul1 BiUsnCOlln n
•-

'101.

(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�"--�--��-I o� ;lIÍaior fesertu do londo_, o'

'.1'1' -,- 'C·,:,
-, .� :1'"

._" -'f'... "

,'�'
.'�' 'I ., .-",' '18'.'-i .,.• ',�I:,-

o Saára 'estend'e-s�
.

do rios Senegal,' Niger e Bahr

, '.
'.

:.:
�ale do' Nilo, ;0 Atlântico, El..:Ghagal:" Com uma su-

,
.

do sul, das montanhas do perfície de ,6,3 milhões.' cJe

I
.� -

- Atlas e da costa da 'I'rípo- km2, é o mais
..
vasto c'.eser-

.. c�
.

i· litânia até as margens dos to' do mundo. Sob o ponto

I c

o MA1TUZ �,Rua:f&li;Pe::ScJmiidt,'33 --�IAL -,Rua Cons .. Mafra, 2 I Po-r CrS 3-0 0'0_I 'F�oiianOpo.lis - s..Catarina' i
.

. � lU
I
...

.. ..
.

'

!

um - Camà ..Drau'o.

, Ferragtst.s,'�1mpmtadom: ;.. -Alacado e -v·a r ej o ! , -
, .:.,

I
. Consagrada pela fama, pelo 1 confôrto e pelo manejo

_ ".
: a preferência dos' brasileiros.

VARIADOJj.�,€QMPLE'P0·sdMmENTO DE ARTIGOS SANITARIOS ! Elegante, durável e útil colmo nenhuma outra, a

.

':DAS MELHO:àE� .'MARe�S PELOS MENORES PREÇOS i � �p�ltrona-:cama Drago é indispensável e insubstituível.
� Comoda e' confortável quando poltrona, acolhedora ,r

'I'
-

,� :maéia quando transformada em. cama ...
. . L:- B.AN�m-c)S - �V�.AT«i)RIOS - BIDli:S - BACIOS, -

_�
A Modelar, distribuidora dos melhores produtos

i
'

.

__ 'SA1!IONETEIRAS - ETC. -
O .do país, orgulha-se em lançar agora, uma venda espe- África Equatorial Franca-

I f_"�" ,i_ '-.H41!'::-'- ;... i. .' . cial das famosas poltronas-cama Drago, mediante a in- sa, As fronteiras dêsses

,� "Ir.tr!l1?h�: de- eôres'JlIata 'r�àlçar e dar mais beleza aos ambientes !

,o "si�n�f.icante entr:da de Cr$,3º,OO e o restante em 12 sua-

_ .. V1SSlmas prestações mensaIS,
..

o
'.

. TO�Pi{EiRAS � éromadas, ·niqueladalS .� 'símples+-' Grande variedade ! � ,- Não esqueça", Apenas, 30 cruzeiros: de entrada B R I T TO'.

,
' '.',

.. '".. "

,

'

, para comprar Iagora, na A Modelar, a famosa e confor-
.

- O _,

PI'AS - d� fen:ofe�altado'9u aço inoxidável de todos 0& tamanhos c tável poltrona-cama Drago! , ,',
Alfaiate do Seculo

.) I
.

Mas,' compre logo, porque o estoque durará apenas
-c, �UVEIROS - simplWou elétricos automátíc<?s - Ultimas novidade�! '�poucos dias, \ .' -

'

X X .. .e numa cadeira instóvel e'

I
' � difi-cil tro.boI ho)'. Mas, numa

,

.
P.:RM:A:RroB -.:.... madeira, aço. Ou plâstícos em belíssimas' côres "[ P A R T I ( ,I 'p A ç A- O

Rua Tiradentes, 9 ���������f�j�1 �:us f���
o c . rCAMPANBA, DJr::EDuCAçaõ,' )(Jliares rel'ÔQ a comodidade

'BANHEmO . I I :'LORESTAL . I Il'ecessária ·'par.crpradlJ,:di' ma.is
_

...

S:-PaL�� -.O,l)1áximo em confôrto e utilidade!
_

'

João Lemos. I Plantandó Eucalipto, den- I -e

melhor.. .

...-..:.
.

'

"c

I t I tro ,de 5 a 7 anos vod ter' I
. ..._.

o
Reún.e,'S 'peças �m UM:A SO'!,� _Ban��ir� Bidê, Lavatório, Box-chu- J .. ,

Se��,or'� -, �\ ���r:=:�a= -n;;e!lIle:sl II?''1' MICTÓ'DIOS 11'\" 'de
.: ··

"

,�r. p!l.lncipam ,aos "parentes e pessôas de suas relações ,'anô. j' aé\'vlrá paN.poste e I
'

'�'"
'. ...,.'� .IIIe"C'entr.o ",,' canto _ Vârios tamanhos I .... . to e doa 15 aoa 20 ,I ,�'

..-'
.

_

' �
"

" � ,LV' ! O nascimento de' seu filho PAULO ROB.ERTO, ocorr ído ••gamen
' .'

.'.. ..

__ I madeira de construçio. ,I
.

l� - CAIXAS DE DESCARGA' .

D
�

b
'

b A i I' no
.

,:�a 18 do' corrente mês na Matern idade dr. Carlos I Se 'deseja reflorestar, cen-, I
•

• >

•

• -s, "', ""> -:� un utir e so repor - Diversos tipos ,Correá. I suficiente' para dormenUs e I .', MO]), 501 .u" ,

o
_. --

.

,. .... »-:

I ,.. '1 I sulte antes o "Ac6rdo Fio- I, '''Super'' -ti Ii (

I LADRILu'OS"E A' '2mT�''fYna;,n o, Plarianópolis )8-10-195:
• "

.

I I" I II L -

.

ü'
" LlV.L.I�VIo7-� Gl'ande variedade de côres -

. reB� •

'

....
_'

�
_ ,

. '
. .,,/�.... ,'l- '. IIS'ndiC ti; dos lr<iba�hldores CBCBU ...

,

'o o_r;sOtf�lhpreSentado eÍlurti,gos- 01 A3S (,'ulo Irias Graflcas Pontualidade -�,.,'. ·.ir�fl,ex'\'-
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de vista administrativo, o' territórios não Sã0 todavia
Saára depende de 7 países : I bem de.Íimitadas. em certos,
França, Marrocos.c'I'unísla, casos são até contestadas.
Espanha, Líbia, �gito 'e S'u- Asssím o Marrocos vem re

dão, Ainda que o S�,ára clamando para si à Maure
Francês (4 milhões de }I.m2) tania e a região de Híndouf
seja parte' dos ter�itórios I e, Co�omb�échar, ,e�quanfranceses ultramarinos e to a 'I'unísia, a Líbia e o

que suas caracteristíeas eli_1 Rio de OIH,'O têm: preten
máticas lhe confiram uma: sões sôbra ãress admínis
certa unidade de fato, essa' tradas pela França.
jamais foi consagrada no

I
1

plano administrativo. Na I

prática, o Saára f��nc:ês se'
subdivide em três partes
que se ligam. i"e'SrYecti�a
men te à Algéria, à África
Ocidental Francesa e à

NUM TRONO INSEGURO
É DlFIC!f REINAR .••

Revendedor autorizado:
HAVIARAS & DIA. Ltda.
Ed., Parthenon - F.hn·jnnó-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Angustiosa Situa�ã8- Dnrante�� :Dias e- -Noites
FALTA DE LUZ E E�ERGIA ELÉTRICA DURANTE MAIS DE SESSE:NTA, HORÀS! ..

- A CIDADE INTEIRAMENTE PARA�IIADA Imprensa e-Rá�
"�io� Indústria e Comércio e demais atividades em situação angustiante. - Os boatos/circula,ntes. - Afin�lf a quem cabe a culpa!

ma para refrear sua desme- J curia dos que a iargnm a' Ainda outros falavam em feito. Um isolador partido _
O famigera'dô

dida ganância.
. �.

toda a sorte. má infringindo I sabotagem, dizendo que a1-, na linha de tr�nsmissão. nada diz,
.

..

Em todas HS residências, lhe amarguras e decepções. guns canecos condutores dos Momentos apos. a luz che- Assim, os pcejudicados
velinha acesas, velinhas pe- Então; começaram os boa- fios haviam sido alvejados' gava ! que se danem ....

querrinas, ruínas, que se tos a circularem, desde que. na estrada por desalmados E tambem o próprio 'sõl, E aí está a reportagem
consoTI?em em meia hora, nenhuma comunicação da- ou caçadores inhabeís rompeu as nuvens e chegou' d"ü ESTADO", com deta-
apenas; acesas ! va a ELFFA sôbre a situa- Enquanto os boatos cre- com a ELFFA. lhes, crítícas, eomentãrjos

.

Os aparelhos de rádio', ção. Não havendo imprensa ciam e diziam-se coisas de . A chuva cessou por ínstân e tudo mais. /'

mudos, como coisa impres- nem rádío.vque estavam fo- toda a sorte, a cidade con- teso Com-ala, comprimos nosso

tavel, irritando ainda mais ra de toda a cogitação por tinuava no mesmo impasse Mas; já o solse escodeu.; dever.
.

os nervos da gente. - falta de luz e energia. a Em':' terrivel já irritando, a po- Vai chover mais? E.estamos satiafeitoa.
A chuva contínuand., sem prêsa bem que podia afixar pulação, prêsa que se en- . Parece. Peio menos. res-

-

.
,

intermitências. cartazes nos legares habí-. centrava de forte

nerVOSiS-j
ta-nos a. consolacão da ha-

A noite inteira, novamen- tuslmente mais frequenta- mo.
'

ver força e luz, 'eá da ter':
te sem luz, sem esperanças dos, () que não o f'ez, Terça-feira a ch:,;va. des- ra. Esta pode ser man9bra.,.·
de que ap�recesse. .. O boato de maior sansa- pejou catadupas dagua, che- d� pelos homens porem a

.

Ate os fósforos, crdíuarts- ção e. que se espalhou gando a- transbordar o rio VI·r o sol e_ cessar a chuva,
simos como_ and�m .:_agora, por todas a cidade, desde os da Avenida Hereilio Luz á nept .os homens -da bo��a .

sem excepçao (iI:' marcas, morros e favelas até os certa hora do dia. I
atômica, nem os do s?teh-, .

tambem tomaram parte na clubes cafés e logares pú- Trovoada forte e o leste. te russo tem a menor inter- D 22 CU P)
,

'. - .

:l 1
.. "'< I f

�.' amasco, -

agonia, nao rrscan: o ii . e,:,e plícos- como nas próprias comandando furiosamente a, erenCla.,..
.

.

_ O Ii I 'd .... d ..
camada que envolve as cai- casas de família era de que natureza revolta I Para terminar : - Nao ha I

H etl a. �alOrIa 'dO par-
-

.

f' d h Id d . '.. .

.

f lt amen o SIl'!O C011Vl ou as
xas, so ren o a urm '.� e a Usma de Capivarí resol- A Companhia do Corpo de e erro sem causa.., N

-

� u id . d'
intensa da temperatura. vera não fornecer mais luz Bombeiros Ida P..o'ícia Mili-I No caso da luz, por exem- açoco.; !l.I as \l}l�n arem}
Mais uma noite pavorosa, e energia a Florianópolis, tal' de quando el�l' vez era: plo - falta uma linha de seu proP1:fI? secre .arro ge�a,

.

d d f' G
'. - "... 1 I proteção á rêde para a para verr icar as -acusacões

a e segun a erra, enquanto o I ove1'110 nao lhe solícitada p�ra atenr ("1'. a .
.

!, .,
• •

n .

de 'que "a Síria estaria pre-
Terça-fejra, ama!lhe.ceu pagasse o. que devj.� e cuja J

invasão das �uas e� par- oportunidade '. substituir a
parando a gue,:�a. Disse

sem soluç::o de contínuida- Imyortancla sobe ja a mI- tes �als baIxa da Cidade. Que, pIfar.
.

Akhrall que <) sr. Ham�ars
de qua.nto a luz e a �}1uva. lhoes. Um dIa tre�end&'ll�nte as- ClllCú' anos .do g.overno kjold 'poderá pe11correr to

.

A CIdade e�tava Ja pa1:a- .' .
Outros. negavam_o boato,. sustad,or, alem da falt:t-. Ilb- Bornhausen. MaIS dOIS an�s da a Siria e ver tudo des-

lIzada, sem vId3-' �em ,açao, dIzendo. q�e tal nao era a solu_ta da lu�. ·do go�erno. Lacerda ,e a ,h- de qUe inspecionem
I

tam;"
sem nada a 11ao ser o so- causa e sim um grave de- Sao exatamente 15,30, nha nao fOI constJ:luda. bem a Turquia n Isra,el
fri�en.to de Sl!ll, população feito na linha transmisso- .Chegou a notícia ·alviça- .i\lé.m disso! 'quanto a;os Estambul, 22' ru. p;.) _
bOlllsslma e vltIm!-l. da m- raso relra::- Encontranno (i de_; p�eJu�zos so�rI�os' peJa In- Com o \flescobrimento;de

dustna. C?merClo em geral m,ais oito' cadaveres -aSCM
e aos./artICUlare3? Q,!em os de a 89 o numero d� murtos

Pfga. A ELF:Jr.A. Nao srs. na ca.tastrofe ,ocorrid� d.O
Nem �en�em nISS;). E. por- m'iqgo, com. o e�press(} do
que ,nao .

, .. ,. oriente. Altem disso, cento e
Porque a �LFFA e a, um- vinte pessoas ficnram fe-'

ca companhIa em todo o rillas
-

mundo, q'ue só tem DIREI
TOS.
No contráto liib .ha c,lau

sula alguma que a obrige
pagar quaisquer prejui�os ...

O Consumidor está <lheio
(Ie deveres e �brigações.
.Quando não' .paga no dia,
Hem a luz cortada

Para religa-la, paga VIN
TE E .CINCO CRUZEIROS!
Agora, quanto a ELFFA,

póde ;deixar a Capital intei
ra sem força nem luz, um

riia, uma semana. um mês!
Nada tem com isso.

Milão, 22 CU. P.) ..,... O
campeão ,de automobilismo,
JU2,n Manuel F:tngio, p!lrtl
cipará .do grande premio de
São Paulo, á primeiro de'
dezeinbl'o proximo. A noti
cia foi dada hoje pell1. as

sodação dos grl1!1des prix,
com o pormenor de, que
Fangio pi'lotará 11m, carro
massera!ti de tres litros.
Tambem os vohntés itàli
anos Giorge Sacar1atti, r:or�
redor Manfredini � Arman
do Sampiero. Bel!'! como· o

frances Louis Chiro'lJ, cor
rerão na capital bândeirante
com carros masserati: Ou
boo 'italiano, Gino MUlJaro,
pilotará um;:t ferl'arl.no graIl
de premio de São Pe,uk. '

�Florença, 22 CU. 'P.) -
Julinho, o famo�'o extrema
dirertà brãsHeiro' da . Fio
nmtirra, atingido -pela :'gri-'
pe .a.siatica, está eausi1ndo
grande p·reocup�ção a §.�u
�lube. Os ,dirigentes da -Fio
l�el1tina mostraln-3e alarma
do's, porque o. atucante, que
acaba de J'éceber ordens do
medico para permanecer -re
colhido ao- leito, fora vaci
nado, á tres semt.nas, junto
.com todos o� componentes
da equipe .

Paris, 22 (U. P.) - O
presid.ent.� Rene Coty pediu
ao ex p�sidel\ite do conse
lho, Guy Mollet, que volias
se -a procurar a form.a�'
do, gove.rno, .,Mollet aceitou
a tllrefa.
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: MENSAGEM AOS
COMBATENTES'

'Domingo, dia 20 do cor- Amanheceu o dia 21. Chu-
rente além do mau tempo vos0, 'triste, car regudo de
reinante, a Cidade amauhe-" nuvens ameaçadoras.
ceu sem luz. A situação pêrmanecendo

Os primeiros a sofrerem inalteravel.
uma enorme depressão- e As Faculdades, o Inetitu
queda em seu comércio to- to de Educado, as Escólas,
ram os cafés da Cidade. desertas, pois, além de tu-

O dia inteiro fo!. de chu- do, a Asiática estava no seu

Vil, e de escuridão. ambiente para aumentar o

Movimenta-se a ELFFA número' de griparias !
e manda .turma de trabalha- Os jornais diários com as

dores para os matos f! ba- máquinas e linotipos para
nhados, para que fosse 10- lizadas completamente..
calizado o defeito na linha Estradas e ruas enlamea-
de transmissão. Baldados das e em alguns trechos mes

todos os esforços. mo da Capital, intransita-
A turma composta de va- veis.

rios homens. á chuva tor- As padarias êletrícas não
rêncial, subindo e descendo forneceram pão 5, popula
postes, testando tudo,- "nada ção! Paradas tambem.
conseguia. Absolutamente, O comércio, morto trís-
nada. te, sem movimente:

.

Parecia um éxtrariho mís-" A luz e força, nada, ab-
tério envolvendo toda aque solutamente nada.
la-busca inútil, enquanto os Nova turma subatítuío a

homens dentro das matas, outra, cujos homens esgo
tiritando de frio, mal ali- tados não podiam mais aten

!pentados, cansados, já não der ao serviço ing-ratú pe
�biam mais que fazer.

.

las matas, morros' e pan
De \quando em vez. os tele- tanos da estraoa.
fop.êmas trocados erttrf• es� Novas buscas 3 novas.te-
,ta Capital e a turma de' tra- cepções.

.

balhadores para saber em O defeito não aparecia.
que "pé andavam �f', coisas".

_ Assim. fo'i todo (} dia, (o
.

Nada, absolutamente na- segundo), de 21 do conen

da - l'esondill;m pelo fio. te !
Não< encontramos o defeito. Veiu novamente.a noite e

Temos testado tudo. a luz ainda desafiando to- ..

Temos batido a mata em dos ',os pl"Ocessos técnicos
ais 50 quilometros. dos engenheiros c pessoal
A chuva continllava, im- de _serviço.

pi-ec:lo'sa, encachoante'. em As indústrias ele toda a

toda a zona -auI do Estado, �spllcie I-paralizadas c QS
local onde está esLendida. a operários sem trabalho 301-
-linha de trtmsmissâo que gum.
vem de Capivari, dishmte Os problemas rlúmésticos
quasi 120 quiJometro�: de ,assumiram aspéto pertur
fkrianópolis! _

bador. Nenhum fogão eco-

Veiu a noite de domingo, nômico,' nenhum aparelho
Triste, chuvosa mergu-. elétrico em fun�ão !

lhada eni trevas comp1etas. Recorrem as donas de
Apenas. algumas ligações càsa ao carvão e ao alcool

de' eme;rgêll1cia. 'a.prov,eita- para 'iogt!feiros já despre-
das do Motor-do Largo Fa� ,zad,os e fóra de_ uso, que Em grande furo de -reportagem, conseguimos este;; mara-
gundes, que absolutari:le�t1l voltam a p.ré:star se..rviçó; 'lh f f' d FI

. , I
' I

. ,.

não cOl'respondiam as l1E:ces- O it'lcool ao ,CllstO gt;- 13 VI osa otogra,Ia C i' OrIanOpO is noturna, nestes u tImos Olas.

sidades 'tI'tgentes, a nfc 'sér cruzeil'os.a garrafa', ve.ndi,do, .'

parte da.rl_!a Felipe Scf:midt· .nQs. �rnu!.zens.-e o carvão, R O T E I R O 'D O S H O M·E·N S· DEate os Cmemas. (exlstmdo mUlto pOllCO), I

,;��:��;��iII:;iiii�!�.��f{rJ!Ji�i4��i;Ji?;·,Do iI10'fpgdllnLg iS Pell,s 'O"rdl"d,S' dOS-P-r··e'S··,IdIIOS··ros da ltlffa. ' , �om2rJ.a .prQv�d.e..llcJa alguo: . ,1 . ,tUU U· H b �U d U Uu U ....
.

. U ..

�
. '-1' __

.
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AMAN_HÃ:

. O preSidente ';Juscelino,
KJ-bitschek enviou, ontem
rp�nsagem . à- IDederação
Mundial dos Antigos'Com
batentes, ao ensejo da VII
Assembléia dos Veteranos
d� Guérra, a

.

reunir-se em

Berlim, no próximo dia 28.
Após outras_ considerações
sôbre o significado dessa
reuni'ão, 'conclui o chefe do
G�vêrno:. "O Brasil, que
participo'U do. último confli
to mundial, onde muitos
dos seús filhos pederam a

.
vída no. campo de ba,talha,
sente-se honrado em estar

presente, por 'intermédio do
Conselho Nacional da As- .

,s?ciação dos Ex-Combaten
tes, a um certame _.de con

graçamento cuja fôrça espi
ritual transcende os' inte
resses P9líticos'.:e, materiais

: e coloca o homem na sua

verdadeira posição de ente
superior, capl:!_z .de sup�rar
ódios ou ressentimentos e

de lutar, por um mundo
melhor��.

" vistas 'com histórÍas em qua-
... . .,0 drinhos e, de vez em quan-

'Sem instruç80 e estímulo moral, o menor- :lband'onado do com sacrificio a.sdste

faz um es'tágio nos bares e nas esquinas ant.es de atingIr a me- :; filmes' com os "ulOcinho's"

lo , do Oeste americano e, reu-

ta fin�l da juventude ·.ransviada: uma célula sórdida numa casa nindo os compaüheiros às.

,- i caladas da noite, brinca re-:
de presídio - Histórias em,' quadrinhos e filmes com "moei.. !; produzindo � qu�e viu no-c,i-'

�-

h" I t ,. 'd' d
. . .

I � nem� e o que léu. nas; r(?vis-

,�
n os comp e am a- 'i;;rage la a CrIança sem ar, sem rumo e • tas, comprad::>.s 'multas vê-:

�., sem espéranças _,_' -J:,re.pà.ra':se urna juventude complexicada,' � zes suprimindo �té' a prô-

,� h
- ,-.' '1 '

,
pria comida.

,..

_

-

C eia de problemas �;coÍl,fusãr Vm pOUCO da história triste dos o olhar inseguro dos me-'

,

m,e.n�no"s, ql!e v.endenl: f·",io.r:r.:·adinhO," na' figueira e -fàzem "c_ha- .

I�
ninos do "torradinho" .}·efle-

,'�. - -. tem nítidamente 08 comple-
crmha nos bares e caIes '. xos que vão' -acumulando,

. . .()"'�)'_'()�)'_'()�d...()'_'()�()_()'_'()'_'()" bases para uma juventure
Reportag:em d:e ção dos jll1;eninos . que pel- do r0l!oo·e·idb'jôgo. 'Exemplo cheia de problemas e' con-

FERNANDO _SOUTO rambulam pela cidade. ven- I
típico

_

d�ss'a '�,recuÍ>erJção" fusa con'sigo mesmQ. An-
, .

MAIOR dendo "�orradi11ho", s�m i é o SAM, no Rio de Jar.ei- dam descalças, vestem uma

Num ldla' qualquer do chance para freql!en�a,l'em 1'0'. camisinha rôta e uma cal-
mês de maio de 1956, de- .uma es!!ola, receberem ,a "Mocinhos" e HJSTO'RIAS cinha í'emendada, muitas
sembarcava de um cami- educação� adequada pára . não sabem siquer assinar o

nhão, 'vindo. do município Ges'liá-Ios:;{lo caminho que
EM QlJADRINHOS ,nome, têm vontãde de fre-

de Lajes, -

um -pretinho eón.. os Vl'lÍ' conpuzindo, rápiga- Senta?o l�um. banco a quentar a escola, de ser gen .

tando apenas onze 'anos de mente, pa1<iI, a sordidez das sombra-,da' fIgueira, como te" mas' tudo não passa de
idade, órfão de pai Que p,dsões. Muitos dêles têm I faz habltualm�nte todas �s um desejo' utópico; 'Eul'ru
veio a Florianópaiis traba- pai e mãe, que trabalham II ,�ardes, o repolrt.et', .. OUVIP piam objetos de SOIl'H�nO& im
lhar para manter a mãe e normalmente, mas não he- a!entamente '1 hlstona 1'ra- portância dos próprios com

mais um batalhã0 de irmãos, sitam em iogar o fj.jho me- glca do.mepor. abandonado panheiros, no treino fnglô-

I todos menores. Bateu às por nor na rua ao invés de ' em Fl,onanopohs. Um garo- do dós futuros -rOllbos e 'as
. hs das ca'sas de famílias e, mandá-lo � escola. Outros I to ,�Ploxi�1p1l1e oferecendo saltos, aproveitando o so

'dias seguidos 'procurou em imigram do: Oeste ou do Sul o torradmho e. ent�hola- no .da vítima que' dorme
'vão 1 emprego para finan- e, na tentauiva de encontra- �os conversa. ,vle.ra � Ca- numa escada ou num bánco

I ciar a subsistencia dos seus rem um meio de vida, f1- pltal cOh� mUltos �os s�us de jardim. Esses desajui1ta

t Não encontrando, foi arrasta cam expostos a toda sorte tompan eu'os, d� ,desdIta. dos, consequência do, 110SS0

<lo para o trabalho natural

I
de vícios, se COl'l'ompem e

orme n�m_ pe �e _ escllda.e ,sistema social. percorrem a

.1�s \mendres abandonados, 'se tornam em indivíduos
suas refelçoês �:.;;''lo restn- estrada aberta pelas fal�as

em nossa �apital: vender o nocivos ao 'Estado à súde- �as a J:_lll�h,es I:fPlclús, q�an- dos planos, recuperadores,
indefectível "ton' adio 110" dade à família e 'a sí pró- I

o o m eI�o a: um pao e

I
ating,em os presídios, saem

aos casáis de namorados que prio�. O impacto mais vio- J
uma lar.ap.�arla ,ql�ail1J? o ta!vez, piores do que para

trocam juras de amor sob a lento -da Bata-lha tra"ada 19anho dra1l0 l?eJ mlte esse alI foram e são c\!llsti!ntes

figueira. Muito embora ho- muitas vêzes (!om desesrêro' uxo para menmo yobre_ e encargos com sensíveis des-,
E D I T A L N.o 9 je já possa pagar dnco cru- pelos menores abandot1ado� aban.�otnado. Slll�St fllstraçoes pesas ,sem resultado algum

D d d I t d AlfA d .l' Fl'
.

d'" d' . ... . .' conSlS em na eI 'lP'a do re- !Jal'a a N
- ,

e 01' em o sr. nspe or a an lega ue ()l!'la;;, zelros ' IarlO::' para Ol'mlr repercutIra com m:lls ;utelJ.-
• _. ,açao,-

�:S�;�s�!:zà;e1l���i�;'d�a������c:r�:��e��r��e;�:� 1!C�Ii!��r;�ã�ué:01������ ��d���s,n�u:s;�'�iUJ: s����� A T R I B U N' A.
per um cidadão caridoso) o tal' legiões de jove�Js trSl1S- "

1as em leilão (3.a praça), mercadorias estr,angeira.s de t' h d L' � .

d T Ab 1 o
'

pre In o e' aJes llormm ao viados, oferecen 0, não uma emas so re a,. mesa o . sa catarir.tense aparece' com
'

que trata o proçesso nr. 3.401, de 24-7-57, apreendidas �'ele�to, nôs banS0� frios do educação _ideal à l'ecupera- número .de· A TRIBUNA, esplêndida feiçãó: noticiá:'
cQlmo contrabando e abaixo especificadas: JardIm bu em. pes de fsca.;. ção. mas, muito pele contrá- . semanário que acaba de .

f t
.

d .,

11 litros de uisque, em garrafas, das quais 2 marca- das, perambulou pelos cafés rio, verdadeiros antros onde .

.

' . -.
.

. :W, ,,9'?' ,()" arttgQs. o,utrma-

pelos ba.res e por amUen- cresce com a miséria a re- s�rgt� em_ Blumenau? sob a nos b,?nJ: lançados, definin-Ballantine',g e 9 maxca Smuggler - escocês. tes escusos e hoje, com doze volta <1os I'que foram "re- dtreçao dos srs. Genttl Tel-
. do suaó ór.ientação política

78 puloveres dei lã em ponto de meia ou malharia - anos de idade, já �e�n uma cu'perar-se" e saem autên:' les e Evilásio Vieira. ! sem ambages, magnifica a-'
de fabricaçãó argentina.. vasta cultura ,de VJ.ClOS, be- ticos profissionais do crime, a novo órgão .da impren- presentação material.

Alfandega de Florianópolis, 22 de outubro de 1957 be os seus tragulllho� de . ,

"
'. T' d 1)

, i João 'Frederico Kacher "cana" fuma jogn em sín- DIA DAS NACO-ES UNIDAS
:razen o por em a uma

'Preparador do Processo .

'1'
tese: �orrompeu':s� dG cor-

.' paráfrase .�a , d�f:i11;ição' d�:,
po e alma. ..-

"

I Democractao ',in�iràda'na
Frederico Platt O drama vivido por ê>]se .' de Lincoln, 'no""campo de

,-

-

PreparadQ(l' do Processo menino representa a situa-
,

.Em comemoração d� data de a�ivers�rio da ONU,. ,Gettysburg,.� A TRIBUNA.
__u ..u_ ••• • ._ .. • , �.---..- .............._

• leah�a-s.e'.por cola�oraçao entre.a Dll't�tOtrla d:Cultura _ "JôrnaC;do .pqva,: pe'lo''- - - - - -

-L-
- - -

-e-
- .

-l;-a-�
-; ora

-A-
- - - -

:O'm-
- - - _r_.

-aor-
-�

-n- hh'-.��a-· , .���� ;3On�l1���:oS:��=l��::;i�c: ��I��Sh�:� seS:�f��in�� f:X:�� �a�di�f���ã}s��
- �ma palestIa sôbre O assunto, o professor Geórge Agos- ,jornai4fmo 'bt'ttnÍeitauense�,e

" �ER'A' LEGAL O AUMENTO 'DE ENERGIA EI ..E·...".R·,ICA _

tmhÓl da SIlva.,. ,:. barrigà-iverde;';' ;:" . j

�. • J, . � Igualipente na Casa Santa Catarina e a partif do
. ,

"

�EM FLORIANO'POLIS? 1- ' �
.

� dia 24, r�\éÍli.iaf-,se-á ],lma exposiçã�o ilu�trativa
�

do 'tra:'.
E' OGOVÊliNO DO

..

"E'cTArtO Q'.VEM rfl
..OM'-PR;./J': ·

.."E1\... 'i'E"R' _ '1- ba���.das�Naçõ�.s:tJnida�, a, gt;?� se> J��terá ���t 11°
" .';'::' U L1. '1. tl. . hOl alIO ,da:? 15 as:19 horas mclusIve saba o e domingo.

,IA ELETRICA !
.

.

-

....<."
. �

. A eí1trada é franca, não sendo expedidos convites
•.

, ê.e.�A�L
.

...

Fí�l:ianÓpolis Quarta-feira, 23 de Outubro de 1957

R I
, r·

Falando sôbre o dinheiro.
r

Que notável bx:asileiro
Em Laj-es esparramou,

FREN_'!'ISTPi. conceituado,
Gesticulando, exaltado,

.'

'Entre, aplausos afirmou: .

- "O' bendito o que semeia
Cheques, cheques a mão cheia
E manda o povo gastar,
O cheque dado' em excesso.,
E' 'sábio, novo pro�esso
Para subir, conquistar •• ,"

Ouviiido a conversação,
Tão cheia· de animação,

'

Um eleitor muito eSperto:
Disse, rindo,' a velho amigo;'
- "O que êle diz, não desdigo,
E' moderno. .. pois' tá certo! .. ,"

JOÃO DA ILHA

"Fô_lha de,
., ,._: Bigúaçúrr ,

. : >Recebem;09 . e agradece
mos- o 1.00 número de "Fô
lha de Biguaçú", quinze
'<nário bem feitd, que acaba
'4,e aparecer so'l>.� direção
:dós srs. Ivo Gandolfi.e adi·
lo i, ;SO�(t; . .f1,qtlrêle como>

.

,

-, .

'.>;,,'. \ ... /:..., ..... "
--
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