ESTOUROU A BOivjíBA...

LIDERES

E

BANCADAS

—•• •
Voltou a agitar-se o plena- prefeito Xavier e recusado por
rio da Câmara de Vereadores amnas as Dançadas na Câmade Imperatriz, com a bancada ra. Graças todavia a manobra
do MDB e parte da bancada da habilidosa o prefeito conseARENA contrariando a deci- guiu que dois vereadores de
são de seus respectivos líderes sua ala — Olívio Viana e Alpara aprovar pedido de suple- vina Fortaleza — subscrevesvnentação dò verba feito peJo sem um pedido de volta da
prefeito municipal e anterior- matéria para novo exame da
mente recusado pelos mes- Câmara; os dois edis foram semos vereadores.
guidos por seus colegas PeTudo começou quando um dro Ribeiro Gonçalves, Nelson
pedido de suplementação cie Martins e Francisco Paula, do
verba de mais de ura milhão M.D.3., e assim ficaram em
de cruzeiros foi pedido pelo maioria no plenário, contra a

DESENTÉNDEM-SE
i

posição assumida pelos vereadores Remi Oliveira e Freitas
Filho, líderes respectivamente
das bancadas situacionistas e
oposicionista, que condenavam
a volta do pedido de verba ao
plenário.
Ante o fato consumado, o
vereador Remi Oliveira verberou da tribuna o procedimento de seus liderados e logo a
seguir assinou um pedido de
licença por 15 dias, o que significa que somente voltará à
Câmara no próximo ano, di-

zem que não mais como líder
da ARENA. Em sua fala, o vereador situacionista chegou a
dizer que na Câmara tomam
assento vereadores que não estão à altura da mesma, que a
aprovação da verba suplementar vai servir não para obras
a serem feitas mas "para tapar buracos dentro da Prefeitura". Já o edil Freitas Filho
limitou-se a censurar o procedimento de sua bancada, sem
hostilizá-la.
Observadores dos traba-

Preço

Governador

deste

lhos do legislativo, garantem
q^e a razão do descontentamento do líder arenista tem
origem na luta de bastidores
entre aquele vereador e o prefeito Xavier. Consta inclusive,
que o partido majoritário teila uma reunião marcada pa
estudar a posição de seus
dois próceres nessa luta interna.

exemplai crô

1,00

vem inaugurar
O

desabafo

de

Termoelétrica
Com a chegada marcada para às 9,30 de hoje, o Governador Pedro Neiva de Santana
vem inaugurar a nova Usina
Teroelétrica de Imperatriz em
solenidade marcada para às 10
horas com o corte da fita simhólica e o discurso do coronel
Alberto Liége Braga, diretor»••«

.

presidente das Centrais Elétricas do Maranhão — CEMAR
— Recebendo simbolicamente
a Usina, falará a seguir o Governador do Estado.
Ainda como parte da solenidade, o gov. Pedro Neiva e
a direção da CEMAR partici-
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parão de um coquetel a ser
oferecido no próprio recinto
da Usina e de um almoço na
Churrascaria "Boi na Brasa".
O regresso do Governador e dirigentes da CEMAR
ocorrerá às 14 horas, via aérea.
FEIR A
MA

Coluna

DE FATI

MUDA-SE

Dezenas de pessoas trabalham na área da Praça Tiradentes, demarcando terrenos
em pequenos lotes. Procurando ser inteirados do que ocorre, e s t a m o s informados que
para aquele logradouro está
sendo transferida a feira livre
em funcionamento na Praça de
Fátima.

do

CAMPUS
É com muito pesar, que esta "Coluna" notifica o falecimento no último dia 11, do Prof. Bento Munhoz da Rocha Neto mui digno Professor
Emérito de nossa Universidade, que além de brilhante mestre já havia desempenhado o cargo de
Governador do Estado. O Prof. Bento era primo
do Prof. José Maria Munhoz da Rocha que já esteve em Imperatriz ministrando cursos.
-///Os trabalhos da 22V Equipe, Economia e Administração, desenvolvidos na Prefeitura Municipal de Imperatriz, foram atingidos em parte, pois
uma série de problemas administrativos foram
encontrados no desenrolar das atividades.
-_///_
O rendimento do trabalho obtido na Prefeitura Municipal de João Lisboa foi excelente, não só
por ser menor, em número de funcionários, mas
também pelo apoio encontrado pelo sr. Prefeito
e pelo encarregado da Secretaria Gerai de Administração sr. Remi Ribeiro Oliveira que demonstrou muito interesse na implantação parcial da reforma administrativa da referida Prefeitura, cujo
projeto foi planejado prèviamente pelo SERFHAü.
Para êxito de tal tarefa, contamos com a valiosa
colaboração do sr. Demerval da Silva Brandão,
técnico em Administração do SERFHAU.
-///Depois da atuação inicial da equipe de medicina no Posto de Higiene, em que foram vacinadas mais de 10.000 pessoas, o Posto tem dado
continuidade aos trabalhos que vem sendo executados pelas atendentes que foram treinadas pe
la referida equipe. Durante o mês de setembro,
foram aplicadas 200 doses contra paralisia infantil, 603 contra varíola, 519 contra tétano, 177
contra sarampo. A direção do Campus, comunica â população em geral, que não deixem de levar seus filhos para que tomem as doses subseO: quentes.
-///Sexta-feira dia 10 de novembro p.p., foi feito
pela Equipe do Projeto Rondou que aqui se encontra, coordenado peio Prof. Rui Pilotto, recrutamento de alunos do Z9 ciclo dos colégios existente nesta cidade, com a finalidade de fazer : m
estágio remunerado no 1NPS, através convênio
existente entre PROJETO RONDON-INFS. O número de inscritos alcançou a casa dos 162, para
somente 12 vagas. O resultado da seleção, será
divulgado nesta "Coluna" nos próximos dias.

Recorde-se que a Praça Tiradentes foi anteriormente aforada à firma do sul do país
para a construção ali de um
hotel de categoria de luxo, o
que não se deu graças a uma
ação popular deferida em juízo para interditar a construção. Alegou-se que a área seria destinada ao erguimento
de uma área verde, com parque diversão, etc. — Agora,
está lá uma nada limpa nem
estética feira livre.

Arrumadores
tejam

fes-

aniversário

No dia do seu 89 aniversário o Sindicato dos Arrumadores programa uma sensacional tarde esportiva, quando teremos no dia 15 do corrente
no Estádio Frei Epiíámo da
Badia o sensacional jôgo entre a Sociedade Atlética Imperatriz, contra a Seleção de
Giajaú. Na preliminar jogarão na categoria de Bola Militar as equipes do Santos contra o Beira-Rio, ambos pertencentes ao Sindicato dos Arrumadores. Será, portanto, uma
tarde das mais movimentadas
e o publico certamente ira
prestigiar essa festividade.
Está acertado para o próximo domingo o jogo entre o
Coríntians e a Soe. Atlética Im
peratriz. Na preliminar jogarão Renner contra o Gonçalves Dias.
S

Leia e assine

um

juiz

Não faz muito tempo, um Juiz de Direito no
Estado de Minas Gerais mandou em despacho
qre os autos de um processo permauecesscm
cartório aguardando a sentença decisóna, até
que éle — o juiz — tivesse a necessária tranquiüaatíe para proferir a decisão. No despacho, argumentou o magistrado que a questão pendente
ut sua sentença envoivia o destino de milhões de
cruzeiros enquanto êle que ia decidir tudo estava
às voltas com a falta dtí dinheiro para pagamentos inadiáveis como o aluguel de casa, colégio dos
filhos, etc..
|
Mais recentemente, um outro juiz, des^a feita no Rio Grande do Sul, interrompeu uma audiência que se realizava, alegando a necessidade de
ir a um Banco da cidade levantar um empréstimo urgente.
Agora, em Imperatriz, igualmente um juiz
chega ao desabafo, ao decidir um pedido de haueas-corpus. Nao fala em falta de ainfieiro mas 'l
luoiere um verdadeiro iibeio contra o desamparo em que vive a Justiça no IViaranháo.
Transcrevemos a seguir a parte inicial da sentença proferida pelo dr. José Delfino Sipaúba,
Juiz de Direito da 2? Vara da comarca de Impelatiiz, cqm certeza a mais rica das comarcas do
-^ado e que, paradoxalmente, nem casa para o
íuncionamento do Fórum possui:
"... o papel que escrevo, a caneta com que
escrevo, a máquina de escrever, a borracha para
apagar alguma palavra, a cadeira e o respectivo
asscíno, u carneira que uthizo para despachos, o
grampeador, o perfurador, alfinetes, clips, os livros que compulso, a sala e tudo o mais necessário para um funcionamento precário da "BEM
APARELHADA JUSTIÇA DE IMPERATRIZ", são
gratuitamente fornecidos por êste Juiz. Até mesmo seus trabalhos são prestados quase que na
condição acima, face aos parcos vencimentos pagos pelo instado. 8e o presidente do Supremo
Triüunal Federal, Ministro Alíomar Baleeiro, conhecesse de perto a situação da Justiça do Maranhão, quando do seu pronunciamento publicado
na revista "Veja", data vênia, não compararia a
condição dos Juizes à dos Soldados de Napoleâo.
depois da Batalha, mas deceria muito mais sem
pensar ao menos que essa relação fosse em pro- *
gressão aritmética e sim em progressão geométrica. Suponho estar escrevendo no centro do desci to do S^ara, entretanto, talvez um dia a Providência nos coloque num oásis".

Papel

racionado

Em conseqüência da falta de papel para jornal que atinge afinal todos os setores gráficos,
também O PROGRESSO vem encontraria o dificutíiadc era manter sua tiragem normal. Nosso
estoque de papel está reduzidíssimo e as notícias recebidas dos fornecedores não são alentadoras; nem mesmo dão garantia dequamlo voltaremos ao abastecimento ideal do produto.
Dessa forma, somos forçados à diminuição
de nnssnv: +í TiltrAnc commoíc. r» Pi. .1^
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EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 30 DIAS
|
O
Doutor
José Delfino Sipauba, Juiz de
::
Direito da 2a. Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, na forma da lei,
etc.
r AZ saber aos que o presente Edital virem,
uele connecimento tiverem, expediao nos autos
numero i.2y^/i^y, ae Provesto Juaicial, qufe se
processa perante este Juizo e cartório ao 19 Oíieio, em que sao partes I como autor exequente o
jucaico ao Brasil S. A. e executaao ALEXaNDRE
xiLiviiifci PEREIRA, que se encontra em lugar incerto e nao sabido, e tendo em vista a certiüao
uò oficial de Justiça confirmando tal fato, pelo
presente Ecutal, que será anxaao na seae aesie
juízo, no lugar do costume, e, por cópia, publi.cuuo no Diário Oficial do Estado, por uma vez e
auas em O PROGRESSO, que circula nesta cidaae, fica citado o ai to executado Alexanare Ali
ves Pereira, pelo prazo dá 30 (trinta) dias, a ::
contar da prnneira publicaiâo no Diário Oficial
do Estado, para pagar ao exequente, a importância de Cr$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinqüenta cruzeiros), e demais despesas legais, constante da Cédula Rural Plgnoraticia — BAC 689176
— CRP, emitida em 31-10-1968, com vencimento
em 30-09-69, avalizada pór Sebastião Antônio da 0
Silva, ou fazer-se representar na causa, alegando
o que se lhe oferecer, em defesa de. seus direitos,
sob pena de revelia.
E para que chegue ao conhecimento dò interessado, mandou expedir o presente edital, na
forma da lei. Imperatriz, 8 de Novembro de
1973. Eu, Raimundo Bandeira Barros, Escrivão,
8
datilografei e subscrevi.
Dr. José Delfino Sipaúba
Juiz de Direito da 2^ Vara

,
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EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO
DE 30 DIAS
O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz de
Direito da 2a. Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, etc.
FAZ saber aos que o presente edital virem,
dele conhecimento tiverem, expedido nos autos
número 1.289/146, de Protesto Judicial que se
processa perante este Juizo e cartório do 19 Ofício, em que são partes como autor exequente o ::
Banco do Brasil, S. A. e executado EURiPEDES
LUCENA GUEDES, que se encftntra em lugar
incerto e não sabido e tendo em vista a certiaào
do Oficial de Justiça confirmando tal fato, pelo
presente edital, que será afixado na sede deste
Juizo, no lugar do costume, e, por cópia, publicado no Diário Oficial do Estado, por uma vez e
duas no O PROGRESSO, que circula nesta cidade, fica citado o dito executado Euripedes Lucena Guedes, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a ô
contar da primeira publicação no Diário Oficial
do Estado, para pagar ao exequente, a importân
cia de Cr$ 900,00 (Novecentos cruzeiros), e demais despesas legais, constante da Cédula Rural
Pignoratícia — EAG 68/031 — CRF — emitida
em 19-09-68, com vencimento em 30-09-69, ou fazer-se representar na causa, alegando o que se
lhe oferecer, em defesa de seus direitos, sob pena
de revelia.
E para que chegue ao conhecimento do interessado, mandou expedir o presente edital, na
forma da lei. Imperatriz, 08 de novembro de
1973. Eu, Raimundo Bandeira Barros, Escrivão,
datilografei e subscrevi.
Dr. José Delfino Sipaúba
Juiz de Direito da 2a. Vara

Leiae assine O PROGRESSO

Abre-se

nova

O Maranhão nao é ape
nas a "Atenas urasneira ,
a distribuir pelo Brasil os
vajores uiiA5iv>C£uais ao po
vo que ah teve o seu berço. x anto como isso, o Estado nordestino é hoje uma
nova íroiiteira que se abre
para a conquista definitiva
e rapida aa Amazônia.
Cerca de uma terça parte do território maranhense
é coberta por selvas ierteis, onde, muitas vezes, o
'-♦ornem jamais penetrou.
Considerando-se que mais
da metade desse solo pródigo e constituído de terras
aevolutas, chega-se ã fácil
conclusão de quanto seria
viável o aproveitamento delas para a fixação do ho
mem ao seu próprio "liabitat" de onae jamais deveria sair, assim como para a
acolhida de nordestinos de
outros Estados, que procuram radicar-se no Maranhão
numa media de 60.000 fami
lias anualmente.
Outrossim, dispondo de
centros comerciais e consumidoras bem próximos de

para
a
Amazônia
(Transcrito do jo rnal Vox Braspia)
consumiu, na sua constru
suas fontes de produção
çào, cerca de 1/6 do orçaem potencial, o Maranhão
mento anual do Maranhão.
oferece melhores condições
f alando aos repórteres,
econômicas, sociais e nupor acontecimento inaugumanas aos que ali queiram
rai, o Governador Pedro
explorar a terra. Além aisNeiva
conciamou os podeso, o seu principal porto
res da Republica a auxiliámarítimo, São Luís, e perlo no desenvolvimento do
feitamente capacitauo a dar
Estado, que — segundo êle
vasào rápida aos produtos
— não pensa em grandes
da terra, nao apenas para
industrias, lace' a deficiên.outros pontos do país, cocia ali de mão-ae-obra espemo ainda para os grandes
ci«xxu-aüa A de mercados
centros exicriores. Ali será
consumidores,
mas que preconstruído o maior porto
tende oferecer melhores
do Brasil.
condições ao homem do
Reconhecendo as pers
campo, na exploração das
pectivas que se abrem para
agroindústrias, fixando ao
o Maranhão, no campo do
meio rural o trabalho hudesenvolvimento, o iGoveimano que a sofisticação das
nador Pedro Neiva inaugugrandes metrópoles certarou a roaovia que liga Sanmente desperzaria.
t Luzia a AçailáncUa, esteaMuito aplaudido pelo púda aquela que, cm última
blico presente ao ato. S
análise, será a interligação
Excia. demonstrou, mais
de São Luís à "Belém-Brasíuma
vez, as enormes possilia".
bilidades
vOíerecidas pelo
Custou aos cofres estamuita coisa, mas que seja
duais a soma de 80 milbõ-s
apenas uma nova fronteira
de cruzeiros; a referida roaberta para a Amazônia.
dovia pode ser considerada
(A. A. R.).
obra de gigantes, desde que
113 acertaram na

Hino de
bêbedo

poria

Prefeito vai aderir

LOTECA

na pior

Na Câmara Federal um
deputado condenou veementemente a música "Eu bebo,
sim", interpretada pela cantora Elizeth Cardoso — A Divina
— o pediu as autoridades da
Censura que proíbam por to
dos os meios a divulgação da
música que considera "amoral,
profana e ridícula".
"Eu bebo, sim" já foi an
teriormente motivo de conde
nação de Elizeth em um Tiibunal de Música Popmar transrnitiao por emissora de ã v,
rio Rio. Entenderam os jui? o ores que a famosa intérprete
da música brasileira agiu mal
em gravar o "hino do bêbado". Enquanto isso, a gravação está sendo bastante vendida e a cantora volta ao cartaz
com mais força que antes.
Política
elimina a Rússia
Alegando motivos que dizem respeito úmeamente à política internacional, os dirigentes do futebol da Rússia ne
g^ram-se a jogar no próximo
domingo em Santiago do Chile a partida decisiva entre a
uRoS e os .andinos pela classificação èntre os disputantes
da próxima Copa do Mundo,
na Alemanha. Para os chilenos, a classnicação dependia
úmeamente de um empate ja
qiie sua seleção, jogando em
Moscou no mês passado, conseguira arrancar um ponto aos

Apesar da "Zebra" que ancou passeando por alguns e»
ládios, ainda assim 113 pes
soas acertaram o resultado
dos 13 jogos ae aomingo passado, da Loteria Esportiva.
• -via ■icenaaji f^miou cerca
de 135 mil cruzeiros.
Carros presos vão
a leilão
Todos cs automóveis e raovocicletas apreendidos p e i o
Trânsito serão leiloados até o
dia 31 de dezembro/ caso não
sejam até lá retirados pelos
aonos, após a regularização
dos documentos respectivos.
A notícia foi divulgada pele- Serviço de Trânsito de Sào
Paulo, capitai, que entre automóveis e motocicletas tem
prontos para leilão mais de
1.000 veiemos apreendidos e
não procurados pelos proprietários.
soviéticos com unia igualdade
no marcador finai da partida.
Talvez temendo uma desclassiricação em campo, a seieçao
russa negou-se agora a aisputar a última partida em Santiago, aleganao motivos políticos. Com isso, a FIRA de' clarou classificado o Chile para ir à Alemanha, eliminando
consequentemente a se 1 e ç a o
vermelha.

Notícia de Araguatins (Go)
garante que o prefeito Seledônío Fernandes, daquele município, eleito pela legenda do
MDB vai desligar-se dessa agremiação para aderir a
ARENA, unindo-se assim a seu
tradicional adversário político
e pessoal José Fernandes, seu
primo. Comenta-se que vários
membros do diretório emedevsia de Araguatins acompanharão o prefeito adesista e
que o acordo se consumará
dia 15 com a chegada àquela
cidade de próceres arenistas
vindos de Goiânia e Tocantinópolis.

Motor pertuba
Tereza Cristina
Moradores no trecho da
rua Tereza Cristina, nas proximidades do prédio do Rotary Clube estão reclamando contra o funcionamento em hora
que julgam imprópria de um
conjunto gerador de energia,
empregado a serviço de perfuraçáode poços, atualmente
localizado naquele setor. Alegam que ninguém pode repousar a contento nas horas em
que o motor está em funcionamento e que isso acontece muitas vezes em horas não indicadas para o trabalho.
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Chegamos a Injperatriz com 25 anos de experiências em transporte de cargas — Eficiência, rapidez, garantia
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Apareceu o autor do
A polícia de Belém já identificou e prendeu o autor da
morte da garota encontrada na
mala na agência rodoviária de
Marabá. O hediondo crime foi
tramado por um sapateiro,
por um sapateiro, amante da
mãe de sua pequena vítima,
puramente por vingança contra a infidelidade da mulher.
AS VIAGENS
Quando a mãe da menina
assassinada foi viver com o sapateiro, saída de um cabaré,
já levava a iilha que foi aceita
na casa. Irrequieta e dada a
aventuras amorosas, essa mulher acostumou-se a abandonar o lar para freqüentar boates e viajar pelo interior uo
Estado em companhia de outros iiomens. guando se cansava da aventura voltava para
a companhia do censertaüor
de sapatos que, apaixonado, a
recebia de braços abertos. Já
se afeíçoara à garota que sempre ficava a seus cuidados
quando a mulher desaparecia.
a uma vizinha, éle sempre tij cuidado de recomendar

'

< íf
crime da mala

a í)e^ueiia quando precisava ir
à rua tratar de negócios.
O CRIME
Semana passada, a amanw ^ £>»£,*tenro novamente eniregou-se a uma aventura, deíAuudu a tuna com este. Com o
correr dos dias, a vizinha pasu esiramiar a ausência aa
tíii
ti.nj ter ino» juruu>is a notícia do cadáver na
inaia. nesolveu relatar o que
sania a poncia "que imediala,, ^.*,e foi ouvir o suspeito; e
êle confessou que num momento de desespero, desejando vingar-se da amante matou
a criança. Na esperança de
ocultar o crime colocou o cadáver na mala e dirigiu-se á
Rodoviária de Belém onde
comprou uma passagem para
Marabá. Mas não tomou o carro; deixou a bagagejn, sem
qualquer nome que o identificasse, dentro do carro e voltou para casa onde permanecia tranqüilo até que a polícia
chegou, levada pela vizinha
cuidadosa.

Drogaria Brandão
Avenida Getulio Vargas, 784
FARMACÊUTICO
Hermes de Sousa Brandão
FARMAC. RESPONSÁVEL
Maria José da Silva Leite
Medicamentos nacionais e estrangeiros com
desconto de 50/o para os revendedores da cidade
c do interior
Remédios em geral pelo preço nacional
Perfumes de todas as marcas

•

DROGARIA BRANDÃO agradece a preferência
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Exportação de Jumentos
i
FORTALEZA (Meridional) — O Ceará também vai trazer divisas cambiais para o Brasil
com a exportação de jumentos. E uma comercialização também processada por outros Estamos do Nordeste, na busca da captação de recursos para o fortalecimento da economia. E como
uma outra batalha para novas conquistas, que se
abre para uma região que, nos últimos dez anos,
experimentou estagio de desenvolvimento muito
grande. Dos maiores de todo o País.
Serão exportados a carne e os subprodutos
Co jegue, e com consumidores certos. J estran
geiro derivou para padrões alimentares diversos,
daí a certeza de que o negócio pretendido oiere
cerá rentabilidade . Haverá, como oconeu com
a gia e o coelho, a codorna, a colocação da pro
dução como sucedânea da carne bovina, oferecida que é a preços inferiores.
Um jegue "em pó" — expressão utilizada
pelos criadores — custa entre 80 a 120 cruzeiros.
Um novilhote, mais de 500 cruzeiros.
Até o próximo ano Fortaleza já terá um ma
tadouro especial.
Empreendimento diferente.
Os preparativos se processam desde que ficou
comprovada a viabilidade econômica.
Levantam-se as perspectivas e o sertanejo
começa a imaginar a oportunidade de realizar
vendas significativas, com bons rendimentos, e
claro. Engordas surgirão e todos cogitarão o
aumento de suas criações, na ânsia de conseguir
a boa recompensa do trabalho no campo. É o
rurícola, que hoje acompanha de rádio portátil
colado ao ouvido os noticiários, mantem-se em
expectativa, aguardando o momento de transacionar seus planteis, "faturar" bem. Muito bem.
ivias o ueará nao será o pioneiro. Em Per
nambuco já funciona o Matadouro Frigorífico
Industrial S. A. (Mansa), promovendo uma exportação diária de 400 cabeças de jerico, em mé
aia, e partindo já para dobrar a oferta. Japão,
Koianaa e França constam da relação de principais compradores. Tudo em troca de um miinao de dólares mensais; 12 milhões anuais, sabendo-se, ainda, que no mercado brasileiro a faixa é pequena, para planos de negócios internos.
Pelo menos por agora.
Uma fazenda pernambucana anunciou que
já tem capacidade para criar 10 mil jegues. Surgirão, então, 400 empregos diretos e 1.500 indiretos, concorrendo a SUDENE e o PROTERRA
para o cumprimento de tão importante progra
ma. Em Recife (Belo Jardim) o abatedouro est^ quase pronto para comercializar mais de 200
quilos diariamente, tudo fazendo para que esse
comércio experimente um crescente progresso.
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Sucesso»

Por gentileza do Armazém
Paraíba, loja ae Imperatriz,
recebemos o n. 11 do boletim
mensdl "O Sucesso", publicação interna daquela conceituada empresa comerciai. O pe
queno órgão de divulgação dK
vulga matéria de interesse dá
firma em todas as suas lojas
e departamentos; é bem impresso, em ótimo papel.
A nota de destaque do n.
11 dq "Sucesso" é o registro
da paisagem do aniversário de
Giselia de Medeiros Claudino,
aiha do casai Valdecy/Rivone
Claudino, ocorrido a 3 deste
més.
O PROGRESSO agradece
o brinde.
Prédio cedido ao
Fórum
Consta que foi ceaido ao
Poder Judiciário, para recuperação e adaptação da Casa da
Justiça em Imperatriz, o prédio do Estado localizado na
esquina da trav. Urbano San- /
tos com a rua Cel. Manoel
Bandeira. A recuperação e adaptação do prédio serão feitas pelo município, cabendo
ao Tribunal de Justiça o equipamento do mesmo. Os móveis já estariam despachados
de São Luís. Prevê-se que o
Fórum da cidade disporá de
salas de audiência, saias para
juizes e outra para advogados.
VASP e

horários

Informam-nos da agência
local da VASP que os aviões
Samurai e Viscount da companhia passarão- a escalar exclusivamente nas sexta-feiras e
domingos, até segunda ordem,
nos seguintes horários: 8,30
para S. Luís; 12,30 para Belém.
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JURI VÊ
Deus queira que não. ' Mas no dia em que um
ônibus desses que andam por aí caindo aos pedaços ocasionar um desastre de proporçqes graves, eu quero ver como é que a CIRETUAN vai
se arranjar na perícia para provar que o calhambeque tinha condição de trafegar e transportar
passageiros.
-///Não é saudosismo, não, mas de primeiro a
gente saía do Grupo sabendo muito mais do que
muita gente que sai hoje do Ginásio e até do
Científico, Comercial e Normal. Tem nêgo aí com
canudo de papel na mão que não rabisca um
bilhete, não conhece as capitais dos Estados brasileiros e não faz uma opèração de artimética acima do rudimentar. Recentemente, vi numa praça pública alunos de ginásio submetidos ao vexame de não ligar um acontecimento histórico nacional como a Proclamação da República ou descoberta do Brasil, à data eb que o fato é comemorado. Escrever, então... De literatura, só "Capricho" e "Gibi".
-///Cais do porto, 2 horas quando dois mulatos ensaiam uma briga e paliem para a peixeira. Dois outros que estavam de lado resolvem intervir e acabar com a briga. E falanuo bem alto um pergunta ao outro: De quem é aquele carro ali na beira? — Da Polícia Federal; chegou
agora.
A briga acabou por encanto e os dois mulatos até ficaram amigos.
—///—
Provando que é verde-branco o Renner deu
aquele calor na Seleção, domingo. iVtória suada
do selecionado.
-///Em sua coluna, a cronista social de O PROGRESSO, Gracinha, já deu a dica: Antonio (BEM)
Carlos, está caminhando para uma candidatura a
deputado. E êle merece.
-///Graças ao prof. Rubens Lima, domingo Porto
Franco leu O PROGRESSO primeiro que Imperatriz. Quando os meninos jornaleiros sairam na
rua aqui, já êle havia distribuído o jornal, quentinho, em Porto Franco. Thanks, teacher.

u
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Ao brioso Exército Nacional, agora aqui chegado, sob o comando do honrado Major Aboud
Nagem, externo a homenegem do dia.
O Exército, como a Marinha de Guerra e a
Aeronáutica Militar, está organizado com base
na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, dentro dos
limites da lei, e destina-se a defender a Patria,
como também garantir o exercício dos poderes
constituídos e a aplicaçãoda Lei e da Ordem.
O serviço militar é a honra e dignidade de
todos os brasileiros. Para o seu alistamento
existe a obrigatoriedade constitucional. E em
servi-lo é a prova autêntica de que ama o Brasil.

Está sendo esperado com
grande ansiedade o jogo que
nossa seleção fará no próximo domingo na cidade de Santa Inez, contra o selecionado

joga

domingo, fora

local, em disputa do 29 turno
do Grupo "A", do Torneio Intermunicipai Jose Oliveira. O
nosso selecionado que vem liderando o seu grupo, deverá

R. B. AMORÍM
Estamos para receber mais unia casa de diversões públicas em nossa ciaaue. l rata-se uo
Í.'ctij«* i.xiapura o proximo uunuiigo. i^uníorto e oimeiibao
propnos ue uma ciaaue adulta, coragem e amamismo de seus idealizadores. Arrojo ao constrmiu iao limpo e arejaao, para uma piateia seueiua
ue sujeira e ae oagunça. esperança para aqueles que amaa acreartam no cmema como passatempo. Maturidade para Imperatriz. Beleza estetica para nossas lents ruas, que gaxinam mais
uma construção civilizada, estamos "aqui mesmo" Seo Lio, para ajuüa-lo.
—///—
Nunca e demasiado tomar doses repetidas de
bons remédios, ber precavido nao mata ninguém. Aos senhores candidatos à inquilinos vai
esta advertência: cuidado ao elaborar contratos
ae aiuguéi, arrendamento e outros, pois a amoiçáo aesmesuraaa aos locaaores tem levado muita gente ao tummo. Aqui ninguém respeita conuuloo c muita gente ooa tem siau ameuçaaa por
iuüctuures, com expressões nao muuo carinnosas.
.cnfcjOs e riDanceiras que nunca valeram um níquel, sáo transíormaüos por aqueles que aqui
cnegam dispostos a vencer, em ricos pontos comerciais. ivras se a c^ipa e aa lei ae aioramenbub, os méritos futuramente poderão ser da Fre
leitura, ao rever com sereniüade e imparcialiaaae, a situação aos terrenos aforados.
-///A rodovia Belém-Brasília é sempre assunto.
Principalmente com seu asfaltamento. Para os
brasileiros de outras regiões, acostumados talvez,
com maior rigor do DNER na fiscalização de estradas em construção, nossa "ESPINHA DORSAL" apresenta infelizmente uma série de falhas,
comuns a todas construtoras. Sinalização e controle de tráfego ao longo da estrada deixam muito a desejar, fora as possibilidades que tem o
turista forçado, de acabar seus dias em cima dos
montes de terra ou nas barrancas em desmoronamento.
—///—
DETRAN E CIRETRAN — Estão aqui mesmo e não desconhecemos o seu trabalho. Onde
quer que V. Sa. estacione seu carro, lá está o plantão CIRETRAN de sirenes ligadas. Seria importante também, para melhoria do serviço, que nossos amigos entendessem um pouco de engenharia de tráfego (além do que sabem sobre leis de
trânsito), para que, estacionamentos absurdos
como aquele de caminhões no entroncamento, em
frente ao Hospital Santa Lúcia e Posto Esso; não
venham congestionar outros pontos da cidade.
Ns aqui, temos outras dúvidas. Sobre as
carteiras de habilitação de alguns profissionais de
táxis. Quem não tem mêdo de balas 'Dundum",
gela o sangue ao entrar em certos táxis de nossa
cidade. Ficamos desconsolados e meio descrentes de certas carteiras tiradas no Piauí..
' ■ '*
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mandar a 1 campo sua fôrçá
máxima para ver se consegue
vencer a fo/te equipe de Sta.
Inez.
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ENTRONCAMENTO — FONE:
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O INSTITUTO DE BELEZA DE SEU CARRO

FOTO

TIETRI

O MAIOR E MAIS MODERNO COMPLEXO
FOTOGRÁFICO DA REGIÃO. MAQUINAS, MATERIAL FOTOGRÁFICO EM GERAL. TUDO
EM FOTOGRAFIA!
ETERNIZE OS MOMENTOS MAIS FELIZES
DE SUA VIDA, COM FOTOS DO "TIETRI"
A PRIMEIRA E ULTIMA PALAVRA EM
FOTOGRAFIA ESTÃO BEM ALI:
AV. GETULIO VARGAS, n. 859
IMPERATRIZ — Ma.

LEIA E ANUNCIE EM "O PROGRESSO"
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Praça Castelo Branco, 105

r

'«"Sa
O

L

T

FEDERAL
II P ni N II C ■
HulIUIIID.

ESPORTIVA

ESTADUAL

LTERIA
IMPERATRIZ
STtdeste t.TDA

jl,.
lllf.

Ge túlio Vargas
5?

256
73

rrraCTlã:

C

r

i

a

r

i

o

e

n

t

aç

a

o

