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Prometeu e não cumpriu 

Açailandia-S. Luzia paralisada 

Estamos informados que se encontram totalmente paralizados os traba- 
lhos de construção da rodovia Açailândia Santa i uzia, iniciada no govêrno 
José Sarney e cuja inauguração êle garantiu em praça pública que faria ainda 
como governador. 

Nosso informante esclareceu que no trecho restam apenas vigias das 
obras, sendo o maquinário deslocado para os serviços da Transamazônica. 
É vóz corrente que a estrada teve suspenso seu proseguimento pela falta 
de verbas. 

Vemos assim adiada as nossas esperanças de uma rápida viagem até 
a Capital do Estado pela via rodoviária. Com a estrada concluída essa viagem 
poderá ser feita em 12 horas, pois é aproximadamente a mesma distância 
que nos separa de Belém. 

Noticia o jornal Cinco de 
Março da capital goiana que 
"estouro" na praça de Aná- 
polis verdadeiro escândalo 
no comércio atacadista de 
arroz. Incalculável número 
de notas fiscais fraudulen- 
tas foram expedidas para 
despachos para outros Esta- 
dos e até para Goiania. — 
Funcionários do fisco, comer- 
ciantes e corretores estão 
envividos na fraude, alguns 
já presos, inclsive um loca- 
lizado no Estado do Pará. 
— As notas fiscais falças 
eram impressas no sul de Goi- 
ás, e o golpe consistia na 
venda dos despachantes de 
arros de despachos fraudu- 
lentos pela metade do pré- 

Rutti Noleto começa a campanha 

De retorno da Capital do 
Estado onde manteve enten- 
dimentos com o Regional do 
MDB, já retornou a Impera- 
triz a Dra. Ruth Aquino No- 
leto, considerada até aqui um 
dos mais fortes [candidatos 
oposiocionistas â Assembléia 
Legislativa do Maranhão. 

Falando a nossa reporta- 
gem esclareceu-nos aquela 
candidata que com a aprova- 
ção do Regional do MDB ela 
já conta com os diretórios 
de Imperatriz e de Riachão, 
além do anôio de emede- 
bistas de Porto Franco, João 
Lisboa, Estreito, Carolina e 
outras cidades da região. 

Disse-nos que o registro de 
sua candidatura está em tra- 
mítamento pelo Tribunal 
Eleitoral, preenchidos todos 
os requisitos quanto a do- 
cumentação. 

A candidata já está em en- 
tendimentos com o diretório 
municipal de seu partido e 
com os candidatos à camara 
municipal de Imperatriz para 
uma campanha intensiva na 
cidade e no interior do mu- 
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DRA, RUTH NOLETO 

nicípio. Mantém igualmente nhos para a programação 
contátos com seus correligio- dos comícios. 
nários dos municípios visi- Com lançamento da candi- 

datura emedebista está o mu- 
nicípio de Imperatriz e a re- 
gião do Tocantins com dois 
candidatos à Assembléia Le- 

gislativa, um de cada partido, 
havendo assim razões de so- 
bra para que o nosso eleito- 
rado concentre a sua prefe- 
rência em tôrno de gente 
nossa, conhecedora de nos- 
sos problemas. Candidatos 
que, uma vêz eleitos trans- 

formem-se em nossos legíti- 
mos representantes, o que atè 
aqui não conseguimos ainda 
pela desunião de nossas lide 
rançás que preferem disper- 
sar votos ao invés de somá- 
los em beneficio da própria 
região 

Temos, agora, pelo MDB: 
Dra. Ruth; pela Arena: Dr. 
Régis. A opção é fácil. Por 
que, então, o disperdicio de 
nossss votos em candidatos 
que depois de eleito esque- 
cem-nos?. , 

A interrogação é nossa. A 
resposta cabe ao eleitorado 
desta tão desprezada região. 

Afastado o Delegado de tenas 

Chega ao conhecimento 
da redação que o Engenhei- 
ro Agronomo Pedro Nunes 
de Oliveira que exercia aqui 
chefia da Residência Rural 
foi afastado do importante 
cargo e no qual já foi subs- 
tituído pelo seucolega Or- 
landino Maranhão. Sabe-se 

mais que aquele agrônomo 
foi destacado para serviços 
em Ôlho d'Agua das Cunhãs, 
neste Estado. 

Comenta-se igualmente 
que foi afastado da Chefia 
do Pôsto de Revenda o até 
então dirigente do mesmo, 
Nava. 

Círio de Nazaré 

Num país profundamente 
católico, uma das maiores de- 
monstrações de fé religiosa 
é o tradicional Cirio de Na- 
zaré que hoje tem o seu 
ponto culminante, atrindo pa- 
ra Belém incalculável massa 
humana dos mais longíquos 
recantos, uns trazidos pela 
fé e outros pela simples 
curiosidade. Aviões ônibus 

que por Imperatriz transitam 
ná rota de Belém já por aqui 
passam com sua lotação com- 
pleta dêsde a muitos dias 
antes do Círio. Como é natu- 
ral, a maioria absoluta dos 
romeiros é composta de pa- 
raenses vindos do sul do país 
para a sua homenagem à 
Virgem de Nazaré. 

Em reunião do dia 6 o Su- 
premo Tribunal Federal con- 
cedeu limioar de habeas-co- 
pus em favor do jornalista 
Ribamar Bogéa, Diretor do 
Jornal Pequeno, de São Luiz, 
contrao atodoTribual de Jus- 
tiça do Maranhão que con- 
denou referido jornalista a um 
ano de pri-ão sem direito a 

Vigilância 

noturna 

Assinado pelo Sr. Francis- 
co Marques de Oliveira rece- 
bemos uma nota alusiva à 
Guarda Noturna.— Tratando- 
se de matéria não solicitada 
deixamos de acolhê-la em 
nossas páginas, ressalvando 
ao interessado o direito de 
publicá-la como matéria pa- 
ga, para o que deverá diri- 
gir-se à redação, se houver 
interêsse. 

sursis. 
A propósito, a condenação 

de Bogéa pelo o Tribunal 
do Maranhão deve-se a pro- 
cesso contra aquêle jornalis- 
ta pelo então Governador 
José Sarney, severamente cri- 
ticado no Jornal Pequeno por 
Bogéa. O processo vem de- 
senvolvendo-se já há algum 
tempo, morosamente, e Bo- 
géa tem como seu advogado 
o renomado causídico Doro- 
theu Soares Ribeiro. 

ENTERRADO VIVO 
PELO CABO 

Em sua edição de 7 de ou- 
tubro noticia o Jornal Pequeno, 
de São Luis, que no município 
de Vitória do Mearim, no lugar 
conhecido por Igarapé do Melo, 
o cabo Chico, da policia militar 
do Estado enterrou um homem 
vivo. — Diz o noticioso que cabo 
Chico ficou impune. 

ço do despacho legal. O 
produto era dividido entre 
os comparsas do crime. — 
Dois inquéritos por reparti- 
ções diferente estão instau- 
rados em Goiânia para a 
completa apuração da irre- 
gularidade que envolve fir- 
mas de renome do comércio 
goiano de arroz. O Estado 
de Goiás procura agora re- 
aver as importâncias corres- 
pondentes a esses despa- 
chos falsos, que chegam a 
milhões de cruzeiros. 

Esíêve nas cidades do 
Tocantinsno setor maranhen- 
se o Diretor da Emprêsa Bra- 
sileira dos Correios e Telé- 
grafos que entre outras pro- 
videncias tratou da Renova- 
ção de grandes trechos do 
posteamenío nesta Região.— 
Fontes ligadas à emprêsa 
garatem que dentro de um 
mês referido Diretor voltará 
a esta cidade onde pracede- 
rá a transferencia para a Em- 
bratel dos dos serviços de 
Telégrafos nesta area de sua 
jurisdição. 

As dez 

maiores cidades 

Segundo as estimativas do 
IBGE, o oitavo .'recenseamen- 
to geral, em andamento, a- 
pontará as seguinte cidades 
brasileiras mais populosas: 
São Paulo com 6.300 mil ha- 
bitantes; Rio de Janeiro com 
4.400 mil; Belo Horizonte— 
1.300 mil; Recife—1.200 mij; 
Porto Alegre—1 milhão; Sal- 
vador com 975 mil; Fortaleza 
—900 mil; Curitiba— 707 mil; 
Belém com 625 mil e Bra- 
sília com 440 mil. 

CONDECORADO 

O PREFEITO 

. Por ter planejado e execu- 
tado brilhantes solenidades alu- 
siva ao 5o aniversário da Re- 
volução de 31 de Março, o pre- 
feito Aluisio de Abreu Lobo, de 
Caxias, neste Estado, vem de 
ser condecorado pelo Ministro 
do Exército Brasileiro com a 
Medalha de Pacificador,. A da- 
ta da entrega da condendoração 
ainda não foi marcada. 

RADEMAKER 
NO MARANHÃO 

Estava programada para 
o dia 8 a vinda a Impera- 
triz do Dr. Pedro Neiva San- 
tana, Governador eleito do 
Estado. — Todavia, naquela 
mesma data era esperado 
em São Luis o Almirante 
Rademaker, Vice-Presidente 
da República, que visita as 
capitais nordestinas. Isso fêz 
com que ficasse adiada sine- 
die a visita do Governador. 
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A Associação Tocantinense de 
Imprensa (A.T.I.), entidade cul- 
tural de personalidade jurídica, 
fundada a 26 de junho de 1958, 
vem por seu presidente abai- 
xo assinado, fazer um apêlo às 
autoridades constituídas dos 
três podêres, aos valorosos arau- 
tos da Imprensa, aos pregoeiros 
do Bem, à família do saudoso 
Osório Duque Estrada, autor do 
nosso primoroso Hino Nacional, 
ao Ministro da Educação, aos 
jovens, à mocidade estudiosa, 
dêste Brasil Novo, dêste Brasil 
que não pode mais parar na fe- 
liz sentença do Presidente Gar- 
rastazú Médici. "Ninguém se- 
gura mais êste País", dêste Bra- 
sil das Telecomunicações, do fu- 
turo promissor, da Transama- 
zônica, de Rio Branco, das For- 
ças Armadas cheias de glórias, 
para, unificado num só gesto 
valoroso, modifcar o primeiro 
verso da segunda parte do nos- 
so Hino Nacional dizendo ês- 
te outro: "De pé heroicamente 
em solo explêndido", em vez 
de: "Deitado eternamente em 
berço esplêndido", pois durante 
35 anos de professorado que e- 
xerceu, verificou inúmeras ve- 
zes o sarcasmo dos maus bra- 

sileiros dando má interpretação 
a èsse versículo do nosso Hino, 
quando o entoava com os seus 
alunos. Êsse sarcasmo ainda ho- 
je continua tôdas as vezes em 
que é entoado o nosso belo 
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JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

Cartório do 29 Oücio 

EDITAL 

O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da 
Segunda (2o) Vara da Comarca de Imperatriz, Estado 
do Maranhão, República do Brasil, etc... 

, EAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE HASTA 
PUBLK A, em Segunda Praça, com o prazo de 20 dias vi- 
rem, ou dêles conhecimentos tiverem, que, no dia 28 de 
outubro próximo do corrente ano às 10 horas, na sala do 
Fórum, para ter lugar o Leilão Público dos bens penhora- 
dos, para garantia do pagamento reclaníado na ação exe- 
cutiva que LEÔNCIO PIRES DOURADO, brasileiro, casado, 
comerciante, domiciliado e residente nesta cidade, à praça 
Lino Teixeira s/n, moveu contra NEWTON DE JESUS RA- 
MOS, brasileiro, casado, comerciante, domiciliado e resi- 
dente nesta, cidade à Av. Getúlio Vargas s/n, a saber: — 
UMA CASA, edificada em terreno pertencente à Prefeitura 
Municipal de Imperatriz, êste medindo quatro metros e 
sessenta centímetros (4,60 Mts) de frente por trinta (30) di- 
tos de fundos coberta de telhas, paredes de alvenarias, 
piso cimentado, com seis (6) compartimentos, uma porta e 
um portão de madeira, sita nesta cidade, à Travessa Be- 
nedito Leite s/n, limitando o terreno com José Rodrigues 
da Silva à direita comMelquíades Gomes da Silva à esquer- 
da, frente para o norte e fundos para sul, e avaliado em 
quatro mil e quinhentos cruzeiros novos (4 500,00),, Quem 
pretender comprar o dito bem deverá comparecer no local, 
no dia e hora designados, afim de dar seu lanço ao portei- 
ro dos Auditórios, que aceitará o de quem mais oferecer. O 
comprador pagará à banca o preço da arremataçâo, comis- 
são do porteiro, escrivão, custas e respectiva Cart. E, paia 
que se ehegue ao conhecimeuto de todos os interessados e 
não aleguem ignorância, será o presente Edital publicado 3 
(três), vezes no semanário local e afixado na porta do fórum. 
Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos 14 dias do 
mes de setembro do ano de mil novicentos e setenta. Eu, 
Doracilda Ayres e Silva escrivã substituta datilografei. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Juiz de Direito 

LOJAS VIANA 

— DE — 

Viana & Irmào -Com. e Ind. 

Completo Sortimento de Tecidos Finos e 

Populares, Confecções Cama e Mesa 

Prêços de Fábrica 

MATRIZ: —Rua Godofredo Viana, 556 

FILIAL: Bairro do Mercadinho 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Hino Nacional. Ora, isso pode 
ser evitado com a substituição 
solicitada, aformoseando mais o 
nosso Hino nesta fase de tan- 
tas glórias da nossa Pátria. Nos- 
sas riquezas não estão mais a- 
dormecidas. Já vemos jorrar 
com abundância o nosso petró- 

leo. Já temos energia nuclear. 
Já dominamos a nossa hiléa 
com a integração da amazônia. 
Assim, pois, já estamos desper- 
tos, cheios de glórias e de he- 
roísmo, como se vê com o ad- 
vento da arrancada cívica de 
1964, trazendo inúmeras refor- 

mas até a integração social, 
dando ao empregado o direito 
à participação nos lucros. 

Porto Nacional, 10 de setem- 
bro de 1970. 

FABRÍCIO CÉSAR FREIRE 
Presidente da A.T.I. 

INVENTE UMA CARGA. 

NÓS TEMOS 

A SOLUÇÃO RARA ELA 

DAR MAIS LUCRO. 

m 

Qualquer que 

seja a carga, você ganKa 

quando o caminhão é Mercedes- 

Benz. E quanto maior a quanti- 

dade, maior a vantagem. 

O Mercedes-Benz transporta 

mais carga que os outros cami- 

nhões médios, porque é o único 

que tem cabina avançada ou se- 

mi-avançada, superespaçosa. 

Além do espaço, vo- 

cê ganha o que não 

gasta em gasoli- 

H na. O motor 

m Mercedes-Benz 
if é Diesel e ren- 

de muito mais. 
Não recusa trabalho. 

Pode rodar centenas de milha- 

res de quilômetros, sem abrir. 

Outra coisa que você econo- 

miza é dinheiro de pneus. 

A distribuição da carga é per- 

feita, e por isso o desgaste de 

pneu é mínimo. 

Oficina é coisa que caminhão 

que se preza não freqüenta a to- 

da hora. E o L-1113, como todo Mer- 

cedes-Benz, é caminhão que se 

preza. E que não 

deixa você per- 

der dinheiro. 

Pelo con- 

trário, ajuda 

a ganhar, 

_ na hora de 
vendê-lo. Pois o Mercedes-Benz 

é o caminhão nacional que tem 

o maior valor de revenda. 
Se você está querendo tirar um 

peso dos ombros, venha até nos- 

sa loja. 

Assim você fica conhecendo 

o melhor caminhão médio. 

O mais econômico, o mais re- 

sistente.^O Mercedes-Benz é um 

caminhão que topa qual- /^TX 

quer parada. E ainda tira / â A 
o pêso das preocupações 

dos ombros de seu dono. 

Concessionário Mercedes-Benz em Ponta Porá: 

Concessionário Mercedes-Benz em Imperatriz; 

DIESEL CAROLÍNA S.A. 
Praça Emiliano de Melo Azevedo. IO 

Fones: 192 e 194 

HOSPITAL SAO RA1MUNDO 

Credenciado pelo INP e Fundo Rural 
CIRURGIA - PATRO - CLINICA - GERAL - RAIO X 

Laboratório de Análises Clínicas — San^ne — Oxigênio 

Dr. Raimundo JVoleto Filho —Dra. Ruth Ferreira A quino Nolelo — Dr. Celso Carlos Simões 

Avenida Getulio Vargas, 1511 — Imperatriz—Maranhão 
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PODER JUDICIÁRIO 

Juizo de Direito da Comarca 
de Porto Franco 

ESTADO DO MARANHÃO 

EDITAL 
O Doutor Mário Barros 
Ferraz Juiz de Direito 
desta Comarca 

FAZ SABER aos que o pre- 
sente edital virem ou dêle 
conhecimeuto tiverem que, no 
dia 13 de outubro do corren- 
te ano, âs 10 horas na sala 
de audiências dêste Juizo, o 
Porteiro dos auditórios, leva- 
rá a leilão o bem penhorado 
na execução de sentença mo- 
vida por Augusto Soares Mi- 
Ihomem contra Guilherme da 
Silva Franco, que se proces- 
sa neste Juízo, constante de 
uma parte de terras de la- 
voura c criação, em campo 
aberto, em comum com di- 
versos condôminos, situada 
na fazenda "São Bento", nes- 
te município, devidamente 
registrada no Cartório de Re- 
gistro de Imóveis, desta Co- 
marca, sob n^ 2.685, avaliada 
em Cr$ 2.000,00 (dois mil cru- 
zeiros). A venda será feita 
por quem maior oferta fizer, 
sendo o pagamento feito a 
dinheiro a vista ou fiador 
idôneo por três dias.— Em 
virtude do que expedi este 
edital que será afixado no 
lugar de costume e publica- 
do no jornal "O Progresso", 
na cidade de Imperatriz, dês- 
te Estado. Dado e passado 
nesta cidade de Porto Fran- 
co aos vinte e três dias do 
mês de setembro do ano de 
hum mil, novecentos e seten- 
ta. Eu, Manoel Messias Alves 
Bezerra, escrivão o datilo- 
grafei. 
DR. MÁRIO BARROS FERRAZ 

Juiz de Direito 

^Pôrfa -pmnco- 

'l^ordeóíe 

No número 285 da revista 
"RODOVIA" colhemos o se- 
guinte: 

"A Transamazônica terá co- 
municações com todo o Nor- 
deste. Na sua partida de Pôrto 
Franco, na Belém-Brasília ela 
poderá dispor de conexões 
previstas no Plano Rodoviá- 
rio Nacional com tôdas as 
capitais do nordeste. Pôrto 
Franco tem ligação prevista 
com as capitais nordestinas, 
necessitando algumas das ro- 
dovias incumbidas dessa co- 
nexão de melhoramentos, ou 
mesmo de implantação em di- 
versos trechos. A ligação 
com São Luis poderá ser fei- 
ta por vários percursos, sen- 
do os principais os que têm 

passagem por Carolina ou 
Presidente Dutra. A ligação 
com Fortaleza se fará atra- 
vés da Teresina-Piripiri, por 
sua vêz atingida a via Pre- 
sidente Dutra, através da BR. 
316 a ser implantada. Para 
as demais capitiis (Natal, 
João Pessoa, Recife, Maceió, 
Aracaju e Salvador) a; liga- 
ção se fará por Picos, pela 
BR.239, irradíando-se através 
da rêde já implantada, em 
direção àquelas capitais." 

E ainda da mesma revista: 
"De Picos até a Belém-Bra- 
sília, a rodovia segue o tra- 
çado da BR.230, passando por 
Floriano, Sao Raimundo das 
Mangabeiras, Balsas e Caro- 
lina, onde é feita coaexão 
com a estrada que faz a atual 
ligação Norte com a Capital 
Federal, exatamente na ca- 
beceira da ponte ali existen- 
te sobre o rio Tocantins." 

Karajá sem horário 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Matriz: Rua 20 n. 809 — Goiânia - Go. 

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

Cartório do 29 Oficio 

EDITAL 
O Dr. José Delfino Sipaúba Juiz de Direito da 2a 

Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Mara- 
nhão. Etc. 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dê- 
le conhecimento tiverem, que no dia 27 de outubro próxi- 
mo às 10 horas na Sala Jo Fórum desta Comarca o Portei- 
ro dos auditórios levará à arrematação do bem da ação 
executiva promovida por Antônio Ferreira dos Santos, contra 
CIA INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA—CIDA, que se processa 
neste Juizo, constante de caminhão Caçamba marca Ford, 
de côr vermelha, em bom estado de funcionamento, que se 
encontra em poder e guarda do depositário REMI RIBEIRO 
OLIVEIRA, nesta cidade, no valôr de Cr$ 10.000,00 j(dez mil 
cruzeiros], 2^ um caminhão marca Chevrolet, cor beije, Chas- 
sis 0-65, placa 24-99 — Goiânia-Goiás, e de dois (2) pneus 
transporte marcas atlas, estando o mesmo em bom estado 
de funcionamento e que o dito caminhão pertence a CIA 
INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA—CIDA, que se encontra em 
poder e guarda do depositário RUBENS LIMA, nesta cidade. 
O qual foi avaliado em Cr$ 10.000,00 (dez cruzeiros novos),. 
A venda será feita por quem maior oferta fizer sendo o pa- 
gamento feito a dinheiro, a vista, ou fiador idoneo por três 
dias. Em virtude de que expedi êste e outros iguais que se- 
rão publicados no semanário local de costume devendo ser 
publicada três vezes no semanário. Dado e passado nesta 
cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos vinte e nove 
dias do mês de setembro do ano de mil e novecentos e se- 
tenta. Eu, Doracilda Ayres e Silva, Escrivã Substituta dati- 
lografei e assino. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÜBA 
Juiz de Direito da 2a Vara 

Vem sendo observsdo, prin- 
cipalmente nas escalas in- 
termediárias no trecho Caro- 
lina-Imperatriz, grande irre- 
gularidade no que toca aos 
horários de passagens dos 
ônibus do Expresso Karajá. 
Passageiros que chegam nas 
agências de passagens são 
forçados, na maioria das vê- 
zes, a grandes esperas. Não 
são, infelizmente casos espo- 
rádicos e sim uma irregula- 

ridade constante, o que tem 
provocado inúmeras reclama- 
ções que agora se esten- 
dem também ao estado de 
conservação de muitos dos 
ônibus que já não oferece 
condições ideais para via- 
gens longas. 

Uma fiscalização perma- 
nente ao longo do trêt-ho tal- 
vez venha corrigir essa 
inobservância dos horários, 
ficando naturalmente as ou- 

Dr. Carlos de Laet A. Braga 

Ginecologia e Obstetrí- 
cia- Prevenção do Cân- 

cer Ginecológico 

Hospital Sào Vicente de Paula 
onsultório Zona 1 Lote 03 
Horário 7 á; 19 hora 
TAGUATIKGA - BRASÍLIA DF) 

tras falhas aos cuidados das 

garagens nos terminais da 
linha. 
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V. VERÁ QUE A PRESSA É AMIGA 

DA PERFEIÇÃO. 

O Volkswagen 1500 nasceu 
com pressa. 

Taí o motor de 52 HP 
(SAE) que não deixa a gente 
mentir. 

É motor com torque e 
potência para v. esbanjar. 

Basta pisar no acelerador 
e êle vira fera. 

Mas, uma fera com os pés 
no chão. A barra 
compensadora e a bitola mais 
larga no eixo traseiro 
asseguram estabilidade em 

qualquer estrada e em tôdas 
as curvas. Além dessa 
valentia, o Fuscão tem ainda 
muitas atrações. 

Pára-choques de uma única 
lâmina, tampa do motor 
com aletas para melhor 
refrigeração, grandes 
lanternas traseiras, capò com 
trava de segurança, e um 
interior com bancos 
anatômicos, painel e laterais 
com aplicações tipo jacarandá. 

Olhe, já falamos demais. 

O negócio certo é v. dar uma 
chegadinha até nossa loja 
e agarrar o bicho à unha. 
Saia com êle. 

V. vai sentir a saúde dêle. 
É mecânica Volkswagen, 

para garantir que aquela 
pressa vá longe, por 
anos e anos. 

Qual é o outro apressadinho 
que pode garantir isso? 

vw/saa 

Comércio de Automóveis MAGOPAR S.A. 

Rua Minas Gerais, 113 — Teleg. MAGOPAR —Fone 151/153 
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CHIillIjlIUN!) VENCE ÜPERSÍRIZ 

Depois de todos os prepa- 
rativos, inclusive a documen- 
tação e a locação do aero- 

porto de Imperatriz, sabe-se 
agora que a verba destinada 
a essa obra foi desviada pa- 

ra Garanhuns, no Estado de 
Pernambco também na cons- 
trução de pista de pouso.— 

Alegando prioridade dos ser- 
viços a Zona Aérea transfe- 

riu para o início do próximo 

ano ao obras do aeroporto 
local. 

Como prêmio de consola- 
ção e com vistas à realiza- 
ção das manobras militares 
programadas para esta re- 
gião, a Cornara já enviou 
técnicos para exame e re- 
cuperação do aeroporto ve- 
lho, cada vêz mais dentro 
da cidade, cercado de cons- 
truções e oferecendo em 
conseqüência maiores riscos, 

POLÍTICA 

Julgados as impugnações 
de registros de candidatos às 
eleições municipais verificou- 
se que mesmo as impugna- 
ções oferecida pelo Ministé- 
rio Público não foram acolhi- 
das pelo ür. Juiz de Direito 
da 33a. Zona, que mandou re- 
gistrar todos os postulantes. 

Com essa decisão também 
foi beneficiado o Grupo 2 da 
Arena de João Lisboa, che- 
fiada pelo sr. Nestor Milho- 
mem e que teve como advo- 
gado o Sr. Jurivê de Macedo. 

<F <» » 

No dia 5 foi publicado na 
imprensa de São Luis o pe- 
dido de registro da candida- 
tura Antônio Régis de Al- 
buquerque à Assembléia Le- 
gislativa do Estado,— Trata- 
se do nosso conhecido Dr. 
Régis da Arena local. 

* * * 

O Dr. Juiz Eleitoral de Ca- 
rolina não recebeu a irapug- 
çâo ao pedido de registro do 
ex-prefeito Zizi (Jorge Lopes 
de Souza). Fundamentou a 
sua decisão em que, embora 
denunciado pelo Ministério 
Público Zizi não está enqua- 
drado na<'Inegibilidade" por- 
quanto a denúncia ainda não 
foi recebida pelo Juiz do fei- 
to. — Argumentou ainda o 
Magistrado que a impugna- 
ção era improcedente por- 
que oferecida por outro can- 
didato da mesma legenda— 
ARENA,— o que contraria a 
legislação eleitoral. 

* * » B 

OS CANDIDATOS DA 
SEMANA 

Adail Carneiro e José Mar- 
tins, ambos do MDB. A roma- 
ria continua. 

'Dep. Joéé Burnd 

•• * 

•* 

Está sendo esperado no pró- 
ximo dia 15 o Dep. Federal 
José Bumett.candidato à ree- 
leição pelo MDB, apoiado 
pelos diretórios de Pôrto 
Franco e Imperatriz. 

NA POUCI& 

O criminoso es- 

tava escondido 

Uma denúncia levou até 
Campo Alegre, já no municí- 
pio de Montes Altos, uma pa- 
trulha policial que tentava 
prender o matador do via- 
jante paraense abatido a tiros 
no Cacáu dias atrás. Todavia 
a policia não logrou êxito. 
Parece que avisado o crimi- 
noso conseguiu nova fuga.— 
O esconderijo do homicida 
era na fazenda do Sr. Salatiel 

, a bem dizer no 
barranco da BR.14. — O pai 
do criminoso comprometeu- 
se a eutrega-lo à polícia. 

Esquadrão da Morte 

JUIZ RECEBE A DENUNCIA 

O juiz de Direito da Co- 
marca de Guarulhos, em São 
Paulo, aceitou a denúncia 
oferecida pelo Procurador da 

Justiça naquêle Estado con- 
tra 3 delegados e 13 inves- 
tigadores de polícia acusa- 

dos da prática dos crimes 
atribuído ao Esquadrão da 
Morte. 

Como se sabe, êsse Es- 

punirá deputados 

O Senador Oscar Passos, 
presidente nacional do MDB 
pediu aos Diretórios Regio- 
nais do Partido que lhe en- 
caminhem com urgência in- 
formações sobre o compor- 
tamento das bancadas eme- 
debistas durante a eleição 
dos Governadores pelas As- 
sembléia. 

Em São Paulo já foi ex- 

pulso do partido e desligado 
da bancada o deputado Hé- 
lio Bottura que votou no Sr. 
Laudo Natel para Governador 
do Estado. E cumprindo a 
orientação do partido o Se- 
nador quer expulsar por in- 
fidelidade partidária os depu- 
tados que votaram em can- 
didatos da ARENA. 

A cumprir-se essa promes" 
sa o MDB maranhense ficará 
com apenas dois deputados 
na Assembléia: Freitas Diniz 
e Isaac Dias que se abstive- 
ram de votar no Sr. Pedro 
Neiva de Santana, como o fi- 
zeram seus colegas de ban- 
cada sob a liderança de Bay- 
ma Serra. 

AI-5 SERÁ REVOGADO 

Causou verdadeira sensa- 
ção nos círculos políticos a 
informação do deputado Ge- 
raldo Freire de que está 
prevista ''para qualquer mo- 
mento a revogação do Ato 

'Deófile Social 

ANIVERSÁRIOS 

Transcorreu no dia 7 dêste o ani- 
versário do gínasiano Sílvio Augus- 
to Mesquita de Macedo, filho do 
nosso redator Jurivê de Macedo e 
de da. Leoncr Macedo. Parabéns. 

Completou seu 2o aniversário, no 
dia 7 pp., a graciosa meiilna MARIA 
CHRISTINa, filha do casal Ceíeste- 
Luiz Veras, que recepcionou seus a- 
miguinhos, em sua residência, 

VIAJANTES 

Retornou a Imperatriz, vindo de 
São Luis, Recife e Belém Jo prefei- 
to Renato Moreira, que assistiu ,a 
eleição do governador Pedro Neiva 
de Santana e tratou de asuntos 
administrativos naquelas capitais. 

* * ' 
Jovem Galvânio Lopes, retornou 

ao nosso meio social. Encontrava-se 
em Belém-Pa. desde meados de a- 
gôsto. Nossas boasvindas. 

» ♦ * 
Verdadeira caravana de pessoas 

de nossa cidade, seguiram para Be- 
lém do Pará a fim de assistirem as 
festividades do Círio naquela cidade. 

♦ * » 

Dentro de poucos dias, estará em 
funcionamento a primeira butique 
de nossa cLiade. Trata-se da "'buti- 
que Chie Lee", de propriedade cia 
Srta. Ana Maria Monteiro, figura 
destacada de nossa sociedade. Fica- 
rá localizada à Rua Ce!. Manoal 
Bandeira, esquina com a Trav. Her- 
mes da Fonsêca. 

Outra casa comercial que será 
inaugurada no próximo dia 20 do 
corrente será a -'Panificaaora DU- 
LAR.' — Trata-ae de mais um em- 
preendimento do industrial Diomar 
Luís da Silva. 

* * * 
E por falar em Diomar, o mesmo 

estara seguindo amanhã com des- 
tino a cidade de Anápolis-GO. a 
fim de rever sua noiva, 

No domingo passado nosso amigo 
Dnrgival Pinheiro, receh?u em 'sua 
fazenda uma Ipfinidade de amigos, 
onde ofereceu um grande churrasco 
O Progresso esteve presente. 

Para Deputado 

Estadual 

quadrão vem liquidando 
marginais por conta própria, 
culminando pela invasão da 
residência do casal Antonio 
e Anita Marques que mata 
ram ''por engano, pensando 
que naquela casa estava es- 
condido o marginal Nêgo 
Sete", 

Os delegados já contra- 
taram advogados para de- 
fendê-los. 

Institucional n0 5" pelo Pre- 

sidente da República. 

Entende o deputado are- 

nista que reina perfeito en- 

tendimento entre povo e ge- 

vérno e entre os poderes le- 

gislativo, executivo e judi- 

ciário, o que propiciaria "o 

estabelecimento da plenitu- 

de democrática no país. 

Fernando Souto 

Procedente de Recife, esteve nes- 
ta cidade o sr. Fernando Souto 
Dourado, Inspetor de Vendas da 
MERCEDES BENZ DO BRASIL, 
Região Norte que tem como sède a 
capital pernambucana 

Publicações 

De autoria de Leonidas G. 
Duarte, editado por J. C. Ro- 
cha-Editor - Marabá, recebe- 

mos a obra "DE SÃO VICEN- 

TE A ARAGUATINS". Trata- 

se de bem elaborada história 
daquêle município goiano, 
desde 1868 quando da funda- 
ção do povoado de São Vi- 
cente do Araguaia até os mais 
recentes acontecimentos na 
da hoje Araguatins.— Além 
da parte descritiva o livro 
traz ainda vários quadros de- 
monstrativos da vida sòcío- 
econômica daquele município. 
Obra fartamente documenta- 
da, bastante ilustrada,"De São 
Vicente a Araguatins" deve 
merecer acolhida pela enor- 
me quantidade de subsídios 
que empresta aos estudiosos 
da história {goiana e da pró- 

pria região, especialmente 
dos vales do Araguaia e To- 
cantins. 

O SOMBRA 

DR. ORLANDO MEDEIROS 

A Maria era uma mocinha engraçadinha. Como tôda 
moça, tinha amigos, gostava de festas e apreciava a arte 
de namorar. Era a filha predileta de sua mãe, Dna. Joa- 
na, que fazia "gatos e sapatos" para satisfazer seus ca- 
prichos. Certo dia, a Mariazinha, enamorou-se de um 
certo rapaz, sujeito trabalhador, honesto e de certo recur- 
so. No início era namoro para passar tempo e correto, 
porém com o passar dos dirs, o rapaz ficou "gamado" pe- 
la garota e ela tBmbém ficou "caidinha" pelo interíorano, 
todavia a Dna. Joana não se agradou do fato, pois sem- 
pre dizia: "Minha filha é bonita e não vou entrega-la 
pra qualquer cabra do interior, nem coberto de ouro. Ca- 
samento bom e de futuro é com rapaz de capital". A 
mãe, vendo que a situação se agravava, resolveu desfa- 
zer o romance. Houve chuvas e trovoadas. Choros daqui 
e dacolá. Quanto mais rejeitava o namoro, mais o casal 
se impunha ao romance. Parecia fita de cinema ameri- 
cano. Dna. Joana já estava para entregar os pontos, quan- 
do surgiu uma idéia e fez sua última tentativa. Bolou 
um plano—Mandar sua filha para a Capital. Arraniou 
uns trocados, tirou empréstimos com agiotas, empenhou 
suas jóias e mandou a Mariazinha viajar para 
a Capital onde iria conhecer novos horizontes e quem 
sabe arranjar o tal marido cobiçado (pela mãe). A Maria- 
zinha, chegando na cidade grande, viu-se liberta. Podia 
fazer o que quizesse e não tinha ninguém para lhe en- 
cher o saco. Era dona de seu nariz. Ingênua e sem ex- 
periência da vida, foi levada na conversa dos "Play-boys" 
da Capital, que lhe prometeram tudo; até um terreno na 
lua se ela quizesse. 

Passaram-se os tempos e certo dia chega um telegra- 
ma da filha querida; "Mamãe, chegarei domingo com Paulo 
César. Espere-me no aeroporto". Para Dna. Joana foi a 
maior noticia do mundo. Dava pulos, cantava e chorava 
de alegria. Correu de ponta a ponta da rua onde mo- 
rava, mostrando a todos os conhecidos o telegrama e 
completava dizendo: "Minha filha casou com um rapaz 
da Capital. Meu sonho foi realizado". Mandou preparar 
um banquete e convidou os amigos para festejar a volta 
da sua querida Mariazinha. No domingo pela manhã, foi 
a primeira a chegar no aeroporto e contava no relógio os 
minutos, ansiosa pela chegada do avião. Dentro do horá- 
rio chega o avião. Aterrissa e colocam a escada para os 
passageiros descer, e sua Mariazinha é a primeira que 
deece, trazendo em seus braços o Paulo César que não 
era nada mais do que seu filho, fruto de um casamento 
que não chegou se realizar. 

Esse foi mais um drama, que acabou virando comédia. 


