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Carta aberta ao senhor
presidente da República

S.nhor Pr.»ldente:
Hoj», que se ccmtmora, em

todo o território nacional, o se.
xagéslmo nono anlveraa>.o da
traição . da Ingratidão de qu.
(oi vitima o Imperador Mag-
n.olmo, julguei oportuno cum-
ptir o dever 4» cnder.car.ihe
algumas palavras.

quando Vossa Excelência te
candidatou ao alto cargo que
exerce, eu m. bati, com entu.
sla-mo . destemor, por sua vi-
torta. Animava-ma a esperança
de melhore, dias para e»se Era.
»il andrajoto e faminto, para
tstt Brasil plolhento, que vem
tando como que um "tipo d.
rua" para outro* povoa. Su-
punha eu qu. Vossa Excelência
poria termo a ôse regimen In-
fladonlsta que jioa vem a*fl-
xlantlo . qu. s. Implantou, nes.
«a rico Pa(t paupérrimo, fax,
precisamente, sessenta e novs
ano,.

Antes do estabelecimento des-
sa «'marmelada" qu* at está. *
libra «íterllna no» custava ....
81890 • o dólar, 1|830. Aluai-
mente, Senhor Pre.ld.nle, eu

nlo «ei quanto valem aquelas
moeda», mas Vossa Excelência
deve saber. Eu teS Ml que o
novo triste cruzeiro nada va-
i*.

Vossa Excelincla tabe quais
as causas da mhérla a do des-
crédito em que se debate o Bra-
«11; conhece bem a nossa buro-
cracla, cuja máquina nao fun.
dona, iem - amcrallimo a «em
"ludlbrlsçao'.. Mas a causa
principal doa nossos eofrlmen-
tos, Excelência, lio os desho-
nestos, o» dsseumpridores dot
dev.i»s, em uma palavra, a
corja da ladrfes que, com ra*
rbilmat e nobres excecSe», e.
xerce. Impunemente, parc.lt»
do poder público.

Desapareceu o escrúpulo mo-
ral. Eatamoa otravestando o
período da lnversüo: — o ruim
ficou bom, e vice-versa.

Assaaalnar, roubar, saquear,
furtar, desviar o dlnhe lro pú-
blico, subornar a «er suborna.
do. Senhor Presidente, afio pri.
tlca. que, de ha muito, deixa-
ram ds constituir crime nesta
terra devastada.

Em Brasília, Senhor Presi-
dente, está, segundo informa-
ções d. pessoas Insuspeitas, a
maior quadrilha d. larápios. •
quadrilha bem organizada. Ar
lnda ontem, tive conheci,
mento d. furto praticado por
um agente de Vossa Excelên-
cia. Ouça, meu caro Presidente.

Certo negociante de material
de construção contou-me que
foi procurado por um do, gn>.
duados da Novacap, o qual lhe
propôs u*a (fmarmeladazinha*».

O «enhor nâo quer forne.
cer-me uma fatura de mate-
rial?

Quanto levo eu na transa,
çfio? Interpelou o negociante.

Metade, disse o graduado.
E a naturallsslma, a trivla-

lfs5ima "tcansaçac** se efe.
tuou. Sessenta mil «cruzeiros
custou ela, Senhor Presidente,
sessenta mil cruzeiros que sal*
ram. em troca de nada, pois
uma fatuiinha, ou seja, uma ti-
ra de papel, nada vale. Seasen-
ta mil cruzeiros que saíram do
estômago vazio e faminto de
multo, brasileiros.

HOSPITAL SANTA CATARINA
¦{PraYBo prdprto

manta para hotpttal)
Dlratlodo, drru

ABDALA MIOCB.
Olnln iiiS.II>¦ iiltasslialt'' boutar àvna wmnmatk.
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Renomada poetisa visitará
nossa cidade

AMANHA. AQUI. ATENDENDO A UM CONVI-
TE ESPECIAL DO CONFRADE EUBICO SIL-
VA. A POETISA SELENEH DE MEDEIROS

''Transscoes» como essa, qu.
6 das pequenas, se realizam,
diariamente, em sua Bra_Dla.
Senhcr Presidente, em sua
Brasília, que se transformou
em sorvedouro do dinheiro da
Naçlo.

Ho]*, aniversário da adoção
d«*ase regimen de escamoteação
que aí eatát di&„e-me um amigo,
cuja austeridade ê Inatacável.

.¦Em Brasília, Jarbas, está
Instalada a mafer «marmelada"
do Braail. Quer ouvir uma?
Um motorista chega ali com o
seu caminhão carregado de
material de construção e o ofe.
rece a um dos diretores, a um
dos «chefes daquele «orvedouro.
O negócio ê feito, imedlatamen.
ta, mas o governo paga 100 e
recebe «50. Os 50 que o governo
nSo recebe ""5o divididos, ««com
escrúpulo", entre o comprador
ladrão e o vendedor larápio.

E as «negociatas" de gasoll
na. Senhor Presidente? E os
desperdícios, que atingem s
6036 do material legitimamente
adquirido, 

'Senhor Presidente?
Brasília, Senhor Presidente,

perpetuar-lhe,í o nome. nos fa»
tos de nossa Historia, ma» dei
xará o.Brasil mais andrajoso e
de muletas. Náo pelo vulto da
obra, mas pela rapinagem de
grande parte dos seus executo.
r«a.

Disseram-me que Vossa Ex-
celância tem conhecimento das
patifarias de grande vulto que

tffla, rrri» eu i-pell a insinua-
Çfio malévola, pois um homem
da envergadura, moral de Voaaa
Excelência nlo toleraria
continuação de tanta» «'marme.
Iadas". Estou convicto,
nhor Presidente, de que sua
honestidade é considerada aci-
ma da menor suspeita, é con-
alderada nfio apenas na acepção
comum. qu. define sua er-cru-
puloaa conduta em face do In.
tei-esse pecuniário, mas em via
ta da perfelçáo o do zelo com
que superintende a coisa pú-
nllca. Sim, porque se Vossa
Excelência tivesse ciência do

Em atenção á um con-
vite do intelectual Eu-
rico Silva, figura de pro-
ieçâo nos meios cultu-
rais de Uberlândia, es-
tara em nossa cidade, a-
manhã, a festejada poe-
tisa patrícia Seleneh de
Medeiros, viajando por
uma das aeronaves da"Real - Aerovias - Nacio-
nal". No aeroporto,
ilustre dama terá recep-

ção condigna-
A's 20 e meia horas,

no suntuoso auditório da
Rádio Educadora, a poe-
tisa Seleneh Medeiros
realizará inti"'atraente
recital dedicado aos pro-
fessores uberlandenses,
aue, por nosso interméV
dio, ficam, desde já, con-
vidados para compare-
cimento à homenagem.
Provavelmente, nesta o-

que ocerre em Brasília e em
muitos outros pontos do terrl-
tório nacional, e não puni.se oa
delinqüentes, macularia o seu
governo, com o desequilíbrio da
justiça, decorrente de uma to-
lerâncla acomodatfcla e cega,
para nfio se dizer criminosa.
Perdoar, Indistintamente, Se-
nhor Presidente nao é ser bom,
justo, magnânimo, é eer mau,
Injusto, fraco e pusilânime.

Estamos às bordas de uma
abismo, cuja profundidade é
insondável. E, se Vossa Ex-
celêncla nfio souber, como ti-
moneiro experimentado, dirigir
o barco que o povo, em boa
hora, lhe confiou; se Vossa Ex-
celêncla nfio procurar outra ro.
ta, precipttar-nos^mos naquela
abismo,

O Brasil está podre e mal
cheirando, Senhor Presidente
O que ai está não resiste a um
empurrão.

Somos um povo que, além de
paupérrimo; perdeu a autori.
dade e a confiança.

Só se ouvem os gritos de ml
térla e da fome, da penúria e
da carestla. E o trovejar da
bancarrota, e&sa catá«trofe que
ameaça?

¦ Até os. espírito - varonis tre-
mem de pavor, perante °" gran-
des infortúnios coletivo».

Socorro. Senhor Presidente!
Tenha piedade do povo famin-
to! Tenha compaixão de mi-
lhões de crianças brasileiras!

Se&lsrQxVPiesifja-tev.ja iu*
encontro no ultimo quartel da
vida. Sou um desiludido. As
grandes decepç5&3 me conduzi-
ram a ê;»e ceticismo que me
acompanhará, até ao túmulo.
A nada mala aspiro. Das lu-
tas' polftlco-partldárlas, quero
conservar-me distanciado. Mas
a mocidade brasileira está
cheia de esperanças. E é em
nome dessa mocidade quo eu
lhe faço um grande apelo;

Salve o Braail, Senhor Pre-
sldente.

Plreneipclis. 15 de Novembro
de 1958.

JARBAS JATME

ÂMOVEITE â ocasiãD¦"¦
Faça o seu empréstimo de Natal no

BANCO DA LAVOURA
e compre o seu presente nas"CASAS BRASILEIRAS"

onde v.s. encontrará padronagens a seu gosto e
preços ;ao seu alcance.

Avenida Afonso Pena. 194 — Telefone, 2846
ll^^¦^¦^^«^«»^^^n^»~^'lllll -—¦*"¦¦—""¦——3

Cyro de Castro Almeida
ADVOGADO

ADVOCACIA: Criminal, Civil e Comercial
Escritório e residência: Av. Floriáno

Peixoto, 15 — Fone: 2572
Uberlândia Minas*,d,a<i»eaa»<>»è>^

J0RI EM ARAGUARI
Realizou-se. na sema-

na passada a última ses-
são do iúri, do corrente
ano na comarca de Ara-
emari. Foram juleado"!
5 casos, pntre os auais 3
de grande repercussão,
inclusive para fora da
comarca. Trata-se do
chamado "crime do par-
oue", em aue Manda
Faria foi acusada de
haver, com a aiuda do
marido, assassinado a
amante deste: do conhe-
cido nor "crime da Cole-
toria". no aual Jaures
Machado foi acusado de
assa^sinio do coletor fe-
deral daquela cidade; e
do falado "crime do
Posto Esso". onde Se-
bastião Felizardo foi a-
cusado d° ter matado o
guarda do referido Pôs-

to, Jesus Nogueira.
I Participou da defesa,
nos 3 casos, o advogadq
dr. João Edison de Mel-
lo, havendo funcionado
no julgamento de Jau-
res, o dr. Ciro Franco,
como promotor, em subs
tituição ao titular da co-
marca, impedido APormotivo de parentesco
com o réu.

Iolanda foi absolvida
e os dois outros acusa-
dos foram condenados a
8 anos de reclusão.

E' "interessante obser-
var aue, tanto no caso
de absolvição, como nos
de condenação, o resul-.
tado foi de 4 votos con-
tra 3, o aue evidenciou
o rieoroso critério de
decisão dos jurados da
vizinha comarca.

RELOJOARIA BERNARDI
Cewapleio «ortimenfo de ReltSrjios • J«9as

Carrete» de «Sversas mareai
Joqoe de Jantar e Café

Caoaleta oftdna para conserto*
«ie JeSlas e Jtelógt.s

Àrlindp Beraardi -3|
* Afonso Pena, 191 -Fone: 2480 - UberlSnrila -
<f»«f sas* »».*e«»».a.»e»s»e«s«io«Beoaa»t>«V<.

VENDEM-SE,
por motivo de mudança, para tratar na rua AR-
LINDO TEIXEIRA, 245. TELEFONE 37-77: —
"Um jogo estofado, sofvcama, sala de jantar,
quarto de casal, auebra-luzes de pés funcionais,
cadeiras plástico-funcional, enceradeira, radiola
Filips, máquina de lavar roupa e uma geladeira
com pouco uso, um fogão Paterno a gáz, com 4
bocas. Também, uma ação do Uberlândia Clube.

Comunicado da Renovadora de
Pneus "O.K." ltda

Como e do conhecimento f*
- ral, a situação da BORRACHA.

no Psís encontra-s. Instável, dL
ííí'«ncul««ado g-andenraoi. fj eci:

merdo a a |ndú»trla pretos •
«Vsa matéria prima. A fim d.
evitar no futuro. CAMPANHAS
caluniosas • nríiauni.
CAS. a KENOVAPORA DE
PNEUS "OJC." LTDA., vêm da
comunicará PRAÇ!A qu» «mbo.
ia ATINGIDA por esta altua.
j|o, continua of«rec«iulo. aoa

: motorista, todo o aau estoejue,
ITXC^UinVAMKNTB «o prtço
d> -tabela, procurando ao mas- ,
mo tempo. SERVIR a todot os
seus AMIGOS E CLIENTES,
aue agdra mais do cju« nunca

m«rw!«m.a sua. ATENf^p .e^
OORTEZIA. :

UBERLÂNDIA, 6 d» Novem-
bro de 1988.

Prta Renovadera d. Pneus
«OJC* Ltda. _____

)a UNO MARTIMS BOtTO.

iportunidade, falará, em' nome dos nossos educa-
dores, e em agradeci-
mento, o predarõ pro
fessor Eurico Silva.

A's 22 horas, haverá
uma audição da brilhan-
te intelectual, no salão
nobre do Uberlândia
Clube, gentileza de Se-
leneh Medeiros para
com a diretoria e asso-
ciados do fidalgo sodali-
cio- A sua apresentação,
no auditório, será feita
pelo dr. Jacy de Assis,
conhecido homem de le-
trás da terra uberlan-
dense.

Dessarte. a nossa ei-
dade viverá, amanhã,
um grande dia, ao aga-
salhar, em seu seio. uma
figura marcante da in-
telectualidade brasilei-
ra, graças aos esforços
do emérito professor Eu-
rico Silva, talentoso poe-
ta e jornalista de escol.

Ao aue soubemos, a
diretoria do Uberlândia
Clube oferecerá um va-
lioso presente á poetisa
Seleneh Medeiros, como
lembrança de sua honro-
sa visita.

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO EM
MONTE ALEGRE

— DEZEMBRO — 6 — SATBADO —
O I_rVMBRETTA MOTO CLUBE DE UBERLÂNDIA te-

rá realizar na vizinha cidade de Monte Alegre, no próximo dia 6
DE DEZEMBRO, grandiosa festa, em confraternização com as
sociedades de Itulutaba e Monte Alegre.Grandioso Baile no Clube Recreativo de Monte Alegre; Notável Ginkana no Estadium de Futebol de Monte Alegre.
Uberlandenses! Ituiuiabanos! Moniealegrenses! prestigiem essa no-
tável Festa de Confraternização, comparecendo sábado, dia 6 de

Dezembro, em Monte Alegre.

\ SERVIÇO DE TRÂNSITO
Segundo colhemos, fo

ram exonerados d<ts
funções de parítos de
vbícuIos ria Delegacia
Espacial d« Polícia, os
senhoras Conrarío Cor-
reia e P»hasiião Mescmi-
ta.de Olivaira.

Em substituição, tive.
ram as indicações, noro*
varias os auardas Lara-
rn Martins Camamos e
Pnrínades . de Souza
Mendonça, lotedns, àtu-
almenie, na Delegacia
Especial. .

Reservas de mesas com: ¦
Helou — Gilson RegaL

¦ Mauro Lells Marques — Alcides

PARTIRÃO ÔNIBUS A'S 7,30 DA NOITE — SA*BADO — DIA 6

USE LUZ BAIXA
Se a "ontrev» nl. flatr • atas.
mo, 6 porera. Ignora o perigo
trás o OFUSCAMENTO eterno

NAO O IMTB na VOZ
»UÍXA -,-v.-.

Dünlnna a vel«Hs4e a «cole-
at" ao aceitiaàiiiat» aM o pe.

rlt^jaotar,..- :.;..-;

CAMPANHA SH tTE<nmANÇâ
DO TBATEGO .

DNER — '[POLICIA RODO.
VU»RIA FEDERAL - S.» DRF

Cuidado com o fogo'nas florestai: defenda
inatas, como protege o sen lar.

soas

Leia e assine 0 REPÓRTER

SALÃO DO
ARAGUARI

Conforto — Higiene e Dlstlnfi.0
Rlea ltáteteçlò a ofldaH

. «sons petentes
Praça da BepnbHea, 101 —

MARIO BOMBONATO
Formado pela Faculdade
de Direito de São Paulo
Causas Cíveis, Comer-

data e Criminais
Esc: S. Dumont, 538

>t»a»MB»30C»?OI>T-0Ofa«3CCB^^

I NÃO USE TAPETES
PARA ENFEITE!!

USE TACOS ARTÍSTICOS
PARA SEU DELEITE!!!

— fACOLANDIA —
{IndnsMa «Orgulho de Uberlândia)

Antônio Chadi Fad
AV. JOÃO PINHEIRO. 1JI6 • Fona: 3555 - Ubarlândia — Minas

jJMe_Mi-.»----«M.-M.«--iM»e»l»M
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Câmara Municipal de Uberlândia
ata da décima oitava
skssao da quarta rku-
n.iao 0ri)ixa'r1a de 1038.

Uberlândia! 17 de Novembro de
1ÍI5S
Preside: André Fonseca Fer-
reira

suficiente qualquer prtvisao or- dl-po.-ieão dos senhores verea

çamontária. tanto no âmhiio dores para quaisquer Informa.

Federal, c: mo no Estadual ou ' çõe

Secretário. Angelino Favan,
A hora regimental, com a

presença dos senhores vereado-
res André Fonseca Ferreira.
Antônio Fernandes de Oliveira,
Angelino Pa van. Levindo de
Souza, Sebastião Pacheco( Wal-
ter Te;ta, Moacyr Lope5 de
Carvalho, Maria Djrce Ri-
beiro e a ausência dos senhores
Geraldo Mota Batista. João E-
dfion de Mello, Nordau Gonçal-
ves de Melo, Pedro Schwindt
Filho, Raul pereira de Rezende,
Renato de Freitas e Eduardo
Veloso Viana, o senhor presiden-
te declara aberta a sessão con-
vldando para secretariá-la o
vereador Angelino Pavan. A-
TA: Lida e n2o tendo sido di3-
cutlda, é declarada aprovada a
ata da sessão anterior. LEI-
TORA DO EXPEDIENTE; SSo
lidos pelo senhor secretário e
despachados pela presidência,
os seguintes papéis; oficio da
Juventude Espírita — justifl-
ficando a-? finalidades do Edu-
candário* Emanuel para efeito
de recebimento de subvenção

juntar ao processoj requerl-
mento do vereador Raul Perel-
ra de Rezende solicitando lj-
cença — aprovado o requerl-
mento, convocar o suplente res-
pecttvo- ofícios do senhor pre-
feito municipal encaminhando
projeto de leis sobre abertura
de créditos suplementares, a-
bertura de crédito especial e
autorizando calçamento de vias
pública-- — considerados os pro-
jetos objetos de deliberação,
senhor presidente determina
Instauração de processos- pa«-
ceres da comissão de Finanças,
Justiça e Legislação aos pro-
ce-rses números 1254 e 1251 —
& Ordem do Dia da sessão ae-
guinte; parecer da Comissão de
Viação e Obras Públicas ao pro-
cesso número 1250 — à Comis-
são de Finanças, Justiça e Le-
gislação; emenda 5 da comissão
de Finanças, Justiça e Legisla-
ção ao projeto da proposta orça
mentária interessando ao pro-
jeto de subvençSes para mil
novecentos e cinqüenta e nove
— juntar ao processo. EXPE-
DIENTE — anunciada a hora
do Expediente, solicita a pala-
vra o vereador Walter Testa
para comunicar o falecimento
do senhor Olímpio de Freita-*-
Costa avó do vereador a esta
Câmara, doutor Renato de
Freitas e chefe de numerosa e
conceituada família desta cida-
de, solicitando o registro em a-
ta de um veto de ppzar pelo \ •=•
seu passamento e pedindo que
a homenagem seja comunicada
â família do ilustre extinto. O
vereador Moacyr Lopes de Çar-
valho, em seu nome próprio e
no da União Democrática Na.
ciona], externa o seu apoio ao
requerimento do vereador Wal-
ter Testa em homenagem à
veneranda figura do senhor
Olímpio de Freitas Costa. Tam-
bém se manifestam no mesmo
sentido a vereadora Maria Dir-
ce Ribeiro e o vereador Ange-
Uno Pavan, este em nome do
Partido Republicano. O senhor
presidente se solidariza em
nome da Mesa as homenagens
prestadas e determina ao secre-
tario que providencie o Expe.
alente necessário. Em segui-
da é passada a palavra ao pre
feito Afrãnlo Rodrigues da
Cunha que velo a esta Câmara
acompanhando as mensagens
que deram entrada hoje no
Expediente. O senhor prefeito
justifica inicialmente a remes-
sa a esta Câmara do-3 projetos
abrindo créditos mencionando
a elevação do custo de vida £
de materiais necessários à ad-
mlnistração Oo município que
vem tornando inadequado e in-

municipal. Afirma que os cré-
ditos agora solicitado.; s3o os
extritamente necessários a su-

plementaçao ile algumas ver-
bas de serviço e em sua malc-
ria d« pessoal operário, dizendo

que a nüo realização dos gastos
previstos implicarja na parall-
zaçüo de todoj os serviços mu-
nicipala. Menciona que nas
despesa3 em apreço estão in-
cluldas as referentes a aluguéis
de veículos, providencia essa

tomada em caráter de urgín-
ria para atender a diversas ne-
cessidades, tendo em vista que
o municipio encontra-se com
os seus veículos completamente
arruinados, pois apenas dois dê-
les ainda podem prestar ai.

afirmando que a Contabt-
lidado da Prefeitura, onde se
encontram os documentos refe-
rentes nos gastos feitos, está
em condições de fornecer aos
-enhore? vereadores quaisquer
informações necessárias a res-

pelt:. A vereadora Maria Dlr-
ce Ribeiro solicita o registro em
ata de um voto de louvor ao
senhor prefeito municipal pe-
Ia iniciativa de vir pessoalmeiv
te a esta Câmara com o objeü-
vo de justificar os projetos lio-

je recebidos. O vereador Moa-
cyr Lopes de Carvalho congra-
tuia-so com o senhor prefeito
pela atitude franca adotada em
comparecer a esta Câmara ex-

pontaneamenie para acompa-
nhor as mensagens apresenta-

de, sem que Isso implique em'senhor prefeito Informa que os

qualquer ÍMÜíSdeda" 
~V**' 

[caminho., 
foram( alugado.P°*

deat. Leglslativo-quc como ..preços diverso, d. aturdocom

feito muni.' a necessidade o~o. trabalho rea-
' llzado por cada um e foi gas-

ta uma Importância no valor
de cércà dc centro e trinta

guns serviços. Coloca-se à das e aproveitar a opor,unlda-

próprio senhor;'pi
clpal apenas visa o progresso
do município, para fazer «I-

gumas perguntas a respeito do
assunto. Indaga prlinelramen-
te se os créditos abertes para
pagamento de alugueis de vel-
culos ertio convenientemente
justificados e Se mencionama lm

portancía pela qual foram con-

tratados os veículos, a quem
foi paga e em que serviços fo-

ram utilizados oa m«nv.«. Sô-
bre os créditos suplementares,
Indaga --c os mesmo.; foram a-
hertos para Ia conclusão de
cbras Já autorizada» ou se se

referem a outras obras e servj.

ços nüo autorizados, tendo,,
néate ca-o, a administração mu-

nicipal se adiantado na reall-

zaçüo dos gastos sem autoriza-

ç.1o legislativa, o que <5 proibi-
do pela Legislação vigente

cinco mil cruzeiros, de acêrdo
I com a informação que acom-

panha o projeto respectivo.

Quanto aos créditoj eolicltadoa,

diz que nSo se referem eles a

qualquer obra nova, senão à

necessidade de nio sa permitir
a parolizaçüo dos serviço8 de
rotina da Prefeitura Municipal,
com" limpeza de ruas e remo.

ção de lixo etc. Afirma qu«
encontrando-se presente o

| nhor Joüo Batl»t» da Queiroz,
! Chefe do Serviço de Contábil!-

dade da prefeitura. Irá êle pras
tar acs senhores vereadoras
outras Informações a respeito
do mcímo assunto, atendendo

que o aeu Inferisse é Justamen-
O te de apresentar a esta Cama-

Pllllillll^
—fo»o»omsoses°s°sf<>»9*<>9<>'*0*°*9*°*0*v0 REPÓRTER APRESENTA:
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reafirma o. wu propájdto «•

prestar a eãt» Câmara, todae as
lnformaçíe*'e . d"*"» .'"•"f''*!*"**
fios a'estudo da mataria;.. O
senhor presidenta" agradeça a
visita do senhor prefeito mu-

nicipal a o lnteréaie demons.
trado pelos problema* quo lha
estão afetos comparecendo . st
esta Câmara para Justificar
pessoalmente oa projetos d»
sua autoria hoje envladoa a»
estudo dite LeglelatlTO. OR-
DEM DO DIA: — Encerrada.»
hora do Expediente e verifica,
ria a austnclaoe *"*méro legal

paia o p-t^Mgulmento da ¦«*-
sao, o aenher presidente de.
clara adiada p*ra a aeesâo ae-

gulnte a Ordem.do Dia mar.
eàda para boja c que ílca a-

crescida dos processos nume.
ros 1254 e 1251, ambos em

primeira dUcujejío, anuneian.

do o término da presente ses.

sio. Para constar lavrou-aa a

presente at». Eu- Maria Apa-
raelda Costa, • escrevi. Eu,
Angelino Pavan que a lubser*.
ve e assino.

Coluna SOCIAL
QUE SE PASSA PELA CIDADE

VOLTA O PROFESSOR Georirr Drabczynakl, pa-
ra renovar com o sen II Festival de Ballrt, o snces.
so que obteve quando du apresentação do I Fe

tlval, no qnal tomaram parte alunas com meno. de

ano do curso. Desta feito, o espetáculo de ar-
te será no palco do Uceii dc Uberlândia. A data i

18 de Dezembro. O libreto, ainda qne nâo tenha
sido ainda elaborado definitivamente, deverfi, em
r-fntene, constar dos sej**uint<*-s n-flmeros Czardaa
do Monf. MU (selo), Can-Cnn (solo), Quatro Fa.
das, FK-ta no Tirol, Holandês», Trf-s Marinheiro,

c TrPs Garçonetes, Sonho de Uni Melhor Natal

(quadros). Gavote, Surpresas.
(O)

ENTRE OS NOMES «Ias dedicadns aluna» do

prof. George que abrilhantarão a noitada clássica,
conta-se os de Alba Maria Castanheirá, Maria
Inès Galváo, Marlene R. Carvalho. CUdys Testa.
Maria Luiza Melo, creusa Rezende, Mara Casta-
nhelra, e outras mais. '

Comenta: S. F. DI MABDO
muno»

NOTAS E OBSERVAÇÕES
rea de ''ejdadr-jnrditii" um recital, no auditório
oa Rádio Ediirudoro. â« 20.S3 hora». A'a Sí

horas, será recepcionada no Uberlândia Clube,

quando então apresentará um recital de gal». O

Palácio Social, secundo fui Informado, ofertará â

Hu.tr* Tl.ttante uma lembrança d* sua pa.aafro
por Uberlândia. A aprrsenUçâo de Seleneh de

Medeiros «enl feita pilo rtr. *nry de Asala, Jurl»

ta o literato.

-¦- ¦ jj^MLHMHaBWBI-BBBBBI IBl.*^y.lH.r^BPgE
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(2) — (ínu-ioKi pose de.Mariene R. Carvalho, em
"A Dança daa Fadas".

(I) — Expressiva pose de Alba Marlu Ca*tanhelra
interi>retando a "Slorte do Cisne". Esta fotogro-
íla foi tirada, na apretentação do I Festival de
Ballrt, apresentado em nu-*sa cidade, no Cine Ave-
nida.

 ( O ) 
A GRANDE POETISA brasileira, e conhecida

declamador» Seleneh de Medeiros, chegará a estu
cidade pela manhã d» dia 91, .aliado próximo, cm
vMta especial a Uberlândia, convidada pelo prof.
Kurlco Silva, jornalista e literato.' Sa oportunl-
dade, Seleneh de Medeiros dedicara a«s professo-

tmsamí mmWAÍ^^B^^^^mmtMl I i^A h
msWmW Im

ta, sem qualquer omissão, a ai-
tuaçâo âe' necessidade em que
se debate o município para a

manutenção de seus serviços.
O senhor Chefe da Contablllda.
de Municipal, fer. uma expoal-

çâo a respeito doj quadro* qua
acompanham òs projeto»,
fim de que os senhores yerea-
dorca possam verificar que os
mesmos estão em condlçSes de
fornecer elementos necessário»
ao estudo da matéria. Com re.

ferência ao pfojeto de lei que
autoriz» pagamento de obras
do calçamento, informa que o
mesmo fira executado em vir-

tud* de lei aprovada por eata
Câmara e ainda em vigência. *

que determina que um terço da
obra calçada seja d* responsa-

bllldade da Prefeitura. O ve-
rcador Angelino Pavan usa a

palavra para afirmar do cuida-
do com que a Câmara' deve e.

xamlnar <• assunto, pois è Jus.
lamente baaeada no relatório
enviado a eata Câmara pela ad-
mlnfitraçío do atual prefeito
municipal, elaborado per um
técnico em flnançaa, que ela
tem ae orientado • verificado a
Inconveniência da abertura de

crédltoa indiscriminadamente <

§em o necessário recurso corres

pondent*. Afirma entretanto

que nâo o anima qualquer In-
terésse de oposição 6 matéria
hoje apresentada ao estudo *ea

ta Câmara. A vereadora Ma-
ria Dlrce Ribeiro t«» nova-
mente a palavra para propor
também um voto de louvor ao
aenhor Chefe do Serviço de
Contabilidade da Prefeitura

por haver acompanhado ao aa-
ídior prefeito mujilclpal com
a flnalldade de fazer uma
posição a reepelto das mensa.
rens hoje recebidas. O verta-
dor Moacyr I/>pea de Carvalho
a* dá por satisfeito com « In-
formaçBe» reeebldae, aftrman-
do que, como proeidente da Co-
missio de Finança'. Justiça e
Legislação, 1 qual deverão oa

projetes a*r remetidos, o aeeun-

to será convenlentement» estu-
dado e com a maior Isenção
dè ânimo, pois o outro lnterfrf.
fie nao poj-aue «sta Câmara «p.
nio o de b*m s«rvlr ao muni-
clplo. Encerrada a. expciçSo,
o s»nhor prefeito •Dl «nino-
me e no do aenhor Joio Be-
tista de Queiroz, chefe de
Serviço de Contabilidade da
Prefeitura, agradece a acolhi.
da cordial que lhe* foi dl.pen-
sada pela Câmara Municipal e I

••¦IIIIIIIIHI"!""'"" ¦" '" Il1"""

RELOJOARIA OMEGA;;
A-renlda nortano Peixoto. 483

Fona, 37-13 — UbnlIadU—BOau
Aproximam-se as festas do NATAL e as ;

solenidadés dè formaturas. Assim, cliente ami-; j
go, deveis, desde já, adquirir os presentes para; [
esses eventos e destinados aos que vos são que-;!
ridos- _'¦£'!!

PAÜIJNO BERNABDL com a sua RELO- >
JOARIA OMEGA. dispõe de completo e rico;
sortimento de anéis para formatura e outros,;;
relógios, pulseiras e tudo o mais em jóias finas.;;
A-guarda, pois, a visita dos que desejem esco-! |
lher os seus sugestivos presentes. j j

0 REPÓRTER
101* M eiilTllií

rBOPBIBVABIO
Redação. >iliiitii-«-aT«|l», •****¦

brkidaite a Oa«ba»«. A*<aHi
lolo Pinheiro. t&V\nM*em

TeleroiM: SUS —
AflSWATORAfl •**¦•
Anual "•¦•»
Semaatral  I*»**0
N.« avulao  •*>
ar>;i•traaasjo  M»
% sSreeSo ¦¦• a» MsJSMHM

Oa ssUtilli «M *— «.»««¦

¦IO -fMtW 9smV9a\W%mmmt ¦¦.••

_ ¦,. psMf* «a tmtSm..U.

Ms «a -aaelr» — lls***MI»
BAB-at - *S* ***—.
l* — «.- a»4. — »*•*•: m.m*.
g. paal» — BJaWBBIO* VtDmX*

SiIiiib dos batilr-ado.
tas contra o fogo au
matas: a flortsta nao w
KconstUut smn o atud-
lio do homaml

| iiiiiiiiiiiiijiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiii.MiiiiiiiiiiiiiiiiimitiTTrniiir •[[•r- r

(3) — Outra po»e de Alba Marta Castanheirá «m;
«ua interpretação de "Á alerte do Cisne", em quo
ela drntonjtra sua verdadeira clasao.
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.„_»__._. _. -. nxDMmm* ^^ ggujppg mu sortimento completo
de brins, btjpicals, linhos^ taMBÔa-ts-,

caruás,, casüniras, etc.

ALFAIATE, em snaf InslalasSM óWWWtm
- At. Alonso Pena — UberltadJa — Wasa

ALFAIATARIA FINOTTI
LUÍS FINOTTI

O MEU,
Galeria do

O SEU. O NOSSO"Edtfído Ftoottl"

»»»>»>>:o>>>>>:»>»"»>>»>>>"."*>-*>>:-^^^ ar«o*ws-«oi-o--s3r*tio*»^^

rH^.i<>.«w«i.aaa>i>nnrMaMiislMsi-J«rwsTr>nní«srafMÚ?EIS IPUANGA LTDA.
uovn» PARA TODOS osrvKOs I

PARA TODOS OS GOSTOS
Corisnltem nossos praços

LOJA» — AVENIDA AFORSO PENA. 5SI
ejajOeMlsJaJUsJsJMlWtlejsJCWM

AÇOUGUE CARRIJD
Instalado recentemente, dentro dos mato ri-

r?orosos preceitos dè higiene, encontra-se capaci-
tado a atender todo e qualquer fornecimento dt
produtos da melhor qualidade no referente a
carnes de bovinos e suínos. Além destes, tonei-
nho. banhas, lingüiças e outros, á escolha de sua
distíhta freguesia e por preços que nle tsBMto
competidores. .' . 

" '

O AÇOUGUE CARRUO está loeallxado á
Rua Quintino Bocaiúva, 388 e atende pelo telefo-
ne, 21-92. 

¦"' " ' ' ' ,;l

*M CINE REGENTE - - - - Empresa Teatral Paulista Ltda. — GfflF PARATODOS
HOJE —

às 19.30 e 21,30 horas

O HOMEM QUE SABIA DEMAIS
CinemaScope-Tecnicolor

Grandioso filme com Doris Day e James Stewart T QUIOTA-FEIRA

OS IBMÃOSJWCO
Filme policial- - .

Com Richard Conte e Katrin Gránte
m*WÇpS\ ¦sk,|>|»'. -."> je»» ,.>;».'.%...;

T
HOJE-

Sessêes ás 19 e 21 horas

O HOMEM QUE SABIA DEMAIS
¦'•;..'; CiwmaScope-Tecnlcòlor :T"

Grandioso filme com Doris Day e James Stewart

-..-.„... :- - ¦:¦ 
' -¦!--; 
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O REPORTÉH

C AS AS PER NANBÜ C A N AS 1
0 If DÊ TO DOS COMPPRAN I

A V k F 0 N S 0 P E m A , 2 1 7 —- ü B ERLÂIDIA I

OBJETIVOS PARA EDUCA-
ÇÃO DE BASE PRATICA

Prefeitura Municipal de Uberlândia
EXPEDIENTE DO DIA ÍS DE

NOVEMBRO DE IO»
(Ifecpxho do senhor prefeito)

«ERVIÇO DE PESSOAL

Pedro Zacarias Comes — Or-
Lindo Dlscènclo — Maria José
Bernardo — Edlo Rccha —Fé.
Tia» — Deferido. Antônio Er-
clll? Soarea — Féria» — K».
gularize a sltu»ç.lii ,

BEIWIÇO DE FAZENDA

PanlflcaçSo Mérola Ltda —
Uzaro Borge» Santana —
Tr»n«f. lançamento —njeferi-
do. M. A. Fererlra — Cha.
vt», Menezes 4 Cia. Ltda. —
Baixa d» lançamento — Deferi,
do. Joré Francisco do» San-
tos — Hormenegildo Panlago
Araújo — Licença Inicial —
Deferido. Genne Santana — LI-
cença Inicial — Deferido — A
Tílulo Precário.

RERVIÇO DE PATRIMÔNIO

Benedito Lúcio — Arread.
eoaat. Julgo — Deferido. Má-
Ho Augtwto Pinto — Troca de
canos — Deferido. Ly Peerlra
— Ana Maria de Jesus — Ma-
tnqulu Miguel da Silva — Alda
Fernandes pereira — ANgall
Martlru Alquequea .— Fábio
Canto — Alexandra OUv«lr»
Marque» — Benedita de Frei-
(ai — Tran»f. Ug. águ» — D»,
ferido! Vlwnt» de Paula —
Lute Z»novrllo — Tran»f. Ug.
fgua _ Deferido, pagando o
dohlto apurado. Sátiro Alves da
Silva — Oeralno de Oliveira —
frias Baltlta do» Santo» —
JpSo Gonçalves Pereira — Je-
rfinlmo F.lol de Olivelr» — Ug.
água — D«f»rldo. Slrlo Itossl* 
— Csnvfrclo • Inddrtrla Óleo.
(rua» S.A. —Caetano da SH-
va — Llg. água — D»f«rld«.
Walter de Andrade — Nelson
Martin» Pereira — Llg. água

Deferido, p»gando o» impôs-
to» devido». Jovlano Dinsli -
Otávio Rn»nd* & Filho» Ltda.

Jovlano Alves Davld — Ug.
esgoto — Deferido. WtlUng.
ton Borge* — Ug. ejgôto —
Diferido, pagando o débito apu-
rado. Júlio Lorenço de Cas-
tio « outros — Const. rede de
esgota — Comparecer ao S.
Obras. Augusto Isidoro — Jacl
Msndej d» Paul» — Comparecer
ao S. Fazenda,

SERVIÇO DE OBRAS

Lldla Maria Seocnecher —
Caetano da SUva — const, pré-
dio — Deferido. Mário Ribeiro
Santos — Inís Andrade — Ref.
prédio — Deferido. José An-
tfinlo Fernandes — Valerlano
Alves Ferreira — Geri Ino de
Oliveira — Paulo Gonçalves
Borges — Ollvlo Zago — Sfrio
Rossi — José Barbosa Meiga,
ço — José Maria d» Faria —
Sebastião Ferreira Carvalho —
Maurillo Gomjde Borges —
Const. prédio — Deferido. Ca-
nuto Pereira Oliveira —Const
casa — Deferido, pagando o dé-
blto apurado. Vltallnn Tlbúr.
do Silva — Const. cômodo —
Deferido, pagando oa Imposto*
devidos — Francisco Acádo
Manattj c Jo>é Carlos Manettl
— Const. cômodo — Deferido.
Itaglna Pereira de OUvelra —

Ccnst. barracão — Deferido,
Comércio e Indústria» Oleoga-
«a.j S.A. —"Aprovação de pro-
Jéto — Deferido. Dante Can-
dela ^t- Const. muro — Defe-
rido. Domingos José Arantes —
C=nst. muro'— Deferido, p»;
gando o débito apurado. Dlvi-
na Vasconcelos Nascimento —
Ref. aumento prédio —Defe.
rido. José Alves Garcia Sobri-
nho — Ref. prédio — Deferld
Allplo Zacharias Ferreira -
João M&ndra — Aumento pré-
dio — Deferido. Alclde, Leite
•~ Geraldo José de Lima —
Joio Pinheiro Braga— Limpe,
sa de prédio — Deferido. O»-
valdo Gomes — LImpeea de
prédio Deferido, pagando o
débito apurado.

Maria de Lourdca Guimarães
l Uberlândia, 25 de Novembro

de 1053.

1 Ferrarria e Serralhería |
IMPERIAL |

 de |
José Silva Santos .7- g

Especialista em portas de aço onduladas e de|
| tiras. Portões, caixilhos e fornos para fogão - Aso
aportai; onduladas de tiras IMPERIAL são as|

melhores da praça- |
Rua Coronel Arionio Alves Pereira gEsquina da Avenida Afonso Pena |o
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Sindicato dos Contabilistas de
Uberlândia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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Distribuidor nesto cldaoo — GERALDO MIGUORIM

Elagâncio
• •conomia

paro ai lindas
—<

muíheres
desta cidadel

} Conheça hoieasua

• Feitas especialmente par* 
'

9 nlo dir tribalho, as

Máquinas de Costurt IIOIN
- nunca se quebram • tio

•' Ideais para as Famílias
' tío-BrMUI-yenril vir de perto

os novos e modernos modelos
ILOIN... sempre resistentes.

;¦•;*!¦¦-.' sempre de funcionamento
'•'. Impecivell

fttJIN-
itaina de

costura de
família brasileira
m 20 anis de garantia

CetMre porá o franft • poro \ti%
Dispositivo aera bordar • lerxirsj» fácil manejo
Acabamento perfeito

ENTREGA IMEDIATA PARA CrUÀtOUt* MOPaÒ /! ^
• Om. Um*..— ttm» Br. Da •»?», N — KM»*»: mm ».ff

' ¦ 
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Pelo presente edital de con-
vocação, convido o« senhores
associados quites com o SIndi-
cato do» Contabilistas de Uber-
lándia, a comparecer à Assem-
Wéla Geral Ordinária, a se rea-
llzar no,próximo dia 2 de De-
zembro, terça-feira, às 20 ho-
ras, na sede social, afim de tra-
tarada seguinte ordem do dia;

— DíscubbSo e aprovação
das contas sindicais relativas ao
exercício de 1.957.

II — Discussão e aprovação
da Proposta Orçamentária para
1.059.

Uberlândia, 20 de Novembro
de 1.958
WILSON' RIBEIRO DA SILVA

Presidente

Io EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEI-
ÇÕES SINDICAIS

Faço saber aos que virem «5s- didatc* à Diretoria da entída-

t» edital ou dele tiverem conhe-
Cimento que, no dja 30 de De-
zembro de 1.958, te 19,30 ho-
ra". será realizada nôst* Sindl-
c*to * eleição para diretores,
membros do Conselho Fiscal,
bem como seus respectivos su-
plcntes, ficando aberto o prazo
tfe 5 dias, que correrá a partir
da primeira publicação dôste,
para o registro da-s chapas na
Secretaria, de acordo com o
disposto no art. C° das Instru-
ç5:s aprovadas pela Portaria
Ministerial n» 11, de 11 de Fe-
veretro da 1934. A» chapas de-
verão ser registradas em sepa-
radò, sendo uma para os can-

de e seus suplentes, outra para
o Conselho Fiscal e respectivos
suplentes, de conformidade com
o disposto no art. 10° das refe.
ridas Instruções.

: Oj requerimentos para
gistro das chapas, contendo os
requisitos previstos 

" no art.
11° das Instruções, deverão ser
apresentados na Secretaria, em
três vias. pelos seus encabeça-
dores pessoalmente, não sendo
permitida para tal fim, í. ou-
to-çga de procuração. ^

Uberlândia, 20 de Novembro
de 1.958
WILSON' RIBEIRO DA SILVA

Prcsldeato

Não só alfabetizar, mas,
também, propiciar ele-
mentos seguros para o
aumento da nossa pro-

dução.

(Agência Nacional) -
Entre os pontos estabe-
lecidos para um progra-
ma objetivo por parte
da Campanha Nacional
de Erradicação do A-
nalfabetismo está a or-
ganização de um siste-
ma de educação de ba-
se, de caráter prático,
c-poaz de levar as popu-
i-teões rurais de todo o
País a melhorar seus
níveis de produção.
quanto à qualidade e ã
quantidade, principal-
mente no setor agro-pe-
cuário.

Para que tal alvo seja
atingido, os técnicos no
assunto estabeleceram
condições mínimas de
ação, que podem ser sin-
tetizadas nos três seguin
tes pontos: a) equipar o
magistério rural brasi-
leiro com conhecimen-
tos e técnicas que lhes

tos têm sido planejados,
pois através das medi-
das ali preconizadas, os
educadores poderão lan-
çar as bases de perma-
nentes campanhas de
reflorestamento, no que
deverá haver programa
oficial em combinação
com o Ministério da A-
gricultura, através do
seu órgão competente.
Outro setor que mere-
cera a maior atenção se
liaa às explicações em
torno dos problemas
que se relacionam com
a proteção das nascen-
tes. a melhoria da terra,
o aprimoramento da cri-
ação de gado leiteiro e
de aves, com vistas à
exnortacão.

Na parte exclusiva-
mente ligada à educa-
cão, lembram os téçni-
cos que será necessária
uma campanha de ele-
vacão do nível cultural
das populações campe-
sinas, através da orga-
nizacão de programas
de recreação, oue atin-
iam a todos (adultos e

permitam prestar maior crjancas), além da exe-
assistência^ a população, ei]pSo ,je 0bras aue ,505.âmbito educa- Sibilitem o constante

USE LUZ BAIXA
Se o "outro" não fizer o mesmo, é porque ignora

o perigo que o OFUSCAMENTO oferece.
NAO O IMITE. DÊ LUZ BADCA

Diminua a velocidade e "cole-se" ao acostamento
até o perigo passar...

CAMPANHA D ESEGURANÇA DO TRATEGO
DNER— POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL

— 8.° DRF

nao so no
cional, mas. também,
nos campos de Fisi"ne,
da Economia e do Tra-
balho; b )orsanizacão de
Cooperativas de Produ-
cão Agrícola, aerupando
pequenos e médios pro-
dutores dos municípios,

¦ tanto na defesa de seus'produtos, como na me-
lhoria da própria produ-
cão, valendó-se de meto-
dos racionais de aprovei
tamento da terra e de
criação; c) organização
de campanhas periódi-
cas e missões culturais,
em toda a área rural.

MAQUINA CAPAZ DE RECO-
NHECER ROSTOS HUMANOS
"Sistema nervoso"
melhante ao dos-mais ani-

• • mkjmmii dt costura dt fama mur.diol -
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Objetivos das
nhas

Campa-

crescimento da rede es-
colar primária, novas
rodovias, pontes e turU
anuiln aue sir/nificar fa-
cilidades para a 1-ieo-
morão do novo- Tais tra-
balhos teriam a direção
de professores esnecia-
liTadós em oroiétos de
pduracão de base. lan-
candn mão da coopera-
cão de todos, por mDio
de reuniões e de esfôr-
co coniugado.

CARO LEITOR!
Coopere com a ecras-

trucão do Asilo de São
Vicente e Sto. Antônio.
Esle 6 nm aesto nobre

Oobietivo do terceiro
item é dos mais vastos
e importantes de quan-

LEIAM E
ASSINT=n«

O REPÓRTER

Uma máquina com-
putadora capaz de re-
conhecer o rosto das
pessoas, está sendo cons-
truida haGrã-Bretanha,
graças a uma verba dé
34.000 libras esterlinas
concedidas pela Funda-
ção Nuffield, segundo
se anuncia no décimo
terceiro -relatório anual
da referida Companhia

A máquina lembra o
sistema nervoso dé um
animal e está sendo mon
tada no Universtiy Col
lege, em Londres, ex-
piorando uma nova li-
nha de pesquisas desen-
volvidas pelo professor
J. E-Yoüng.

O estudo, baseado no
mecanismo de aprendi-
zagem dé õim polvo, re-
sultou na construção de
uma peauèna computa-
dora do.30;.unidades,ca-
paç de emitir um som
de reconhecimento,
quando ..confrontada
com urnit fprinà, qüe
lembre" outra que "viu"
anteriormente-como-pe».
lo seu "ôlHò" eletrônico.
-. A nová.computãdòra
destina-se] a aperfeiçoar
o êxito'já obtido^e'èbn-
siste déiinais òu menos
4-000 unidades idênticas
com ó que sè pretende
dar uma memória-1 à

maquina.
Acomputadora origi-

naí, embora pequena,
podia resolver uma sé-
rie de problemas que
eram demasiadamente
complexos para a com-
putadora digital. Segun
do o relatório, as possi-
bilidades da nova má-
quina são considera-
veis.

A' proporção que se
apresenta, uma forma
diferente, um som di-
ferente será transmitido
ao "ouvido" da máoui-
na. Se o "treinamento"
fôr eficiente, a compu-
tádora poderá emitir
um som quando uma de-
terminada forma fôr
trazida 50 seu campo.de
visão."Está dentro das pos-
sibilidades da máouina
aprender o alfabeto e.
os números e iim nume-
ro limitado de-formas
mais;-'<;omr>lexas, talvez
mesmo incluindo o rosto
das pessoas", segundo
se anuncia- -

Um teclado especial
controlará o movimento
de alavanca que pode
simular movimentos de
animais, a escrita huma-
na ou a Pérscão de sons
reconhecível. A corn-
putadora será o nrotóti-
po de nma.Tnáouina ca-
paz; de .resolver \íma
grande série de problé-
irias diários. <\: >
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CERIA LTDA. I
Sferm o« primeiros 20 sparelho», £arâ gradosamente osg
§5estudos de levantamento de terrenos para orcamentos.g
Smoatagem e assistência na faienda, demonstrando aBslm—
3seu Interesse no aperfeiçoamento e merhoramento dasa
3lavouras para melhor e maior produção. =3

Fábrica de Cal "BrasU"
SEBASTIÃO F.CASCÃO .

Fornece com rapidês, cal virgem, nesta praça'
ARAGUARI — ESTADO DE MINAS

e cidades visinhas, por preços nunca vistos.
Caixa Postal 11 — Telefone, 618



NOTAS SOCIAIS
AMOR

RUTH DE ASSIS

Nossos olhos fazem chamadas telefônicas.
Para que nossas almas marquem encontros de

[amor,
onde se vejam, se conheçam, se amem.

, !««.!•.:•
' li* ' .1 -JL

Mas nossas mãos é que têm as chaves
que abrem as portas para a chegada de nosso

[amor-

O ar que nosso encontro afasta, num sopro,
tem nuvens de éter e nos embriaga.
Quando nos espiamos, estamos cegos.

, 5.< i'.*"lt"W"f*|;

Nossas mãos também sentem a cócega do ar.
Cócega que nos perturba os contatos do amor.

Nada vês de minha imagem que te alcança.
Nunca sei dos traços de teu corpo amado.
— Incógnitas dos problemas de amor
que não constam de nossos cadernos de escola.

ANIVERSÁRIOS
Ornii-etaram an«s ontem

Sf-iihores Veiga Lago. elemen.
to (la Rádio Ü.fuacra, desta ei-
t.n-je, G-rnlrlo Amaral, compo-il-
tor. Antônio Duarte Guimarães,
proprietário, Bianor Silva, da
f-ocledade local; senhora Maria
do Carmo Ruirigues Santos,
rafada com o sr. Ademar Pe.
reira (ias Santos e os menores
Maurinho, interessante garoto.
filho do comerciante Mauro Le,
Ub Marques, Luía Alberto, fl-
lho tio ar. Sebastião Antônio
rins o Paulo César, filho do
sr. Henrique Turrer.

Completam anos hoje

SENHORES — Jaconlas Sil-
va, tliamantário. com atlvlda-
lies nesta praça e em Mato Gros-
se; Lauro Macedo, elemento de
Influencia na cnpltal bandei.
rante- Silvérlo Jacob Osvaldo,
comerciante em nossa cidade-

Cândido Ribeiro, construtor e
vereador, no município goiano
de Itumblara- Fernando Tc
más de Souza, proprietário ur-
bano, aqui residente- Leocádio
Gomes das Virgens, do nosso
comércio varejista- Jarnil Tufi.
cerealista- Erleo Araújo, resl-
dente em Tupaclguara- Jacy
Ferreira, proprietário neste mu-
nicipio.

SENHORAS; — Lulza Ma-
ria de Mendonça, digna con-
sorte do comerciante José A.
de Mendonça, com residência
nesta cidade.

JOVENS E MENORES; -
Caibé Pereira, distinta jovem,
residente em Corumbalba, no
Estado de Goiás; Rubens San-
ches, estudante da cidade gola.
na de Tpamerí: Rejane, filha do
ir. Osvaldo Ribeiro de Faria;
José Bolívar. Inteligente menj.
no, filho do sr. Joaquim Na-
ves- Joiío Carlos, estudante.

O REPÓRTER
Red. e Oi.: Av. J. Plnhe iio, 332 - Fone. 2796 - UBERLANDIA-MD.AS

Uberlândia, 6a.-feira, 28 de Novembro de 19S8 N-° 3.151

MÀRMORÀRIÀ BRASILEIRA
Pr. 21 de Maio, 15 — UBERLÂNDIA — MINAS

BENEDITO LÚCIO
Especialista em Túmulos, Altares, etc

Rapidez e Garantia
Mausoléu» — Capelai • Obrai em Gorai

CARO LEITOR I

Coopere com a cons-
tração do Asilo d* São
Vicente e Sto. Antônio.
Et te é um gesto nobre.

Aumento de subsídios para os
parlamentares

O general De Gaulle
propõe a redução do nú-
mero de deputados, pa-
ra a futura Assembléia
Nacional Francesa, en-
uuanto que nós, no Bra-
sil, aueremos aumenta-
ío. m

A medida prudente

dará maior coesão áque- les — os felizardos, com
la Casa e tornará possí-
vel um reajuste econô
mico, isto-é, bem paga-
los sem causar a ruina
das finanças francesas.

Por isso, vemos, com
tristeza, entre nós, co-
gitar-se do aumento dê-

Dr. Duarte lílhôa Porlilho
Cirurgia geral de adultos • crianças.

Tratamento das perturbações circulatórias das
extremidades. — Varizes — Artrites — Flebile-

HOSPITAL SANTA CATARINA

'¦¦-T.« »-'¦<---- ~» M *-/,•? GAR*».] IDO. 1 UAHATO. V .
- - :'; INDtSTRIASÍGKAUCAS IIKAS1I. CENTRALA Tipror.sfia «i« Ulioi l.mdiü
Pr-dlo PrOprlo. «mflo-M.j.,„„.N„ ....,., da^iú.n-" t-AOUlRlmOÍ ULTRA- MOOEÍt-iO* É AUTOMÁTICOS - QUAORu ( OttPl ET~T3t U.lMOS.TIfÓCRArOS -.EQÜIPt DE. UC NIC uS COMpnrHTIl.lu... . UI-F-jngÈ-', 1H
E UM CONTAOOR IM SIUS (iCHIIOFIlOS l OFtCli.*. Taha aumUa* *t u"' CLIENTES NA CONFECÇÃO l rfHlUTO ACABAMINTV DE II 1 ¦¦'¦UTI. í

A Mcdor Tipografia do Brasil Central
GIGANTESCO ESTOqUE OUtA--.tSfT.AHOI. [NVELürFi TINTAS ARAMES t K

> FORNCCEM.se ORÇAMENTOS - ATENDE-íi A DOMICÍLIO RlIMbO-SO r-oU».- FONE. -349 ~{CAIXA POSTAI- 435
Pr»c» Antônio Carloss30^' .— '.". 
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I HOSPITAL SANTO AGOSTINHO
H DR. JOSE' MARÇAL FERREIRA — DR. JOSE* MARÇAL NETO

Clínica c Cirurjrla Geral _ clínica Especializada nas Senhoras — Tratamento Prí.Natal
jS Tartos _ Eletricidade Mídlca Onanlta» das 13 as IT hera. S

DR. FAUSTO G. DE FRniTAS — Clinica de Acidentes em Geral — Ortopedia — Tran. -3
jjj matolojrh. 

— Deformidades 0"ea» (Pé Torto) _ Consumas das 13 í, 17 hora, S
DR. ADELMO O. CAMPOS — Olhos — Ouvidos — Xarlz e Garganta — (Tratamentos 3

ã=» e Operações) — Consultas das 8 ás 11 hora» e da» 13 ís 17 hnras 5=3
f~ DB. •!• A. RIBEIRO ,IÜ'XIOR — Clinica Especlullzada de crianças 3
Sâ Consultas illárlamenfe das 8 ns 11 e da» 14 ás 17 heras 3
E- Dlt. WILSON GALVAO — Cirurçla ceral. Abdominal e Toráeica<1rurKla esperlallriida *S

DR. LINCOLN .MARIO DE SOUZA — ClrurRla e tratamento das afeeçffe. das rias rS
E2 nrlnárlas —Operarõrs dos tnmores -a próstata, hrxlea, fic. _ Aparelhagem completa 3
j=I para illasníisllco e tratamento — Consulta, diariamente das 13 ás 17 hora» ÍS
= AV. JOÃO PINHEIRO, 557 - TEL. 2326 - UBERLÂNDIA - MINAS 3
Í!Ií.ltl.;i!l!I!IÍIiI!liI!Ill!l!III!!!ra

Aposentadoria e
serviço social

ASSINEM
O REPÓRTER

74 mil cruzeiros men-
sais.

Pobre cruzeiro, cru-
cificado, diluído, desva-
lorizado...

Luís XVIII, rei da
França, pretendeu, quando da restauração da
Monarquia, dar ao cargo
de deputado um cará-
ter puramente honorífi-
co. sem honorários.

Talleyrand, o famoso
ministro, consultado e a-
nós a leitura da Carta
Magna, que Sua Mages-
tade desejava dar á
França, disse: — "Mas,
Magestade, nada foi pre-
visto como vencimentos
para os deputados?"

Luís XVIII respon-
deu — "Destarte, que-
ro que suas funções se-
iam gratuitas. Assim e-
Ias serão mais honro-
sas."

Tallevrand. homem
experiente, que não a-
creditava no desinterês-
se e na vocação ao bem
público dos senhores de-
putados. replicou:

— "Sim. Magestade,
sim. Todavia, gratuitas
arruinarão a Nação...

^ t**^>4^**j**i*im***#}a*^*J^yS5l 
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O presidente da República
assinou decreto criando, no
Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Industrlárlos, a
Comissão Executiva de Reabl-
litacáo Profissional e Serviço
Social, cujo cbjetjvo se acha a-
nunclado nessa própria deno.
mirmção. Embora, segundo a
Iti. ''na medida que as condi-

ções locais e os recurso, técnt. j pesa,
cos e financeiros o permitirem",
o que pode oferecer margens a
adiamentos, o novo órgão fun-
cionaríí em todo o País e 03
seus sei-vfços, mediante acordo,
serão utilizados pela* demais
instituições de previdência.

O justo, uma vez que isao
não implicaria aumento de des

Dr. Ivan Miranda Vieira
Assistente do professor Domingos Define.

Médico efetivo do Pavilhão Fernandinho dt
Santa Casa de São Paulo."ra-uras — luxações e outras deformidades con

gêniias e adquiridas- Seqüela de paralisia
infantil. Pé chato.

HOSPITAL SANTA CATARINA

eria a existência de uma
CEI.PSS em cada autarquia,
pois, para fazê-la funcionar,
todas jí\ dispõem de pessoal, In-
clusive o médico. E todas pos
suem. no caso, as mesma» ne.
cessidade-s de reexame nas con
diçües físicas e mentais de seus
associados afastados do serviço
por Invalide*; sempre com ten-
dência a tornar-se arbitraria-
mente definitiva.

TStssn prática somente acArrc-
ta ônus financeiros para o Te-
souro e morais para os traba-
lhadores, quando estes se re-
cuperam. ficando aptos a vot-
tar àp atividades. Muitos ca-
sos de d~tsaju--lamento proce.
dem do ócio legal. Imposto a
indivíduos capazes de produzir,
mas limitados as pensões por.

69
suas

ordens.. com cortesia...
-4

Jotmcc (íaJ!avcura de JtinaÁ gerais, jfet
o banco qu» conh.c» lede e Bra.il

que lhes fecham as porta» dar* oposto aos fln. -a previdência
repartições. Em outra-3 circun;
tõnclas ocerre o contrário- a
negação do benefício, quando¦le í Inadiável. A burocracia
e o sistema de privilégios tanto
o complicam (juc o paciente,
não tendo aceso nem àj clfril?
cas de seus Institutos, acaba
cético quanto nos direitos as-
segurados à sua categoria pro-
fissional pelas contribuições
inen»als.

Impõe-se, por tantos motivou, I nosra previdência social.
uma retificação nesse método | 
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""ESTOPA "MOBER"

(Marca Registrada) 
— João Morum —

Telefone, 3852
ESTOPA ALVEJADA. BRANCA E DB OO*

Roa Cai. Antônio A~t«- Pcrttn
E-qo-Ba com Sua Agenor Paoa

UBERLÂNDIA  "n*l*J

í

O estabelecimento de equipes
de assistentes sociais poderia
Inclusive dirigir a distribuição
dos contribuinte» pelos depar-
lamentos médicos, visitando os
doentes em suas casas e vendo
quais os mais necessitado» de
exame?, tratamento e hosplfa-
llzarüo. Seria o fim de ama
balburdl» que cada vez mal.
coloca em dúvida o cumprlmen-
to dos deveres elementares da

Sindicato do Comércio Varejista
de Uberlândia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
*-* .'¦

Nos termos das instruções emanadas da De-
legada Regional do Trabalho, convido, pelo pre-
sente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, os senhores
associados, em gozo de seus direitos sindicais, a
comparecerem á ASSEMBLE'IA GERAL ORDI-
NA'RIA, que se realizará, no dia 10 de Dezembro
próximo vindouro, quarta-feira, na sede social,
(Sala 13, do-Edifício Uberlândia Clube), a fim de
tratar dos seguintes e importantes assuntos:

— Discussão e aprovação das contas sindi-
cais, referentes ao Exercício de 1957.

II — Discussão e aprovação da Proposta Or-
çamentária para o Exercício de 1959.

III — Apreciação do movimento financeiro,
apresentado pela Tesouraria, até 31 de Outubro
de 1958, mediante relatório, dentro das normas
legais.

Uberlândia, 27 de Novembro de 1958.
Ananlai de Paula Cotta — Presidenta
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A PEDIDOS

Esclarecendo
Tendo lido, no CORIIEIO DE

1'DEItLANDIA. uma nota for.
neclda pelo vereador Moacyr
Lopes -• Carvalho, que dlt ter
¦Ido votada uma l.l subvenclo
nando o Conservatório Mus!-
cal d. Uberlândia, éate ano, et
cUreço que tal 1*1 hao foi vota-
da .. sim, uma outra autotiun.
do o ar. prefelio municipal a
•fetuar o pagamento de "boi-
>m de «tudo»" pos Colígto.
Brasil Central. No.s» Senhor».
Liceu de Uberlândia. Cristo Rei
e Conaervatórlo Musical, no va-
Ior d« 32 mil cruzeiros, par.
cada entldad* acima menclo.
nada.

Eu» Importância fica multo
aquém da" deape-ws, qu» o nú-
rn.ro de bol»r»ta» «carreta •
cada uma dessa* entidades.

Informo .Ind. que, no pro-
Jeto d. «ubv»ncí«5 do «r. pr»-
t.lto munldp.1. nao const» a
nome do Conservatório Muni.
clpal de Uberlândia, convlâan-
do, pol». o vereador Moacyr Lo.
pes de Carvalho a piorar o
contrário.

Uberlândia. 27 d» Novembro
d» 191».
CORA PAVAX CArPARKI.Ll
Pre.ldrnte da HoHed»í« O»

MrvatArio MaMcal d»
1-berlândU

MOVEIS IPIRAKGÂ LTDA.
MOVEIS PARA TODOS OS P-EÇOS E

PARA TODOS OS GOSTOS
Consultem nossos preço»

. LOJA: - AVENIDA AFONSO PENA. Nt j

mmmmmmmmÊÊmmmmtmmm
LOJA VICTOR

Oficina Mpeclallzada pan ivparaçB.. de rádio» mi **nX
— Instalaç8os elétrica. — Radio. — Aceudrlo» — Dtaeoa —

 Material» dítrtco», rtc. 
VICTOR CHERULLI

Avenida Afonso Pena. 540 — Telefone. 2522
Uberlândia Minas

Agência Lolérica
«Ja

-Aialiba Macedo-
'— (Preços oficUIs) —

Bilhetes das Loterias Mineira a Federal
Praça da República. 53 — Fona. 31-42

Leia e assine O REPÓRTER
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A's 19,30 e 21.30 horas

TRAPE'ZIO
CinemaScope em Tecnicolor

Burt Lancaster, Gina Lollobrigida e Tony Curtis
|

Divei^ps Triângulo Mineiro S/A
AMANHA

Programa duplo — Sessão corrida
TAMBORES SELVAGENS — Tecnicolor"O Bomba" Johnny Shelfield
GOG. O MONSTRO DE CINCO MÃOS

Com Richard Egan, Constance.Dowling e outros I
ÉDEN CINEMA

ROJE
Sessão única és 20 horas

TRAPFZIO
CinemaScope em Tecnicolor

Burt Lancaster, Gina Lollobrigida e Tony Curtis
(-;"_->•: >i -fi*(S?»-*

| A EMPRESA, RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR O PROGRAMA EM CASO DE FORÇA MAIOR, E DE VEDAR A ENTRADA A QUEM JULGAR CONVENIENTE
'íiiMiiiiiiwttnmnttwmttatttwtttrmrinitmtiitt^ gg~«««»m»»»t»iiiili|iMmiii.iiiiiiiiM iMiiiiniiiiiiiiiMiiiimiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiMriMiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmm».

0 BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO E PRODUÇÃO S/A
PAGA CHEQUE EM UM MINUTO
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