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Amaxonas perde uma de suas
if

Morreu reservas morais

Faleceu subitamente às15 40 heras de o-.tem. víü-ma u t. colapto cardíaco o
dr Ruy Araújo. Governador
tío Estado em exercício Vi-ce-governacor cro Estado
jPrea dente da Assembléia
L.gisau'.a e que se encon-.¦r_.« nr. G .ei-nu do E tad-«.«-•m vrtu-e da vegm do sr.
Dan'k) Af-eo.a ã Portuea'

O FATO '
Amig, d., família Amorim

da S Iva Neves, o Governa-
ü<<r Ruy Araújo compareceu
,i 'irfe onfer naquelar í d: nca a aven da Jraquim
.Nabuco. para conversar etom ir chá

Demon trando pozar boasrude. o dr Ruy Araújo
minteve cordial e norma,
paestra com a ária Ma ie-ta Neves. A certa altura ie-
vando a mio d feita ao co-rjeio f"V.u:

—. "Nã" es -in '¦ss^rd''
ihem Slrto uma tnsuporiá-
ve1 . .i* no cor-cã""

A srta Mar eta Neve- lm*< ntamer-> rpwntou-lhe r*>niierja um cono dneua. E>vantou-se para *oco~re-!o
Meq<jou que 'esse o copo
\* -e*r. Ar» **£-• r**_P -, q0_ i
•<"-ij.d0»- t mbava pani o la-
do da poltrora deu o alar-
rne e ninftn« sflirjm ., ruaa procura de um médeo

At^U-U-MlCOS

cina, Miguel Barrela e Fran
cisco Assis Oliveira, fizerami-ussagens card acas. Era
tarde, contudo, o dr. Ruy
Aiaújo já estava morto

REPERCUSSÃO
A nJtícia do nfeliz acon-

tecimento logo temou conta
da c dade e are todas as partes chegaram pessoas de to
C'-.s a camadas soe ais

A RAIMO BARE' infor-
m. u em primeira mão o in-fausto icontecImento. sus-
Pendendo imediatamente a !
sua pngram-ição orcinár a. I
pasanoj a tocr.r míurcas de '
('¦-mr iea nfo-mar em '"f ashs" os deta he? da mo-te do Governador Ruy Araú I
jo. 'TCADE TRISTE

H mem de bem. com |umn imensa folha de bons !
serviços prestados à sua ter Jr*. o dr t?uv Araúin era
irm tr querei m cidaoe e
tão loejo a "oticia de sua
morte tomru cor.ta de Ma-
nau5 a vida normal d« ci-''^He ^ofro,, visive] transfor¦ão. Centenas de carros con

gestionaram as ruas Sáo
Luiz e Ree fe. em Adriano-
polis, «onere res de. Sáo Luiz,
352 >. enquanto que toca a• programação da noite deontem era cancelada, como1 o coquetel da UA aos con-
gressistas do Simpós o deAdministração Escolar, reu-

j nião de encerramento do
pongresso dre Rodovias as-

! -s-m como o cance'amento
i de tedas as "boates"' anun-í ciadas rara ontem como

,~heiv n-the Un ão E^nortl-
va. Olimpco Clube. Nacio-
n*il FutrVnl Out-e Ação So.
c-ii «ia Prrc- 14 de Jane:ro.
Botafogo Espo-te Clube, AVé
t'>o Rio Negro Cube e ou-
tros.

FTT.HOS AUSENTES
O d-- Ruv Araújo que

era viúvo da Sra He'ena
Cidade ne Ouvira efeixa
+rês filhe dois homens.
Tfrttn^tser, Pedro de Araújo
Neto 'Jornalista e atualmen
+e »m Pon>a) Paulo Araújo,
Engenheiro Agrônomo, res -

Conc'ui na 2a Pág. Letra A

Da_s pessoas que caíram
tiu i>Uo.u uc oi/c^rroa, uma.
Ua aji encoiíCrou na esquina
oa aveiuaa uetu io Vargas
c-wm Hem ique Miucns, o es-.uci-in-c ae mtaicinu (4a.
i>éné), de n^me tranesco
-...a.o Ouve ra __ quem de-
-_'-ii_e_ou o ocor.ioo. Toman-
do"*uá motoneta, o estudan-te -kuu tul ir._eçao a lesi-«denC-a da srta. Marieta Ne-
ves. No cam .nho cruzou
cotn o seu cuiega de tacul-
Oi.de, acadêmico Miguel
¦turrela. (igualmente da 4a.
vser^) a quem peciiu que o
acompanhasse po s "o Go-
veinacor eslava morrendo".
Ambos airigiram-^e para o
locai e procederam aos prl-n.« -.-'Cs-iios. Exanuna-
ram inicialmente o Governa
tívr. inouve um 1 geiro pá-
nico, já a esta altura, a re-
•sldência che a de gente. Em
•segu da chegou o dr. Waldir
-Medeiros, que juntamente •
com os estudantes de Meai- I

Mensagem de Pesar
do Chefe da Nação

O Presidente dc Re'i'ib tça
mr ha Arthu: da Co ta e

Slva ao tomar conhecimento
lo fa^cmerto íúbito do Vi-
e-G iv rrader Ruy Araújo

( e?j:ali u ontem mesmo ao'Vpt.tad. Rafael Faraco, nos
stgu at s termo-:''Apre_>°nto a Vossa Exce-
ênc a e ao P~vo do Ama20-
nas o meu pnofunlo pe'ar
pe o fa ec mento rio Grverna-'or em exercícij. Doutor Ruy
Araújo. Corria s 8au1a«;ô s
\ thur da Corta e Slva Pre-
id ntp dR República — Pa-

lác o da.* Laanjeiras».
GOVERNADOR
DE RORAIMA

D gcnerrador em ey-eíro'e Roraima -r Tcja C uto
. h goi. onten- Br Pa* r -
V pr-v o .« guinte despacho te-
egrftPoo:

«Pro'undam nt-^ emoe-or.ad-
'fm a notícia do do.oroso
ar-ontec*irrento que pr va esse
prande E ta^o r'e um de seus
ma s rign ficantes homens pú-

b' cos D «jtor Ruy Araújo
manifestamos em nome do
G vrno e do povo deste Ter-
r tório nossas fentitías condo-
éncas e p d riamos fosse

transm tida à ilustre f mí'a
er-utaca. A sec ando-nos às
ms»r_if staçô-^s de p«ar este
Ooverno a s nou ato '.ecretan-
do luto ofic a! por três f'as.
A . Coronel Toja Ccuto, Go-
vcmar'or em exerrício». !
PREPETTO DE BOA VTSTA

O pr, fe to de Bra V sta.
Rir-ama. ass m se manifes-
tou:

I••Chocados com a notícia do
fel~r*mento do Doutor Ruy
Araújo Governador em exer-
cíc o apresentamos em nos-o

nome. no da mun'cpalidadp
e no d-i povo da cidade de
Boa Vtira sentidas c-núolen-
c;a<! pe'a prda da Tustre fi-

gura e homem público de^se
grand» Estado. As. Profes^oT
Aragão, prefe.to de Boa Vis-
ta». j

Doutor Ruy Araújo
O AMAZONAS está de luto, desde a

tarde de ontem, quando perdeu um do*
seus filhos do maior valor, o dr Ruy Araú .
jo. ç«nerna<-flr do M>tadò em exjenctcio.
A tí-.lorosa noticia a todos traumatizou e•encheu de tristeza uma população que se
habituara a ver no grande morto uma dasmaiores reservas morais do Kstado, a p«r-scnalidade serena, equilibrada, imune às
vaixões fn»ul«fnt».s, senhor de si em qual-
quer circunstância

nOMEM c'sudo, austero. Ruy Araújo
pouco ria, mas encobria, por traz daquela' e'.edade que era espontânea, uma alma
<imple«i «-»>nsivel, nobre Era um caráter a
toda prova e por força de sua conduta
• vfi>in«-r da ini •< ..'.ul.i honradês c«m quese conduziu na vida pública e privada, ron-
quistou a c«»iifiança e 0 respeito das seus
«oncidadãos

ABATIDO há c<>rca de dois anos conv
ti desaparecimento trágico de sua devotada
«^posa. num lamentável acidente aufomo.
bilíst^o, o grande mnrto de ontem fico»
ainda mais circunspecto, mais fe hado O
thoque deixou marcas profundas, que tal-
vea, quem sabe, culminaram no desfecho
de antem. num desaparecimento prematu-
ra.

CIXTO, seguro de si mesmo era isenta
à exaltação ou às atitudes pasvonais. Essas
as razões porque • Amazonas deplora a sua
.norte o seu afastamento do cenário políti.co do Estado a que tanto devotou a sua
vida e a que tanto serviu nos mais variados
postos. Como Clefe de Policia, Secretário
Geral do Estado. Deputado Estadual ou Fe--^rral. como presidente da Assembléia Legis-
lativa. como Vice-Governador e. como po.vernador em exercido durante inúmeras
vezes, Ruy Araújo deixPu um lastro dos
mais apreciáveis de serviços prestados ao
Ama7->nas e. ao seu povo

ALGUMAS vezes sacrificado pelas con-?ingér .as políticas, o seu ânimo forte nun-^a se deixou abater ou abalar A sua fran-
fineza era lendária. Não prometia para
faltar.

DE TODAS essas qualidades positivasreront iram com o correr dos tempos, numa.'.iréola de respeitosa admiração, de con-
fiança Daí porque o povo deplorou a sua
mee*e* que sem falso exagero traumatizou
a cidade.

O AMAZONAS perdeu um dos seus fi-'h-»s mais ilustres, mais qualHficados parao exercício das grandes funções públicasJUSTIFICADO, porta»rjto- 0 impacto
que a sua morte ocasionou.

Amazonas lamenta a morte e
proclama' virtudes de Ruy

(Na Página 8.)

Rafael Faraco assume
a Chefia do Governo

(Na Página 8.)

Cancelados os jogos de hoje
¦

Ruy Araújo
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PALÁCIO RIO NEGRO
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO

DO
AMAZONAS

NOTA OFICIAL
CUMPRO o doloroso dever de comunicar ao po-vo amazonense o falecimento do Doutor RUY

ARAÍUO, Governador do Estado em exercício, ocor-rido às 15,30 horas de hoje.
Comunico, ainda, às autoridades civis, milita-

res e eclesiásticas, corpo consular, entidades declasse e ao povo em geral, que, por imperativo cons-
titucional, assumi as funções de Governador do Es-tado em exercício, na qualidade de Primeiro Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa.

Por último, convido as autoridades e o povo,para tomarem parte nas cerimônias de sepulta-
mento do saudoso e ilustre homem público, a se-
rem realizadas amanhã, dia 27, saindo o féretro doPalácio "Rio Negro", às 17,00 horas, para o Cemité-rio de São João Batista.

Palácio do Governo do Estado do Amazonas
em 26 de julho de 1969.

RAFAEL FARACO
Governador do Estado, em exercício

Dados biográficos
do Dr. Ruy Araújo

Brasileiro, natural do Estado de Pernambuco, con-tando 6õ anos de idade, filho do Professor Francisco Pe-dro de Araújo Filho e da senhora Francelina Barbosa deAraújo.
Veio para o Amazonas com 4 anos de idade, estu-dando e formando-se em bacharel em Direito, em Ma-naus.
Casado com a senhora Helena Cidade de Araújoamazonense, de cujo consórcio tem 3 filhos, tambémamazonenses natos; um jornalista e gerente comercialdo 'Jornal do Brasil", do Rio de Janeiro; outro, engenhei-ro agrônomo, professor adjunto da Escola Superior deAgricultura de Piracicaba, em São Paulo, e a fêrceira resi-dente em Salvador, na America Central.Durante 13 anos foi funcionário postal, por con-curso. K

Logo que se formou licenciou-se do Correio e Telegrafos e foi para o interior do Amazonas, onde exerceupor varias vezes a Promotoria de Justiça, como defensorpublico. .
,.,- Exerceu logo nos primeiros dias da Revolu-ão de1930, o cargo de Juiz de Direito das Comarcas de SantoAntonio e de Guajará-Mlrim, no Estado de Mato Grossorunçao a que renunciou para ser Consultor Jurídico daantiga Entrada de Ferro Madeira Mamoré.Em 1932, foi Delegado Geral de Policia de Ma-

) naus, por nomeação do então Interventor Capitão de Mar
Ie 

Guerra Antônio Rogério Coimbra.— Meses depois, ainda 1932, exerceu a Chefia de Po-neia no Amazonas.
Na Interventoria do então Capitão Nelson de Me.io, em 1934, foi nomeado novamente Delegado Geral dePolicia depois, Chefe de Policia do Estado.Em 1935 foi nomeado Procurador do Instituto deAposentadoria e Pensões dos Comerciários, cargo no qualse aposentou. H

ir* »T No °°vérno Constitucional, que posteriormente se
12fiI?OU,,no»^az<mas' foi outra vez nomeado Chefe defoiicia do Estado.

Em 1937 foi nomeado Secretário Geral do Estadocargo que ocupou até 1945. *»<«««,
«t,,*r/0lT^omeaí° P610 Presidente da República, subs-Jtuto do Interventor Federal, exercendo nessa qualicTàdedurante 11 vezes, à época, o cargo de Interventor.
i. — Jw. Presidente da antiga Comissão Estadual deAbastecimento e da Comissão Estadual de Defesa Passl-va Anti-Aérea, durante a segunda Guerra MundialFoi deputado federal na legislatura de 1951 e 1955Candidato ao Governo do Estado, pelo exMnto Paritido Social Democrático (PSD).

, 
- Foi Deputado Estadual na LegMr.tura de 1963 a1966 ocupando a Presidência da Assembléia em três ne-nodos legislativos, tendo substituído o Governador Arthur Reis sete vezes.Foi eleito Vice-Governador em 1966, com a pr«rro-gativa de Presidente da Assembléia Legislativa do Esu-do e, nessa qualidade, substituiu eventualmente o atual«overnador Danilo Areosa, por várias vezes

Ar, TT Ins^rito na Ordem dos Advogados do 
"Amazonas 

eda Guanabara.

GovêTnJiSaí1' 
^ ^ condecoraÇões concedidas pelo .

RepúbllclMedal^a 
d° Cin(luentenário da Proclamação da

?? 
~ Jfi-M-* 

"Marechal Thaumaturgo de Azevedo- e
tério da^Guerra Paciflcador- conferida pelo Minis-

— Traba'hos Publicados:a) — Parecer Jurídicosb) — Razões Finais
2 

— Pareceres à Assembléia Legislativa
S 

-T?iscursos na Câmara dos Dentados Federais ef) — Discurso na Assembléia Legislativa do Amazonas.

DO ESTADOASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO

AMAZONAS

NOTA OFICIAL
No momento em que o Amazonas sofre um dosmais profundos golpes de sua vida política, com ofalecimento do Governador Ruy Araújo, a Assem-

çislativa do Estado proclama o seu F^ido pesar pelo lutuoso acontecimento.
O falecimento de Ruy Araújo, que serviu aoEstado por mais de 40 anos, abre um imenso vácuo

em nossa vida pública, especialmente no Poder Le-
gislativo que presidia com tanta austeridade e cor-reção.

Na oportunidade, a presidência convida os se-nhores Deputados, funcionários e o povo em geralpara as últimas homenagens a serem prestadas aoinsígne estadista, por ocasião do seu sepultamento
a ocorrer às 17 horas, de hoje, no Cemitério SãòJoão Batista.

Manaus, 27 de julho de 1969
JOSE' MENDES

Presidente, em exercício

Ministério do Exército
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

8.a REGIÃO MILITAR
27.° BATALHÃO DE CAÇADORES

NOTA OFICIAL
O Ten Cel. CMT do 27.» Batalhão de Caçadores de-

£Tt%Z Te 
°h °fÍ?Ía£ e pr*«as da unid*ae, compSçamas 13,00 hs., do dia 27 de julho de 1969, com nnifOrnSde parada, ao Quartel do 27.° BC * fim de Ü^ÍSíí

SS^JTS: T r*tarái" ^«nências «SlSn!tares, ao Exmo sr. Governador do Estado do Amazonas

Quartel em Manaus, 26 de julho de 1969
PAULO FIGUEIREDO ANDRADE DE OUTEIRA

Ten. Cel. CMT do 27.° BC

2.a Reunião do Subcomitê Viári*>

Panamazônico

AVISO 3? 
' 
rp-v

I

_:>
""O 

Sub Comitê Viário Panamazônico, instalado, pw.sentemente, nesta Capital, para sua 2.» Reunião, «repre^sa seu profundo pesar pelo falecimento de Soa Excia oSr ruy ARAUJO, Governador em exercício do^ulído Amazonas. «»»•*«»

tá !L!£t?*in,orma *¦a »¦ *¦ *x*" -
Manaus, 26 de julho de 1969

Eng. WASHINGTON SERRANO GOMEZ

Presidente
*.A _

A

-

JJ \
.*. m I
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Do Apogeu ao Deciini
da borracha

o

1LDELFONSO PINHEIRO

O Amazonas tem _a suu história desenvolvida em di-
ver-os peiiodoTi, po*j,m o ponto primordial é o da borra-
ca. E-._u, começou a de&envoiver-^e em 1693 deuaixo de
aiVtrsus cicios e variáveis transmutações as quais, para
se õeswicver cem __.unu--t-.C-a-. e prec_sy um etudo a^ura-
du, euvoi.èuuo u-._jun, us diverso., períodos em que a bor-
ra^a devia ser deientiiãa. Tudo aqdeie que qu.sef es-
ciaiótt-AU icm que d. ¦.»„._.-...>, em p^ii^uo a-veia-js, p_»ra me-
lnur ter a nuçuj do que veidaueirameníe é esta opuien-
le e' nca reg.ao onde os tesouros constituidoá pel.. natu-
reza sao de_.uj.iGs a coi-vccarem os pe.iidi._.adürei para e -
tudar as pussiDi.id.udes üC->lumDraaora-., na ílora. qae re-
p.e ent-.m veiciaatuas r.quezas pura a re_,iãu, pois, com-
u-uein a.andes somas para a sua economia.

Char.es Mana de L.a Condemaine íoi o descobridor
do lálex Qúe se tornou o maior íator para o progresso da
Amazônia. A este pesquisador seguiram-se outros cien-
tist.s como podemos verincar. Anos consecutivos aqui
apertavam canoas, batelces, a ç.sgas e vaigcies que subiam
e desciam os rijos varando as espessas florestas, l.-.gj. e
nos. Para a continuação de tais pesquizas p^os eguiram
sempre variedades novas como sejam: salsa, p_.xuri, cu-
maru, piassaba, etc, traz.das peíos naturali.tas Spíx e
Von Martins, seguindo-se depois WalL.ce, Bates, iN..tar_
rer, Keilei-Leuzir.ger. Agassis, Cas*elnua, Grevaux
Kov.k GrumLtrg, W.lliam Chand ess, Jame; Orten, Ale-
xandre e Haag. Deve-se ainda registrar a famosa viagem
do Presidente norte americano Theodore Roosevelt.

Tudo isto se desenvolvia ate que surgiu a revolução
da borracha quando se verificou o seu valor e aplica ão
na indústria automobilística, científica, etc, em todo o
universo. Esta ..ente era exclusiva da Am^òtia aé
quando uqui aportou o inglês Henri Alexandre Wilkman
e transportou sementes das nossas seringueiras para o
Jardim Botânico em Kcw- Eni 1881, em Sirgap-.ira iam
surgindo as primeiras árvores do "Ouro Negro" que iTÍSrm
ser tran formadas em libras esterlinas. Em 1893. em He-
nerrtgoda colhiam as primeiras sementes que foram espa-
hadrs per todo o Ceilão, vindo assim, em 19C0, e-sa pro-
dução surpreender o va.oroso mercado da Amazônia corn
a sua produção extraordinária até 1913. Perdemos a~sim,
a nossa supremacia, ocasionaria pela nossa negligencia e
boa fé com aqueles que continuamente nos ludibridiam
com amistosas prome_sas de ajuda ao desenvolvimento
da nossa região.

Essas promessas são entretanto, como as de Wilkman
que envolvia a* nossas sementes em barrigas de jacaré
curt'dn para ludibriar a nossas alfândegas, enriourcedo
assim, o Ceilão e transformando os nossos ricos seringais
pem vida. deixando os nossos seringueiro na miséria e as
demais nessoas que trab-.lham com a extração do látex.

O ciclo promissor da borracha foi de 1891 a 1912. a
mais valorosa contribuidora para o progresso econômico
do Pais, tendo a nossa alíandega a primeira em
receita cuandn a borracha atingiu em ^uas cota-
cões de duzentos e vinte seis réis por auilo, chegando aa
máximo de dcesse^s m'l e oitocentos réis. Com e-^te o"~o-
pressn a cidade «ir^envolveu-se c*>mo p"rt"mri' verlfle^T
pelo noswo m"p-°st^<.n Tpa-t^o Amaz.nn^«; P^iAci" P'o *Te_
gro, Triburrl dr* Justíç» e outros edifícios nnrt!c.i!"""ps
construído, com srarbo e'|K»cto ove. nrTa harmonia rio .<?<".
conjuntr tfimr^m-rt; o o^nilho darruele passado. onJe
tuoo r_n en""nto e exp_endor!

ASA: Diálogos do» Investknento Mr,rvmms
«tnimiiramnmimmrit

A g«estão do Dr. Francisco Lamartiae
Ncguena. que s»e esta íazendo asstnaiar peia
bt_-.e uuntuíírupta de amplitudes estabeleci-
aas em í-tiores vanos» da mecânica estrutural
uo Banco aa Aiaazonia, marca um dos seus
cxiios i.i.»* • categóricos na parte tiedicada
íü, can«yari|ia- de esclarecimento qua vem m-
tcii íUci-nUo junto ao empresariado do Sul
tto í'r*í.i, Çi,f\cii.t*.udo-i} ao investimento a gros-
so na A*i..i_" .:.i... com os benefícios dos In-
centivos Fiscais proporcionados pela União.
Encontrando, au a.>»umir a presidência do
ctabeleciraento, já criada uma Coordenado-
ria para a ex-.ciiy.ao dç i^lf, imp^oc^n^e. mis-
t°r, a qUal, ui.itunt.i u.io <^e «tendia a ho-
rizontes que Uie pí'ni..tu>scm atuar com efi-
ciência e objetividade, o .antigo e experímeji-
tad i advegado da prestigiosa casa de crédito
da nossa região yre^sentiu kgo ajj o valio-ís-
simo seter capkz de ía/er o iianco chegar ao
diálogo cordial e proveitoso,com o homem de
emprcjsa sulista,, em .seu gicópriQ gabinete d-'
trabalho. $ issp ^èja Bjecessidade, pelo im-
i>« rativo. pela' cpnifeniência. cri/ium de falar
_«o ptitrício t|n §ul ç.^p)Üicat:lhe, de viva
voz, pão só /as ryah'íagcns Uas leis dus Iiicen-
tivos tfispiús,, raa. a razão dje ser dessas leis,
«. espírito patrióMco u^-ssas lei^, a seiva de
brasilidade qüe opulenta, essas leis; — e,
mais, o quanto í|ela pbderá beneficiar-se o
capital privado, a fonte inesgotável de i;que-
za e de lucros- que delas eipana; — e, ainda
mais. o capitalista brasileiro, o empresário
brasileiro, o capitão das finanças patrício.
P'>ndo-se ^ servíçr d». Brasil, dçsen vol vendi
a \:uaz3níri para o Brasil; o homem de em-
presa ae Sã<> P iiío, dn Paraná, do R|o Gran-
áe do' Suí. de .Vííujps G.;rais da Guanabara,
flncànSji cgíÍa.ü .>ieu .dinheir.í e o seu traba-
lho, a p*> a^ç civüízidora dá Fátria sôbre uma.
ngiâfi fértil,, jdadivasa e tradicionalmente
F-i-issã, - - n sr-a? do Brasil, por i bra da fòr-
ça iiévóiça de seus conquistadores e coloniza-
dares; nossa, do. Brasil, por patriotismo e he-
roí-Oiiò dos que a habitam e amam, — mas
que tanto o estrangeiro a cobiça e a espreita
e os nossos soldados, alertas, a vigiam e
guarnecem nas fronteiras.

Nova estrutura ganhou então, do Presi-
den(i." Lr.mr>rtiae Nogueira, a Coordenadoria
Geral do referido serviço do Banco da Ama-
zônia e. t ninando a amplitude corresp >nden-
te à •-•aa finalidade essencial, estendeu-se em
ação intensiva propagadora da Amazônia
nrr- r 'ntros mais importantes das atividades

r*mr.'-;.riadd nacional. Tendo por sede e
pvnto ^irradiação de suas tarefas a capital
paulista, r Ií a Coordenadoria' Geral se im-
plantou, .abrangendo desde lego os Estados
d? &5p Paulo e Paraná. Servida de uma
equipe de competentes advogados e econo-
r.ii-tas tr?tí'>s do quadro técnico do Banco Ia
Ainázôniá, instituiu cora c^tes as coordena-
darins-adjuntás. distribuind^-ás por setores
discriminados através de estudos e levanta-
m*ntos das possibilidades c:'pitfMs conver-
gentil do País. E assim r.« instalaram as Co-
ord ind árias do BASA: Li'is Osirtts da Silva
(São Pii'Ja e Paraná); Otávio Gomes (Rio
Crande da Sul e Santa Catarina'; Lourival
Moreira (Guanabara e Triângrlo Mineiro);
Rubens M^nd^nea (Brasília Goiás e Mato
Grnsso); 31i!cíades Braga «"Pará- Maranhão
e Amapá): e Rui de Melo Dantas (Amazonas,
ktare Roraima e Rondônia), esta última
criada recentemente.

Em c{>u primeiro ano de atividade, o
Bancn da Amazônia r»»alii!o'i a campanha
contando, exclu«»vr»ir<pnte com •*-. ton? r_ró-
ptâr.c oT^rior,^,; ,Xr\r* onmeeaud-» \á a coTÍiot
ct resultados oa*» n animavam a nrnssefnjir."*Ia-.. nn ano cm curso, deu desempenha a

i.. i -_i niximxifTiiiiim»m*q

GENESLN0 BRAGA
(Da Academia Amazonense «ae L»tia> ¦

ura trabalho em conjunto com a Superin-
lilllfcmril ao oesenvoivnn^nto da Amazo-
iua «.oLiiiA-»!), venlicando cterecer este sis-
ic-ua maiores vantagens, — vantagens es-
tas, aliás, que, diga-se de pas: agem, resul-
i.iiaiu e»*i grande parte da eléVaitla còitipre-
eusao do general trnesto Bartder.a Co^»no,
superintendente da SUDAM. oqÁaJ. l.'^o aí-
cançando os efeitos benéficos qüe aiviriain

para a região, de pronto hipotecou o seu
.tpoio, prestigiando a campanha

Certo, ainda e cedo p-ua Sc tnar can-
tiusões positivas quanto aos resultados au-
feridos na última campanha pró investi-
minl.is ir.i Amâífihia, em bóa hora instituí-
da e intensificada pelo Banco da Amazônia
no Sul. do País. Mas, as cifras conhecidas
permitem afirmar que será alcançada a me-
ta dos 250 milhões de cruzeiros novos pre-
vista no ano passado para as arrecadações
das deduções do Imposto de Rendas desti-
naufcs a investimentos na Amazônia. Por
outro lado, é sabido que se está verificando
ura aumento médio de 60 por cento no pre-
sepfe. o qúe certamente levará a uma cifra
superior a 280 milhões de cruzeiros novos,

pois há. inclusive, crescimento de cem por
"ento, como é o caso do Estado do Paraná,
ondjp, no exercício anterior, foi atingida a
soma de 7 milhões e. no ano em curso, ul-
tra passou a de 14 milhões.

As notas qtie estamos divulgando colhe-
n-o-í*--. e.a úiA relatório que prima, como é
obvio, pela objetividade da análise, sem se

perder em conjeturas nem descambar para
a irrealidade. Tratando dos trabalhos de-
-.çiivòlvidos na capital de São Paulo, o do-
cúmeiito esclar«ece que, so na metrópole
bandeirante, a evolução ocorreu de 60 mi-
utoes. tle cruzeiros novos, no ano passado,
para 1Ü0 milJbões no ano em curso. No Rio
Grande do Sul e em Santa Catarina, a as-
cens=ão fõi de 12 milhões em lí)68 para 22
milhões em 196J. Alguns resultados do in-
terior paulista são também muito expressi-
vos. como, por exemplo, na zona de Bauru,
onde se passou dé 2.602.164 00. em 1968,

para 6.555.173,00 em 1969: ou na área de
líibeirão Preto: de 6.236.568.00 no ano úl-
timo para 9.509.305 00 no presente. E até
mesmo em Campinas, reduto tradicional da
SUDENE, os investimentos do BASA subi-
iam de 6.935 701 para 12.529 114.00, em
igual período. A área de jurisdição da Co-
ordenação da Guanabara, incluindo o Tri-
ângulo Mineiro, deverá atingir 46 milhões
de cruzeiros novos. E todos ê>tes números.
— assegura o relatório, — são preliminares,
podendo ter crescimento considerável com as
declarações retardatárias, que de praxe sao
bem numerosas.

Essa política do iianco da Amazônia cre-
«lência por si só o dr. Francisco Lamartinc
Nogueira na posição de liderança que assu-
me o estabelecimento, em sua gestão sem dú-
vida das mais profícuas e evoluídas. São os
Incentivos Fiscais, de resto, as armas positi-
vas de que dispomos para a política executo-
ria do desenvolvimento desta reçião. Ten-
do-ac às mãos fornecidas com intenção de
n.nho altamente patriótico como no-las b?»i-
vou com firmeza de decisão, o Governo da
União ntr-vés de leis sábias, é de nosso dever
c-m elas abrir os caminhos todos que nos
n^cT-.ni conduzir aos dias d° fausto e de es-
»>J°r»doT a oue almeiamos. E é as«im que pro-
r~d« o atual Pre«id«>nte do Banco da Ama-
•»«*n»i pm «-ua prlítica seeai^a e oremos oue
rxfptirt.} y ó iccim rmp d^vem pr^ced^r

ouantos de nós todas têm uma parcela se-
ouer d*» r^o^n^ab^idade no processo de an-
damento da Amazônia.

rw MiSSA K f.° INO DE FAU&é»*-*.*
ANA MONTEIRO BODB1GUES

4, A família Kouiagues convida ob crentes e amigos
% pa« assistíKem a missa de Corpo Presente, peia

pas-.-.í.cin do 1.° ano de falecimento de sua inesqueciv«H
mae Ana Monteiro Rodrigues, que será celebrada pel*
eterno descanso de sua boníssima alma no dia 29 do cor.
reate .terça .eira) às 6,30 horas na Catedral Metropoli-
.ana, agradecendo desde já a todos que comparecerem a
.sse ato de fé e piedade cristã.

.eílSSA DE 1.c ÃH0 DE FALECIMENTO
f

MURILO DO MONTE HOLANDA

f 
Viúva, filhos, nora, netos, irmãos, sobrinhos. pi+-
mos e cunhados daquele que em vida se chamou

.Vlun.o do Monte Holanda, ainda cçrasternados com o sed
:" desapàrecinlehto, convidam os demais parentes' e~ amigos

para a santa missa do 1." ano do seu falecimento, ime em
' sufrágio dé' sua alma boníssima, mandarão celebrai m»

dia 29 do corrente, térç*-feira, às 7 horas da m inhã, o i
ijreia de São Sebastião.

Antecipadamente, agradei eui a todos os q»e compa.
recerem a esse ato de fé e piedade crista.

MISSA DE 30.° DIA

f
JOSÉ JOAO DE BRITO AMARO

_. Filho, irmão, sobrinhos, cunhada e demais paren-
tes convidam os amigos para assistirem a missa

que tarão celebrar no dia 30 do corrente mé-; (quarta.
*. ra) às 06,00 horas na Igreja de Nossa Senhora Apire.

cida, por alma daquele que em vida se chamou José João
de Brito Amaro. Antecipadamente agradecem a todos qae
comparecerem a este aio de fé e piedade cristã.

MISSA DE 7.° DIA
pvnno BAPTISTA DE LIMA

Ber.ha Pimenta de Lima, Wuppsc hlander Lima e
família, Guttemberg Baptista de Lima e familia

Xoenu Baptista de Lima, esposa, filhos e filha, demais
->arenie« daquele que em vida se chamou Pedro Bapti&i
de Lima, conv dam a todos os amigos e conhecidos do
falecido para assistirem a Missa de Sétimo Dia em su-
'.£•«> de sua alma. que mandam celebrar na Igreja d
São João l*. :¦« i. às 7.00 horas do dia 30 do corrente, quar.
ta.feira, e. antecipadamente, agradecem a todos que'
ccm^arecercm a esse ato de fé e piedade cristã.

MiSSA DE 10.0 MÊS — CONVITE
HEITOR CARDOSO DE SANTANA

X Adilia Batalha Cardoso (esposa), Margarida. Ma.
-1 ria JOsé, Heitor, Deusdeth, Maria Amélia, Rosa;

Ana ..taria: Júlio Domingos e HeiHa So«eorro; filhos, innoás,
'¦ sobrinhos, convidam os parentes e amigos para assisti-
rem a mi«sa de lO.o mês, que em sufrágio da alma de
HEITOR CARDOSO DE SANTANA, mandam celebrar se-
gunda-feira, dia 28, às 6: hoitos. na Igreja de São Sebas-
tião

Det.de já agradecem a todos qne comparecerem a esse
ato de íé e piedade cristã. -^

MISSA DE 7.° DIA
JOSÉ MARTINS PINHEIRO

... Tereza Pinheiro, Paulo e Helena Lúcia Pinheiro,
-• Maria Rosa Pinheiro, Odetè Pinheiro Cabral dos

A nio . fiii^n ,1a ii der. Socorro, Rejane Laranja, Neyj N«if-
der e demais oarentes, daquele que em vida chainnu.se
J"cé Martins Pinheiro, falecido em Be"ém, no dià 2** de
i»rho rorrpT>te convidam por intermédio do presente, a
todos aqueles que em vida privaram da amizade do que-
rido morio, para assistirem a missa que mandam rezar
pt ceu «*t?rno repouso, n« d«a 31 de julho em curso, n»
I-rreH de D Bô^co. às 7 horas da manhã.

*"B que comparecerem, confessam seu eterno agTà-9*>-
cimento.

;4Atenç~o •
Interessa a todos!

MAD* « UCIA, perfeita nas ciências
Çuiromancia, ' 'oíogia Grafoln^a 0'tr>
maneia, oferi .• -eus serviços com atenciosa
dscrição C- 'ms sôbre problemas d« via*
jrem. *»mnrêc'> • isamento; comercial, ©k
Atende a dlnmiciliii

Procure h »*° mesmo Madame MARUCIA
na rua Nhamun.lá. b.° 223 canto com a Av.
Apurinã •

'/,

/
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ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL
5? '

As Comissões Executivas dos Diretórios Regionais e
Municipais da Aliança henovadora Nacional — ARENA —
comunicam aos seus .-orreligionários o inesperado faleci,
mento, às 15,30 horas de ontem, do Excelentíssimo Senh
Doutor Ruy Araújo, Governador do Estado, em exercício,
e os convidam para o sepultamento do ilustre homem pu-blico, a realizar-se às 17 horas de hoje, saindo o féretro I
do Palácio Rio Negro.

Deputado José Mendes, Pre-fidente da Comissão Exe. jcutiva do Diretório Regional
Deputado Federal Raimundo farente, rresitfente da

Comissão Executiva út Diretório Municipal.

A
!

ACONTECEU...

Sindicato da Indústria de Panificação
e

Confeitaria de «Manaus

!*.«!.

-•^¦1-?
N 0 T A

O S.ndica'o da Indústria de ?»*Hf;cação « Confeita-
ria ds .Manaus, sente-^e no dever de, em nome de 4í,di~
os seus associidos, «o'"d;ji/ar-se, c~m n Oovêrnn do E>.
tado do Amazoras cen o r»v» amiirrens", à h^mêna-
gens prestadas pelo ines^eridr. dc.»-p-«rrc msnto do Exmo
Sr Governador do ür*cdí» IW4"vw rVY ARAÚJO, oul
foi sem dúvida um des nossos mais dignos homens pú.
bücos.

Manaus (.UD, 26 de ju'__o d« 1969 Q
A Diretoria

SAL BARÊ
e

SAL TRITURADO 3í> ^S
J. A. CASTRO & CIA.

de"te ní cidade de P racaba
e que deverá chegar hoje a
Manaus para o.s funerais, e*
Eneida Araújo, cagada, e re
õidente em El Salvador

CÂMARA ARDENTE
corpo cio Governador Iluy

Araújo, desde às 21 horas da
ontem, está em câmara ar-
dente no Palácio Rio Negro,
recebendo as últimas home
nagens ^o povo que desf.icu du
rante toda a noite ante o
esquife.

ENTERRO
Eeu sepultamento. com tó

das as honras de Governa-
dor do Estado, será realiza-
do às 17 horas de hoje. sain
do o feretro do PnJário R:o
Negro. O corte *o fr.Hebre
passará pe'a Assembléia Le-
gYativa, do Estado, onde
íeceberá homenagens do
seus antigos pares e pela
porta de sua residência, pois
era seu desejo que quando
morresse, seu corpo saisse
da mesma casa de onde- há
dois anos saiu o corpo de
sua senhora He^na Cidade
de A^púío vttima de desas-
trp nutrrmM.isfco.
PPtpc-qttvtipa A MORTE?

Alguns fatos cue antece-
deram à morte do cfr. Ruy
Araújo foram recolhidos pe
la reportagem do JC. Ei-los:

— Dias antes havia pro
cedido uma arrumação em

sua biblioteca, e muitos U-
vros foram guardados. Uma
das estante, estava oomple-
lamente vazia.

- Na .sexta-feira havia
assinado (e d sso fez quês-
tão) duas escrituras, doando
duas casas e terrenos que
possuia no bairro de São
Francisco, para servirem de
Escolas

— Por ser um homem
católico, o ot. Ruy Araújo
rezava muito Na noite de
sexta-feira, em conversa
com amigos íntimos,, disse
que havia feito suas últimas
orações.

— No dia de sua morte,
à hora de almoço, confiden-
ciara a um de seus sobri-
nhos. o Dojtor Platão de
Araújo, que far a questão
que o seu enterro saisse de
sua residência, de onde sai-
ra o de sua senhera.
CANCELADO OS .TOGOS
DE HOJE À TARDE
NA COLINA

Soldaria com o sentimento
público pelo falec mento do
povema^or Ruy Araújo, o dr.
F'a\Hano Limongi. presidente
da Federação de Futebol do
Amazonas, decidiu cancelar o?
jogos de hoie à tarde, entre
as equipes da Tuna e do Na-
cional e do Suf América e
Olimpico çiube^

.. . E o Ideal Clube continua nderando as noticias ami-
«zoren.se com seu tra<.'icioi.;a'. "Dancing". sob o ritmo quente
dos "Os Emba xadores" e a animação contagiánte da jovem
Guarda Anriz. nense que se faz presente na MoTanju-nho
de Parabéns; o presidente Idealino Carlos Carneiro

 X X X 
De bratislav — Entre 31 de agosto e 6 de setembro

real z_,-se nessa capital, a Feira Interrncional dra Química,
dedicada à utilização na agreultura e Indústria oé ço-
mestiveis. Estarão presentes na Tchecoslováquia, o Japão,
a União Soviética, a Inglaterra e mais 23 países.

XXX

Dia 20 no Guanabara Clube de Campo. Dr. Tarci^no
Filho ofereceu almóco aos amigos, entre os presentes: Cro-
nista Social NOGAR, Lauro Edson Carriço, este" coluni ta
e a senhorita Auxiliadora Castelo Branco.

XXX 
Hambros Bank Ltda, liderando um grupo de Bancos

Comerciais Ingleses, concedeu através da Cia. Me^ppoli-
tana de Crédito, Financiamento e Investimento. C,-édit>-
no va'or de 100 milhões de dólares, durante este prinçlpiT
de anos apenas, e que beneficiarão a Petrobras, o Dner a
Embratel e outros.

X XX
Casal Dr. Geldasio (Maria de Fátima» Portela, domin-

go último, no Guanabara Clube de Campo, acompanhado
de suas filhas Tarciana e Cláudia que adoram tirar foto-
grafias e por sinal são multo fotogênicas.

XXX 

O "Castilho" é um navio pesqueiro que aca^í. de
sec lan-ado ao mar pela empresa ivamar S A. Tndú tria
e Comércio. Do Tipo "Purss-Seine", o barco di_.põe d?
Éco-Sonda para localização de cardume^, radj_otráj_sÍni<:-
sor e receptor, sálinômetro, termômetros oceanógfaPcos e,
ainda, "Power B'ock", primeiro utilizado no Brasil na ati-
vidade da pesca. A Vivamar lançará nos próximos meses,
quatro pesqueiros semelhantes, ora em construção

 XXX 
Qquinta-feira que passou casal Jorge (Linda) Abra-

FARID PARH>

hlm recebeu amidos em sua residência para comemorar'roca de datas da lindíssima Lagia Abrahiín qne compie-
tou 15 risonhas primaveras Vovó HySsa Abrahim compa-
recebeu e cantou o tradicional "parabéns à você" e Marga-
reth Abrahim recebia com muifa classe os convidados.
À menina moça Ligia os parabéns da Coluna

XXX 
Nl Ilavai o valor da tonelada de açúcar é de 14» dó-

lares dos quais 45'; destinados ao custeio Indu trial do
Produto. Os produtores Havaianos pleiteiam um aumento
dessa parcela do custo para 48%. No Brasil, a Agro-Indus-
trial do fe*or tem apenas, para esse fim 8.39 cruzeiros
novos «jos quais deduzem-se 1 37 cruzeiros do valor do saco
para com o restante ela pa^ar todas as defesas Indus-triais, de e.,e via e de comr. f?.p-.?l

 XXX
No d'a de ontem com viagem marcada para o visinho

E tado do Acre. o Dr. Traciano Filho, procurador Geraldo mas novo Estacib da Federação. Ao amigo dr Tra-
ci?.no Filho bôa viagem da coluna

XXX ——
Dr Pauio Fa^e! iantando todas as noj^ n<> restau-*->-.+<- r'n jdeal Clube, saboreando as gostosas iguTia*

de Mestre Oscar.
XXX —

FsWe no Rio de Janeiro a enjbaix-atriz Diva Q'tecaí.advogada e poetisa., de onde segu u iwà os ljstaiftR
Uiüdos ao encontro de seu esposo para viaiarçm «te
Begrado

X X X —
Pe nanhons o reparta mento' de Rád o e Jornalis-

mo 4" RárHo Paté pela cobertura tot-tn da visygem do
Vi-tv-mt! q Lua, juntamente com, os comn^pVf^mf dr, Jor.
ríal do Comerck. Mais um tento q«e marca» os Diários
Associados ro Amazonas

X X X —
Já restabeeleú.o de forte resfriado o industrial Ka-

led Hauache

I
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i v v —.¦[•£ CAMAROTE...
Lúcio Cavalcanti

parah»Y ^ * """^ * *! * *°' * »*• *•*« *
O--ro du, fOcaWo . de^p.rec mento dc nossame? *^tU -A.N.U, quc. tm «... lorfue, o,.d

« f-. -c.me..«*o de v.„.t,ua cr.,c c.uu., p..r.lu de_t
. mad ..11 ..,.,. v.Ua'

I^m-oo, .-".^•.««laraenie comov d ^ ate á, lásim.
pe.o i.„kC pimento de UAMLo OrOiÉA, c.m.a....eno oe lonf.ls jornada,, «trancho de nos>o c.nv.^dc maneira trag.ca, nammerguiho v.o.t.:,,., de um caaaaa ua Cnfteho do Su.. tffe água* barrentas do Paruua, prjxmdudcs de Camitama

Affora de.a.xo do tapeta emocionai de um v.oi ,
£*no 

choque _ sent.mo nos sem poder entale,.u%as pa.aluado, tonto, apaiermatío Acabávamos te uuever nosso traoaino pa.a amanha. * re o a*ive,*à,4du Gcve.nador DA.MLo AUKOSA. e.n „ue i..ri,mus c ta

«o kLl AKAUO: l)e„ou - com a tranqu.hd.de d
çíüem 

tem a ma.s absorta confiança de que tudo correia a, m.l rn.ruv.lha_, en. ,ua aus.,.c:a _ as rédeas dAdm,„r tra,ao E.udual mmmmmm a e,se fabuloso cabe
lua. l! ° 

~ h°mein "" -*¦* ""** *•«
gy 

,CaI C Cüne ° ' e e<» «•.* ..... entra escritora. .

HtTxu l\ mT' 
UJandU ***—* emocon.do qu.tttl AKAUO havia morrido!

DEI S do ceu. que e isso: Por que isso, agora •
O velho pernambucano-amazonense lutou demaisteve decepees e desencanto solreu golpes rudes qiie'.anularam com a p,rda da esposa que adorava _ e o coração bravo, destemido, leal. forte fraque.ou: K apro"veuando-se du rircunstânefa dulorosa. a morte „ tra.ut quem pa*. o resad,, tr.buto da dor e da lacuna.mprcench.vefce „ AMAZONAS. ,ue perde um bomeTdcl-en, um , das vi,,s mestras de sua própria vida, que perdc um Kl v AKAUO! P

nuar 
Hür h°je" "*• P'dCm" muK fei,°r «¦** c^m

mtm"á 
'**' mas em "«¦ •»» nossa, mãos tre-* ha um «p rf eseuisito em nosso coração!S. v.co ia perdeu „m amgo dileto, nos compreende-ra: Ate mais.

¦ - »"¦¦ * — ' ¦ a. a * am .

Agenda Soeiitf j

de /Jttlthistraiçãt} Financfe
Conta co-n^fôsenta « c.ncor deesa .enUdade. .industrial Auregulares e elevado! ton Furtado Júnior.

i r^nric/^ rjr>r\/~* r% a nm «número de ouvintes o Curso
de Administração P-iuincei-
ra e Contábil instalado à noi-
te de sext* feira no auditório
da Assoc ação Comercial do
Amazonas, em nova imeiati-
va do C ntro de P odutivida-

e L-dustr al do Amazonas —
CEPI Am órgão cia, Pederaçàu Jdas Inaústr.as de nosso E.ta-
do, cm o infgral apoio do |Cenlro Nac onal de Produtri- jviaac e Industr a! — CENPI
pertencente à Confeírraçào
Naconai da Indústria

E Be Cur o e tá s.n~iy mi-«..suado pe o prole s-r Pau-
lc Jaobscn uma ras maiore;

a!.'t-rdaces f nancei as do nas
so pais, Foi ínttaadj pe!o
Pi. ente fm exercício Ca
PIEAM indurtr al João d

.Menronça Pi.rtado p"tsentc<
ainca <* x ras personal da «a.
centie is quaa 0 economsta
Ruy L r. Sscrje ár o Ex»cuti
vc cio CEPI Am. e o D r.tcr

PROGRAMA
O programa a ser desen-

volv do pelo professor Paulo
Jacobeen no Curso de Admi-
n.stração Financeira e Cen-
tábil. abiange os s.gu ntes te-
n.a-: 1) O Contro e Contaoil
-- Ccnce.tos contábeis lurjda-
mentai... o pa.rmono a con-
la de iucros e psrdas. o pro-
ce-samento c.ntábil e a admi
n straçfto ex^rcíc o prático
2 A Análife ^os Custes — Os
r.ementos e a formação dos
curso processamento de aná-
Use. oganiflição dos mapa-i

de .ci.st s o prrbcroa cos ra-
te os o xa:o "V.nhos Devo-
fiSfj» 3). A Que.'tão Ejonomca
dos Cüstic •— Os custos uni-
tá: os e o vo ume de produ-
çã. distes f xos e var aveis.
a d cuâo e o rsc-ccín o mar-
gral exercicos prat co~ 4«
A Qu-.táo Financeira — In-
terpretaç&o áz Balanço a ana

1 -¦ e r nar.ceira e suas técni-

cas, objeiivoa da questão f:-
nanceira e sua implantação,
o caso «calçados & calçados-.
5) Administração na Inflação
— A desvalorização da moeda
e a administração, o nível ge
lal de preços e croreções des
c.a_!o.> contab-is, decLão na in

mm + #>

— _ .
M0T1DRES DE POPA K'RCft"CHRYSLER" AíreriCERo

IÍ..CEBE Os NOS SKGCÍXTES TAMANHOS-
35 h o
5
7

10
20
20
35
70

h p.
h.O.
h p
h.D.
hp.
h.D.
h.n.

Av

%* :M.m...M^Mi
ÀllttlCÜ RIO NEGRO CLÜÃi-0 CLUB* UDES DA CDADC"

AILEIICO WO NEÜROCLLBE

M K^pie-sando o prol undo pesar da família rionegrina
pelo taecünento dj Dr HUI ARAUJO. Grande Benemé-nto, membro do Conselho de Honra e associado das cate-
ilHJUS de-VETER/. ÍOS e PrtOPRIETARlO do ATLÉTTCn
rX rNf!ROtCLVB^ 

* ^et*ia Rio^rinaVsoiveu^e0cretar luto oficial pur 7 dias, Wpendérído 'õdas as ativi-d des recreativas programadas * partir jj^bv- data -at.
i.° de agosto entrante. -- oa«i.tiií

Manaus, 26 ae julho de 1969
OSWALDO ALVES DA SILVA

Presidente, em exercício
--<**» —-SL

ESADO DO A>fAZ0iNAS
SECRETARIA DE FAZENDA
DIVISÃO DE HiSCAUZACÃ

SHÇÀ0 DE COORDENAÇÃO DE SORIEI0S
EDITAL

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SORTEIOS ten-do em vista o que determina o art 11. do Decreto n "P0
de lo de Dezembro de 1964. vem peio presente EDITAIconvocar a Comissão Especial de Apuração, de ignada nclo Exmo. Sr. Governador do Estado, para reunir-se n-dia 29 do corrente, às 17.00 horas, no prédio onde funcio-na a Se^ão de Coordena'ão de Sorteios «SEU TAL^OVALE 5 MIL CRUZEIROS NOVOS" i, na Ttua Mnn'eiro dSouza, Secretária de Fazenda, a íim de apurar os do-cumentos contidos nos envelopes correspondentes aou.uneros premiados, podendo comparecer porá nresen-ciar os trabalhos e defender os seus direitos os port doiedos certificados abaixas:

SSO.88 - 873.856 - 375 412 — 935 301 _ 551 0% —
630.38S — 954 770 537 177 — 801 MO - f>08 6^4 —'27.S(M ílRfi 517 420. 720 — 3*3.059 — 051 277 _>Mfi 7"< 344 521 9J2 596 544 650 520 788 r

Manaus. 2^ dt .Mili') o. r:íi9
FRANCISCO MOVTKIKO DE PA! LA

Presidente

V:.m a RÁDIO RAÍW - PRÍ-t.
r~

Para a
Super Rádio Tupi
qualquer hora
é hora! ¦u }f m til

Dia e noite,
Norte e dia,
sempre ao seu ladol SQPBRHÍlOTIin

sü.oer-rAdio ruf>i
DC RíO OE JANEIRO

A mensagem <ío carioca, para toda a gente brasileira

i 2&0 Ua Ondu m*Jtea te • Ji - 48 - O. Curta*

L

Aniversário
FRANCISCO DE SOUZA MARQUESEsta aniversar.ando na feliz cfcta de hoje. o a Fran '

ckco de Sou^a Maiques. mais conhecido nas rodas so"
yíSL l^XfZT 

,X-9'' ° gazeteir0 ^ue atualmenlvende Aials ps matutinos e vespertinos de nossa capital .foi tao auspiciosa dita. o aniversariante fera alvo d.
SeTtSCS"^ de Carinh0' por parte ^«e»ÍC-

mi -U*V I,,res- aos quais recepcionará, em sua confrruvei residência a rua Huascar de Figueiredo
CASAMENTOS:

MAD^RA^fcARviSÍA ^ 
VASCONCELOS e L.1NA

t,iMri„ ^akvalho — Realizou-se, ontem na Mtiz ae tsqpsa Senhora de Copacabana no R o de Ja^-~

tr^, 
elaAa d° Colégio Estadual do Amazonas

e RelLu o"ò nr 
Pf "ÍUh0S a°S nubentes "os a?ísa3civil

v-TaCle dL- í'f'(7p- «j i-i;r>/.-o n.. /-. , r*.t - tat-i._ j\u-
presentado p"e o Sr Ru Bmo pYÍ^ Í*- % f***' rC-
VasconcelosP Sr Jorge Garcia «evi 

C 
,SrtS- 

Lenize
represen, .dos nrin qr % i ~e Vasconcelos e esposa,
valho Sr Trá i« Gerado Sales e Sra. Lenize Car-

negro e esió p s \f i f 
e;posa: Dr- Luí^ Monte-

Sociais P 
. 

Sr- MuriJ0 Raío1 dos Sa»*» e esposa.
ANTONIO JOSÉt-omp.e -ara amanhã seu primeiro aninho de existén

£n°/ralt' garotinho Antonio Jose Chaves Monteiro"
íí, h° 

C^Sal HHário L°Pe-^ inteiro, destlcadf funeionario da Caixa Econômica Federal e Maria Ch^eÍ MnJ?"teiro professora normalista, sendo amb" f gu?as^de^eaT
tlnZtr,TrltZTr S°CÍaÍS Pe'° grat0 eveíto^oT"Lt.i,enTt garotinho, reunira em sua residência nn r™
i .6wt?SeU0 BranC°"' g,eba l casa 89 ^ P^n-ele .am.gnmhos oportunidade em que será homenaeeq.^nard°oCCo^°r;Parabén,S a V°Ce" A CróIllca sskísknal do Comercio, parabeniza o Antonio José. extensa" U :. _,,.. gti:.loie,.

elétrico
auto-elétrico
elétrico
elp.trk-o

MOTO"»N E PE<AS LTDA
Joaouim Nabuco, 26 — Tel :

mr:'-W

2-2828

•¦¦ íjJH H: :¦_* ^m W!Wk
'CC.+'':'^^Ê mmk '¦''• 

C-ús&ÈL

mW?^& Wm -MtéSrW
_________^____m__WWW\_^mí^__-_____í_<.M'^_, ,__.^M*ra a'*____________i^Ê__W^È'tâ___mÈ*
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fiação e o cmsq
nha da savq», 6). Çontroig e
Planejamento OKobal y-c.Conceitos fuijtíamenuis a^i^nlca
do orçamento emp^esari^J, o
piav.jamento 4 nanu-t/^^e o
contro.e glcBàl da empreg», o
caso <imart nho» e conclusões.

Lonvivenaa
Social
Nogar - Tudo Vê
Tudo Iníoirma

. *

PfABiUTACÃO DA

iCQBPEÇÕes DO^
MAXUARES COM
OS MODELADonrc
DC

bímlerA
AV 7 _{_ TEMBRO 1001

V10AC/R G ROSAS

i

¦$_w? m. i

mÊÊC* ü tma,- ^

mfm %¦ %^^Kp
Wv&fT > ^_____\\________\%tr <>r

^^^*- ¦ã____t__W^t&Sm» .-¦'& ±7....:Am^smB&^7&3ZWSStrg.f >t^mmmammS!mSitM' -__WWWÈt<í$-¥ r< k:i ii^

mts&ii&mi-«imm_mm_i1 lllpil I
ANIVERSÁRIOS:

M;nina: Lenise Socorro
3 narrós dc W.lqi ta

O calei.dáio de am_mhã
a úrala com !e ras de ouro a
p.ssag ni do an.\e sá.io na-
ta ic o da grai i sa m n;na
Lenise SocTro Bínairós d1
M (.uita eomp etan-o sua-;
tuas pr mavera A natal -
sfent ê li ha d eti rD (&.
sa! Teófilo Mesqu ta e Led c_*f qu ta • reside a rua Aju-
rcaba 865 onde rrc"be:á or,
cuirprimentos cf- seus ^aren- '
te i a ani guinhis.

Br. Cáucio Bentes Gonçalves. Pr-feito Mumcpal deParntins.

1 — Pc-^io onlem c.r--oJa.ido n:. Cttmitml Intern*
r onal da Armrônia n jovem tr-tirftm r.i*nvir, B<-n.es
Gonçalves, d^ Parintins. one"e-o tratar iunto às ant«ri-
O^des estaduais, de assun.
tot de interessa da comuna
oue '-em -i t-v-... :.. rnm mu;tq r-Víên^a p nn»iRf> firmp
O^ rotos de h**a* vindas da
tolima ao dist«nto ami^i N 

2 — Profundamente con-
tiistatfo. ê^te co'un;stp. notiria o falec'm^nto, onfem c,-.
dr. Pnv Ar^úio Presidente
<•¦' AssrmtMé;a e Vce-Gover
n-ador ni» se en^o-trava noeyerra.eir. fin e_rr,0 ^p óo"Pr-
r-tr\c,r do F.sipdo O it.i^re
fqteei<tt>, e-a um homem in-"t~rr-0 $g hwo<-'l A -do rarsfty.l
provada, e na vida núhH/.o
exerepu a« mas d°etr,r-ri-.-
funcõe-í. cimi aç d" rh/>fn
de Pnf»p*a, 8^r-ta^a G^a'

do &?tr;do. e p~r varias ve-7«s em earafer jntpr.no h«
i i 2;ns de Tntc-ventor Fede-'•al e Gnvernat.-or em rx^rri
cn O nr, Ruy Amaino er^
amíeo cVis sou? r>niefo«: p fipino cvmorirneritn ffq palavra
emrenhada Seu fa'ecimen-
ta potiírtemou "ão somente
a nenu-peãn da r-apital. mas
d° tnd^ Esti do qUe 0 tin^a
rrm^ uma das s*3S reservas
rnrrais 0r -,i„hof. nrnr5_ «
na'mente o Atlético Ro Ne-rrr, f-l.ibp. do ono1 foi ê"e
um das furdarore«. no te-
rem conhecimen^ do seu.
fMerimT.o, concelaram to-
das as suas nromocões. f can
do transferido tombem, o-
Concurso Rainha das Pisei- -

•' .• .nas do Amazonas_69". queseHa reaMzado hoje, no Par
que Aquático..»

-—¦0 mmmm*, *•£, .
3 — Já à frente da-Direto

ra de Correios e Telé#ràfos.
dr. HindemburgcSá Cavai-
cante. que velo substituir o1-ns.so prezrdissimo amigo
Otávio de Oliveira Cafc(ral.
Amigo pm questão, ^ veio
acompanhado de sua eUfgan
te esposa, «pnhora Iraiiy, e
de sua boníssima rih».*

4 — Continua bem.Irèfuen
tado o restaurante "Aa Bon

. Gourmet". do aeronor^ de
l mt. Pelada. A fHioada é
magistral, a par -om as gen
tilezas e atenções dispensa,
das nelo çlmpa*»^ casai, ami
ao J~sé i Bcatriri Pereira.
oue f«i o erarale anfitrião
do e«lrr»ista, Entre os 

'pre-
«=eotes. destaquei .os casais
dr. f r.ancisco {Romana)
7V.cnteirtf~ «** Paula.. Hélio'Jandvi Trigueiro, senhora
Neev Oliveira (elegantisRrma
senhora Neusa Cerquinho e
r <*t i "-ens Ricardo e R..UJU
Io Monteiro de Pauta.

5 — Lourdinha Bezerra, é
umo, íjnda fune'onária do
escltório do jovem comer-
ciante Simon Sabbá. líour-
<: nha não só è boalta como
simpática ]

6 — Iniciando »s melhora;
mentos na Cantina Biasini,
a senhora Giuseppina Hebe
Biasini. inaugnrou ontem, a"Chalet" daquela Cantina,

que é uma belezinha. a co-
meçar p»>'o barzinho c<»m

os seus móveis típicos, onde
você tomará o seu "drink
servido p.»r çarçons 1 abili-
tados As mesas ornamenta
das com lindos "Sombre^os'•'
dão a impressão de que vo-
vo^ê está fora de Manaus,
jantando numa 1'nHa praia.
Tá jantar na Cantina Bia.
sini, e você vai g, ostar bas-
tante não somente da dero.
ração, mas lambem,, do car
dar.;o. que é, na realidade,
o máximo. -

X X X .(,,
E — quar' i-feira, dia 30

do corrente, acompanhado
d»- hr.JhanLp r rr.Hva. esta-
rá em Mannu&. q ilustre dr.
PIác'do Castelo. Governador
do Estado Ceará.-

- -.. -l;_mefo],questão

ü
„ . .

jt ' .i^> Tf / - e,^ ã*m^^írt_i *¦'» ¦ ¦ t _*--'*¦*•"*. ¦¦_^^ jt m. ¦• * _tat_____A

pluk ........R __j^____________l1____________í _________________________b _____B____r^^B ^_E^_^_^_^ ^__WSSmÊr 
^^^^^__ ___________________________ W^^___W\\\W__\ti 

_^^H ç , _m^^^____m_wjr «^_^ t____m^^m

ra
C
O
N
ra

COMPANH

v *

IA AMAZONENSE DE TELECOMUNICAÇÕES

\X.\ **^" p? . m Mt* a* T

^ Manaus está crescendo. Ou não'3voÇe ^m conf,ança no progresso desta cdade. Ou não^A Cam ei nao so vé que Manaus está crescendo, como tem umaconf.ança «urp.tada no eeu progresso constante e dinâmico,t^ois bem: a Camtei ainda tem telefones para venderesta convidando as pessoas que vêem um pouco ma.s alémdo propno nanz para v,rem fazer a sua assinatura logo.Dentro de pouco tempo, quando isto aqui fôr umgrande centro industrial, um ponto de ligação para aintegração de toda a Amazônia (isso já é), se você"ao t.ver um telefone em casa, no seu escritório, no seulocal de trabalho, nós achamos que, você vai sesentir muito infeliz. Amargamente infeliz.
Procure informar-se na Camtel sôbre condições

de pagamento e pra^o de entrega.
É tudo muito fácil. Pôr-enquanto.

-

•
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DECRETO COÍBE ABUSO NA PREVIDÊNCIA SOCIAL
BRASÍLIA (M) — O Presi

dente Costa e Silva assinou
decreto-lei alterando a legis-
laçáo da Previdência Social.
Entre outras providencias, a
matéria mod-f ca o cr tério
para o cálculo do valor da apo
sentadoria por tempo de ser-

v:ço, especial e por velhice,
ampliando de 12 para 36 me-
ses o periodo basco para a
sua f.xação e estabelece o li-
mite de 60 anos para ingresso
na Previdenc a Soe al este de-
creto, o Governo tenta coi-
bir os abusos e artificies que

vem desvirtuando os objetfvos
da legslação previdenciaria.

O decreto sobre a Previ-
dência Social é do segu nte
tecr:

«Art. l.o — O valor men-
sal dos benefícios de presta-
Ção cont nuada da Previdên-

ca Social, inclusive os regi-
dos por normas especiais, se
rá calculado tomando-se por
base o salário e benefício, a.-
s m entend do: I — Para o au
xilio-tíoença, a apo'enta <o-
ria por nvalidez, a pensão e
o auxü o r.clusão, 1/12 .um

u

A Estrutura Poíítica do Mundo Moderno
A literatura brasileira, visando ao estudo do proces-

so político universal, de que somos um reflexo natural,
não se enriqueceu ainda pela variedade das interpreta,
çôes ou pela objetividade das investigações e reflexões.
E mesmo, a certos aspectos, uma literatura pobre, que só
muito recentemente provocou algum interesse dando mar
gem ao aparecimento de especialistas. Especialistas, di-
ga.se logo, libertos do jurisdicismo a que vivíamos atre.
lados, confundindo ciência política com exercício de di.
reitos e obrigações fixador em código e leis. O ensino do
direito, como iluminismo a século XVIII, embora apare-
eendo no século XIX, foi, de certo aspecto, impeditivo de
qae nos preocupássemos com a ciência política, que não
se diga que é ciência muito atua), pois que dita suas rai-
zes em época muito distantes da nossa.

A leitura de Bagheot, por exemplo, íoi moda. Joa.
quim Nabuco encontrou no livro do mestre britânico os
fundamentos para suas razões políticas quando teve de
enfrentar as reações e o conservadorismo dos homens que
detinham o poder em nossa Pátria e não queriam pro-
gtedir faee as mudanças que já se processavam com
certa intensidade no mundo de que éramos parte solida-
ria. Constituiu mesmo uma exceção. Os pensadaTre p -
líticos nacio*-ais, da estatura de um Tavares Bah tos e
poucos, pouquísimos outros, a contarmos nos dedos das
duas mã is somadas, pouca influência, por isso mesmo,
provocaram no partícula- da utilização do que a cién.
cia política ensinava e e:a necessário para as soluções

:i?n*.«r_> rr..h:rmática que nos atormentava e para
óticos rc. d.os estávamos encontrando. Os li-

vro» interessantíssimos de Alberto Sales pouco produzi-
despertando ac.mo curiosidade. Como a obra de

Albeelõ Torres _o toje avaliada no que representou como
contribu:i,áu iuce a análise da vida nacional.

Quando se escrever a história do pensamento políti-co br^-sileiro, verificaremos a pobreza franciscana que no
caracterizou nesse particular da inteligência criadora. Oesforço, portanto, dos que, em Minas Gerais, na Univer-
sidade Federal de Belo Horizonte, ou no Centro, mantido
na Fundação Getúlio Vargas, estão realizando para quea ciência política seja uma realidade, cogitada nos cur-riculam universitários e divulgada nos livros, ensaios e
monografias que lançam, é um esforço admirável, quasidir.amos revolucionário. E no entanto, se olharmos o quesc faz nos Estados Unidos ou, para ficar mais peTío na
própria Argentina, onde a tradição dos pensadores po!í-ticos começa nos albores da luta pela soberania nacional,
ainda nos inícios do século XIX, que diferença, que dis-
tancia! Não se alegue, que em nenhum momento esive-
mos fora da área de influência das transformações ideo-
lógicas que'marcaram os momentos históricos. Recebe-
mos ev-u influência das transformações ideológicas quemarcaram os momentos históricos. Recebemos essa in-fluéncia, servimo-nos dela, incorporamo-la ao nosso pa-trimônio de experiência paar o exercício de nossa ativi.dade institucional, mas desprezamos sempre a análise d.sdoutrinas, das idéias, das reflexões que os pensadores po-líticos lançavam a serviço da renovação mundial. Suce-deu o mesmo com relação à filosofia. Ao lermos, por is.so, os ensaios de João Cruz Costa e Antonio Paim, ou deGuilhermo Francovich e Antonio Gomes Robledo, espan-tamo-nos com a revelação, que nos fazem, de que h uveespíritos lúcidos que se preocuparam com os problemasfilosóficos sem se haverem constituído em meros divul.
gadores do pensamento exterior. Seria a raiz portuguesaa responsável por essa ausência brasileira? Não se acusao homem ibérico de extranho a esse gênero de especula-
çao, de mais pragmático na essência de sua vida e de suascogitações? Náo é essa tese defendida por muitos, queexplicam, desse modo, um tanto simplista, a contribui-
çao escassa de portugueses e espanhóis, de portuguesesprincipalmente? O Instituto de Cultura Portuguesa, queAdriano Moreira dirige, preocupa-se, no momento, justa-mente com esse tipo de indagação e de inventário, passohiicial paar uma resposta austera, serena, segura sà in.dagaçoes que todos nos fazemos para explicar-nos emmuitas de nossas peculiaridades e de nossas atitudes Jáse divulgam os primeiros textos a comprovarem a exis-téncia de pensadores políticos na Idade Média e nos tem
pos do Ienascimento, para cujo advento e progresso tan-to os portugueses contribuíram com a incorporação dehumanidades, espaços físicos, naturezas, particularidadesnovas de mundos extranhos que descobriam e investiga-vam, ao mesmo tempo em que se faziam os autores dapn__ie_ra etapa da europeisação da terra, o que vale dizer claramente, do domínio da õuropa sôbre povos e con.tmentes exóticos.

Todas essas reflexões nos vêm a propósito do livroque prefaciamos de autoria do professor Manoel de Oli-
1H.JZ Ira?.C° f°b-f,inÍ,° Escr«vendo sôbre 'A Estatura Po.
S*!ní T*-° 

Moderno' > tenta o ensaio acerca do ptn-
eJsTctn^ 

,t,*° * 'UZ da Ciencia e das experiènci.squeessa ciência esta provocando por toda parte. Porque nesse livro, cheio do maior interesse, quasi que um "ivro deexcepcional imturtància pelas novidades que . k„pela informação atualizadissima que nele se r_r,bre a vida política e o pensamento r lítico de now.ha nao apenas a divulgação de to.u e-sa ci nc
«&,.»?* 

tm con>.inente e sôbre povos os m.is csificados em seus graus de cultura matéria; _ espiritual,mas a «deia própria de um pensador r. eo que é o pro.'fessor Fianr Sobrinho.

r„-,^Stam0S 
vvend0 di"s d* tranjf m o su.itas. pro-mudas, mma .n~u e(a;ão que não permite ver o futuroHa um mondo qut se a terá em sua estrutura física e

- 
"7,í"„ hnm™* ° ad™nto de novas naciona.ao lado d. velhos povos que se modificam tam.

..o realismo dos tempos atuais, cons-
ÍL limAP a 

ld™irável Para * observação científi-
cfa nc.ííi,, 

CÍ"r-,daS d°utrinas e das aplicações da cién.
fíe.f l 1 

ES1.,,CS- a"t,gos e estilos «»** atualizados so-
t£e oov^ dl 1T° 

da exPerién"a diária. Insista-se na
Íado dil,ria™, 

Cm C POVOS de hoje' num afã intensifi-
íí? e dit^nH 

' PTUrai?- SCUS des«n°s> vencendo cri-
tfL« a .. 7 - ^^ afirn»ativas ultrapassadas, ten-tando a elaboração de uma humanidade e de uma socTe-dade universal que se defina com menos bm».HdIdTe

ARTHUR CEZAR FERREIRA REIS

brevivência da espécie humana e, com essa sobrevi-neia,
a construção de um munao menus áspero, mais sens.vei.

As iüimu-os que serv .ran para a susientaçáo d-, im-
pér.os, de nações iori.es, poae.o->as, dominado ras. T^ão ior- I
muiaa que ja nao contam mais com a aceitação p..- .v...
porque ti.ev.em sido lórmulas, se não salvadoras, iu. ma-
ttts que a-,L6uia,aiu vitalidade, crescimento, progic-iu.
_-.ao se u-ga que esse sera um tormento que vivem as
H...U..S jovens, em sua primeira ía->e de vida sobe» ana,
portanto inuetisas ou deoconuadas daquele contexto for-
mui que serviu para conte-las em seus desejos de liber-
dade oa de bem-estar. Encontramos o me:mo estado u_
espmto, a mesma indecisão, a mesma d..v_d.. e incer.e-
z<* nas nações mais luosas, mais autenticamente exper».
entes, tom ru.^c- cin. pasmado antiguissimo, qii.. Uuta
serviu para a oestinaçáo que foram aicançanõo e se..a
o .ruto ju-...-in-n.e de toda essa disciplina a que se sub

.i ¦ -i i:i, mus ja lhes parece também sem conúiuuo quuiea vaiha para a dinâmica de hoje.
Em seu uvro síntese do pensamento político, nas

variadas aplicações que vem tendo nas nações nova^ e
nas nações mais idosas, o professor Francisco Sobrinho
p<*ssa em revista o que está ocorrendo na Europa em re-
novação intensa e nas Américas, prometendo a veri.ica-
çáo, mais demorada, em volume posterior .... r. a do quesucede no Africa e na Ásia, o que nào significa que tenha
ignorados muitos aspectos dessa atividade poiiiita para
as comparações e para a exegese que faz de todo o pro-
cesso do governo, seja o democrático clássico, seja o das
linhas marxistas, do socialismo, veiculado por Mo.cuu,
por Pequim ou por Havana.

Sustentando, como écerto, que o Estado moTor, o Es-
tado realizador, condutor, controlador, coordenador, todo
poderoso, está dando lugar em toda parte ao velho Esta-
do liberal do século XIX. ensina: "vingou a tese que ate-
moriza do EXECUTIVO-FORTE. Na realidade, sejam ou-
trás ou essas as conveniências, o mundo moderno exige
FORÇA no procedimento da AÇÃO POLÍTICA. O exem.
pio está na maioria das CARTAS atuais, inclusive e prin-.a palmente nas CARTAS das nações socialistas e i Tin li
zadas "

« ..im....ido o caso particular do Brasil, compreende,
no realismo que seria de desejar, face a um contexto
de circunstâncias peculiarissimas nossas, tendo-se em
consideração as etnias de nossa formação, o espaço fí i.
co, o processo histórico, os impulsos que nos distinguem,
nossas características como povo e como sociedade p .li-
tica, nossa tão crua situação cultural, compreer.de nos co-
mo somos e consequentemente como devemos ser condu-
-.dos. E lembrando Alberto Torres, quando o pen ador
animava que "uma nação nâo é uma obra artificial, mm
artiiiciosa, surge quando nasce, não pode, para subrevi-
ver, usar roupagem de empréstimo, escreve:" 91 organi-
zou, se organização poude trazer, ou pretendeu organizar.
- ü^süaüEM INSTITUCIONAL vinda da Colônia atra
vés tío Império. Não formou, porém, nem de longe, um
senso dinâmico da vida política. Acompanhasse T. rres
a projeção no tempo veria o asserto da sua afirmativa
quando conceituava que a "desorganização 

política des-
troi uma nação mais do que as guerras'. Em serviço d-
formas de governo e das doutrinas que tem adotado, o
Brasil não conseguiu burlar a história sofrendo execuções
que abalaram a fragilidade das instituições sem arcab u-
ço. A organização política e administrativa do pais uTí-
da está a espera de ORGANIZAÇÃO 1934 foi outra ten.
tativa fracassada de estética constitucional e de ideal po-
lítico. 1937 escreveu-para não cumprir e nem executar,
não esquecendo que as regras impostas não asseguram
permanência constitucional. 1945 repetiu as extravagân-
cia- de 1891 procurando a UNIFORMIDADE no que era
DISFORME e distorcendo assim o desenvolvimento verda-
deiro e positivo da vida política. 1967, ainda que pareça
milagre, está procurando fugir às formas abstratas con-
vencionais. A superiosidade do ante-projeto sôbre a CAR-
TA votada é evidente. Em verdade, no entanto, in*ti-
lou um regime constitucional menos ostensivo e mais
verdadeiro para conciliar a reaMdade com a abs ração.
Torres já esperava isso em 1941."

Depois de uma análise profunda de íôda a evo'ur.ã
polílica do B. asil, nas experiências de governo e de sis-
temas que já viveu, detém-se na carta em viger. Tem a
coragem de compreende-la dentro daquela realidade gri-
tantemente aspe. a que Alberto Torres denunciara mas
não encontrará eco Carta elaborada para um Brasil co-
mo éle é e nao como de^ejarí-mos que já iósse, port. nto
um Brasil de desiquilíbrios regionais violentos, de condi-
çoes cuiiurais as mais variadas e distintas, de economia
i .......<*.... em algumas áreas e tíe economia de alto teor
de p<-.en. .andade em outras, de sociedade divers.f.c.d t
pjr iBtcnjn po.it.zaçâo aqui e imaturidade ali, Brasil ve-
uo t iij-a_.il novo, dois Brasis, como descobriram K; gerBast.dc e Jamues LamLert, Brasil dinâmico e Bras;1 'em

vi ade, o d.pion.:. de 196; e proposto nos obje ívus por
que foi redigido, objetivos decorrentes do quadro exis.

quadro a pirado, perseguido e aind . B&a¦to pelo homem em seu esíorço de perfeição e na
. de uma potencialidade que será o iutur , mas

A propósito afirma: "o PODEK POLÍTICO
ou p'..s assim Vl\í SÓ impondo incondicionalmente

AUTORIDADE CAPAZ de manter a ordem constfti-Ida e
a tranqüilidade social."

Coin uma coragem que merece ser assinalada numa
época tm que muitos se acomodam e não sabem defender
o próprio pensamento, o professor Franco Sobrinho, quee também magistrado, sustenta a excelência do diploma,
lembrando que a experiência de um texto legal não se
pode fazer sem que o tempo exerça o seu papel crítico.

O Estado forte, como o Executivo forte, é caracterís-
tica dos tempos novos que estamos realizando com a nos.
sa presença no cenário terreno e nosso comportamento,
criando instituições, exercendo o direito de viver, tentan-
do elaborar aquela sociedade que náo pertença apenas a
alguns, mas seja patrimônio comum a todos. No livro do
professor Franco Sobrinho há uma admirável correção de
propósitos didáticos ao mesmo tempo que uma contribui-
ção excelente para o entendimento da natureza humana
nas «uas experiências políticas, em particular as que *ã«

doze avós) da soma dos sa-
Iários de contribuição irr_ed.a-
tamente anteri-res ao mes do
ala-tamento das atividades,
até o máximo de doze, apu-
íados em per.odo não superior
a ¦ ezoito mes_s, II — pa.a as
c-emais espécies de aposenta-
dora 1/36 (um tr nta e seis
aves) da soma aos salários de
contr buição med atamente
anteriores ao mes do sfasta-
i_.tei.to da at.v dade até o ma
x mo de 36 apuia os em pe-
rícdo não super or a quaren-
ta e oito meses. III — para
o ab;no de permanência em

serviço, 1/36 (um trinta e
ses avós. ca soma dos fala-
r o; de centribu ção imedia-
tamente antenoies ao mes da
entrada do requer.m.nto, até
o máx mo de 36 apurados
em período não superior a 43
meses.

Parágrafo l.o — Nos ca os
dos itens II e III os salár.os
de contribuição anteriores aos
d ze últ mos meses serão pre-
viamente corr.g.dcs, ce aco:-
ao tom coeficente- de reajus
tame to a ser m perió iea-
mente estabelecidos pelo Ser
viço Atuarial do M.ni.síerio do

ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL
ARENA

Edital de Convocação
A Comissão Executiva do Diretório Municipal de Ma- I

us. da Aliança Renovadora Nacional I ARENA \ em ,
atendimento au üi-pcito no artigo 6° da Re olucão n ° ¦
3 434. do T.S.E., de 3 de junho de 1969, comunica a~s
interessados que a Convenão p~ra a eleição do novo D'- '
r.tório, que '¦erá comnos'o de "2 (vinte membros, t-em
cimio de 8 (oito) Deleerados e 8 (oito) Sup'entes à C*-- ¦
venrão Regional, será rea'izada no dia 10 ídcz% de arfr»- ;
to ^o c~rren*e ano. das 9 inovei às 17 (dezessete» horas,
po nr'dio do IrsMtutn de Educação do Amazon"'*, ^n par.
te r»Hl« fvnciona a Assembléia Legislativa do Estado.

r Mir«"us. 25 de í.ilho de 10«í»
RAIMUNDO PA^EVTE

Presidenta

^e^%j»^smfjinaa^iemA»r^m*tr ***jpr *&ner- \\i_ _^_i

Trabalho e Prev.dénc a So-
ca.

Parágrafo 2 o — Para o se-
guiado autônomo, facultativo
ou dsempr gaac que esteja
coiar.Lu nuo tm di_b.o o pe-

iodo -a.ico pa.a a apu.a.ar;
do sa.ãr.o de b.nef.uo i.erá

ei.mite do pelo me aa iia.a.
de entrada do requ rur.ento.

Parágrafo 3.o — Quando no
penodo tás c de cá tu o o se
guiado houver pere b ao be-
ne.ic o por incapac .ade, o pe
rí'_dc de cura ção d -te será
c.m.utado co sceranro se co
mo saiá.io de cont. _.bu.çi_o, no
p riodo c a;ár o - e b nefí
cc que ter ha serv i o de bas.
para o cá.cuio ca prestação

Art. 2.o — O t-alár o d' be-
r.efici; não pod.ra em qua
que- h pót te str superior a
dez ve;e o maior sa ar o men
fal v gente na aata do imei.
do b nelício.

Art. 3.o — O valor mensa:
dos beneficies de pre tação
tont nua a não podeiá ser m-
fer. cr:

I — O da aposentado- a e o
do auxi1 o d ença a 70'^ g
sa ár o m nmo me^al de adu
to vigent • na lrcal darie «^e
traba hc do segurado:

TI — O r"a per.- ao e o d:
auxi' o reclusão, a 35'"; d
ir " . n'-r« -ifrro.

Art 4.o - A; ó comp! ta

Í.Ti m.\ A ia^

60 anos de idade, quem <se
f 1 ar ao sistema ge al aa Pre
vidência Social somente fará
jusao pecú io de que trata o
parágrafo 3.o do At 5 o. aa
Lei n.o 3 807 e 26 d ago
to de 19éO c_m a e a o «..
lhe c.eu o Decreto *e. si.õ/wj
d 21 de novemoio de 1996

Parágraf; ún co — A. C^ii-
tr.bu çô-S do- s. gu-a.o 

"fc-j

exercie o ce outro ._-.p," fcj
cu atiwdace l. t v h » "_,
car a,ós' cl.......ar u e->_..a
anos de ad. não s-rat c mi...
tada:. paia eie to de __.it ár j
de benéfico e soí— e te ifc-n
d reito a p rc pçao d . ecú
lio a qu t a,a ise at go

At. 5 o — O abono de pçr
manenc a em se v:ç; s menta
°erá rev do ao giraoc :"'•..
na data do r quer mento já
t ndo preench do t. os os ie-
qu s tos para a nb enção de
aposenta&oáa cm va r cor
respondent a cem por cesto
c'o falar o de b^neí.co.

Art. 6o — Os egu aaos re
cue t:ata 0 it m S.a ri .rt g
5 o da 'ei 3 807 te 26 oe
ag-ste de 19Ô0 con.r bu ;ã)
sobre un a.àr.o u a c* -
ção, segur- o normas taxa
aas pe o D partjmmro Nc.
ral de Previdência Sec a e ert
tér o e=?tabe ec «ics pe.r. t> rv -
ço Atura! do Min téT o d'1 'i.ah. ' Prev d:neia t>o-
ciai.

7
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SUPERMERCADO DA BOO 1H

RODUÍOS riNOS
*.

.vraêiPi 2»*n .

jm .

\

OiNDE A DONA DE LASA ENCONTRA
TUDO DO BOM EDO MELHOR

Agora aberto das 7 da manhã ás 10 ca
— noite sem fechar —

Oferecemos Bôa Qualidade e Bonsfíffis
Oferta Especial da Semana^- -—

PRODUTOS FÍNOS - Pça.! 5 de Novembro,
! 1 Fone: 2-3665

f óximo a antiga Estação dos Bondes

¦ ¦>- - -

\

Azeite Português
Azeite Espanhol
Bacalhau
Camarão
Batata
C. bola
Queijo Ralado Tipo Parmesão
Cenouras Frescas
óleo P/ Cozinha
Sucos Vitaminados
Pastas de Carnes. Peixes etc.

Próprio P/ Sanduíches
Refeições Prontas
Molhos
Comidas Italianas
Refrigerantes Enlatados:
Coca-Cola, Seven-up, Laranjada,
Limonada.

— __. .____.- — ia.

(1) Emborg Salame Dinamarquês 4 1.b.
de 11 45 por 10 00
Eüibotg Salame Dnamarques 21b.
de 6,70 por 5.00

(2) Sohveppe* Soda W.ter d^» 0 6» por
0 60 Água Soda Própria P/ Whisky,
Brandy etc.

(3 St Iv-1 Familv Fav^urite Cheee
d" 1 ã9 p^r 1 10
Sei- Queijinhos C/ Sabores d fe-
rente:

(4) Machkintcsh Munchines de 0.45 por
0 30.
Chocolate C/ Recheio de Caramelo
e Leite.

h

í
*ff**^p<f

_,-. imarcosa
tem tratores

r
I Trator MF 178-72 HP i Trator MF 50X-44 HP

-"* ^JVL //^mW -je. ' nMmmi >^m "—\— ^^- r—

%

Todos os -£ j
implementos^^ /^Venda financiada^ ^
em 18,24 eemi A
ate' 48 meses «%

IMassey-Ferguson
^MECANIZAÇÃO integral da lavoura

Rua Santo Antonio, 301 - Belém, Pari
Rua Barroso, 117 • Manaus, Amazonas
Rua Floriano Peixoto, 572 ¦
Santarém - Pará «
Rua Minas Gerais - 
Imperatriz - Maranhão -^¦¦^KM|

1
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MANAUS, DOMINGO Yl DE Jump DE 1969

antelada

<-+>
' ¦¦"^mm*

^|.ÜCS01
I

^

quadrilha de
-assaltantes ~

MO (M) - Au o^h.»«**€* ÍMxnnha, E** te Aeror-outic;,.. em ^ â ências com policiais da Quanabara do Paraná e de m.
CCZ 

Etadoe dptTn»nteir,.
ram VpSt« rtdo r*e terrori*-ns orendendi 26 assa'tante* ce bancos e prenrend
ÍLa'mr de v*'os calibresa ^' s de guerra.

Todos os Implicados nUerelftc'oromos abaixo, com pfcodigo do< n^mes por qUre-am conhecidos foram ievado* paio a I'ha da Ori?a-nizar^o Subversiva MR-8criaca em hom-nagem i"Che" Ou-vara. com 0 obje-tivo ene- impor o terror.

R-fm me-V^ do MR-8 ?entr,. outros Milton GaiaJeite }jwr-e Fornandes AnIriTl D rtrrrf^i^ <--orr.., 55|'VPr* P Um' «»*•*<-. T-pinlm, jyma. sabendo ««» nnp <» fo«*mt**"mm*»j*. m-,)s ,,p NCrJ
1 m-.h^o tenri0 r^r* rpeoib
*-, rr, T*nn^0 ^^ Br^ SÍ' SH tli01» i< ¦¦• *r, m- ^^ meT-os de N-.rS 42V575.00

A O^OANIZACA
Os m«,mK"" rl? o-t"oí-~

r*o «•> m*io-ia ecti.riftnfp-

«.«.•aprír^- 'pi.c ^t-p (lo^.
nn ¦'irr J0"** *•».* « .„-
vvP nw i-vpmiM trab^ha
ijri, T,r> f_.},--p0 dn p „, | - vf
C*a d-> Le^'rn rm*» nrat
c 'ii f*»—»*^»<i d~'-*^'f"ip« P
f-^tri ,'"»r(t.flcri(1n<; tf|rlln|yp
OS *«H«-õP- »*» i"!"". nari os
P^Kfl.oq -, msr, nimndp rn.
m" n«nrr-M noç protv ->Hos
r -, O.,-, -.pmn'-'- OTT. nil»Oc m
r.->r>nls o- m^-ntoT-oc rir, pr.,
f\- rr. -r>*.v- >--.,--, r-rarat-tn^ ertrn
rrg^rÍ7n(.S_- wpi"'lv ^o.- rl-
d^ Ar^enMnq •« ffo ^--".niai
SI'lVí«M 0-----.-l-, ^-.f 0<- o-j-,,.
r*" sem conf ções flnancei
ras.

****** mttvm.%
..tais.

P GOVERNO COLOCA EM SUAS MAO,UM MEIO DE VOCE MUDAR DE VIDA!
t fl^B ^ HH...B _-_-_._-- ._._._._¦ --M _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_¦_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_._. _-_-_-_-_-_-_-_-_. *
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"

RARA VOCÊ ELEVAR SEU PADRÃO DE VIDA'"
RARA VOCÊ DAR SEGURANÇA AO SEU FUTURO E AO DE SUA FAMÍLIA!

T\.T.*r-, Ara ,^. rr-. -.-.., A -,

rios «««íiHos a '^pneos rn
.Flor<.»nnpoli* w-pi-jjo prp-
ira p. P;nnni nl^m d« ^onísl-
^ão de arrms no Fv'pr«or

r*"m f'*r_ C-»-!- ~ Í.Hofr|l'-p^-,
dn n-rtpra I'hi íf^s F^-es,
COm "'O df rr.A-rrr.iiy,r,Ar,re<_ «

PUT3VT=T»STVOt3 PRÇSÇV*
Da 0-n">ii v*Ab todbs

irriis confessos dp ppus cr!,
rnpç r-.«am ~rpSO«. os segnttí
te^ elrmentos: . , <

Como isto se consegue?
Até mesmo a pessoa maismodesta sempre tem uns trocados

que sobraram do cinema que deixoude ir, da cerveja que não quis tomardo tutebol que não pôde assistir. Paraas mais abonadas, esses trocados jáserão,economias, que guardam ou jun-tam para um imprevisto qualquer, ou

&$&&*¦ /

para realizar algo que têm em mente.
Essas economias, no entantoestão paradas, como nos velhos tem-

pos do dinheiro escondido no col-cháo. Nâo rendem um níquel.
Pior ainda: elas estáo se desvalo-rizando. Seus donos estáo perdendoE perdendo de boa fé.

*-.. z .-

'4\fif V! Agora veja o reverso da medalha: '

:.f

jncj

__r.?-.r.mr,0 C.-.a,lr. •-+-,,# 4 4+-> -
pi'ea Pp-t»iv r-r-^Aim. m„ v.

tr--m»---?•. *- »/r-.nte I/m-i
r.r-A,„r. -,-.. Tr-^„tn nrr*..lit*__
tr\- fimrt*. Ar, rtr,fmm T3r\(1ri_
m**-.a """dln'"»"o Ln^s es-
t../iante' /ii-.-í^ FprvejrQtt*r.;m-r.m n r. A a. r>rr, a* AndVé"PS
*-,*AA.r**t_ T" '»•"• +*ra-rar._. Ant/>
r'-a "—ii« rit* wt^r-.iroa pod'
"IJIf r>fl"l rart-uri^T.tc,. TT^*P\ , 1
t«-.-t-. Hn-t-nr.*, Ae A'me'ffaV*
r^ii^p Tírnviíjiy. estiKfaa , , _**" ITm^r*" T-.«T.|e'ro Tim^/ ^J^ ^ |
jrcn^- ¦nr-„-,--p po-^v- rndi-
r»"mp Tônia pc^nHante
IH**: Prrrr* T>0rfiri0 S^m-
1.r*'r. i-.rn''1i<:ro • Antôn*0 Po
gprio Cii-o*-. Rilvo'rn rod'-
^"rac \n*id;mir p^t.iHqntp..
XTPF Np:1sp FernardP5 co-
di"om" J-"i\ fo esrndTn^
Pm Nltp-óf: Milfon f'o'r» Lei
te rod'nomp Fat fo' i<dn.
dpn^p pm vifprol: TM de
{^U7i fJI*.detrrq. rnrnnome
t rtpín eKfii^anfp e^nosa dp

Mfdp(ro«: João Mani'?' Fer-
•nr-.rar"... ond-nomp Amaral;"M** CâoH da de DPmd Oou-
vpia cotflnome Pita. ex-
ifunc'or-orip rta CV. C"^*ei-
ra: Maria M^t?» L;ma Alva-
rec rocilnomp Hpi°na es^u-
r»H"fp Px-fuiron^ria di C<a..
C^^r.rr*- Rui XaVer rodi-
nom» R"1..!. 'OrnaMsta: Pau
lo Por-prto ^pnch!mol podl_
riomo Pofí-^o. iornapsta:
Franr^sro das Chagas Cor-
d«>iro <?"nto«! codinomD Oáu
r"'o pct.jdontp: Antônio C5a-'egar codinome S;lvio. ior-
valista; Jorge Medeiros Va-
le codinome Wagner, banca
rio: Ubirajara José dos"Reis Loureiro cooinome Er-
resto, jornalista. César Ca-
Vit-al, arprentino. codinome
Vitruel e H^'o Gomes Me-
Hei ros, mergulhador autôno-
mó.

T^m^ém foi evallzado Fe»
naitíb Siíve'ra Pimentel codi
nome Gabriel ou Joaquim,
oue ao ser preso saltou da
ianela do 5o andar tiro edi-
Feio em oup res'dla} mor-
rpndo rja queda.

Pegue suas economias - o queVocê puder, o que Você tiver - e depo-site-as numa Caderneta de Poupança.
De saída o seu dinheiro náo sedesvaloriza nunca, porque você está

sempre ganhando correção monetá-na. mais juros ou dividendos. O va-lor dele é periodicamente reajustado
através da correção monetária, feita
de 3 em 3 meses.

t*í

A Caderneta de Poupança é o único
depósito que oferece estas vantagens
reunidas, para você economizar lucrando

:Você deposita qualquer quantig, mesmo a mais modesta.
Ganha lucros e a correção monetária.
Retira o dinheiro quando quiser, sem precisar avisar. 

*
E tem como segurança absoluta a garantia do Governo.

0BS"' 
ecolmiTs^ rfPode tabrir 

Conta-Conjunta, isto é, juntar suaseconomias a* de outra pessoa, numa Caderneta em comum.

A Caderneta de Poupança tem mais um alcance,
além de Você: o progresso do Brasil

Saiba Você que suas econo-
mfas, por menores que sejam, aplica-
das na conta-lucro da Caderneta dePoupança, fazem a felicidade de muita
gente neste pais. E que elas, somadas
a milhões de outras, sáo totalmente
investidas na construção de moradias,
ao ritmo de 2 novas habitações porminuto. (Uma delas pode ser a sua!)
Deve ser muito lisonjeiro ao patriota
que Você e, saber que esta ajudando
o seu pais, o Brasil dos seus filhos,
a crescer com maiores oportunidades

e melhores condições de vida paratodos.
Tome hoje a decisão que vaimudar sua vida para melhor. Comece

a economizar lucrativamente. Abra umaCADERNETA DE POUPANÇA - a contalucro... seu passaporte para a prós-
peridade!
Você encontra sua Caderneta de Pou-
pança nas Associações de Poupança
e Empréstimo, nas Caixas Econômicas
(Federais ou Estaduais) e nas Socie-dades de Credito Imobiliário.
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VtJH

meta de
CABrX^AS DA

OPPANTZAÇAO
Rpiraldo era um dos prin-

cipais cabeças dn oreaniza-
ção na GB A direção da
chamada coordenação, era
comrxeta de Re;n«'do. roa'
briel> Milton (Fiat) e Niel-
-*e (Ivã)

Enrontram-se soltos pro-
curados np1a Juetlra o<s <te.
fnf*ntM membros «^o MT? S:
Joseph Bartolo C^leri codi-
nome Paulo: Mauro Fernan
do de Sou^a. codinome Si-
.las: Ronaldo Fernando Mar
tins p nheiro. codiDome Luís
Zenaide Machado, codiname
Andreia. •

A média de idade entre os I
quadros do sexo masculino ;
•i* em tomo dos 25 anos e jentre os quadros femininos, Ide 21 anos, , ij

-onde seu dinheiro cresce e aparece!
r

Fundo de Promoção da Poupança

ipança
^^v»j3^ W/-___s____W

wSSs!__\___________w

~*r

Jtm AMAZON-LAR
RUA COSTA AZEVEDO, 198-TELEFONE: 2-40 26

A ÚNICA ASSOCIAÇÃO
DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO
DE MANAUS

¦

¦*>..

-r
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taum. i—iiiii de «fm hangaiô sHq a
ZAt tem. os seguinte* compartimentos: 3 Quartos; 1 sala
de jantar; 3 ÜWnheiMs, 1 pfcteo; 1 sftla "Jt ?itas A tra
tar eom -o sr. JÜUot- Sbh&o ho ifeeu-iõ 

""«.Mereço

!

EM PLENO FLNCUNAMENTÒ
NA RUA DEZ DE Jl Lllil, 6ti! jr_Ml^XV£^£_c o*

O mais completo escritório de pré5_tit$fu 
"Be 

w^y^y*
Cidade. Atende à Indústria e ao Cométcly no '^wm%-.

Acre e Territórios Federais limi.xofes. ©WfJOe de ihsSSÒal
e-pecio lizado para:
\DVOCACIA i .^-.t,.., ______
CONTABILIDADE — Atuoliza ão <fe'irrita.--jrtn atíaZp^
CONTRATOS --de Constituição 

*é 'AlfeVáí^to de ffrmàs
Distratos Sociais y

M^TTORIA - Imposto de Rend-tjfrtc 1
DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS - PessíTas Fisic?"-. e\

Ppfgoa Jurídica , , .
CORREÇÃO MONETÁRIA — AtíVò linobfflirdò, C

U&& RIAM
¦'Jmmim. 1 m^m*\ . *. T m ,i*m ....» i m-t-m r-a

\

tm, 26 "de 'Jiímo de Í969.
< a;."-"- -t* '-«s-ia rto Klo

Neferu ^kí_-à-^íh d íimr-<4n.-
[ara _[h(t^\ 

'4 centímetros.
À rota 'nattitm *>'yk H,*.*^?** I

do msfr *sta<Jk Ontem •?-__ 26
me íO' c 58 c ntlmeirt*.

Ide Oiro Próprio
REDAÇÃO DE: Ofícios, Memorfrfídps Cirr-ii'ap;>,..'E^rw-'

cimentos, Termos. Atas. ^PW**^. Rêqti^mneYitos
etc. — TRABALHOS DATILOGRÁFICOS

de telh*
v.Vr'f»s
temos

!_AXm^
rt^o ajÜStÒ Vd1) r^ci^c.^
fchisivè Vltiitirirn e «^'áTí» ".«

endHfl
em feWen

»*<»to». **fch_sive TiatiTi^yrn ;ç
WtemaeAA*. ãzui, rua W^ WraVito

ao. p-i«#»«»« «<tn e-v*A;n .Rin Mar í. ?,k rà'a PK
''Imr rn*l»rth'>. WR -a qualquer hóirá dò

tlHMIci<ftÃ
PS«-«a^iw 4te ama JjWrt% servh?o5> ^om^tícos, 'íjue/fffi-

tenda oe O-róinhà e *e -fkétérènçl$ifttè dúrtrfà ftõ alt^èl.
l-ai,>rMtiua ÊHttffO MoWlrà, I.1«.

SAL BARÉ
e

SAL TRITURADO M) KS
J A (ASTRO & CIA

VIVA Vi Rif^BOl
'Atifofra MhTrXblO-BLNTóCtTO, e aparto qO«è pos-

stbtIHa você acompanhar todos os lances de .eü time
ROTOCINE ru. Henrique Martins, 366

Atò^rti=se 3 casas yira -còtüct-*, :m Tí fr
:n.rò éà tíferfe, ^itfràtfós Yia ^a Ò^ n

,,.« «.a Vi.òs. é?Í6, 3*8 e M càtoio tc/ri a.

^io próprias para comérdo, escr to't
)ji.it)t loja, bar, república de estuüan-iL

.' ífft Wícsmò #ra Ves|dèfftfe

MH: * fe, É !«cal ixírfià trtèficidr^ ¦

Eni, ÍS "de jtihio de 1^.

____i.-i-i._i

:fe"15^ para t
ite «4acaj.'a dia 26 fo etAptím, J*ü_

N'M ANTÔNIO MAÍiTíMB -
m t-pe-ai;-... no Aítb

% ÜiiCO
JN^v.ü Mi Loi SIRIUS

i^â.liara B^a V sta dfa^ dj
cbrr nte. .

ooo — C» r»Si e_ __" a-?mais
.{.-•orrhfcCfe*? D" %ffilioTio a
"Pi í'üs O vivido Cri_2'21. Eoauo

2-0362 2-0361

i. ^feíkááft REâL-AHâi«lllâ
a«. ¦» resi dente Oasteio Branco, 215

rtMMhtti
at.iuíorts
• ...iii-idore»
l~*~"Tl_ ¦•¦"ti

... -mt aJoret
• cKiNitv.: _.-_41ã C Z-4XM.

'\a 
>-V mm

ca

VÇfW;SE
frreio na estraiivíe iSaii lítaimunVò 5P^x'É(o il

«n^n»\ 1« de frente Tpíor 32 de furído Tratar fi
ci ta *J o. Loja 4.vrm

r
i

fi^^

i

H à.
• «sen Nfmessife fnss

As pessoas <j«^ estiverem iht'e^?5A'das.,Íf_À .còè-Y»'
propriedade *èttoi«4nadà ^"ôâó Jqaç, Ü& -Báòrrã". .
J -nauacá eo«\ os *ohfina¥ires sr. Mattkel Fonseca, oe Ar. ú
jo ««ra. Joana «ie tae?o (MnÀdtecò.Bajpaftel^i. 0 sr. Rf.
nato Joaé LfWttô da SiiVa è süí. fènjtofa qué dtzem »e
rei» donos, nade èohhnha; póú ,ó mesatto se >Gha..jÉíó
Edital, e <>u* o _e«_timò dôho atüàí, é o Sr. Jose Ribamar
de Sousa. .. .

Qualqn«r dúvida, fâíâíc iàtíi^ ir. V«lter rirelrâ Sah-
tos, à rua Frei Jose dòs ri ôcentéè, &1

ALUGASE POftÂÕ
Para eserltértt) ou deposito à rua Mirand.. L«-â'<> À

tratar velo Pfctte iMU

ALUGASE
Kra yrédlo novo tia Rua Guilherme Mc reira--p l£3 k.

(altos), mm&ms Ufo apartamentos.pára £onsul*oiio m.clu
no «soBtercial, a tratar no hor;.rin de .* à^ 11 da maiihj.
ní Lojas Cilar 1 rom o Sr 'Joel. óti fi'6 horário das 17:30
às IS:M nas fc^as Emira.

IMENTO
PORTLÀND
BÜtAREST
m i 2:1958

5AÍCS.
i.A.tASTRO&ClA.

RaUli itthaik 3?2
Fbhes- HU - 2-3S2I,

^afi^o ChKgas Pà"fjCiba
ImpQiàto 

"Çarètoa, "Pirtienta

BuetD, I^aUro Sodré. reboca
dor Geoff e Negro: — atra-
caç',->s ém 

"Manaus. 
.

. Çòmpinas: subindo o rio
jPnrús. sàmcio do porto da
cidade de Lábrea. i

. . .Pescador Maria; ,P.erc -
4 ylil^qutíàí': com alVârenga (' .íârber. .Cà-ngusíu e TCavan- Jfè atracados n_> po'rt'o de¦p_Vbrpji em operação ce car

ga e <iescafga . .,.
Afmirà»nte Lucíq. "Meira:

{ fazendo agúea no :t}b 
*rapa

t Tc"? .em f*-en*^ S^n^árém
; Terez na: Sv.Mii^íijò , Pi"
JMnià navegando. í>eta prai?'d.a. 

tJVi^^ ^ miTh'ás iikra o
porto de Guaj-ara.

Niterci: mm alvarenga
Marreca. sub;ndo o rio Ju-
T?ua naveeanriT np'i p~aa
GantaGa'.o 55 milhas para
o DO/tQ.Pubip. v ..

3 dfe Outubro: bâlxaiiòfo o
.!-^ Tar^.i-^ 'qr 

nvTií-s para
.-{^"d" de Sântavém

PresicTneite Vargas:.^,a:':^o
Ho ticrto de Soure. dectino
.^ ^T^scuei.o

Areia Branca: navee^ndr
•^ 9 "ii h"»« traves cem farol
• Tericoacoara

Placidode Castro: subi'nd-,
oro Necrro navegando pelo
Paraná de Cauros 54 m^ha.-
r" cie "de de Barcelos.

Uruguaiana: com alvaren
ea Snapr.lp e Cny^ruf* v
bindo o rio Purus fundeado
•-obre-reda na praa do saca,
do de Santa Luzia 30 miihsa
para São Francisco de Ba-
curi.

AJ A Leite

tta, ^6 
'Üe lüiitío -de iyS9.

M.Oi- vJ A__ j -~tá
ròirá 'pàrs o K'o,í*urüs a e

Sã0 Migtr? nadiàS^d agfí.-
te v:ndouro,

M o t o " A T r' —

sa H,dt- Iabr-aa,té Jurucua no
c' -i "22 'c.ç 

cÔrr"iite ijíte.
Y-7 jç , <jr %-ixâ.*à de La- j
br-a porá Maínaú--. 'r'6 «3{a 27
dc corren e mès

Motor Xi.<\<:fi.'J TAíl v|»
f-^rn a [tir .Jiírtiâ à'è-
Cri'z ifò do, èul TJ^ssou em Ofr «
rauary .-n «^ly.lQ f»'t-..«;~rr nt°

R t^VBttVT AC 4G.t^*A'

"âCRH^COFS 
DOS

OS-MO0EÍAD0R€S

flVTTèfe-^TEMãRO

.tt

ARMORE EUROPEU

.a^fAS PARA PISO

ÇüS SEM C0NC0RREMCIA

¦a NCrS 55,00 e 70,00

J A CASTRO & CIA.

àiíé Lo o D'Almada, 322

PièÜil 2-0901 e 2-3823

^

¦¦• -

^SÕRITORiO
0»-0 DF FIRMA»
REORG DE FIRMAS
ESCRI ÍA^ AVULSAS
IMPOSTO DE VENDA
CONTRATOS
r,eTRATOs
Sí RV lt Os CON TA.BE13

"ROTA"
* DO TRABAL»»«
ru«)( l KAT6Rli>
FALÊNCIAS
DESQUITE5
CONCORDATAS
LEC.ISL PORTCAR1AS
I_tg. ZONA FRANCA

RKPRFSENTACÕFS/COMÍBCIO

Representações rm Oercl
Impo.iação — Eüparta.^o — v©«*mlt

!e Setembro n.° 8í>1 _ 1.° Andar
•Maa h Drogaria Haddad.

- (J/1

j

SÁL baré
e

TRITURADO 30 KS
A CASTRO & CIA.

9.000.00
imorim. Rua Sete de Se-

.Horário Comercial.

C A S A §
¦ *e i»i alu^am-se as cás. d. v: i1" tnhpr

Ciutlnho b RM, ttít e SS6. c.-n. amplas e óti ma.s ?u -m..
(i.i.õrs, todaA desort-i.adas ílcáih entíre 4 nia ,T-nàíft», c]
avenida Oetúlio Vargas A tr.it ir há avenida F lun do
Ribeiro, 174

CARRO — VE?#<#
Tende.fie mr tum» mítreá ''hòí»Íí*Nl 

fâ i'$SÍ; e^u:-
pado para praca, em f»etfeit^> est-dH de cH^sé-v-cá-j. «eij
do NCr$ 4 oon.fif. a vista é NbtS ZfitiM et^-leve* ^resía-
ções menuals tratar ná avenida Tarumã, 415

rJMPREtlADÂ
Precisa-.** dt dhn ethprbirádà jiará vu^ir «ri ?'•fh

serviço caleiro PaÉi.«* hoih orderiid^ Ttátoí- S^' t:n

Vfeí*{ÔE=SE
VbtfesWAGEÍÍ - r-r& - JJlÚttia série, primeira mao

kôm.t tado de côn^èírvajsâo, particular. \ alor
à ',»àU- P-.(-Cürar j^or Poilvál 

'

Uliiôio, 18-,'. - Fone: 2-òT.ó -

PESCA E eA#lN(J
Visa*,âe Áe-tcá e.íne*_á§ com cádtli-as, para Camping em
i-OtbClSE, rua Henrique Márthis, 366

VÍEfW)E=SE

==-> r. A=S1

tina do Oir*»»*. M^tlbíl í»vi-*>tínte Castelo* Bráncô
serv» para ditfttlir ftH empr^e"

ÉMPIffinAltA
¦ rna l.m-mitéf f>êlHH 152 Ordenado Á c<<hÍHÍfiaf

Sú

PftED OS - VENDE-SE
Vende-ne d<ii^ prédios..eituiTfJô^ Mi-ótlinó locai, Viíí.íia

Rua Miranda l_eão; ^3 a H] oÇtro riá ^raça /tdálbcrto ti-
ie. 70-76. ondp funcionou 9 Nestle. T^t^r a Rilá Henri-
que Martin*. 204-- 6-ifft.iei, com ^,f^r. Eclnardo Vieira no
rtyrútfo das » à« )0 r tf^s* 14 kâ \H Horas

^ VI M R i: G A fí *
m

Ca... ^e
¦ ¦"•¦ n lerda

pequena f.imilia nrecrnn de r ma empregada
12 eozirha. Ru.. T .se Cemchte, 290.

C\>* M.AtRTJNS
"??«;«5;-4PBP

^iO.íl.
ivrosjrtjto ip, .hltsas, diversos ,Jivr

1 1iü"jv.- e d Lellf
ra*. Ur Moreira, 223

r§ li 6 m § e

1 sofre grande para es-
de. literatura, rtmances.

galei ia áa.Europa e d Lellb ilustrado em 4 volumes. Tr.->

PAULO PEREIRA
UM! TADA

Èni, 26 de Julho de 1969.

'.ÇíHA Dtt.RTC MAnETRA
N<.vo Motor ACRE —

saiu dg Manau« p?ra Porto
V }hi d p 19 do ccr"ente

Mo;or T B..D .p A R D O -
proõeder.t^ de Pôr o Ve'ftq
perado cm Manaus dia 25
ccrreftfè..» , .

Nn'"0 Mo'0'- TT.attNas
prixi^dt-rt de.Poro 'Vielro. es-
óerad> .em Manaus dia 25 do.
corrente.

N M COMFNHAr.OR A
iWfll *Ü T)V Ar? «nJo
S0'u rie Pôrfo V" hb para
Ma-?.r h i? ci'a 21 do cerram

Mnfo A ** A I T a
posou :m Man.crré dia 22

tw»iM< títf Na«egsào ea »< *i*iiâ S A (EÜISA)

SAÍDAS DE NAVIO- DO MÍS DE ABRTL DE 1««»

's-,| Fo
d*! Ali

1
!

lV_r» • • x-, O

A Mon'eneero
Lúcio M3,ra
Fòrtal za
Almte. Alxandrino

uro Scd e
A. ivio-iienegr0

•em Sa1'!*.» de Bf^m
i» Linha D<a Hora PORToS DE ESCALAS

16 Mansa 10 Até Manaus
Ühnaus in Até Marmus

10 Manaus 17 23 Até Minfflis
14 Puni, -. -i~—19 °3 Aé Boca do Acre
16 Manaus 22 10 Até Manaus
17 S^limões":..- 25 ' —  

NAVtOS 0E MARAUS

Vendo npveis sala de jalítar ,' Cimo' e quarto de ca
.nir ri--\t-r à Rua General Canrdbert Pereira. 7-A — Cj

cttoeirinha.

posto
l\f?4r>tcm sehriiro permalicHte dé:

io Üurahte 24 b^ras Agi-uécè h 1
Lav gem. Lu bri fiei

prefei c.cia d» labo
HosÉi èlassê , dos t lotoristãs.

Ruá' Béléro fntre Cai>t.èlpi, Bratiio e rua Paraíba.
Igrúiiefaíjno^ a sua préferéiiíia, pe.o pô^to NOVí)

(•ÓStO SifiBA

VtNÍJf. SÉ
Üm VoUíã 6ü eiü perfeito é$tadi. Tratar na ru» d«j

lfráücc,. Bairro do Santo. Álitóniò. 471 cont a Sra Maria
cie tfázáré confieclda pot tíranòá.

* 'nda .lâusrêtt Wbtift. P;8 6if
Faca u.n.i hoa comprí visitando

he oferece ...do qnr
a Casa M;.$#s ou

n-^ess?tar -.H,' /nAt~r;a ár eé^tdos ,marinhos O endirecft é' Xveftida rrt.i-^n 1; ttefro n
quase e-.qni..n á.* ruá* tinte" f JV-*/ÍS í, ^...Üt

VEPWÉ-SÊ
(ma c >>a de ni.ide.r.,

¦vaias, banheiros e privad 1
C"m '•%--• lipo Marse'ha
e mu-ida C"a — 2 «it" n
•> ma I.ol.o D" Almada. 322

terreno p óprjCi com q.JartoSi
interna Arei coberta, 60m2
Impostos p.go , toda pintada
rua Luiz Antony, 999 Tratar

"W*S 1068 — NCrS 11 000,00
>ende-«e um automóvel marca Volks modelo 1968v*.dr ear'»^ lem eq„inad0 com rádio 2 a'tos fal ir te-tW**m t*'**-*. suporte pira revi 'a rromidr t ro, t-rmerdão. «ravi na d.ip»rSiin r rt* wo-r^-n-. rh^v m tf-ivé'-r~*r*r1*. r^rtvmfnto Hh»y-bov' p^nel e«vfádiver e tratar a Aven.da Epaminondas 140 a qualquer hora

' -tt-- <tyi.'

VENDE-SE
t ~-^rda-rena p^rand?. 1 cam^ p?»ra ra

t«j rom 2 mesinhas de cabeceira, 1 cô^od"
| -mt^mtiqira r.om har?nuetn.

A .rstrr à rua Ajuricaba, 865

S0RESA
SOCIEDADE COMERCIAL

DE REPRESENTAÇÕES S A
AGENCIA DE RAtEOAÇAO

ÜARITIHA I AÉREA
G1A 0E «AVEQAÇE0 MARÍTIMA

«TUMAR"

¦NM ICARAI
Sairá de San»o^. direto nava Manaus dia 19 0761

p..pv..tn che?^»r em HTnna.is dia  30.07.61
Pcceberá car^a para Rio de Janeiro e Santos.

NORDDEUSTSCHER LLOYD BREMEN

NM LINDENSTEIN 46a vg.

Previáto sair de HamburçO dia ?*t«~ 49|
Roterdam dia 28 07'«^
Antuérpia dia 29.0*7 69

" chegar em Manaus dia 17 0869

Informamos que o Navio "Lindenctein", está
equipado com Câmara Porão Frigorífico com capaci-
dade de 46.000 pés cúbicos, o qual, estará a disposi-
ção dos Importadores locais.

f~ ¦jwv-, -. aaa -iiuu.\,t t t: V* .«, *m __, f

Cf*
P rc vai Farquhar com alv. 11¦ê
Plácido d Castro U

Pur"
Maues

Bu'iio

Urug'_-aia-ia
Plácido de Cas'ro

13
14

P menta Buerio 14
Rebocador G off cfjm a.v. Bl 1

13 Rio N gro

Rio Purui
Ca ac-rai

Madeira
Juruá

9
10

15

15
22

25
31

20 a é Lábrea:
20 Itac: atara Itapiranga.

Urucara. Parinitins. Faro,
Bareirinha Maués

20 Tauapessassú. Ayrão, Bar-
ceio? a*é Sta. líab 1.

20 a é Boca do Acre.
20 Portos do Rio Branco, até

Ca-acaraí.
20 até Porto Velho.
20 Carauari até Birunefé

iftFORMAÇOES

RESKRVA OE rH*OA - HtBTES E PatiSAGCNfl DFi.f.ACI* OA ENARA
aaa Marechal D«odor«. o.» *»
T*ltf«M: «-«SIS ou IftM

S A
Transporia Melhor Para

Edifício Ultramarino — Sala
KIA Cft_\SELHEIRO .lOAO AITKEPO —

Toda Amazônia e Nordeste
201 — Telefone 27=08 — iHanau?

Ml BF.I.FM — BAíiCO IXA LAVOITRA

N M Rio Àmaxonaa "Urânia' Otávio Oliva,

com' destno a Mo- vajan.ío com d òtino a Belém.

fucUóet éo Cunho"

v a.iando com d stino a B-lém.proctd nte d Porto VeHio. v a'ando
chegará a Manaus dia 1° e rau-.
voltará J:a 3 para Pccto Vc-
lho levando passageiros.

EM QUALQUER LÜCAR DA AmtÃtmHlÀ V(K't FNCONTRAlfA TRANSPORTE DA JONA8A

VAV108

rr '«.'rrií-
Ma-d.ak

Booth (Brasil) Limited
A Agência de Na vegação em Geral

LINHA DA EUROPA

¦ti

PROCEDÊNCIA
«Forth
«Booth

Lihe ,
Lin í

tv fpco}
Liv rpool

CHAGADAS
;CriPÕRTO*~ "

2' d" /".-rosto ..

-AID AS
1l~dê Julho .

30 de Agosto

D-S8TIN0

EUROPA
EUROPA

Demais informações: Rua Guilherme Moreira, 181 —
altos — Fone: 2-0253 e 2-0250

Atahuairv. dttyte Ama7oni"ai
"•*» 'Bonth T,irr<--.
Sâo L prldo <L. F <r'~i "do.

TOTTTvT'~,P
LINWi DA AMERICA

"O PORTO ?7 ' • Tulho .
^"O PORTO -W de Julho ..

. 
"* DE AGOSTO 19 d Agôs-o

NÉW YORK
IQUITO^

NE# YORK

Aa p<essoaa qne desejarem ir a bordo do* narina éetertto
Aos romand-untrs, armadorea, trlpuUntes. hímiiíi •¦ anm»

o» Incidente a

INFORMAÇÕES C 1 AO t N

•r.cr Itccnça prévia
prefHMtoat na* am*»»

Agentes: —
Endereço: —

Te.efones: —

da G

Hooth íBraMl) Limited
p>-aça 16 de l>*inreo-tm>, n

74-sa - n - u

''•tíáá.
a



V ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmtaiimmmiam^^^mm_\
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sniMA PAODIA

"HlHLDAilL

^ .^ü 44HRI0iDAií<iI«-contais. e- Nèrté Americanos

»»

SAL BfcRfr
e

SAL IRUUkAiJU 30 KS
rf. 1%. LAôlHU «V CIA.

3ríiC.'aAi™™PW ^»ÍSi SX-BNC.A
PEiiMANENTE

ferreira da Süva & Cia Ltda
Pr-.a la ar No*e nü** n.'J 15:

í
üi. StANCfr Di $*

•» IMfc»j-,..tJH»,,

lil-iKic»

V
HfrOÜWSE DfSTR.EU.DOR BE

MÁQUINA DE ESCRIIÚRK)

nV:..ty2ftÍi *«• ***** nestes dias pelo

- u.ORcS MARiTiMOS
-M PEKTA" _ Suecos gnatüf

Aviamos aos que fizeram reservas e aos demaismtere3s;>dcs. que acabamos de receber nova. paitid.s-.g.i.me. tamanhos:
UtO H P.
16a H.P.
140 H.P.
105 H.P

d cuoi redução de 3 x 1•t.»-0 r.Ü E Pí» AS LTDAAn. .Irsttqu rn V-ilmcc, 26  Tel.: 2.2828

\Ji:*íitt_t — .*.tttn_t — uaKüANTa
ÓCULOS

tAA_ME_5- — l»-.,.i.rll»ll-_\_.V->_, ._ OPEHAÇOfib
Cv.»k»MriOi;i,. _-u* Iji^i «i^hi í»_^ímí._í, ;3-i. — roue a-

-j»»-. s,_((i as ikt.-_.tut x» am iq.'aatatm
Omtmtatttma»: Kud ttmrtamm tm — Kone  z.l«w

>¦:

"'

.'Sr

¦ < i *_r "^-.""If-LVE''^_^_r *v*"

*CCí i
JiTÉBBjmr^&r-l

üi ? Hríâs

5 3ÍI RY£3*Hfy *<SE?"»

r

"<v >« ^n»^ era» «, ^1/ cp*.-*f*f*. »r*!mip

*^^*" __^ matm*fm:»%

Tef

HO! ORES MARllIMOS
"VuLVO PEN1"

AUABAJ.OS Dlv HECERER NOS .SEGUINTES
TAMANHOS

24» p
265 h. p.
149 p.
105 p.

Tf)dws cna redução de 3x1
Venha cijrh«C--io-, c«a nv salão-de vendas
Av .sV.nica. 2o Bsft. c/ Ba.ão ? Dom:"K«s

2 282S.
Hoje

A 1* 30 16 40 18 50

21:00 — 14 anos

H<»e

As 9:OS horas.

Livre —

fm_________________________________t___\___m -__________*** ^m ^Mr^^m 4% ^ ¦»¦/* ^_^^^%»-"_¦ ^***

HU f. ¦"**. ^_-_-_HJ_l r^ 
'

OSCABDAACADÊÈfiÃl
MELHOR ATRIZ

KATHARINE HEPEURN

MELHOR ROTEIRO
WILLIAM ROSF

VILAR DINIZ I DOAI
Jtfre Soara Leo-wrfoirrò

O MGM

MI CARDOSO
Má^ltjanii^ZÍBmbiiiski

tMWMrocoi

Protfr-ma para r.maphã Sepunda-Feira
As 14:30 — 16:40 — lí:M ' "*21:0Ü 

h' 14
A MADONA DF CEDRO

4 anos

Programa para tèrça-íeira.
Grande "reentré' do fymg de Libero L;_x rdo —

um ülme expio.iv».. estraahcf- t*r%èmax\l — L*|i3.-LL
nharcs cm:

PM DÍAMYVIEE CINCO BALAS
Cm Mirin f.lrd-s — AnsTerítóMeld ' Z^íia Por-

pino.- Fernando Neve: Não deixem de asáistir.

BREVE:

f '

**%

I
a

cou-bm trrixK
aort ttl*

¦ •. .. :ííi f-vw*;
SPENCeR | StONEY
TRACY ! POfTIER

KATHARINE
KEPeilRN

Adivinhe
(f uem vem
parajantar

t-oa-t--t co iHiiimí i

KATHARINE HOUGHTON

ÍCMMCjLOÍf _r»N-.(r MI«Mt

Aí '3 00 - - 1":00 - 17:C0 — 19:00
rí-reprio até 18 unos.

21:00 horas.

'—Mzabethnino Richardmmm ^m
"N

U HUifi-t.fi uút

sto som
É ,

%"í55v I Sr 9 _3i -_5" _

GWA ADA DE CLIENTBS

MOTORES E PEÇAS LTDA., solicita o
compa;ec mento das segu:ntes pessoas em
..u'v-ci.r_nocy URGÊNCIA

Á:it--n.o Ramos Martins
Paulo Macedo
itra^l trr.esto Borges
Waldir Rodrigues Dourada
Francisco Rodrigues Leite
José Rodrigues Leite
Aflxtrto Pontes de Abreu
José Luiz Pedras
Justino Aires- dos Santos
Leótidas Martins de Oliveira
João Monteiro do Souza
misses Gomes de Castto
Agenor José Rosai
Antônio Cosia Reis
Iríneu Tavares dc Melo
José Monteiro Coelho
Ernani Gurgel dm Lima.

iinaussflo de inquérito aduhhistrau^
Secretaria dè Educaçèo e Cuitura

— EDITAL —

A Sei retaria d* Corniesão de Inquérito designada peiPortaria N.AD-18/69. d« 10 de .miro de 1969 Exmc Sr
Secretár;) de Estado ra Educaeã. e Cultun. em cimi-
primentí de ordem do Sr. P-esid-nte e tendo em vi=t'o d;sposto r.o 5 2° do artigo 282. da Lei n.° 701. de 30 ddezembro de 19S7 «Estatuo? uos Fur.dorárxs Civi~ d
Estado do Aipi^onasl. cita pelo pie^etite Edital, os fun- ¦
cionárir. CORJ^TA DA VEIGA SOAPES DO"E"tv }CASTIT_HO PATVA. MA*?1A JOSÉ SANTANA D^ CASTROWALDOMIRO CHRIPO^TOMO DE SOUZA - ZFLTA S^L. ,'7\ "OARES-para no prazo de 15 fquíni») jias. -\ pnrtida nub';cpã.o drs*e comnireceiem na Divião de \d^:ni-t-S"ã" d Se^Tt r-i d^> Educação e C'ilt ir-, n «ta <*

j apresentarem ^rfr.-- P crt^ H^rtr-. r'r 10 ti*M. d.i-a.' r
precesro Administrativo a que respondem sob nena 

' 
dreve'ia

j,' **¦****• iz. fir .t*\_yti d- '960
iSABEI, PL'Tirr»'\ T,,.- "OTISA ALENCAR

Seeretária I
.VISTO: I

BpI 0"V.**.'r*r. *'r.r.vwr, y ^r sr),-y. ^
P-e<'dentp

i

'. rn...-*..! uâ â iioió-i.
*j .... _..*.^.*im ttO CEivliK-VL CI

Abre - * jí*c-. — i-avre.
a.» .o-'— lai — e it a noite 19 e 2^ lM>ra-i.

«w.nOo . /*0 -j.oCU-E, .MA A
K.ngw o pistoleiro implatMVei. Aquele que->« aUoi«*>a>a - '

_i_*_.*,'.-ii t-nu..ii« * tat, lUimuado com a velocidade, dta- uu.
rat»-- a . ->\a de um trovãa lm homem aó centra iun% ei»
d__'c .uie-ra VoH* o h rói de O DOI AR F LBAIM>» (m,n»u

i'.ti. .-r.u av.M.u \(fé vai ..dr.rar — Voce.\a vibrar.—
..Jtmo i. P.su.it:--» impiatAvel. t An ndo en» Tfffl w r».t/ftth_
a*m*mi Sf* t. iw_: — Oiuhai.o C-enuna — 1 eri_Aud© vancho.
- Q&imnr ^ut iv — Ha.«y li.iinmond — ><#»« N««airr<»; —

A »-v-c*Ta--— Pajarito e muitos outrow.
ilípoi ter- di Teia cot» o jogo Ra^Fli*.

... ...u vu ¦ax* w> e.'._>ttC.onals la«çau_ei>u>3:

AMANHA
Vesperai as 13 — 15 e 17-à noite 1* «• 21. hora*.
be. ucs coutin-aas.

KIN O O NAO DfcS<CÜTE MATA
Invpfoprio até 14 anos.

se¦¦¦?.'. &-)«ciaJ a* 23- horas. ;'.v:.-
O Il>01,0 «f A0_»O

*. 'ue -d*i<Í! a nuíiT deve d°lx«r. de atmr?
Q a.^dc ír-u óc1 q < sc tonm o A» toste me. r deejo...

iiam'-n eu rgu.ho chga a supe ar sua pav áo. Num m m.- .
o,- fâo">2|s -a areit 'i r- ímní dr- m 'hjr amigo ce sea-

h>: rosa- pa-ixã» furb»ie'i.» e ncof^rriaye1. Soberbo (kíSMa-•ho . - Jonn f r Jenes — secundado por M-chae: f»».1í»• t" -i v<*->-! T< > v-- Ou*- Dolfman e apr«es r>»a.»do- Jou^
impróprio até 1& anos. ,• •.

á.f"í I r! T /"' ^ u 1 tMtm !_____ _ *. * . \ t l ___m

.

Matinal as 9 horas.
O Rui DOá CR1AUNOSOS

Llyre.

Vesperai as 12 e 30- horas
_*,**>.:**J Ui.b i i \ Mi ih^ "^

io- ii<» ij^jg -j;.3s
O iH.NISUiO E A> CORISTA
O Ki-I D03 CKlMLNOSOS

Acre I Nac. — Livre.

VfcfeFfiRAI. is lb:30 horas
e£ apresenta nu
io' .

O REI DOS CRIMLNOSOS

Fama Filme-, apresenta mais uni íilme cgm o íam< sj
herói-"Superargo'

.Lavre-.

sevâo s s 20 lioras
Produ ão Tecnicolor de Raul dc Anda Jr.

O HOMEM DE NEGRO
O REI DOS CRIMLNOSOS

impróprio até 14 anos .
AMANHA1.
VetfiUàl as 12 e 30 horas.

O REI DOS « »? IM1.VOSOS
O HOxMEM DE NEGRO

Censura 1* anos.
Vesperai as 16 horas.

O REI DOS CRIMINOSOS
Livre.

Sessão as 20 horns.
O RKI DOS CRIMINOSOS

O HOMEM DE NEGRO
Impróprio até 14 anos.

_.:¦'

f

(L
tt* _m___________________q-TtryTJ .

fumam
Sarbâzin

VEIO DE í
i«ss»

TENNESSEE
WILLIAMS

JmI
atràX/mliUm.

* •' --»-. ______?mt i
£X «;fl:r«jrT_o

- a .__ , ¦?$&_; **

OFERECES!
PiSTU

i a. -.vi -j (.;. (£oc<iNNcn

fecfinicofc

Matinal- as 9 horas.
voO WfUHCEm K O MENS-KS O

.-ivre.
.'e.pera as 12 e 30 horas.

O REI DO.V CRIMINOSOS
< IHIREIO DAS PLANÍCIES'"•IV" Epis-Jjis

•: .

q~

 I

!

tolsí-toOuvíR
Rrr^iro de GENE KtflRNEY. BORDEN CHÍSc e D D SPAUCHAMP
B^soO'_onünovela,'MonWi.hotjt,1G+m óeD.Í '.'NFORD
ü-r-i.x (W JflMt-. G0LDST0NE -Prcxlu:T.]ccx3r hOWAPD CHRIST.E
Í./7/ Í/;/7»í> UM/VeffSUl

bcem:
- ¦ -'__

r.ctutis

— L A .Vi I i: L —

i agíuneaio te lariias Iciefômca»

A' Coi.-^Uliu^ A ...uwii une de 'Itruxoiiuuücu-

ÇOCS — wi..*-.-., -.,. . u ,%t.i.v i.i.u,ir.os que, uo pi-
I « •«'« llc -._, U- , ,.. . VoJÚlviAtC -4 .' u. •_;.' -•! Vt.íuaii-
á"v, -.-«.-.^ U_l_->u-> »«. kvuu itltlvllijUI t'.il't_>p0nUfIlfc¦'
a» _-_L u«. . u.ai^, |.-. ,^._ij, ui-.-i.üo o» nu nsiiiii

l*.i,i.„....i... «.^ ^bj,.iUs t*.>tau_it'cinieiiioí. D..a...
nua, p.i u.uii.i ut nu.âtciu ue teieiune, para o re»-
pet ii»o pagamento:

Dc 2-4MM a 2-Ü4ÜÜ

_-.vre.
Ve.peral as 16 e 15 a noite as 20 horas.

RIN«GO NAO DISCUTE, MATA
-üiproprio ate 14 anos.

AMANHÃ
--• .0 horas.

RINGO NAO DISCUTE MATA
lmpióprio até 14 ano__.

¦7-4_.

fi

W0EL C0WARD joanka shimkus mckaii ornvN
Mu^-cdrJOMN P»Pk» KoVinj r>"KKNESSI W;U.*Ms
Pri.)»>' w J0;tW lOSf. ¦l-tQÓiikrt ^JtUbdOLÍSfí*. ItUi-JC UNIVIÜSU

V^Produti-O por JON KEtMAN N -r^AN PRI66EN • Um fat**. VVJERiJL PIC III» I S ^

Éjili
.:,.„,. .„ , j)(ra amanhã — Srgunda-Feira.
Aí 13:fH) 1 :0'i -17:00- 19:00 — 21:00 horas
_m «rónrio nté 18 anos.

ÜI E iECE-SE P1STOÉEIRO

kíuaiíoea:.

M1MÍÜ a :;l _-.»!>
As 13:00 1520 — i

.i>: Ai -- Ti :10 h ras.
14 av.oí -

\\

^e*^QÍ-____WWW__W\\ ¦*$***¦ -T^v^maM Mfy^a.^

El

A 5.!l mais moderna e mais atrevida aventura
£.1 _\__i^.\\ icc; o \ieid'.,tíciro Agente 007, da pena de J
_.._-_ Flemiiig, en lhando uma iinici maneira de viver ,

drama impar, redado no Japão — Sean Osnnery |
Cm:

COri 00? SÕ SE VIVF DIAS VEZES
C:m Ak.ko Wakabayashl — Tetsuro Tamba -

E;u iechi-icotor.

RK:HARf)vBUXTC)N
i

a#0AEr r^4-vi t d v, • >".n-A cr of cwo
ELIZABhTR taylor

*f. ;>*«• l*«nr * t»

-^ t-OOT.j» FAUSTO» (C

I

Progi*~mi nara amanhã — Segunda-Feira.
As IC^O — 21:10 horas — 14 anos.

COM 007 SÔ SE VIVE DIAS VEZES

As 13:10 — 15:00 —
IO:1" _- ¦}!r>o hor-^s.

10 Enes — à noite 14.

Um jogo vio'erro entre horasn sem le. — um fil-
me com muita ação, bruta ic'ade e mertes — eGorge
Eastman em:

O P$qiTEH DOS ASSASSINOS«^m C-eorie Hilton — Anabella Incontrera —
Sm T°ch:ácolcr.

Programa p^ra amanhã — Segund?-Feira
A 19:10 — 2':n0 horí^s — 14 ann~.

O P5QOEB DOS ASSASSINOS

^'^m—c -~4mm _-_.-—--——i-w..-______. -_«-_»«-msiVVt

t«u »v£Kuao wtWmaWw — Lmi ufemam mt.*** lwiz k* &>.ti«t«« m*£^y

Banco Comercio e u...
tria da America do fiui
SA.
Uanco Mercantil de Min;i
< «erais S A .
taeeUíe couiércio & indú->-
trias dc Minas (ierui^ ._ A

2-13M :i S-1999 — Bank ül I> ndon & Sou.
America Ltd.

2-2000 a 2-249S — Banco .Nacional do Not
SA.

2-2500 a 2-2Í.9Í1 - Baucu da Amazônia S V.
2-3000 a 2-3499 — Banco Nacional dc Itama

Gerais S A.
2-3500 a 2-3999 — Banco da Bahia S A.
2-4000 a 2-4499 — Banco da Lavoura de Mi

nas Gerais SA. (centro
2-4500 a 2-4999 — Banco Brasileiro de Des

contos SA
2-5000 a 2-5999 — Banco do Estado do Ama

zonas SA ¦ matri/ ¦ .

Avisamos, outrossim. que após o prazo estab^
lecido para pagramento. serão desligados os apare
lhn« em débito, os quais somente voltarão a funcin-
mr d 'p«M<* do pagamento da conta, acrescidi da t^
xa tl* religação o oue poderá ser feito na Tesoura-
rin i« CAMTEL à rna Miranda Leão. 13 — 3.°
and >r no h-rário de 7 30 às 12 00 horas de 2.a a 6.;

AvH-a ainda, oue a Cooperativa de Crédito Po-
pular dtt Manaus limitada foi substituída p^l-
Banco d-1 B^h'"» *• A. para efeito de recebiment
dn t ""f-* *"lefônica.

Fin^lm^nt** c^nmiri ""*» xttro m resçat» d*^
contas dos meses subsequentes dfvrã^ os s^nh"
res usuários aguardarem a publicação de avisos -
imprensa local.

Manaus, 23 de julho de 1-ÍMÍÍ)
A Diretor...

Pa 4. ac
A.aEHMAROÍNO

M^liiiU as 9 horas. *¦£'-
RITA NO OE3TE

A1>tc" I N;-.c. — Livre.
VesperaJ as 12 e 30 horas.

O CORREIO DAS PLANÍCIES 10.° e U-° EpiswttOí,
O'MINISTRO K A CORISTA-

OS GIGANTES DO MAB
Livre.
Vesperai as 16 e 15 horas.

DOIS NA LONA
Sc são as 20 horas.

DOIS NA LONA
O HOMEM DE NEGRO

impróprio .>*é 14 r-rrs

AMANHA
Sessão as 20 horas.

DOIS NA LONA
Impróprio ate 14 anos.

ORIA

_^-Y* i#la' as 12 e 30 horas.

AJOELHADO A TEUS PÊS(ORRt..O UAS PLANÍCIES
8^ e »» Ep.^ódi-w
A re I Nac — Livre.

JfespjL-ral as 16 e 15 horas.
_ 'tt.«tS-.ao as 2o noras

AJOELHADO A TKl » Pfíft,
CARNAVAL DE LÁDROSSImpróprio até 14 anos.

AMANHA.
.-íe>'ão as 20 horas.

O FIDALCO DA CALIFÓRNIAImpróprio ate 14 anos.

:mi

¦J&...

WÊ Ji^^W^m^Ê

Vesperai as 13 horas.
JOE DINAMITE

CORREIO DAS PLANÍCIES
6o e 7o Episódios
Vesperai as 16 horas e á noite aa 20 hora*

DILEMA DE UM B.VND'DO
Impróprio até 11 anos
AMANHA

e áu as 20 horas.
?* r\t iv\m> ihv if«t? ê

Impróprio ate 14 auos.

I

lá 'Jm a
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AMAZONAS LAMENTA A MORTE DE RUY ARAUJO
O JORNAL DO COMER-

CIO ouv.u opiniões de impor-
tantes figuras da vida públi-
ca amazonense, a respeito do
desaparec mento do emuient ?
governador Ruy Araújo, 4 -
da$ elas un&n mes em procia-
mar as inefáveis virtudes do
lustre morto.
GENERAL
RODRIOO OTÁVIO

Inicia mente cu vimos o ge-
n tml Rodrgo Oáv o Jordão
Ramo?, e mandante m litar
ca'Amazônia e da 12a. R.M.,
0 Qua" a^sim se expressou:

-»_',"* um fato lamentável a
morte do ilustre governador
Ruy Araújo, por se tratar de
um honum de grande enver-
ça. u a mora! e de largos ser-
viço? prestados ao Brasil e ao
Amazonas.»
DKPÜTADO
JOS* MENDES

Out do pela nossa r ""porta-
gem o deputado José Men-
des pre?id nte em exercício
da Assemb.é a Legslat va dr
Estado. . asm se pronun-
ciou:

*Náo tenho pa avra? pa-
ra traduzir a minha enrção
o trauma de aue íul acometi-
do tân 'oto oub° de~~a trá
;ca notle a, 'Vsse acontcl-
mento rrparáve! pan o nc-
so Estiacío. Como Virputndc
á Assçmb'í'a L gWatva, mar.
t nfi* co... Ru! Arau o reia
çC** díá as qúe o Autra-
p »' céi-çaram umi amzade
uma af' cáo por ele q^e nã'
p '«o traduzir em s mole. p
lavras-. A sua per. onaidad
marcáire austera límpida
tO-Pife va un-.a aem rr.ção qu-
chagava a ser um res[ e to _\:i.
sinvsit? p:c' mo: d cenrar
aoí.. homens dt dm n ões ac
ma rs p^rõe noras. c>
mo todo,o povo do Amazonas,
esuiu andado abat d-, mes
m. coni -e a pe da com o de
saparec mento daquele com
pa.ihrt.ro que era um exem-
pio pe a sabed..r.a com que
condyzi^ todos'os pr b emas
O-r mais df.ces. a uma so:u-
çai «at .»ía'ór.a e honesta."
PREFEITO
PAULO NERY -

Ehioccnato o pr íeito da
ci-a..-.T rtr„ Padio Nery ap;;-
na d sse o segu nte:

¦a- "Tal a minha aum raçào
p r Ruy Arauto que pref ro
não demonst. ar os seqtimen-
to.-, que U-vad_.ni o meu coa-
ção n ft d.a de uto para j
Amazonas, ?
DESEMBARG ADOR
PATTLINO GOMES

O pres d nte do Tr buna1 R
g onal Ee. toral, amigo ps-
&*al dofaecdo, afrmou:

»8ei que o Amazonas per
de um dos seu= maiores lira-
^ores porqu» Ruy Araújo sem
pre teve as suas atividades
vontades para o bem desta
terra.»
REITOR
JAUARY MARINHO

O magnífico re tor -da Un-
verfdiad-- do Amazonas p:o
fes?or 'Jauary Gu marâes de
Souza Mar nhj instado a res
peito afrmou:

s-De luto a U-ViverFidar^p
co Amazonas Perdemos um
dos seus ma'ores am gos c
ncent va \>res do nosso tra-

ba.ho. O Amazonas, nesta ho-
d^ uma das sua* maiores re-
servas morais.>

Adiante acrescentou que a
Un.visidide do Arraz<"nas de-
creteu luto of c al por três
dias.

COMANDANTE
ARISTIDES LEITE

Ouvido pela nos>a T^prrta-
gem o comandante Aristides
Le te tltular tía Ar'm n.stra-
çáo do Porto cie Manaus eus- •
se: |

¦À'"* uma grande perda pa
ra> O Amazonas por ser uma
e. tatura politica de homem
púb :C0 d.fic'm nte sub. titui-
vel, pelo ceu equ libro, hon-
radez espirito púbico, e, es-
ppcia_n.ent. a pe.da de um
amigo de 50 anos de m nhas
família e aincia, part cu.ar-
mente meu.»
DEPUTADO

FRANCISCO QUEIRÓS
Assim se manifestou o líder

da oposição na Asembié.a Le-
gtslativa:

— «A morte súbita do dr.
Rui Araújo, embora já em
idade prov eta, representa i
inegavelmente, uma perda de- |
p oráve. para o mundo polí-
tico do Amazonas, onde con-
t nuava a desc mperhar ex-
press va lid rança dentro e fo-
ra do seu partido.

Ao longo de minha carrei-
ra politica. que começou na
A a Meça do PSD. em meus
tempos de estudante, e che-
gôu até a Ass mb é a L g.. -
lat.va onde anda pennane-
ço. estive em d.ver_as trin-
cheiras partidárias, ora ao
lado do ilustre morto, ora
contra o mesmo.

Desses contactos, guarde
dele uma impressão indelé-
vel que se patenteou ainda
ma s durante a sua presiden-
c a na Assembléia Legislativa
— era a sua capacidade or-
ganizac onal.

Op-roso, assí'\io e organi-
?ac'o chegava á soleira da
Av emb.é a quase com o sol
e depo s de consumir o tempo
todo com a rotina diária das
audiencas e do expediente, dei
xava o prédio da Assembléia
acompanhado do porteiro e
a nda às vo tas ct m as suas
pasta-: os seu^ cadernos e as

ctas refertes de anotaçò s.
Viveu para o serv ço públi-

co e mor: eu no exerclc o do
-erv.ço púDl:co, a cujo realce
deu o me hor do su tsf-rço
o idea de sua v da e a g ó-
.ia de sua moite.»
CíDTJSTRIAL

.TAF.IO GUERREIRO
O e-iipre ár o Mario Expe-

.... Nh\<_& Guerreiro, pre-
sidente da A^ oc.ação Com r-

a- < o Amazonas assirr. se ma
fest u:

"A notf_ia como não
poCeria cie xar d? ser pio-
vocou um cheque tão viol.ntc
am todo.-- aque.es que a rece-
beram. Principa. mente aqueles
Hue corihec am Ruy Aiaújo
d.ide que inic ou a sua vida

ÚO iea nj Ainaonas. Recor-
do-me perfeitamente ce_de o
Ci.ipu at e tuuante do G násio

Pe ~o II que as at v-áadts d •
Ruy Araújo refletiam bem o
síu caráter de homem pub.i-
co íntegro e que senipe po-
cur-.u viv r e lutar peas cau
sa.- d„ Amazona-.. In.gave.-
mente o An.az-.nas mu to de-
. a a Ruy Araújo e todes estão
to dever de pi >star a sua úl-
tima hom.nagem a um des
aia__i' a eta-iatas dos urino
. m,jo . Esperamos que o Ama
zenas possa ter para o furu-

o hom-ns íyuarí a Ru> A.aú
jo.»
EMPRESÁRIO
EDGARD M DE PAULA

O tmpre ar o Edgard Mon-
te ro de Paula ass.m íaleu:

^Fo um homem que sou-
be hon.ar o seu neme p la
meg «ia e moral e -egura

• rienta áo adm n strat va . O
Amaz.nas e o Brasil pere-
ram um grande homem.j
IK DUSTRIAL
-OK RiBEIRO SOARES

í^a.anco a nessa r-_poita-
g ru o sr. Jc é R beiro Soa-
."_s r.ianilo .ou o seu Jiezar
_a s.giiinte forma:

R.cebi a notle a con.
o maur impacto e tristeza.
p-I e trata: de um am go,

¦ iue pre-tou grand s e reie-
t/actes servrço-- ao nosío Es-
tado. Pi r irrito nós amazo-
n_-__e lamentamos com todo
re.spe to o desaparec mento ao
em n?nte governador Ruy
Araújo."
DEPUTADO
ANDRADE NETO

O deputado Andrade Neto.
man_fcstou-se da seguinte for
ma:

«A ausência do Ruy da
v da política do Amazonas é
irreparável.

Na nova geração de homens
púbicos não há gente da sun-
e*tatu:a. Per isso a .cua mro-
te abriu um vazio que logo
se"á reconhecido e lamenta-
do.'

Heliandro quer poderes para
atos err defesa da economia

Uí
Em r cente- expediente en-

end rrçado ao Superin ndn-
te Nac onal do Abastec men-
to, engnh iro Enaldo Cravo
Peixoto o Coordenador da
SUNAB na R gião Norte, dr.
Heliandro Maia, sol citou a
necessária d l?gação de pode
res para a Del gacia do ór
gão no Amazona- ba xar atos
normativos que venham res-
guardar a econema popular
i to porqu . após levantamen-
to fetuado nr mercado horti-
garnj iro. constatju aquela

f baixar
popular

auoridade que está se pro
cei-ando. de maneira abu_i- -
va e injust ficada, uma eleva!
ção noi pr^çrs dos produto*
.ais c_mo ovos. omaies, pi-
menião, p pmo, alface, c uv
pr nc.palment-, ferindo. as-
-"im, frontalmente, a politi
ca conôm.ca-financeira do
Governo Federal c ncern n-
te à contfnção do ind c. de
aumento do cus0 d vida.
CONVÊNIO COM O ESTADO

Indep ndentem nte daque-
la medida, o sr. Híliandr

Maia, em sua audiência c-m o
Governador do Estado. em

x -rcicio. dr. Ruy Araújo em
10 do corr nte mês, reencami-
nhou expediente c-m novos ,
considerandos para a c le- i
biaçáo do convênio Governo
do Amasjonas e SUNAB. nos
moldes daquel s que foram
celebrados com outras un.da-
d?s da Fed ração., objetivan- 

'

do o esabel cimento das nor-
mas legais e as consequ ntes
d r? rizes admini- tr'^ t\s& pa
ra a adoção do eficaz ern-

tròle da problemática de pr?
ços no mercado de gêneros
alimentícios no Estado do
Amazonas.

O Coordenador H liandro
Maia, por outr0 lado, d^ter-
minou a da amanhã ao sul
do Pais, pelo «-caravelle", do
Delegado da SUNAB em nos
s3 Es ado, sr. Cyrilo N ves,
a fim de tratar de vários
ar>suntos da en idade junto
à Superintendência Nacional
do Abastec mento e sus á —
¦artamentos técnicos.

Assembléia [Legislativa 
' deverá

eleger o novo AVice —Governadora I

1
I-J

D acordo cjm a Cons i-
tuição do E3ta_o. promu.gada
no t a 15 de maio da 1967,
vagando os cargos de Gover-
nador : Vic -Gov.-rn:dor.
far se á e elção em caa t xa-
da pela Ju tiça Eleito:ol. sal-
vo quanJo a vacância ocorrer
no ú t mo ma:.-ato. h póte-e
em q.-e a eleição .e.á efetuada
p la A semj.é a L g slat va o
Eetado por ma or a ab oluta
de s-us membro- de: tro de
dez d as da abertura da u ti-
ma vaga cabendo acs eleitos
completar o periodo de seus
ant cessores.

E ta é a ree'açào do art.
41 ca atual Carta Magna es-
tadus'. Por este '\ pos tivo
a e eíção para a escoiha do
novo vice g.vernador ser.a
por ee ção direta poi quan-
to o mandato do dr Ruy
Ara iro soment° termi ária no
dia 15 de março de 1971.

Tcdav a em face ae Ato
Comp ementar já baixado
pr ib nr'o e e ões pare a s em
trdo o te r tór o rac onal o
.ucesior ''o er. Ruy Aaujo
na vic° governança d- E tado
'frá elefto p-\i A :? mt. éia
L gi 'at va do E tacio cabendo
apenas saber se será cbser-
vado o prazo de dez d as da
ab rtura da vaga.

Como se s=be a Ar.cen:b'éia
L^g -.ativa encon^a-^e rm re- 1
<"e-'o norma'. reinic ando aò
s. as ativ tades a l.o de ages- .
to çuan'o então estará com- j
pl tando apenas ses das d^
f ~c mento do dr. R u y
Ariújo. }

m*
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A um pa so cía tragédia
Não fosse o poste, a . *) raçrmta tero se projetado contra a casa. E o desastre
«ram io e- proporções. O fato ocorreu na manhã de o tem na estrada do

Parqtae 1« defronte ao conjrnto residencial "Chaves Agu ar", construído pelo
MONTEPIO quando a caçamba da CONSTRAM, ce rhapa 48-33 desenvolvendo
vtlocid-.de desgovernou-se, cbocündo-se com um poste de iluminação da CEM
Po algumas horas <-s moradores do bairro ao Parque 10, ficaram sem luz até que

i CEM reaizas e OTgeiitee repa:os na rede elétrica. O motorista do veiculo fugiu
e a Dv-legac a de Táns.te não registrou o acidente —

SEC vai encerrar
I Feira Nacional

• mtinscrições a
de Ciências

Nos próx mos dias seráo en
cerradas, na Secretaria da
E ucação e Cu tura e na Ins-
petona Seccional do Ensino
Secundar.o. as Inscrições de
estudantes secundários à I Fei
ra Nac ona! de C.ncias, que
se rea izará na Guanabara no
período de 24 a 28 de setembro
do corrente ano inst.tuida que
fo. por decreto do Presidente
Arthur da Co-ta e Silva ueven
do rea izar-se anu-úmeiite,
¦empre v.sando a um cbje-
tiva de competição itit.e os
e. iudante_> do ciclo méaio, de

todos os Estados, Distrito Fe-
deral e Terr.tórios Feaera.s,
coucedendo-se pr. mios aque-
leo q-.e se sobressaírem em
qua squer ramos c_a c encia».

COORDENAÇÃO
Para coor- enar essa inicia-

tiva o Mni-tro da Educa-
ção Tarso Dutra, designou a
prof s-roia Mar a da G-ória
Gu.ma.ães de Souza e Silva,
e para Assistente, a profes-
sora Núda Beth.em, des.gnan
do ainda um G.upo de Tia-
ba ho para as piovidenc as ae

Exposição de Títulos

Foi abprta ontem à noite, no Restauran'e

OPOUIDEA MODAS LTD*'•AhTKiüS ESíRANGElKUb"
Praça Heiudoro Balbi, 122, Fone"2=0359

Recebemos Langerris Americanas das afamadas
marcas «BARBIZOM e KOMAR". Seda da China. Ter-
gal, Nylon, Brocados Japonês, Cortes para nomens em
Becidos Inglês e Japonèi.

Isaueiros RONSON à gás, Barbeadores elétricos 3 a
pilhfc-.

Relófelos cSEIKO" e MIDO". Alguns e
com a úsica, Cartões de visita em n adeira, Mantilhas
espanholas e francesas. Lençóis de tmbutir para o!-
chão de solteiro e casal.

Jogos para reterseo em Bambu Japon.s, Rádios, Tu-
ca-Fltas para carro, Gravadores, Ventilar ores Eletrolas
SHARP.

Toalhas bordadas para oanjuete, cart;ir__? para fes-
ta. além de um erande sortimimto <fe novidad»-^ para
Dério nas mãos de um audacioso menino. Intrigas "a
corte — desafios fatais — duelos sensacionais. Um em*-
tanhado de intrigas e traições — um filme sensacional

"Chapéu
local emde Palha" a exposição de títulos da imprensa

torno da Missão Apollo-11 à lua Todos os jornais estáo
concorrendo naturalmente e de acordo com o programa
estabelecido pelos dirigentes daquele estabelecimento
com a colaboração da Suframa, hoje à noite, por volta
das vinte horas e trinta minutos, será julgado qual a me-
lhor manchete dos jornais de Manaus em face do fabu.o-
so acontecimento.

«M-fl

Poita-Jóias Secretaria da Receita Federal

Ministério da Fazenda
. ¦_¦ ¦_.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
AVISO

Pelo presente convidamos os senhores foreiros, arren
datários. adquirentes, ocupantes, requerentes e todos
àqueles que tenham documentos relacionados com terras
do Patrimônio Municipal, a comparecer perante à Comis-
são designada pe'a Portaria n.° 498 — GP, de 25.06 69,!
do Exmo. Sr Prefeito Municipal, funcionando pela ma-
nhã da? 8 PO às 13 00 horas.

O rãn r~mpireoimento dos interessados, implica em
nova cham d e desta no prazo de 60 .sessenta", dias o
arquiramentt io prrcrsso, sem reclamação posterior.

IWanaus, 22 de julho de 1969
HASSENCLEVER CELESTINO DE SANTANA

Presidente da Comissão

ATENÇÃO

Aviso Aos Devedores da Fazenda Nacional
Chamo » atenção dos Penhores em débito com a Fa-

zenda Nacional (dívidas de impostos de renda, sôbre pro-
dutos industrializados, de importação, e circulação de
mercadorias nos Territórios, imposto único sôbre mine-
rais no País), para o teor da Portaria n.° 612, de 3 6 69.
do áenhor Secretário da Receita Federal, publicada no
Diário Oficial da União de 24 6 69, com vigência ate
23 8 69, que concede parccladamente em 24 e 36 presta-
çôes mensais a suce sivas, para os débitos de até
NCrS 250 000,00 e NCrS 500 000,00. respectivamente ...

Os contribuintes em débito com a Fazenda Nacional
que não se valerem do benefício mencionado ou não li-
quidarem suas dividas durmte a vigência da Portaria
mencionada, serão declarados devedores remissos e, as- j
sim, impedidos de transacionarem com os Bmcos, Repar- I
tcõe? Públicas, além de outras sanções previstas em lei,'
e conseqüente cobrança executiva.

Manaus, 26 de julho de 1969.
CECÍLIA MARGARIDA SANTOS DE OLIVEIRA

Delegada da Receita Federal

ce sanas à realização da Fe-
ra na GR constituído dos se-
gua. ces numbros: Antônio
_v_uui_-_a Couce ro. do Conse-
lho Nacior^a, ifz Pesqu.sas
Ar st.des Pinto Ccelho, oa
Secretaria de Ciência e Tec-
no.og í-, Aimone Camarde.la.
Mar a da Gloria Gu maraes
d' Souza e Si va. Raimundo
de Souza Dantas Sandoval
de Va conce os Machado. Pau
lo Pereira Ramos Adalberto
da S iva Ncno e Odim Cas-
ses F .ho, do MEC.
OS TRABALHOS

A participação .'tos eítudan
tes será feita através da apre
stntação de projetos, versar.oo
sobre temas científicos e ds
intere.-se atual, os qua:s se-
rão p:e\ amente seiec.onados
nas diferentes Unidades da
F« de ação, med ante normas
a òerem e_tabe.ee das pela Co

missão Jugadora e de prefe-
rene a dentre aqueles que: a)
melhor expliquem e interpre-
tem os fenômenos cientrlicos
que ro'"e am o homem de ho-
je b) contr buam para esc.a-
recer certos aspectos que pro-
piciem melhor intercâmbio en
tre os povos, ei estejam des
p rtando no momento a curto
s dade popular, d) despertem
novas vocações pe o conheci-
mento das inovações científi-
cas, e> contribuam para eli-
m nar superstições e mal en-
tend dus entre os homens e
os poves f) contribuam para
melhor apieciação da nature-
za, preservando e conservan-
do suas dádivas •_. belezas, g>
possam contr buir pa.a o bem
da human.«"ade e em parti-
cu!ar para o pregres o do en-
fino cientifico e tecnológico
no Bras.l.

R fael Faraco assuma
a Chefia do Governo
Perante o secretariado,

deputadoso represen-
tentante do Ccmando Militar
da Amazônia e da 12a. RM.
e outras autor,«^ades, assu-
m u às 19 30 horas de ontem
o Governo do Estado na qua-
li' ade de Prime ro-V:ce Pre-
sidente da Assembléia Legis-
.ativa, o Deputado Rafael Fa-
raco em cerimonia realizada

_Ja ácio Rio Negro.

Com o semb'ante triste, co
mo os dos dema.s partic pan-

tes, ainda náo refeitos pelo
súbito falecmento do dr. |Ruy Araújo, o deputado Ra- '
fael Faraco invest u-se nas
funções de Governador subs-
tituto, assinando o livro de
posse.

O prime ro ato assinado pelo
Governador Rafael Faraco.
foi o decreto de luto oficial
por 3 dias, a parti-, de ama-
nhã em todas as repartições
publicas estaduais e autar-
queas. peo falecimento cio
dr. Ruy Araújo.

Prontc Socorro Odontológico "São Sebastião'

Telefone — 2-1118
. m-jàt*

Avenid5? lpixuna, 1424 (Cachoeirinha em frente ao
Hospital Militar) Socorro urgente para Odon^ologias e
Hemorragias Alveolares post-extrações dentárias — Ser-
vi'o cirúrgico.

Cirurgia Buco-maxiiar nos casos de acidentes
Cirurgia dentária com dentadura imediata.
Obturações, Extrações e Prótese de Emergência.

Aberto Dia e Noite
Mantemos convênio com INPS., — Montepio da Pre-

feitura e IPASEA.

I

DE FRENTE
-DE PERFIL £

Banco Aliança em Agosto
Segundo informações que nos foram prestadas pelo

sr. A-uieao Marques, gerente da agência local do Banco
Alian a do Rio de Janeiro, esse estabelecimento de cré-
d.to deverá iniciar as suas atividades até o dia 20 de agós-
to próximo. As instalações da agencia já se acham con-
ciuiaaa, com fino gosto, devendo em breve ser mais Aim
meio propulsor do nosso desenyolvimento.

tducação Física Encerrou Ontem
Chegou ontem ao seu término o Curso Básico de

Atualização em Educação Física, que durante o corrente
mes funcionou em Manaus com aulas práticas na Praça
de General Osório, por convênio entre o Ministério oa
. ducarão e Cultura e a Secretaria de Educação do Esta.
do Im ministrado pelos seguintes professores: Rupênio

Ura .lia;, Joana d'Are Guimarães de Oliveira, Armando
von Grap, Alberto Duarte e Eni do Perpétuo So òrro. to-
_o do Pará O encerramento ocorreu com solenidade na
ede do Atético Rio Negro Clube, às 17 horas.

/HA Completa 109 Anos
Através de uma festiva programarão, que será cum-

)rida a partir das 7hs., o Ministério d. Agric ltura irá
omemorar a passagem de seus 109 ano- de existêrcia.'

Como nos demais Estados, a Diretoria do MA no Amazb-
.a., programou várias solenidades e p3 estras radioíô'1'-
-ts, para a sinalar os cento e nove anos de ati.it'ade.> do

M!nistério da Agricultura.
A Junta Comercial em 1968

Em Relatório recém-divul gado, o sr. José Ribeira Soa-
•-es, na qualidade de titular da Junta Comercial do Am •-
non rs, ressalta que foram os seguintes os fatos que me-

c. r un. no ano que passou, a atenção e pecial da pre-
d 1 cia do órgão: 1) o acompanhamento das proviéên-

c;as levadas a efeito pelo Governo do Estado para a es-
u !¦•••• <-ão do quadro do pessoal, conforme dispõe a I. ¦«

• du.l p.° 841. de 18 de dezembro de 1968; 2) o s'ud .
a li'ado visando a elaboração do Regimento Interno d •

órgão, a ser baixado pròximamente pelo Excelentí sim<«
«nhor Governador do Estado; 3) a orientação e coor-

dpnaçã i peimanente dos serviços gerais da Junta atrave.
da Secretaria Geral; 4) a representação da Junta Com *. _
..a; io Am .zonas em todos os atos externo., mantei.il»

ni; . -..- : le.in.i v- relações com os órgãos e autor d de
t _-.. em. , t) o uecididu apoio do i_._-te.eii. issimo S-e-
ii ve.n.dor do t.M-du. de .uem obteve a ce são d
.ii . ...pr.o público, à rua Guilherme Moreira n." 285. to.

..i iiu. as medidas indispensáveis para a sua rtcup«á..-
.tt tt modernização em pleno andamento o que deverá

,tr ... .-igur.-d.> no» primeiros mese_> do próximo ano; 6)
 u.o, na airecadação da Junta Comerciai do _\m

iu.., ue mais de lim' . em relação ao ano anterior, mui-
, lui. ora náo tenha havido majoração na sua tabela de.

 «. cinoiumentos. , ^ >
uube SesiaiJj Vai Sair

á»iiiecsanao ns necessárias providencias para a cons-
. _-.__^ a-. Ciut>e üeoiano, na estrada ao Aieixo, o Depar-.
_. ni-....o iwegionai do íáerviço aoc.ai da lnaústna — í_-_J-5I,
— *._.__ _itA.ru a compieta prepararão do terreno onde es~e
-v.-o.-uo euipieenuimenu. vai ser edificado, mecundo 1
ni tiYlfít de metros quadrados de área. Para tai;to foi
i^ii.auo couirato com o topóferafo Rooerí, Shuster, qiè
itmxeutasà o trabalho, oierectiiuo condiviX.&, a__.nu. p^ra
ü ui_L-u das obras.

i-eira em Lc* Angeles
O Serviço de Assistência às Federações, da Confede-<

raçuo racionai da industria, transmitiu ao presidente da
Fii-AM, sr. Antonio de Andrade Simões, convite da Se.
iit.a-.u Geral Adjunta para Promoção Comercial, do Mi-
i.-.e-.o das Relações Exteriores, ao empresariado ama-
coi.cu_>v, para pai.it.yar da l eira do Condado de Los An-
gcies a realizar.se ae 12 a 28 áe setembro do corrente
_*..j, na «_.uade de Pomona, podendo os pedidos para ob.
.-a..ã , e espaços uessào graiuita, ser dirigidos a L_s An-
geies Country Fair Association, Po^t O. fiee Box 2250,
r :ii n.., Calif4rnia 91766, com o sr. Virgil M. Jackson-
-..n.i- de Exposições Internacionais.

Ai.mentação dá Congressos
Outro importante expediente recebido pela presiden-

cia aa federação das Indústrias de nosso Estado, infor-
ma a realização de um Congresso Latino-Americano de
Alimentação e Desenvolvimento Econômico, em São Pau.-
io, ae 1.° a 7 de dezembro do corrente ano, por iniciativa
üa Organização de Entidades nâo Governamentais do
Brasil, ae Cooperação com as Nações Unida-s, tendo por
-.i^jetivo proporcionar uma oportunidade de livre dis-
cu-isão enure técnicos, representantes de entidades inter-
n-cionais e ae órgãos governamentais com dirigentes de
empresa- que atuam no setor da produção, do comércio.,
u-. ii.austriaiização e dos serviços de alimentação, visan-
ao ao encontro de soluções que intensifiquem a amplia-
çao de investimentos nestas áreas e sua racional utiliza-
vau. com a iinalidade de acelerar a me.horia de .itua áo
aumentar dos países da regiáo". Referido Congresso tem
o vara.er de preparação ao II Congresso Mundial de Ali-
miiHos e I Feira Internacional de Alimentação, a reali-
/ar-at em Haia, Holanda, em junho de 1970. pe.a F-jO
lOig-viii/açao de Alimentação e Agricultura) da ONU.

Será Recepcionada
Às vinte horas de hoje será recepcionada no Cent.ro

de ii.aàiação Mental Tattwa Nirvana, a doutora Luiza
M.xnauü e Silva. O presidente do centro espera o com-
parecimento de todos os filiados, e dos convidadas em
geral.

. Importante Colaboração
Chamamos a atenção dos nossos leitores para o ar.

tigo intitulado "A estrutura política do mundo moderno",
de autoria do professor Arthur César Fere ira Reis, que
vai publicada na quarta página da presente edição.

Ligeirinhas •.
A II Feira de Gado no Amazonas talvez não mais se

realize em Dezembro. O Diretor Estadual do Minis «rio
da Agricultura, dr. Mário Malaíaia, possivelmente trans-
ferirá a promoção. *** A morte do Governador Ruy
Araújo, surpreendeu na tarde de ontem, o povo amazo-
nense. Mais uma perda irreparável para o nosso Esta-
do. **? Completará amanhã seu primeiro aninho o irre-
quieto Antonio José Chaves Monteiro, filho do casal Hi-
lário-Maria Monteiro. Receberá o clássico "parabéns a
você" em sua residência. *** O sr. Fernando Pequeno
Franco reassumiu a presidência da Federação do Comer-
cio do Amazonas, após participar, no sul, de importan-
te reunião da Confederação Nacional do Comércio ••*
Está sendo cuidadosamente planejada a participação do
Amazonas no próximo Encontro Nacional de Assistentes
Sociais, que se realizará em Fortaleza de 3 a 11 de agôs-
to. *** Após vários dias atuando junto à Delegacia da
ENASA no Amazonas, retornou a Belém o sr. Evaldo
Brandão Soares, Chefe do Departamento de Material da
Empresa de Navegação da Amazônia SA. *?• Do Secreta-
rio de Imprensa e Divulgação do Amazonas, companheiro
Sínva1 Gonçalves, nosso diretor-superintendente. ioraa-
lista Epaminondas Barahuna, recebeu ontem um exem-
plar da publicação "O Processo Revolucionário Brasilei-
ro, editado pela Assessória Especial de Relações Públicas
da Presidência da República. **• Também recebemos um
exemplar do primeiro número da revista "Fename", edi-
tada pela Fundação Nacional de Material Escolar, que
nos foi ofertado pela encarregada do Posto dessa entida-de em nossa capital, professora Creuza Marques da SilvaMouco. •*• Aniversariou ontem a meiga Cleide Said, TT-
lha dc Raimundo e Oareilúcia Said
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Silva
Mana

Ramos
us 1900-1969

O fundador
Imprensa Amazonense

Reportagem de Fernando Callyer
(7a de uma Serie)

«NIL W) COMERCIO
Órgão dos 'DIÁRIOS ASSOCIADOS"
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"CINCO DE SETEMBRO" 0
PRIMEIRO JORNAL ."QUE
CIRCULOU EM MANAUS

a Hi;

O fundador da imprensa amazonense foidancei ua 5.iva Ramos, maranhense, formado
v... iwi.n.ucia, mas profundo conhecedor da•* e g.jr.ca e amigo intimo de Tenreiro Ara-n..a, que o convidou para vir consigo para o~»»UAonwS, quanao foi escolhido para presi--tote ua província.

• sso ro. no uno de 1.850, logo após a pro-ma gu ao ou lei que criou a Província doAmazonas.

PRIMEIRO JORNAL

Silva Ramos não veio na comitiva de
Ur.,e.io ^.umia, chegando a Manaus alguns

__^^^^ÊS^^^ÍÍ^^0a.:-a<'__Í:..-S-rr: ^W. a. ¦.,,:¦¦¦..¦
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Ponte do "Esp'rito 
Santo"A ponte qoe se ve no clichê a atual av. Floriano Peixoto d.acõe.. oi.<U k«í- __.*¦SBK*»; a»r&r£S S™~

...escs depois fazendo circular no dia 3 de
a.c *.e itijl, c semanário "CINCO DE SE-

t-SAr-.ihü", composto e impresso em uma
^*i<.na oficina trazida de Belém. O povo re-

cebeu com satisfação o seu primeiro jornal.

MUDA DE NOME

Instalação solenemente a privíncia, no
dia 2 de janeiro de 1852, o jornal de Silva Ra-

wi. mucou de nome, passando a denominar-
-c ESTRELA DO AMAZONAS"

Apenas cinco anos Antônio Silva Ramos
passou na direção do seu jornal, pois quandofoi nomeado para o cargo de 3o Juiz de Paz,
entregou-o ao seu irmão, Francisco José da
Silva Ramos, a direção da "Estrela 

do Ama-
zonas

SUA MORTE

Manoel da Silva Ramos o pioneiro da

rensa amazonense casou-se em Manus •
aqui morreu no dia 4 de março do ano de 1861.

OUTROS JORNAIS
|

Manoel da Silva Ramos semeou o jorna-lismo. Viu os primeiros frutos do seu trabalho,
mas sua vida foi curta para ver que a imensa
estrada aberta ensejou a vinda de outros jor-na's, todos eles servindo as aspirações popu-lares e às lutas cívicas.

Depois da "Estrela do Amazonas" apor*,
ceram diversos jornais como "O Vigilante", em
1859. "O Catequista", em 1860. "O Progros-
s sta", em 1862. De todos eles, no entanto, foi

O Amazonas", o maior jornal que se editou
em Manaus àquela época.

Em 1869 editou-se um com o nome de"Jornal do Comércio" que circulou poucas ve-
zes, surgindo outro com o mesmo nome, em
1893, desaparecendo no ano seguinte.

A cidade crescia e era natural que dosnovos ideais surgissem órgãos de divulgação
de seus pensamentos. Assim, tivemos "A Cons-
tituição". "O Liberal" "A Evolução". 'Tribu-
na do Povo", citando apenas os de maior ex-
pressão. Foram jornais que pugnaram pelos in.teresses coletivos e políticos. Travaram vio-lentas brigas, foram incendiados, seus reda-
tores oresos e baleados. Oficinas empastela-«d>s E com destemor escreveram, cada um de-les páginas brilhantes e heróicas, na história
do jornalismo amazonense.

, LEGENDA

"O Amazonas" entregava-se com todo oapor à luta pela libertação dos escravos. Agi.tou de tal maneira o povo, que o Amazonas foia primeira Província do Império a libertar osseus escravos.
' Em 1882, "O Amazonas", para se ter uma
jdeia 

da sua audociosa campanha fazia pu-bhear em baixo do seu título (cabeça), a se-
guinte legenda:

"OS REDATORES DESTE JORNAL NÀO
POSSUEM UM SÓ ESCRAVO".

Este ato de coragem valeu a prisão de
dos eles. E do Diretor tumbém.

Quando veio a lei Áurea, e ml888, não
cx:st.'a mais escravos no Amazonas, desde 1884,

e os jornais de Manaus enviaram um Memo-
nal à Princesa Isabel.

LUTA PELA REPÚBLICA

Indentica luta teve a imprensa de Ma-
naus pela difusão das idéias republicanos. As
mesmas violências voltaram a ser praticadas.Depois de proclamada a república, os jornaiscontinuara mem campanhas contra os reacio-
nários. Os velhos saudosistas da Império. O
jornal mais violento e que combatia de forma
virulenta os defensores do Império, foi o"QUO VADIS", que teve sua oficina invadida,
empastelada e incendiada. Os Bonbeiros fo-ram enviados ao local, mas em vez de água,
faziam esguinchar querozene de suas mani
gueiras. O incêndio foi espetacular.

10«" foi incendiado
ees

em vez de á
Bombeiros

querozene
esguincharam

¦

i
.1

JORNALISTAS

Dessa estória do jornalismo amazonense,
destacam-se Alcides Bahia, Araújo Filho, Do-
mingos de Andrade, Lopes Gonçalves, Domin-
gos de Carvalho Leal, J. B. Faria e Sousa,
Monteiro de Sousa, Silva Gayoso, Gaspar Gui-
marões, Thaumaturgo Vaz, Licinio Silva, Otá-
vio Sarmento, João Barafunda, Vicente Reis,
Coriolano Duran, Pedro Guabiraba, Alberto
Rangel, Aristophano Antony, Américo Ruivo,
Herculano de Castro e Costa, Álvaro Maia e
outros competentes profissionais.

OUTROS JORNAIS

Já neste século surgiram os seguintes...

Alicerces do Teatro Amazonas
Na fofo. à direita, vê-se os tos anos paraüzadas, sendo Em frenteal.cerres doTeatro Amazo- concluídas no ano de 1896, ca de Sãonas. As obras ficaram mui- quando o TA foi inaugurado, da coleção

existe hoje a
Sebastião. (Fotos
do sr Cid Oorfa)

jornais:"Jornal do Comércio", fundado em 1904,
por Rocha dos Santos e adquirido depois por
Vicente Reis. Posteriormente foi comprado
pela empreza "associada".

"O Jornal", fundado em 1931 por Henri.
que Archer Pinto. "Diária da Tarde", da mes-
ma empreza.

"A Tarde" apareceu em 1937, direção e
propriedade do jornalista Aristophano Antony"A Crítica" fundada e dirigida por Um-
berto Calderaro Filho.

E outros órgãos que desapareceram de
circulação como "O Momento", "Avante",
"Folha 

do Povo", "Vangarda" "O Radical"'
Correio de Notícias", "Folha 

da Tarde".

NOME DE RUA

a

I*

Num gesto de reconhecimento, a Prefei-
tura de Manaus perpetuou o nome do funda-
dor da imprensa de Manaus, dando seu nome
à rua Silva Ramos.

Professor Pedro Silvestre da Silva nasceu em
Baturíté (Ceará) a 2 de março de 1908. falecendo,
em Manaus, a 25 de abril de 1965.

Ainda criança, pois tinha apenas dois anos de
idade, foi para o Amazonas, pelas mãos dos seus
pais Manoel da Silva e Silvana da Silva. O casal
seguiu para um seringal do rio Javarí. no Municí-
pio de Benjamin Constant, onde o filho começou os
estudos elementares.

Em 1920. Pedro Silvestre é enviado para Ma-
naus. sendo internado na Escola de Aprendizes Ar-
tifices (hoje, Escola Técnica Federal). Conjunta-
mente, em aula patricular, estudava Desenho com
o falecido Prof. Mariano de Lima.

Pedro Silvestre possuía decidida vocação paraaquela disciplina. A inteligência e a aplicação pa-tenteadas na Escola Técnica, determinaram ao ar-
paz uma bolsa de estudo para que fosse desenvol-
ver os «>us conhecimentos, na Escola Normal de Ar-
tes e Ofícios "Wenceslau Braz" no Rio de Janeiro.

É desn*cssário dizer que Pedro Silvestre rea-
íiz°u. com brilhantismo, o aprendizado do Desenho.
Ap«ós sua vitória, fôra-lhe oferecida uma escola em
Paquetá. Mas, o jovem professor amava o Amazo-

PEDRO SILVESTRE

nas. onde sua carreira, no magistério, estava asse-
gurada, por uma firme disposição e por um comei-to de capacidade moral e intelectual perante a so-ciedade e o governo.

De regresso do Rio de Janeiro, Pedro Silvestreem Manaus, encontra vaga e em concurso a cadei-ra de Desenho da Escola Técnica Federal, insere-vendo-se e submetendo-se às provas. Obtendo o
primeiro lugar, foi nomeado.

x-x-x-x
Em 1936, vaga a cadeira da mesma disciplina,no Colégio Estadual do Amazonas, o Prof. Silves-

Especial para o "JORNAL DO COMÉRCIO"

AGNELLO BITTENCOURT
Do Inst. Geogr. e Hist. do Amazonas

tre, aberto o respectivo concurso, inscreve-se, rea-liza as provas e é nomeado efetivo do Estabeleci-

Funda a Escola Brasileira de Manaus, à ruaDr. Moreira, em edifício que, em breve tempo, setornou exíguo para o número de alunos matricula-dos. Dai, transferiu sua casa de ensino para umedifício de algumas salas, dando-lhe mafaum «£so, o ginasial, a rua Alexandre Amorim. A EscolaBrasielira cresceu. E o seu proprietário foi obSgado a procurar outra sede. No?a mudança d£-

ta vez para a rua Dez de Julho, em duas casas con-tiguas, sendo uma adquirida pronta e, outra, cons-truida. Ja se achavam equiparados, ou melhor, fe-derahzados os dois delos do curso completo do ei-nasio. Pedro Silvestre ainda foi adiante, fundan-do, no mesmo edifício, um curso de comércio, ha-^SSLStStiST" d0 •***—*._—
A Municipalidade de Manaus, reconhecendo-lhe a excelsitude da obra, de alcance moral inte-

Xa^~C _?lyiCt.°' Conferiulhe ° honroso título deCidadão de Manaus", a 24 de outubro de 1962
,._.».* .? ,a^ sua memória, como exemplo edifi-
esna^nH„Um^°mem m0d6st0 «¦¦ P358^ » ^daespargindo a boa semente.

—i i ¦ -wmit

r^° £?*!_ de informações, veja-se o "Jornal doComércio" de Manaus, de 22-'4-66, artigo de auto-

(Integrante do "Dicionário Amazonense de Bioera-
v£tr/UÍt(? S° Passado". a ser editado pelo Go-verno do Estado do Amazonas, conforme ^licita-çao do Conselho Estadual de Cultura, ao autor)
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Há um choque de Norte a Sul e o País ingressa na erá nuclear

^t\C ™

Francisco Miguel da Silva,
braille ro, casado. consumi-
dor de energia elétrica, cr-
tamente descontoece que êÍ3
também participa, do pr^grami
de elevação «ia potência atual
mente- Instalarc-a, r. 9 mi-
lhõe» dd quilowatts para 13
m.lhôee em 1976

• Ofchta e cinco por csnto
des recursos nrcessar os à ex
pansão — rea. alta Ma. o Bho
r ng, ¦¦p^etident'.. da Eletro-
brá& Ãm sáo ' arrecadais no
próprio Pais».

Em média, serão gai.tos-. 2
bilhões e 400 m lhões dp cru-
zeiros novos per ano ou 600
milhões de dólares, 15% apey-
nas dos quais, cu.menos KW
milhões de dólares, são cré-
ditos provindos do exterior.
através do BIRD do BID e
de fabricantes europeus e ja
poneses subsidiais por seus
governos.

E uma í.ace d* energia que
mu.tos despendem sem cu-
nhecer.

O Brasil entrou na rra erèt
getica em~l'e33 quando Cr.m

FACE E R _-_-_-_-_-_r * SBfc.ETKA DO BRASIL
pos.„ np E tado do Rio, ins-
talou uma us.na de 52 kw,
puteuc a que hoje mal dar a
pa.a Luminar uma praça.

tio entanto, por mo-lest-.
que íoiie. representou o co-
m- ço tío fim do tempo remai
tico dos lampões. Eir. 196&
a a tuaçáo é b m melhor, cem
o ürasii investindo no apro-
veltamento de su&s rerrvas
h «re.étricas e t madas -n.re
130 e 150 milhões de qui o-
v.atts. e pensamento já na
Ut lização da energ;ff nuclear
a , que predem r.ara daqui pà-
ra o. futuro.

Em matéria de energsa só
deixamos de ser o país -¦ do
futuro abandonando o ufan.s
mo meramente uíanlrta, na
cécada de 1950 quando com-'
çaram a su_gir uma serie de
emprijsas governamentais co-
mo a CEM1G. de M nas ff
CHIESP a qu- se deve 19%
do desenvolvimento do Nor-
deste e algumas outras que
serviram, no .-r.tender de
Glson Campos, como ver-
dadeiras escolas de formação

de administradores e enge-
nhi.ros que vem colocanc.o
bem alto o neme da nossa
engenharia, real zan o obras
g-andosas em cond çôes c.fi-
cels. cr-mo aconteceu c-m
Paulo Afonso c r.stru da em
região semidsserta e de difi-
cli acesso».

Mais tarde, quando da cra
çfio do Mii:stér o .de Mnas
e -Energ rtan?ou se a
Eirtro'._r . «pai anco o go\er
no f.cerai a co.itar c:.m or-
çanimq £*d«3qva o de p'ane-
jamenjfcàfi eu coordenação do
setor e^étric» e cm uma estru
tu:a df reeur.os independer*-
ti»,, nc'usve um in p sto es-
pecial qne incide .obre as
eontis de fornecimento de
energia e etrtca «Imp-sto Uni.
co) e um Emprest mo Cem-
piilsorio (também cobrado
junto às contas).

tMu tos brasi iei: os — con-
tr.ua o Sr. Bhrr.ng pesi-
ciente da empresa que hDje
é uma das maiores da Ame-
rica Latina, ctm captai d1
2 b lhões e 200 milhões Ct

cruzeiros novos — ac"m rand i
a.s . .giandes .baj.rag.r_s... _u_
poderosas ur mas. as esgu a.-
«.struturas das Lnbas de tran>
iiiL-ião de aüa tensão, ou as
luzes brilhantes das lumíná-
rias de vapor de mTcur.o,
não se dão conta de que è.es
mesmes é que como cotjsü-
m dores entram coíj» a prin
e pai parce a do esforço em-
preend.io para o desenvolvi-
n.e nto do setor dax energa
eetrica-.

o'siSTEJtár
Exp Iea Btiaon Cabral qu.

e através das sub: id aras e
assoc adas da emp_è.a estatal
que c -nstro m e ac opam usi
r.as geradoras linhas de trans
missão e redes de distr bu:ção
ce energia.elet iea. que ope-
.a o sistema nacional cuja
m-ta agora e fazer funcio-
nar, entre Í972 e 1975. a nos
ta pr meira usina nuclear.

Tendo a proLÇâo oc ener-
gia coftio ecro ár o dõ de?en-
\ r v m-Mito nm pas?ar de
clhos pêlo Brasil permite c~ns

m^^^^wimÊ

talar a construção de uma
-*._e de. us nas hidre etr ca_
e - tçrmtíétrieas vitais pfera
*,<.--. gjirar. uri»,-, rapino -p:oco--
uo dç, cre cimento e também
o bim estar oas populações.

No Centro-Sul, ce-taca-se
o c mj-lexo de Uiubupunga
fJvpiá e Ilha Solte ra), da,
ee_KíaLs E étnicas ae Sao
Paulo que terá uma poten-
c a fina de 4 miif.ões e 600

kw. Jup.á já in ci-u suas
«.p-ra.ôes com les umud-S
de 100 000 kw ei.quan.o Ilha
S .terá deverá dar a_ partida
era 1974. Ti ata-se de uma
das maiores etntrais h dreié-
tricas do mundo e sua ener-
gia v rai.zará o c^ntro-su ,
p n- palmtf.ite ra prox ma

¦ écada.
E-_sa reg ão posiu. f m ope

ração as Unhas ce tran-m ¦>-

são d. maicf volt&gem do
continente «345 000 e 440.000
volts) e rapidamente un for-
miza a freqüência de 60 ci-
cos por segundo, a fim de
qui o sistema atue integral-
mente p sslb 1 tando a co-
< pe-ação mutua en; caos de
neces; idade cosa que nãp foi
possível fazer, per )ex mpl.'
em 196Í-67 quando as trom-
bas dágua devastaram o Rio
de Jan.iro e as us nas da
Light funcionavam a oa-e de
50 c cies.

Na região sul, há pr'dcmi
nio das centra s t-rmi<_as (,ue
ut lizam carvão ou o.eo com-
bustivel para acionar tuas

cadeira^ t\ turb nas, festa-
candu-cf; .«pi Santa Calar na
a SOi^ÜL^ quj elfya.á, sua
potenc-à^ :^.ta:a.ia da. ÍOÍJ.OOO
pa a ,230.600 kilowattp, e. a
Üsinâ de Alegrete Planeja-
_e o aprove'tamento piõêres-
..vo do pot nc al fe ire et c_
da rfgiâo mediante estudo
conjunto por técnicos braí>'-
;eiros e dos paises v.z nhos
Já que as grandef corrent s
fiuviais ttm d-urino e ut li-
zação comum Talvez não
c.tittua surpresa no futuro
o su.g mento dr> i»'*rosa_j
urinas nteg.adoras na bac á
do Prata

Já a região nord ste ainda
tem muito o que aproveitar
do Velho Ch co o Rio Sào
Franc sco, o da unidade nac.o
nal. S> u potencial é aval ado
entre 10 a 12 mi hões de kw.
de Sobradinho a Xngé. Pau
lo Afon o usina .nauguràda
em 1955 serve hoje a to"o c
Nordeste* <.* n cr ido 615.000
kws. Sucessivas obras de am
pl ação muit plicam sua ca-
pacidade e agora Moxotó oíe
rteerá mas 1.400.000 kws
ao desenvolvimento da região
que conta com 8 815 km d°
linhas de transm sâo é 93
suDeitações aba.xacio as. que
.obrem 7 Estados.

Boa Esperança que tntra-
iá em operação a-nda em
l&tí9 com dua_. un «. ídes t *•
54 OOOkas, representará a re
d coberta do P au. e do Ma
ranhão, trazendo-cs de *n-

contro ao progr_«so. Estima-
_e q._e a inf.uencia que a
energ a abundante trará _ aos
cús Èi'ta!!aos'-^era tão grande
c^ie faleó atam nte e, meyárá
a mudar as' ccndiçtSes so,c o-
eeonem cas loca s, c '.pio. a-
oas atualmente como Cas
nais pess-mi tas do Pais.

Noutràé ~ g ões prinefcal-
mente tjL Amazônia, o surto
da ...rance expansão é dma
cn-tánt^.

As us.hifrs se mnt í>liòand-
dão um choqua Sénef'èo à-s-
te País que precBfc dè e*íèf-
ga e de progresso ;cnro noa
prec samos de sangue.
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Solteirona perde
*-*sossego e

enfrenta público com romance
HP

Uma senhora chamada La
Corrêa Dutia, 60 anos, vai
perder dentro em b.eve o seu
sossego no bairro das Laran-
jeiras. Na mocidade arriscou
verso e agora, tíe repente es
tá com um l.vro pronto pa:a
ser publicado. O romance
náo é o diano de una sclte.-
rona, mas a hiítor.a de al-
guem que recorda os bens
tempos do Riu quando Co-
pacabana era uma praia de-
serta e Ltb.on um lugar on-
de se ia aos 

'dom.ngos 
pa:a

chupar jabuticaba.
Dona La. íur.c.or.aria apo

sentada, habituada à ca'ma
e ao lnedit smo de sua oõra.
nunca pensou que tivesse ae
dar entrevia a televsáo. 3
isso aconteceu dir- uma hora
para outra, quando alguém
lhe teief Jnou para d zer que
hav-a s.dc premiada num con
curso .it-rario. Ela já t nha
até cs^v..c.da aque'a papela-
da datilografada em espado
d:>is. - ¦ antes e Tquccida
num i>aü ¦—, tín_ir-c'o chegou
a r.ocxia. Foi cem; uni gran
de prêmio no !'_eii ta ão vai?
milhão».

Sua vida seguia t-anqula.
entre rem niscenc as oa pi a.a
de Botafogo e para cs sobri-
nhos-netos Glson, Mana
Fernanía c Gilda. Poucos
suspeitavam, tantos ano- d-'-
pois. que a vccaçâo para es-
entera continuava latente,
sem dissimulação. Aguns
amigos já thihin mesmo >-.-
quecido. Dona La, que if=j-
diu junto ao Colégio A-.-
drews, por vclta de 1920. A í
exista uma chácara, com pésde cajá-manga e sapotí. o
casarão lá está ainda, tim
pouco muiado é verdade,
mas conservando pa te do
que foi no tempo da men n^
Lia. E aqui ccir.eça a h'stó-
ria:

— Um «Jia, no ano passado

eu ia peJa praia de B'rtaíog'j
quando v. mu.tos ti:menu tra
baíi.ar.do, em anda mea, na
ca a de numero ,.-304. E a _oa-
de cu hivia nascido e pas-a-
dy a minha infanc a, e aque-
les homens a estavam demo-
indo. Fiquei profun.am»nte
triste. D pos toube que êie^
e tavam fazendo apenaa uma
r-iorma para tranifoimar a
ca: a em agencia de um ban
co. Aliás não sei c q\ie te-
í a mais triste.

UM LONGO SILENCIO
(

— Afa; tada do meio literá-
TjO há ma s de vinte anos —
ctiz a escr.tora Lia Dutra —
volto hoje com um romance
p-inc_p aao há mu.to tempo,
deixado de lado, esquec do.
reencontrado e terminado ago
ra esi as < M, mortas de um
B-.ude.-_Bta», com qup ecn-
corri ao Prem o Wa'map'.
Não t.ví razão tspec al para
esse lo.iiO j-.'.-... .o £ v_rda-
ie qua.. 'ul at: ;pe'a li píio ti
17 me.es num colete de gês o
t ve uma rcfcuperação' le.ita
e iific 1. I-so, de certo mo-
co quebrou o r.tmo d? mi-
nha vida — que e~a, naquele
tempo acelerado — e tran..-
f rmou-a. A mim, tam nem.
l-' iraTisformou. Durante
aquele repouso ferçado, aqu?
!a ferça ja inação, eu com i
que nu passei a limpo, o que
ccnsttu.i. u...„ ocupa*:*' *f
absorvente que nào me clava
•pmpo pa a mais nada. Li-
-fratura de ce:to modo, é
i.ma fuga, e eu estava pro-
curando justamente o contra-
r:o: uma re ntegração. Mas
nâo deixei totalmente de es-
cr ver. Fz alguns contos, al-
gumas peças de teatro, inl-
áei outros romances. Apenas

publiquei. Nâo publiqueinao
r.aia.

UMA CERTA IDADE

Nas anotaçôe.- que escrevru
tipeciai:t.ea.e • -..'SÓCIA-
DO por i- rr. •- at entre-
vi-tp**,, „diz. ainda D. Lia
Ccaréa Dutia. para quem"toda iam.lia p"ec sa ae uma
iclte.roi.í ã°.-t! -<;'.» náo rt
gates ou s^ja cibugenta>.-

— N--se romance, eu ni
vo'to t da para o pa.vadp.
Mas náo é aut.-b ograf co.
Faço coin qu. a ação trars-
cerra em casa dos meus avós
na chácara onde paese. a in-
íanciã .Mas nâo seu perso-
ragem. Ê o passado de um
h mem e também o de uma
cidade o Ro Mas não é só
o pas^a^o que me interessa:
o fi turo também m<? interes-
sa mu to, e eie e_tá concen-
tiatío em três adolescentes
que ru amo O presente é
simples: mero coin minha
nãe ter.ho pari r. tes e ami-
ges que m? querem bem e acs
tuas lambem que o muito.
1....-• «scr.vo p:nto \e;o te-
liv ão ?a.o poüc". Impossá-
ye'. maginar v da ma s cal-
ma.

SOCO NA CARA

— Panos para o futuro?
D roií df uma certa idade —
continua D. Lia — é teme-
raro fazer planos a longo
rvazo. Pretendo ternrnar a
segunda part° das *Memó-
rias ce um. Saudosista... Ja
t nho var.os capítulos pron-
tos. Nêies o meu herói crês-
oeu, se fez homem. Tenho
também cutro romance com'
çado. Mas o que eu gostaria
mesmo de fazer ser a teatro
Estou apenas e p ran^o que
passe essa fare agre slva que
faz cada p°ça um soco na
cara io espectador para es-
cr ver teatro. Acredito que
essa fase seja de curta du-
ração mas, f_e durar mais do

que eu . pac ene a! Ficare
nc ni-u saudo-u-nio e na n.i-
nha paz. E cem (nua r i es-
c_tvcn.'o... D rei como o per
s. nagem de m.u r.mance:
cSe n.r.gu in quier ouvir a
m_._i__a h Jona, não mporta
coe.f.'i.-ijar i a contá-la para
n. n. me ma".

A escr te a o.u" já teve seu
te.ipj ce .-.itanca poüt ca
e fei amiga oe Gradil anc
Rsit us até hoje está surpre-
envida com a vitoria cbt cia
n. concureo l.teraro. Foi
vm honre o terceiro lugar que
.he va'eu NCrS 2 mil.

— Nunca p-, nsei que pu-
d sse 6S*t qualquer class fi-
cação: Memeria de um Sau
ios.ta não t m um pala-
vrão sex0 ou v o enca.

Motores de 3 HP Até 560
Revendedores Exclusivos
SOUZA ARNAUD S.A.
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Machina ZACCARIAaaa
beneficia o atroz com o máximo rendimento

¦^ »«• ¦+ - m ¦ Paro o ctltura do arroz requer-to
a máquina capaz da beneficia-lo
para o consumo. Milhares ia in$talaç3e»
no Brasil • né estrangeiro demonstram
a preferência que a "Machina Zaccorlo*
desfruta no mercado. <*me i\
A única máquina de beneficiar orroí
que possua brunidorét sâbre-posfoe
a inteiramente de ferro.
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O Brasil precisa de 33 mil enfermeiras
Enfermagem
,-. J^' Va Drec»r deJJ 500 «.nXermeia- de nivelsuperior e de 229 000 aux lia-re. entre i»cn ros . eux li -

rej» de enf rmagem Segu.J-
d Cmssão de En.ino de Eníermagem do M.nutér.o d«E ucação e Cultura esta seráa d umn q no ^q as lg76
para suprir 10.500 vagas emno pitas c.500 em estabele-
o mento para-hosp taiares
13.200 >r.-. unidade sania-
nas e 3.300 nas e;colas

Considerando-se entretanto
quei atualmente exibem aDenas 6 787 enferme ias eomformação superior no conCurso Tecn co e 13 mi aux--Hares de enfermagem e Queo tt vel d3 recrutamento nosprox|nics sete anos não de-ver* exceder 20°: dos i 500enfmnein^ ^qu- são dD'om.daT-artí^rtr*r.te eto' iodo ,-

Brasil ,fades de 1967) a a-tuto?*L£t**,n» o 7 F.,ier-
r-«rt& p«*k cada lC?j mf* n-b fawes vai aum ritar <orfj"«avelmenrè úê 197» a-ra-

pede
'• ri.ia c tí" conr'uta. Ao at n
C ¦ a Jiad^açãc e pera-se queea p .sua cs cenh c mentos
as d.str.zas manuas, as ha-
bil.dacej <"<e comun cação qu:P-oin-verão o conforto ars
s_u. pa-uentes a toniiir.ça
a* t _j._i___ v-nai. ai os e a v.
»«vc_a. ce .1 trança do p.ssoa axila. Ccr.o ..ova ^ra1 art . . a •_-._- „, „ ,, .
ia func o:.ar efetivameDte nas
posit«ea n e ais de enferma
H m e de. 014 a. qu.r.ndo ex-
P rienc a e e-tudo. adie onais
P e"a p ciai zar-se na ásea
clinica 11 s campes de enai-
no cia p qus a ou da admi-
- atração.

CURSO INENSIVO

vaÜM»'o prttfíema
te*m a meno? gá# 0 *o-venib tome med*8áá urg»n-._.,

n_r sentdo de' cotts.d rar pr o~ tltrio g etí*tíití de e; 'erma-
seta' MIM' pr-grtma <jr> e6uci
çao e saud" a longo p aZo „
P*M-nmCa falta tíe ass-

foa^S. trrnir-.=¦" n ouve
prat'cí«riiérte eruiprrund" a 1
qu* eíttte demais p-ecaro noirtmdb; conquanto o bom pacinto t?cWco exst nte ras
escolas dé ..enfermagem

MELHOft COMPREENSÃO

Até há pcucos an;s a mfermagem era cons d r5fa umaai vldàflé pouco i.ir-at \-t
procurada pnnc pa'm'"nte pormoças muito pobres do inte.
ricr que qua e não t nharn
acesso a outro t po de estuío
e que viaftr na carreira mal*
do qu* uina profssão. urrra
sa rh para o tédio da cidade
peTiena.

Hoje a situação mudou. Nã_
só os salariòS se'elevaram —
ganham l4Cr% 604 88 a NCrS
736 50 no am h*. fed nl •. < -i
gindo o ravcl 25 no Estado, o
que perm* te uma vtda ma.s
condigna — cemo também a
profssão passou a ser respei-
tada em toda a c-mpt«x dade
' 

xí__?as funç6',s sendo con-
siderada como eVmtr.to m-
portante na equipe m d ca.
ln''i*t)-n«avpl ao ef c ente
at«?iidimrnto n.ed co . hospi-
tafir

Segunda a senho: a Maria
Do.ores Lins de Andrade Di-
retora da Escola d» Enf r-
m*;*fts Ana Nery da Univer"
-idade Ppr-era! {io R(J de Ja_
ne ro conc..i"va ia foi* fio *TS

Atualmente ex&tetq 32 Es-c' a-- -Je Enlermrgem em to-<*X o B a 1 f.m.ar.ío prof s*ió eis de niv! -uperior e
dietas ap'na5 enco tém Cur£3 -Kito de E-frmsgm
«i.».' co r' por.d ao C.assict

ent / to o qual a! m dasrcatè a t-_ ca t-.;. - t-r_: 01
n tra tn:;no tror co e p-atí ¦
c d? níerm-Tgem ao n ve
iri.ur.dtto q.at l can o p sc al P".ra as funções .nterme
r'a ia"P>*mccío 

g a! todas as no1?
a escola c, < nlermagem

sgue u o cur iculo da Ana
tieiy .tico como padráo al-te-na ndo a.i as t-rr cas cem
nl as va p.at.a n_.- l.o pi-t*-> amjuato.its e un'da-''- " "'^' Na E ?i!a

A^a Wcy (>or 1 xr/nplo qu-ntegpda na Un vers cadê
< r '.."S R o de Janeiro cCU?»: Sif^ilQr funriona em¦11" c'e tntc:nato. em pre-di> prrpro nijn, taJaão àA• "' a R" Barbosa. Ma^

ü!u nt rnato moderno em
Q« a a unas podem sa r M-v em>nte —il<? eus horário* d>

f> tít-t-de run voltem a resi
p.tfe h.t 2*» hpr->.i^Váo~*7-'&imt> a»*, aulas Pm SPbuií•S* _«o>als- da Ecoa e almo-

im na--Bav :hão de côwos.
q. ¦ line o"*a ar.-xo a.» Bos-
P fal Sáo F-ancisco dé"-3bs's

* enf^a P f-sir rruc.".Var-
Ws. No Wt°rnato eas Vêm aílílf^ca e ot-aalão dezPes-

3 cf ea e Comunidade. Educçcc Pisica e Cu tura Musi-
cal No s_gundo semestre ot-tal de cr.a tos necessários
-hega ã 55 e <la niç a et U. -
d's d- Psokga. Paracitolo-
ga e Antropooga alem d-•-ent luar aprengen « as n.a-t rias do. prime ro pçnodo

C nc u.noo o Básico a aluna ccmeçi 0 Ciclo Profiss;o-
na', compreendendo sete ía-cs de 90 das cada uma. Aia futura enferme ra pas. a ar c-ber instiucào sobre en-fermagem basca int-gra-la ac. mur.. ade nic. ando tam*bem ícrmaçáo técnica . nes

setoies tía c rurg a pediatriae pu ricu tuia ;au le públicaPriou:atría neurologia, orto-
ped a traumato og a è obs-tetricia «m derti^r rtosestudos de Parmacrlga Ps
co'oga Nit-oâ., I j::a. Aa-rl r ra * t n:a fase a aíunaCa Aaa Nery uma contat-
com a Prob'emat ca e Admio traçnü cia Ení--rmagea»-i.
d vidida em < ue i i-dt\as.
m qu? to.á 40 horas cie es-

o P r ma'era A mimae do Curso Super or de£vf-rmagem ex ge mais 40~edtrs 
para enformag-rr

MW v,-c mrg a Ob teüüca" Saude Publica e a a'uqa
«Bt*,,aeu - íponra de ooh-cu ân. D pois s- quiser po-rá 'etni, um curf0 ce "post

f ecuaçâc".

programa
cérebro que exercia o centro-
lç do c^rpo. E tes conheci—
m nl s foram mu.to aumen-

a. t.. apos introdução da me
n;c"-a grega na escola de
. vie^andr a.

ttHiii p.vos antigos os n n-
du foram os que mas se des
taí_a aro na construção ae
ho p ta i e na escola de en-
feiir.ercs Alias, parece que.à época foi o un co povo que¦mypc nou expacitament? aneçrss aade da ente^mag m
exignro das .--.is pn». ca¦-.*><
u~a .--er e de oual rades e co-
nhecim ntos , cemo asse o. ha
b I dacü. iHteligencia conhe-
cimento de arte culinária e
de preparo dos rrmedos e pureza moral alem de granded»: d ca ção,. Nc* bo^tais daInd;a hav a músicos, narra-'"cie de histora e poetas para- <*>tra r os rio^tes

N^ry pr meira a ser . Integra-
da na Univers dáde brasileira
existem cutÜs também con-
sideradas de elevado padrãoeoucaciena: e prof ss onal: a
Car os Chagas, pione ra entr^-
as caooiM estaduais, fundada
em 7 de junho de 1933 em
M nas Gerais, e a pi meira
qu • d plomou religio. as no
Basi: a «Luiza de Mar llac
fiinrada e d rígida pela irmã
Mat Ide N na h;je fazendo
parte do Pontifícia Unversi-
daa> Cato iea do Ro de Ja-
ne 10 a 'jo Hospital São Pau
lt f«;nc'ada pias francúsca-
nas M^-s or.arias de Maria.

'á 
¦¦¦ fa**! tra
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prioritário
T

.que foi a pioneira na reno-
vaçáo da enfermagem na ca-
p tal pau"íta e iniciou os
Cur. os de Pós Graduação em
Enfe mag m Obstétnca atual
mente ni nistrados em outras
e colas bra ileiras. a da Uni-
v.rs cadê de São Paulo, fun-
c!a, a em colab ração com o
S->rv ço Ep c al de Saúde Pu
bica cm 1944. .hoje inte-
geno a Un.versidade de S.
Paulo, e qu? esta mináitra.
também Cursos d? formação
de profe-s-iras e Administra-
çí-^o de Enfermgem, a Alfredo
Pnto a ma s ant ga do Bra--'il que íoi reorganizada em

23 dj maio de 1939 e. a da
Cruz Veimeiha Brasileira,
que alem do curso prO-".ss:o-
na' em tr*s 8nes, forma,
também voluntários socorris-
tas.

Quanto às Auxi'iares de En
íermagem íua formação tec-
n ta ainca é precária entre
nós. varando de um curso
de três m^ses ru prcpr.o hos-
Rtal. até 18 meses, em es-
ct Ia» ¦ espec ais ou anexo às
Eco as de Enfermagem.

Quanao os numeres fa!am
para most:ar os fates o re-
port-r -pouco t -n. a acescen-
tar a menos que pretendesse

invadir terreno alheia e esta-be'eceL_^p0 educ»<»<>nal para o Bfãnf: - Náo è o nosso
caso. EEtB reportagem, foi
fe ta unicamente com o sen-
t:do de prestar um serviço a
coletividade, não só chaman-
do a atenção das autortda-
des para o problema da ca-
rência de enfermeiras no Brasil. como, também, de me»-trar a muitas jovens em ida-de de esco her carreira asvantagens de uma carreira
tão importante no mundo de
hoje, que lhe dará boa si-tuação financeira e realiza-
ção profissional.

OUTROS POVOS

ÜM POUCO DE HISTORIA

P* dera! •",

»a
-s:

on-i" pofiem i>cel>?r" vi-
5e iÇ^-naniDrarx fatíás.•m fVa^Tpicas" c*mo*Santo

Arton'oé Sã<r J ,ãc cu prtodo Neta! é costume as ai..-
ra oí.^ceren. f-tas e con-1 -"-ar- rapazes para partxi-
par do bale.

Ma; tudo istarse-n prejui-¦>o dot- áffudrs -*«.jo s símia
o' cred tor ní3nfivas tom'•""r»*rrf!«s -=Si-evm fPtem

-po 
^)-c«rso d?»£«—tt*»~tono-e n ^rr ?ta~ ffcír ;f" Ária 

"-N^y

_7tyst) Siip-ror r^e E".ferma
•*— * ' mt lu TI •.,.. r. r. -

Como tora proli são q.,ema!s pretenda senir ao lw-mrip do que a si mei ma, atora da enfermpg^m e^tàd etam nte Iga^a a evo u-
çao ra saga humana v n-ru'ada as fUas d-scab»rtas
ti.cn cas acs s-us srnhrs deconquista e aos conf! tos so-cas que degeneiam eir. gu >r
res e revoluções. Passou do
pr-rs-iro estaro, ara-n de
Cr:sto fm que a drer.ça e-actns.derada como um castigo
m ?°US ou efeit3S ào poderdiabo ico sebre os hemens
para uma etapa mas cienti-f ca b nef c'an"o-se atual-
mente d- tornas a^ d.scobe--
tas da med cina p«ra apl cá-ias em favor do doente.

eta transformação sf «,>lj*Í^ Bjrffi 
'ta^iMm

siv-1 g-aças a vma me ' t«i r> 870 h*ns nT, r n
*"'• prslvl g
lhAr comp-eensão do que re- : to em 42
Piescnta .«m toa enfe, ma^ein deiej d «. «--Vin., ptt-'na saude ce um país ^CsÜh-VeníP; 60 créd tos „¦>— Em nessa esco'a. a es- primeiro sm. tre e «é.dam' 11-ante é e t muiada aos ma's Pi-tu^-é' Irg'é«i *rn Fran-elvaaos pajrôe^ d- compe- c", . 

"A^trmla 
e H stolrg a

No Eg to artigo os templos
mpntinham ambulatórios trra-ttrtos e as leis civis e religio-
sas recomendavam a hospita-
idade o que fac!l tava o auy 'o ao« desamparados masos documentes relat vos a epoca não mTir'on?m a exsfn-

r a de hosp tais ou de enfer-
meiras. Sab"-se no entanto.f"' a par "m ínros com dfs-ritão minuc'o-a ti-, varias""nças rre-ações e droga^'ro«= seis 'ivros sagrados es-
rr toe ro perodo de 4888 ACa 1552 di me-ma r-a) os egi-
pers conhec atr. uma ser e
enorme df formu'as med cas
civra rpcojtavani para çurftr Qsdoentes arm de p-atxar oh pnotismo interpretar cso"hos e acred tar que era 0

Não sc sabe se os israelitas
t vçram hospitais permanen-te?i no.< pr meires /.tempos.Conquanto tuas .^..reicriçõ^s
relig.cças inc uajn preceit. scie h gene que fazem de Mc-sés um di 1 grandes f an tanstas de todos os tem'.os o

d agnastico a des nfecção e o
aíastammto dos objetos con-tam nados «as intruçõees pa-ra evitar doenças-de pele en-ce-ram verdace ras minucia.s
de pofilaxa) em matéria ^erríermagem pareucm terre«'mitado as v.-.-tas domicila-
res e apenas em caráter de*ciidar:edade.

Na A sria e na Bab lon anao h merçáo de ho.-p tUsnem d- enfermeiros no dc-cruentos ofic ab que chega-
ram até nós embora os de-
veres dos méd ces e as penas
pera .seu f-acasso nas curas
1 r tassrm inclusive do Có-•• eo d-- Hami-ab no ano
200 AC. Na Ch na os sacer-
detes budistas organizaram
hosp;tais «baseados nos ensi-
namentos de sab os e livros
h ndus, no século III. cem
enf?rmeira=\ Con tru ram tam
bem hospital -tè .solamento
e ca.«as c^e repeuso para con-
valescentes.

Havia parte ras em insti-
tukõ°s e-peciais precursoias
das maternidades.

A celebridade da Gr"c;a no
fominio da fiosofa. das ci-
êncas das lefas e art-s tam
bem se estendeu à m-dtna.
de tarando a figura de Hídó
cra tes considerado o Pai da
M- d cina que no secu'0 460
AC já pperava cataratas, ex
pVçavam as doenças mentais
fo-a do terreno religioso cu-
rava esterilidade na n.ulh^r.
r'« screv a as laes tía f°cun-
tíaçào e empregada med ra-
m;r.tos minerais cemo enxõ-
fre .aiunrn o chumbo cobre
e aiíénxo Mns sobre erfer-
magem. nâo houve n-nhim
piTsresío e^p ciai na Grécia
antiga.

ENFERMAGEM NO BKASIL

r't'i'i'iÉir'-'- 
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Fa' hada d0 pr-dio w de íuncona o inter nato da Ahfi Nerv. na Av. Rui Barbosa

itLm
_-_-_¦ ** AV* abandonaria a mecânica

follcswagen só por causa deimãs linhas mais bonitas?

1 v1*.' ?e-í^f y "*eÃ ,¦ T^^W^S^B^_\______\mW-a-___\___-^ímV9ÍÍ!r tWSp^^ÍP'

O uiiifíi.j e h ifcn di enfermeira e a lut-i constant* contra a morte contri», a dor.
Ccnlra o sofrimento —

Dppo\s tío apa rr emento de
Florence Night neale a hi-tó
ra tíi enfermagni ro mu do
tci.ou rum-s esrecal deixan
do o aípi eto amado'istxo de
mera sol daredad» humarra
ou de assistência focai, pa a
t ."rar se efHvamente uma
rt v a e nrrfísíi nal mprr-
t-nt cem preparo tecniro p
r -it f:cc a«r f^nra^o e rom
rirr-nn d- trahaho aberto a
p^ qu ^a1. e rspecia zaçõ s.

_ aSr9
a Brail a rr:'m^'a v >-'u"t»ra d° cu' e t rn no' -

.'¦> rm n-aw „ d° eni rma-
» - "o* P.nn.oFri dp Sand"'í. viveu no fm do secuo
y.\1 p tíed cou sus v uvez as

u drd s dos c'0-nt^s. Nas
í-pe.i*r..*s rt.í m as que afi-
o»-prn a Bahfa Ia impro-

visou hosp ta s e ab" gou tío-
cnt?s. A exenipo entretanto
<> fuucs passes rptoücos a
g.andp :nc denc^ tíos s rvi"os
Ce cnferrr.ag^m rm no^so Pai;""¦* rfaPzado por íreras e ir
máfi pcLs a ma or part^ dos
bf-sota^ e casas de car da'e
P rtenc;a a ord-ns re^g-nsa.s

u a in t Uikões a ela vin-
c adas c: mo as Santas Ca-'3S. So apôs a cr ação do en
si o md co no Bras 1 os

p-^r alistas -Pntiram a ne-
cesM a p rre m • h rar o n ve
«;*eifcrn:ag"m. tirando a cio
pano dome'teo e rMgloso
para um padrão t cn<co mais
Cevado. Por es. a razão foi
fun^aca <m 1890 a Escola
de Enfpimagpm A.i pdo Pinto.
Ii.fei zmente como a estru-
tu a educac ona' da nova e.s-
cola r.áo obed.ceu ao sistema
Porjnce N:ght ngale prrJeu-
s«.a opc-tuníra •• de uma r'
f:rma amp'a que e!ev?ss° a
p:ofi-; ão ao atual gabarito
-eí-rries-c .nt fico

ANA NERY O MODELO

Segundo os histor.adores de
med e na. devemos a Caros
Chagas a iniciativa da fun-
dação de nossa prinre ra Es-
cola de Enfermagm de alto
padrão: a Escola Ana Nery.
que até hoje colabora com
.uas congêneres na Guanaba-
ra e, nos outees E tad s ori-
entando tamj) m quando sc
I:cita.'a a implantação de me
dems rurrculos e cursos de

po t graduação».
Hoje. alem da Escola Ana

^^ m» rJHWKiflt^jJS" iL7lkÈL_&&C£:^&33WWmí&__Wl'&2___________mm m^^mmm m^^^^m mWmmaimmm" " mmn\t\,^ =^^=~~M jz=?—-^=^:.- _t>^S^"-f^"-=^- ^^:^^***^mml^3!ÊÉ&^mmmpam' --"^ -f^^gwgfWS.^.5^¦Ja£J£SS±m t^«^ -____________________________tm^-' * -^rm^-mi - ' --~^~—~ - I

Não precisa*Já está em nossa loja
o Volkswagen bonito.

_ Êle acabou de chegar, mas pelo
jeito vai embora logo.

E que as pessoas olham as coisas
bonitas que o VW 1.600 tem,
e saem querendo levar um
para casa.

O que é muito compreensível,
pois seu desenho é muito bonito.

Na frente, tem grandes faróis
retangulares.

t Na frente e atrás, pára-choques

que além de bonitos, são duplos.
Nos lados. 4 portas.
E atrás delas, outras coisas

bonitas: um painel tipo jacarandá,acabamento luxuoso, sistema deventilação interna, uma alavanca decambio mais curta e esportiva
para reduzir o tempo de troca
de marchas, um volante ds
desenho funcional... e bancos tãomacios que convidam a gente

aevenddores: P0STQ SETE LTDA
fiv 7 de Setemtío n.° 2C40

Manaus — Amazonas

i

a aproveitar tudo isso durante\
bastante tempo. V

O VW 1.600 ainda tem outrascoisas bonitas, mas que não sé vé'um motor de ÔO HP, que permitachegar até 135 km por hora.Mecânica 100% Volkswagen, e
por isso. 100% pão^dura.Igual à do'-Fusca".

Se v. já gosta dessa mecânica,aproveite. . _
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Esportiva sim, mesmo se você não tem mais vinte anos, com
o conjunto em Gaites gigante vermelho, branco e azul. A saia-
pantalon é e mviés muito evasè. No casaco, lã vermelha para as
mangas, gola pala. Botões planos, vermelhos. O outro conjunto

de estilo esportivo, a usar na cidade o dia todo. É em Galles
branco e cinra, o bolero, sem abotoamento e sem botões, um
bolsinho talhado, usado sôbre uma camisa de seda azul-marinho
A saia, em pregas planas cosidas por um pedaço, é ligeiramente

montante na cintura. Cinto de pele na côr da camisa.
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A MODA PÂSA VOCE
.V.'*

DE PARIS
a lon^a gravafa maciamente atada é o "to-
.,ue" u;sia blusa em crepe branco, de talho
c ássico, paia ser usaJa com pa.it jlcns de jer-
sei e de veludtf n gro. Tendente do pescoço
u.T.a Csicuf r? ue - íngas correntes de prata

barrocas.cr.nr;peie-;:s
*-.-•

DA ITÁLIA

a ncn;ra se veste d- couro marrom, com re-
ccttss "princesa" e fcc.-o "zip" ra íi-ente, da
go!n à barra. K^Bs 3 "grito" aqui é dado pelas
balsas: íiracc.o em c-ar.des elos de meta!
brcr.zrado e fasxa de c«»'-o fgual ao da bolsa
r.a Inhi certeira gigr
couio c.color ou côr ú'
modernos os c'ntos da
de serpentes", .e^t-mr'
detrt ser em couro cu nc

>s sacos são em
i, franjados. Muito
'jera "encantadora

da noda 1969: po-
com g ande fivela

circu.ar ou -m camurça cer 02 ameixa com
grarde disco dourc^o como fecho. Ou, ainda,

c.éss.cos com a grande five!a quadrada.
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Vedetes deste inverno, comparecem a todas as horas e em todos os locais onde se encontram
as verdadeiras elegantes. No conjunto todo branco o casaco de pelúcia de gola amP'a oue seabre e fecha com um "ap", é usado sôbre o pu lôver role de mafca, com pantalons de lã 0 mo-

deb em couro hege também se usa sôbre o pulo ver role de malho azul-noite e fecha alto e baixo
com "zip" duplo. Botas e luvas em pele azul-no ite.
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MANAUS

rgia nuciear
Desconforto, in»:.! ianciã,

doença_i e problemas econômi-
cos cau ados pelo pern.longo
imur.çocai pre cuparam tan-
to a Organ za,ào cas Nasões
Unidas >_u- e a incumbiu a
feua Ag_n_.a lnLinaconal de
Energ a Atôrn ca a abrir guer
ia tem tréguao contra o in-
scto. A ém de d m.nu.r o bem
estar humano e des\ alo: izar
a .... e p.cpri cades cau a
preju zc-o a criai.ão de ani-
u.a s e reauz a encene a do
tiMbathu. nimni.i' e i..i-io-

se doença dcb.i tante, .respon
iável por deformavóes ana- k
ten. ca_. de granoe vulto: a'
e f lantiase

No Éck fe r oí. Karamjii
Sing Rai da ONU. _á come-
çcu a orienta, a campanha
de irrad ação dc ra . s Gama
para esterilizar a eipeoe
masculina do m ..quito. Do-
tes p_quenas de rad ações
que é_e re_.i_.te bem. em vez
ce ex_rcer.ni ação m.rtal d.-
reta provocam d sturb os no
íuetabo.umo e na reproouçãJ

¦

Recomendações"Nestié97

... t&kM^ % M' 1 ..i-..
t Éí IAS EM BEIRA DE PRAIA

i

. cozinha que. vem do mar

¦Mt?'-

conseqüente tncu.tamento da
vaa e esteri idade.

Antes n:e-.mo de __er'imp!an
tado esse revolucionário mé-
todo de combate. os tecn cos
a- DNERu já prevêem, corr.
. • s: .• a vitoria íu' nu ¦ _,i..io
obre a energia nücear. lá

explcam: de prelií ração ex-
trr»rdrara. tém et ttanfc,
de fecos espalhados mpoisí-
ve s de serem combat des sis
temática e imultaneamente.

Enter*'er.; que a esteriliza-
ção pr radiações oferece re-
sultados anima, ores apenas
em laboratero. No campo
as cond ções são diferentes.

Pern lcngo ou muriçoca
esse inseto voador das no tes
mal dorm das de trdos nós.
praga a imp->'tn.;ar os r.iu.a-
dores da maior a de norsas
cidac.es e v.las. é mas conhe
cido nas rodas comp içadas
da ciência por culex fatigans.
Com abrigo seguro e escuro
pCr-trSs-^aó-fmove s e q*adfbs
ou nos fótãos e porões á*.

-mamW
ma m m,

nossos '.ares, ao ca._r da noi-
te eie .ai em bU ca de al -
í-^-nt--;. Quei. nos' uga o
: angu e perturba o sc^o é a
a ii.ir coca iémta escncial-
me::te 1> matõlat,n'' «sempre
&> mu hcM' i O macho nào
f.iqu nia as v.z nbarsças do
nrs^o trave•-t-.-. .i n. azr.
c í a ro sos cuv d« c m
ac,ue e irritante vôo circular
d ua.u.hento. Vegetariano que
t ^tT-.i ura al;m ntes nas fio
it-s e fo:haj de p.quenas plan
ias. Dispen. a a alimentação
hen.atoíág ca üangue). im-
p-eícind \e'. a fêmea para
aci rar e de'envcl\er o pe-
... a pre-ovu-.a..G.-C.

Alem de chatas as mun-
cocas são muito exigente. : só
aceitam abr go com auienc a
de luz e d ma p opicio, ai
pe os 20°C no max mo at?
3GLC Há Dreiuizo mortal pa
ra a e pecie quan.'o o ca'or
é demasiado. Temperatura;
bn xaí tamb m ¦ ão noe vas a

v i&áide dósf ovos cujo nú
mero po. i-o t .ra varia em
lorn^ d. ntvíiita. O p r.od''
,c,; r .ubação osci.a entre 24

3. lura.. Conta o a \olu-
. í dài.e _a raça humana ha

. p-iát?! um mo>qu to na v.da
nt.meutai ài- cae a mur ço-

a fêmea Ea l reunda uma
única vez e tem vxa curta:
,j 15 a 30 ...as d.pendend i

das condições do tempo. Ex-
cepc.ona m r.t' cm íabora-
ter o já reg't.cu a .onga
\. a df 81 d as

Fu conidia^o dsp«endioao
e inef csntj o s st nia rudi-
mentar dc c;nt.oi de focos
do .mete por ó o qae mado.
pttrcl o e larv' i a d ver-
tos. Aem «ie na _¦ coniemr
a c.rad.eação do mo-quito.

')_.ShNH0STE'CN)^0S
- C L I P E R"

— CONSTKUA SIA CASA —
fiujeto. di- acordo com a^ Norni-is Teci.ic; s Br ...l-i

ras de e«g< .mas.a da Prefeitura e Secretaria de Assis
¦ ih ,a e Saude

LS. BOTELHO
 DESENHISTA 

l.:ie de ioi».a heliográfica — Preços Módico-

rim, . Mut /M.ireira. I.2.?n

**i *.*. ..?.IVfc-
o charme deste pudim de peive eSinta todo

depois. ..
...uma sobremesa especial!

1'ÜDIM DE PEIXE COM MOLHO DE CAMA

a acunlt
ElflEI

<w. i

R .«

' I

1 2 quilo- tie filé de peixe
i vndor Maggi
sal j 

';

lamenta do reino
t.u<_o de 1 limão

4 colheres .sopa. de azelt*
i cebola- picadinha

tomates batidos no liqüidificador
saisa picada.
batatas cozidas em água e sal e' espremid-tt. -
lata de Creme de Leite Nestié (agite antes de abrir)

4 gemas v , • ;
\.i_u_*re5 tsopa> de queijo'paTmesão ralado

1 xíCura i«há>: de farinha de rosca
4 cana. em neve

dprte orpeixe em pedaços pequenos, tempere còm F\m-
dor, saí. fRmenta esuco úe limão queijo tòmát ôsta písr
30 mlrvulos. Reí«-igne a .cebola no azeite, junte os toma-
tes, a sal a- e o peive; tampe e deixe cozinhar em fogo
baixo até quai»'secar. Misture a batata espremida com
o Creme de Leite (reserve 2 colheres (sdpai dí. cte_ne
para..d tnClhoK as gemas, queijo, farinha de rosca, o re-
logado-de pe-j# e por último as claras em neve.

Despeje em lòrma paTa pudim untada e pol^lh^ida
com farinha de rosca. Asse em forno qeente <225°C»
por 3S minutos. Depois de assado desenforme e sirva com
molho de camarões.

Molho: 1/2 quilo de camarões frescos
Pendor Maggi
sal

. limão
1 colher (sopa) de manteiga
1 cebola picada« cheiro verde picado
6 tomates batidos no liqüidificador

xicara ichá) de água
colheres «sopai de Creme de Leite
«reservado)

t
...-¦jV<±U-.peic os camarões com> Fondor, sul, limai. Rt-

tpg*ie<_a oeoola na-manteiga, junte o cheiro verde e os
l.,aa*f!o..,t-_.--ve .erver alguns nnnutos. Coe, junte os a
tuixltí^—i a agua. e volte ao fogo até tomar consistência
ai}&Mt.o*mq*p»t de iene na hora de .servir'e atfueça sem
.ti-nr. Ucspe_e u moiho sobre o pudim e sirva.

i.e..d-_ueiito: 12 porções.

—oOo—
,» 

¦ ,* . .

BÀiiÁ DK NESCÁtJ
fi; i. .-:.-. « :• ¦ M'':.
sa: 2 cuiher.es «sopa», de manteiga'i -_ic_r-is «ci:a> de açúcar

. Ç/VOS \-tlfW
A-ttarhr* .chá) de Nescau
xicara .cliá) ue lei.e
xícaras 'Chai de ft.rirhi de trigo
colher «sopa» de lei mento em pó

Bnta em creme a m.uiteig., o açúcar e as gemis.
Síinpre batenro, junte o ^Te cau e o 'eite alternados: mis-
1 .t a f-irinha per.eira-di cmn o fermento e nor úHirm

rs em neve. Asse em fôrma para pudim untada,
em tónla __ .e. t

:da qrente e despe e aos poucos a calda, '.am1 éir.
>. .ente:

1. : 1 1/2 x.c::rao «chá) de leite
4 cclhere«> (sOpài de Nescau
i c_i..tr (scpai ce manteiga
i cciiler chá» de baunüha
i xícara «cha) de açúcar'/2 Jcara 'chá« de licor de cacau

SlUsti.re o 5 oritne.rt.s ir.gTeuieite : lt ve ao f'go bai-
ervei p.r ., m nutos. Retire do fogo e juntedfópcje .-oLrc o bolo.

—oOo—

SOBREMESA RELA7II»AGO

rnvelope dc gentina cm i>ó. sem sabori cr Hirrp.- s-pn de água fria
!/? ct-i tchái de áe;ua quente

t«y etes grandes de Ch^cclite Super'or
Me;o í.margn Nestié, piendos

2 corieres «chá» r^s^s de Ne café
r-rtu,A.re;i ,sopa) de aci,car

2 gem 3-s
JV> -'r. rr-c ./'.,, ^ r-|^ tt**m*^-,

.mwm^emmmtomàím
*¦' ^m\ .MBBÈBMm

3L-_-_rtá_M_B - 
~~-

.A_ma__m_WÍ »JA*, *mm\mé-t, , mmrm mim ¦
lí J&tm*mma CCrCtTACOq

-OXATlL-lO XAVflU atmA
mAT*r*t.iatama ^aamm' ^1 - tm aam»m'¦ .a* ..--a-ja-mama! Aaaam: .- , .* 19v*-________W_W___mmrmA *_>»

y—V y^^~~} ,m-______WÊ-_W^ -fM^M~* Êt

. \ %m^mJ mmmmt\maa_\ 9 immJLammm^amMaamJmmmmaMm mma ¦ m niSm&mmam

__ *. 
i

.,.-',, %•¦.OK.7A.H. ^a m_____. at-4*e -^ARfi

n.as tãc .'cm nte a sua redu-
ção u ant. a apl..ação do
.ox co o precei-so r.dunc «va
i.a tamb m dest.ução ce coni
pet.cores -*atu'as cio pein:-
i_ng.. m i.os re-istent.s qut

éle.
Pieocupata com o dif.c.l

pr. bi u.a a Ag nc a Intenta-
cional de Energa A ômica.
..a ONU mandeu a Pernam-
Luco o pr.f. Karamj.t Singh
Ra. para orientar a Opera-
çáo Gan.a. contra a. muri-
Ç. cas do Recife c dade recor
d ta em f ario-e. A campa-
nha va esterilizar o. p?rni-
icr.g.s maches por meio C.e
raio. gama i» ocuz dos por
UB ra: _o sot. pos. Os insetos
não í.csr/io com n.-ntrama :a
di. tlvicad nem infecc ona-
.ut. ou morrerão em conse-
cu njia da irradação. Mas.
i uan.Go cruzarem com as fé-
rr.ra. nom a s larüL cem que

aílí- depôs tem evos iirateis,
não repiodut vo?. Es-a hancio
ir.i hares d- machos erter;líza
do e peram os c 3ntstas, em
c nro andr de trabalho, a f^i
minu çáo prcgrERSiva e extin-
cã. áa_. muriçocas r_a reg.ão

VITORIA SERA DO
MOSQUITO

V
Os tecn cos Co Depaitamen

to Nac onal de Eademias Ru-
ia s acham dificil consegu.r-
se cs a vitor a. Entendem
..ue o problema reside na fal
.a de ;an amentj na popu-
lação pouco instruída qu?
não cu da en. libertar-se oos
tocos do inseto, me mo quan
do pode. O combate requsr
estru çãj -_isten.at.ca e si-

mu.tãi-^a déíses focos, obje-
t \o cada vez mais distante.

i

Saneamento redes de e go-
tos enf m, é o que re:ov_.
pois o número de focos é
g and' cemais para ter com-
oat.do.

Não se dá dest no ad.qua-
do acs res duos domiciliares
e In-u trias. dejectos e águas
servic as. Outro grande pro-
b. i..a sãc as fossas mal fe-
chafas. Urr-a" única'"foaea é
capaz de inf estai" ¦ urii tjuar-
tei:ão cem nuvens voadoras
e baru.hcntas do teir vel mos
C.U.tC. .am-.-jAt^i

Cá

i' v.

b

,ON'K - í I1TJ

n >t: tia .. i.H«» •«¦

I.NHA »«• tt-.í A^ fAflA
KLFTROnOvfFSTICOS

MlVâlN 4»l/,0\â>

CANTO
DOS POETAI

' • i ' . . X'«_ ' -^m.
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Mulheres Fatai
Seleção c notas de EDMUNDO LVS

PiLA GLORIA DE FL0RB1

mMÊk. *¦.?! ¦_:.¦,._. JBb. j*. mtH. M'iPertencem ao Passa
Helena de Tróia, a formo

sa grega/ mulher fatal, cau-
saepra da Guerra de Tróia,
se* entrasse hoje para um
concurso de beleza, não che
garia a finalista. Mata Ha-
ri, a baüarina-espiã da Pri-
meira Guerra Mundial, não
ganhar'à hoje nem para o
caffJ. Tipos fascinantes do
oa?sado. figuras femininas
tais como as mulheres irrfor
tdMzaas dpor Rubens, rece-
berlam conse'h0s para in!-
ciarem, imediatamente, um
refrime pava emagrecer

Jovens bonitas, que fi7è-
ram re's perder a cabeça,
causaram a derrubada «i°
;mr>_rioR e numerosas fHté"-
trofes fin«nce5rr.s enfim, a
célebre "mii'hpr fn^nl". ho.
ienão tem expressão nenhu
ma.

ARTISTAS - - ';

f>^« nc qtr.7(ic d<-> ^fí-íorrii

nr*c>Trv^oç cn^vp »',f»f»1}->p s ijriT-1*^^
>**. tr*Tir.o •wn'i'nif«,v'íS hniiii.
"ho pyn Ton+í'. di» rir-1'tie~,4n't
T,OUrvoc Hp nf.-v.rq tv.,r c-no •fimr^

f*-' eriinré" rtr. ne-xj^e fíp }*.•{*_

f-q o —*_j r> "f" **i r^O T"^'!*"1 ^ ^ «o
P^tllC" *"* trtrtat^.ry f%T***t**m f*n *m»*i

r* n ryrfmf^t/Jr. o^nr r"*T - í rr' H -» o h
l,víiTl^** n^o V^^io f1 eraam** r-r*. _
p^piS*'* r>i-r- ir)fn1irr;n'. r ¦**-

o,i»rq<; B^^nr^OSaS f-rrn .«_
rliz''. r>-> ^po^a

P'>"l'lintir'r,"1 p."-.r* r,.
"«%i*r.*"r-.- r*. rattÇi A *-t y-v^»'' 1-*f»*»

r~tr.tr. tt., t rAt-frr' r\ f !---,

<^r» O**4*** rr-ijmnm-y rtlr* r'-~ »~fmqp — - f

*-'f*<-.e- f?p rrj^H ^n
*m ictr. t. "

femininos, o que é natural.
A moda está rnais onteressa^..;
ca'nás mulheres magras,
eBportivas. Entíetanto, de-
vem saber usar, com classe,
tanto um "short\ como pan
talonas de luxo ou um ves-
tido curto de baile ou coque-
tel. A mulher esportiva su-
per aa muiher fatal; tem es
porti vidade maior pós de la
do, em deíünitivo, os olhares
•dè morn r". Usar jó as,
mas u^a também < oir res,
brincos e >u!seiias espaciais
Tira vantagem òá pintura.
mas já não é um quadro vi-
vo". A3 boquinhas em for-
mato de roca. agora sn têm
praça nas bo^ecas-brinque-
dos de plásticos.

EXEMPLOS
A nova primeira dama da

França, esposa do presiden-
te Porr.p dou se vts'e na úl-
(ima mode,; mas é prática,
prat ca esporte, anda a pé.
é moderna, esclarecda.

Jacque ine Kennedy boni-
ta, porém aponto que nunca
desfechou um "o har fatal".

Farah Díba. esposa nome.
ro três do Xainxá do Irã a
romântica Perdia c."is Mil e
Uma Noites foi estudante
em Paris, antes de ser rai-
•ha. E ccnquHoú Re#r Pah
levi dev'co, iu-tamente. à
sua simplic dade.

Temos no Brns l*c'iaturas
espetaculares, mr i»*< o'h'>'--
mos pela rua. As fcn*aíUe_ri-

nhas tanto vettem botas de
couro até as covas, como
usam bkjHfr s e suéter jus-
los. A marquesa de £-antf>5.
que viveu no secu'o paásado.
t:, a nossa ver, um tom exem
p'o de mulher f'.tal o Bra-
sil Atraente sem beleza,
conruisiou o maor "prato"
da (Ipoca o supermúlheíen-
go senhor nm Pedro Pri-
m°'fc Prrém rpi^etimos,
¦O eópatra. súperfatal, hfrfe
estaca cm mius ençóis. Ao
contrir'n votamos pelas mu
lberes c7e hoje. Magras ou
gordas têm cérebro que. em
peral r^"- é vm f>impi.tad«rf>"
eletrôn'cn .. Enf rh. isto é
outro assunto. pac:e"te? 

'ei-
tores.

Já anunciamos no numero passaõo o concur-
sò em hjiueiu.gem ao cinqüentenário poético de
i'iOxbe«i Ei.p-inã_. O regulamento dò concurso é o
.egiinie x — O JORNAL FE-vlININO,.cam jót fim
.. g oiificar a maior poetisa portuguesa; instituiu
um concuiòo de sonetos, comemorativo dd 50.° ani-
versário tío lançamento do seu primeira \ijT04 em
ijlê "Livro de Mágoas". 2-— O certame se desti-
na a po8t «s brasileiros e portugueses e cada poeta
pedera mandar um ou mais sonetos;:-*— OS sone-

..t-g^dfçfci-ãi ser em decassílabos, neles usada$ ri-
írtai. de. qualquer soneto da poetisa; 4 — Obri^atò-
riirÈertfe cantarão o gênio, os infortúnios de,Flor-

~t)êl3P louvando seus versos, lembrando seus moti-
ves preferidos, as paisagens que ela amou,- etc,
qualquer tema que lembre nitidamente a gioriosa
Princesa Desalento; 5 — O concurso se'encerra no
penúltimo domingo de outubro, dia 19; o julga-
mento será em novsmbro e o resultado proclamado
em_ dezembro, aniversário da poetisa, dia oito, data
em qtle^tambáffrteirrífribu sua vida. .. .

Ajstm, estão convocados os sonetistas brasilei-
ro- e portugueses para a homenagem que vamos

r à in igrte musa do Alentejo.

h\

i:I

^^^P^tl
E' >!?ie Pirüs- aipins sonetos da gloriosa "Rainha do

ncr.ètòT*
i

*?

DÊ MAIS VALOR AO SEU DINHEIRO!

COMPRE EM SOTECO
PNEUS OUE DURAM MAIS:

IGANTES 3T GOODYEARA
b

• í ". -*¦ • f ¦

*>'*m u.v

mar-ü
mtsrvma

t ¦"¦¦'¦ m

1*. r.lr*r\ T^*"*-
*-»¦>¦> ? r^ r* r\ r^C1 *riri r. —

r-m-r. « *-""*c ftrt c- " -1 r. /*0*~*¦»'*• o I

-p"ro "ni co*" Hl>li'"lf'" fr«.or.l
ra rn m^so >Tn »»n rw^^cete
fó erarf-eapMtrt pr«'«>* ""Tl oV,í

ripTlnb^s l*(a ^'""-''^b'' M'''
tas vezes. r««íí»w<" n 7

t^-.-r.*' prn

i^irip:ra õp
r. \^ r\ *\ C.Ç*

.
1 lat» dp Creme de Leite »>~t';

-icr'_r, <-.-•• t no^ a'p)j,-,<;
"vp qo ^ouidificíd^r;

o apúcar e as ge-

Pe:xe a o-elitinq im^lecer n
minutos: irnt" ¦ iir*« avente r
Mp^ue-o. iunte o chocobte. o Nesc»ré
m*s e deive biter hem Arrp^cprtp o <rôio o nor ú"o rrpmp de 'eit^- t",ntimic «-«t*"-**" «it* ove n c«io ficu.o" -inir.-mrntp ^p.-ro-.f.n rc<p(*e em tacn- c leve ao re-
f—>rr-d^r nr>r 10 HfimutOS.

Ppndimentn: 8 ta^as.

—oOo—

SORVETE OtEMOSO DE NESCAU
' vieira (chá. de leite
i ..-•w„,TS fsopa) de Nescau

. .3 gemasi .rf-,.,-.^ (f»>ifl. r^si de apúcar
; • *^iv,enes .chá) che5p« de anruta

j vi- ap Crerte de Leite Nestié
3 claras em neve

pPrwç) h íojte e í""*^ n v'^cp,5ii: b"*-q 'unto^ as ce.
,n.- o"ii""f e »wnit!" +~m rinhrnr n V^IlirriP _Af»»-o<!í>pri_
tra -> +*r**r,,' ~-lir-r*te p lpl'0 ü Q fO^O ba.VO mPXPTldl D"""'
afimamagí* (nji" do'vp fp^"^pr^ ^prpçppnte n P"Pme de
Toi*" t* r,nr 'e'ft*rmtt nicH-p ípvpmpnte a<s claras.

T vp nn p"»>í-"i"H"i' w«w 3 boras e rpmeva o sorvete
de TT! em quando com um garfo para que ge'e por i?ual

Rendimento: 3 porções.

*-. r* ""V»oí *-*o-^ rifl-

•"¦ii{Tnpc o«^n,*','v'iÍ

iii-v. tfPTn'1'1
.VnV>"c Jua^^o

r-r* lr* r*~r. r"o l'm,1C"ílT:*- P^^M-
ro'm«vto f>^ry) prirfpf Tr"^_
Ho'hi'' 'NT.ip""' O" p"ir>/^"<!
Hiin^ps Ho dpm0^ ri""""-
lhe Cavam de tn^o. fim**** -m
.nn4iS (ir* ya- íbantes afé o íp-
to e o caviar

ptur-PLOGTA
N""pa iamais. um func'1"1-

-•ioi->ór.n núb'iro nnr""'-ia »^rp
tpnd.-r Spr o am"" de "-no
nnlr."»- fntnl P1'" f-ryrrf-in
r*f> ni«c*-OTr<-» n.^ r'r-«r*' }J\0 T?'"-*o
tirv. ite mu'bp*- do oS+i.f"
r\rr'i"i cm *A-vnr»«c- <^o nn-
rrao-fyr. TTm n1v,or tmm*_ fm-
rN.'<»fH-.tp pilto^U"*-4" ""
m^mn tprr-«" eSv'cio-.""" ns
cofres bancar os Fu->s WA1-
pim p--im '¦"'¦'""'eninas. po-
rr-rr> car^simps.

Poderíamos fa^Pr um exa-
nstivo estudo social p econ^
mino a re=ne'fo de"te sune-
rado tino femurm Mas na-
ra p-ne abo^rec"»- "s le'tore,s
de Os Associados?

Qr-o*^rjç>nios p^enis, de
pppT-itn^r fi" i n<:,cr''"'T ° da
mulber mDlbo**oi. p""-t>p-
mente, havend ornais d ~n;-
dade nas re'ações huma-as-
Lao «-'.verses hoje cs t pos

V
te

•

ími

i - t- -__,_^ )»w.;!.''.... 'i'»1 {&?¦?>$£r&mzy*f-~3p.;!-: y*?a
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fiaria Ôàs Quimeras
?._ rii d-is Quimeras me chamou '' ' .
.'çiiém . Pelos castelos qne eu°er|iri;
Pias flores d'niro e aza! que a sol teci

uma tela de sonho que estalou.

'Iaria das Quimeras me ficou;
Ç in ci is na minh'alma adormeci
Aiis, quando despertei, nrni uma vi,-
Que da m.nh'a!ma, alguém, tudo levou!

Maria das Quimeras, qae fita' deste'
A< iióre-, d'otrn eazul que a sol' bofdaste,
...jj sonhos tresloucados que fizeste?

¦.. .ii .-

Pero' mundo, na vida, o qae e qae esperas?...
.*orde estão os beijos que sónliaste,

<i k das Quimeras, sem quimeras?

O seu nome já emprestava a triste cantora, alfo de
trágico: Florbeía D'A!ma Espanca. Um*-'' ff*r-t*_te, e-i-
panc^ad pela rajada agreste da vida, não resistiu a? ven-
.ava1 e sucumbiu cantando. ' -

Fl .rrela — sofreu e cantou como -.Thi*íij*m!" —
ANÍBAL MENDES

f

Fabricados com cordonéis Carcaça construída para Desenho especial para ga-
3T, exclusivos da Goodyear, suportar duros impactos, rantir o máximo de rendi-

peso por peso mais fortes resistirão tremendo calor mento nas mais di+ere.n*
que o aço. do asfalto e oferecer até condições de serviço!

3 vêze6 mais recaoaqens!

SOTECO
SOCIEDADE TÉCNICH E COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA.
Rua Marechal Deodoro, 144 - Manaus - Amazonas

Renúncia
.-.
V'ii.HtIi* ntbcidade oatrora eu pos
.-'ò tranqüilo crnvettto da Tristeza;
Ti jwrssa dia*, noites, seriípre présàV

O hos fechados, magras mãos em cruz...

Lá fora a lua, Satanás, seduz!
l>esdobra-sc em requintes de Beleza .
E como um beijo ardente a Natureza...
A ci...li., cela é como um rio de luz. . .

Fecha os teus olhos bem! Não vejas nada!
Empaiidcce mais! E, resignada,

. .. ml. os teus braços a uma cruz maior'

Gela ainda a mortalha que te encerra!
i « -it a '¦<¦.. de cinzas e de terra,

>_> ..i .-ha mocidade toda em flor!
"Por um dia glacial e monótono do mês de deaem-

bro — ' Soror Saudade" — com heroísmo è calma des-
pec'.iu-__e do mundo, sedenta e febril — para refugiar-se
na tumba, para a sua alma voar às regiões igno'as. onj
dc encontrasse esse idealismo cheio de seiva angéüca
que ela tanto e em vão. procurou na vida". —

ANÍBAL MENDES

A um moribundo
Não tenhas m do, não! Tranqüilamente
C mo adormece a noite pelo Outono,
^ccha os teus olhos, simples, docemente.

C mo à tarde, uma pomba que tem sono.

* cabeçi reclinada levemente
E os braços deixa-os ir ao abandan«>,
Como tembam, arfandn, ao sol-poente,
As asac de uma pomba que tem sono...

O que há deno^«!*, Penois?... O M< rt«« céu ?
T'm outro mundo? O eterno nada* D*"«?
l'm abismo? Um castigo? Uma guarida?
°u» 'mporta? Que te importa, ó moribundo?
— Seja o que fôr, será mr?hor «r « vjnd ¦!
íuda será melhor do que esta vid*!...

.
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v,; Kevelam-se pormenores da 1
tragédia em que perderam a vida,
it) Zambeze, Cento e Seis Pessoas.

-
-

na maioria militares
LOURENÇO MARQUES. 25 de coluna que o transporte

• ANI) — Só ontem pu^fc^am não ofereça risco que o pe-í^r ret rados ria* águas Zam 'o náo era excessivo e. até
dfrveres dos cento e seis de- que a embarcação já carre-
{•apa-ee dos no afundamento gara u mpeso superior. Vinte
do batelão que atravessarava minutos depois de in ciada
aquele rio. na tarefe de sa- a v agem o batelão começa-
bado, transportando uma co- va a meter agua. afundan-
lun» militar elguns civis, do-se rapidamente,
num total de centena e meia Dado o isolamento daquela
de pessoas. rea, os primei-los Socorre*

O relato da catástrofe foi foram prestados apenas por
feito por um dos sobrevivem quatro pescadores nativos, os
te*, o- sargento Silva no 'rmãos Campira o squais,
quartel de Mopeia — onde antes de mais nada. cuida-
todos foram recolhidos — ram de sa'var o maior nú-
quando a'i chegaram. vin- mero poss vel de vidas e de
dos de Lourenço Marques, o pretar assistência aos so-
governador geral de Moçam- breviventes.
bique ár. Baltazar Rebelo Para evitar que aleuns de-
de Sousa e o comandante les fo«sem vítimas de alg^dez
m'1'tar. general Costa Go- os pescadores não he^tamm
mes alem de outras entida- em ouemar algumas das .cuas
des. pa'hotas. trazendo os náu-

fm«»o' nara. lunto da' rri"m°s.
Uma co'una K.P*l»r aguar só d^po^ de «xincuida essa

4avn hava s'ls dj*s. ina crw^cão inc'»1 A. *nlva-
margem direita preto da menta va. qual pas^a^m ho
m1s«-fi-v da Chupanga a pos- *mq om nita com a' áeua' ''o
«ib lidade de embarca' no 7nmbP7e é oue o* pecado-
batelSo de Arrendo Pedrei- r»«r pvdfram d^er-s» a
ro ainda na fare fllral de •»r-,r,Mn nara «.lT^^m as
contruçáo e se mt*T sido vis ontorMadps
toriado pelo cap tão do por- o«.~,r o r»ronrWp--ri d-> bifp-
to do Ch tv.pi oue mqcr—f,e- iflo cc-nram-** ontr»» n Ho-a-
mçnt~ o proíb!ra de «-nt^ar
em serviço sem a i-a :ndis-
p-^save! autor zaçáo.

O proprietário rio bat°'So
tr^a D'»,'>m -íTiiid"' a~
aiiT«*r Ro iário Vm«ndanT

ns-pc-idos At*»1»»- rf"'- h"-c»s

pn i-rrr, fo 1im p-arf-j_^n tro-
oo rio nn is mmq *"4 p-n^T^n
OO rtr. rra "•"Oltn.fPm nT>Í'
sobreviventes.

Apo n lamentos
sobre pÜ ultrômar

4, EXPORTAÇÃO
l

l\~i£ la vai expo..ar ferro
para o Ingiav rra ond-, «i n-
ro de m -ões estará concluído

orni ;oito mTnera.eiri p ra
n-.vop de cm to». Idas — al
foi uma àas concluso s da v si
ta a Lua;, tia do sec« tário exe-
cuiivO do Ccnselho Nacional d
Exportação Britán ca G.
Brown e que fia Angola e-'-
íudar 86 possibilidades de in-
gles s naquela provínc a.

POVOAMENTO

Por iniciativa tía jun; a de
Povoamento d? Moça mb.que.
vão ser d v'di'ios em pa:c las
de 80 hectares para f raça. d^
agricul'.ore- c rea de 10 500
hectares de terras iiq dis'rito
de Cabo Delgado.

FERRO
Calcula-se m 200 m lhõsc d~

t^nela^a5 as re/ervas de ferro
sob a forma d magneti'' .
t-xi*'entes na re'"io d Mach-i
riva m distrito de M~çnmbi

ASSISTÊNCIA
Um va., o plano de ação r -

formaa. r na a sistênc a públi-
ca m Moçamb.que vai ser
levado a cabo pela Comi sã:>
Prcvinc ai cujo na^cime^o da
ta 1 1908. orçando h: je as
Ma- receitas-d-spesa.. mon-
tan. ^s que «.sc Iam p los 30
mi l.õ_ d- escudos anuais.

ENERGIA ELÉTRICA.

O aprovei.am nto hid.-oéé-
tric e h-drcagrícola do ro
Lunen em Angola va car mo
t vo a impor ames r 3! ?a õej.
No e*ou ms já elaborado e que
foi aprrvadc pa a o a- rovei-
tamento rrd-ául co ? mor;an-
te d Calueçu figuram vár Oi
aprovr'tamrnt_« hidroelé rie s
hidrosgríf oias e pecuár os. Em
segu-mento a esce t.-abalho e
ccnole ando, portanto 0 estudo
geral da bac;a do Cunene fo
reaPza^o 0 es''do do tr ço
emprr-ndirto entr° CaV «"qu;
e a foi n* qual f:c^u pr vista
a o ¦' 5o d'" rma tér'- a.

,- - _yi ^pr-s _

Apenas 57 sobreviventes da

tragédia ocornda no Rio 7ambeze
LOIfRENÇO MARQT^S —

íANli — D s 163 hom°ss
oue s-1 enoontravam a bo^do
^ biteião qu^ 9" afurp^u

an atravessar oro Z"mbez?
na tarV h» 21 do Junhi —
151 m!,:tar«»s ** 12 cv'*- —
foram dariw. dpf!n t:v«,mrnte
eco d^apa^c-Mos 106 dos
qu-ls 101 mi'lta'-e';.

r>~ icmps da<; vít mast e
do^ S7 mt.—r Tridç> fo^m
orit^m tornados pubu cos.
enona->to pro^s^-gir^m na
área do desastre <jon idera-

do o mais grave ', f~ria a
hi^t^ria de Moçar-b que as
oprrações de procura de ca-
dàvres e de recolha das va
turas.

São gerais em trda a p_o-
vmeia as manlf"ctíicões d°
'uto mot vada.s pela catá^tro
fe. bom como ac do preço
devido a ação dos ouat~o
pecadores nativos — os ir-
mãos Campira — qup so?i-
nho.s <-i'av-ri>m "-as dp um
terço dos robrevivntes.

Não podem candidatar-se a

Dep. os Sacerdotes Portugueses
LISBOA «ANI.— Os íacer-

detes portugueses não serão
autorizades a cand datarem-
se a deputados segundo deci
diu o BpiscopiWo metropol -
tano na sua A^embleia Pie-
narla que e t ve reun da
ero Kit ma.

Em nota distr buida aos
órgãos da Informação a Cm
ferenca EDiscopa! informa
hávr toma'io aquela dec<sãj
"a^enriesdo a que a opinião
púb ca sp rev°la cada vez
«maV «enc bUis*a<Ta aos valo-
res d» *eneão e 'ndepenrien-
cia p'llt'ca do clero — atra-
vés do cual a Igreja é mni«
geralmente v sta e ju'gada
— e oue o cl"1"" s enão deve
^'ocar em s;t'iação que pos-
p« prer'ri;car a su'' primor-
dia' fiir<*-si d° Drrc p'o d"
uni''«de r-< comuniriades de

¦té*m»i
Os Bi pos af.rmam «e^ta-

rem Certos de que se encon-
farão nos membros do lai-
cado católico oue verem a
ser eleito*, independestemen-

jfi. f ft-M. :-.

te das suas opções políticas.
os porta-vozes do pentamn-
to cristão que deve informar
as soluções concretas dos
problemas nacioras».

A nota. manifesta o regos-
io do EpiscoDado p<>la desi-
çr.ação do Senhor D Anto-
nio Ribeiro para B'po do
apostolado rios lo gos no Pa-
trarca^o de Licboa e peo re
gresso . Portueal do B soo
do Porto. Senhor D. Anto-
nio P«"-reira Gomees. o oualacre»cesta — part cipou*á na assembléia reunida era
Fát;ma.

A assemble!a ecunou-se
ten bem de varo= problpmas
reiac onados com a atualiza-
ção ria liturgia

P ron decidido — hp açor-
do com a m°sm<. mformaono

que o Eo:sc^pn^o po^tu-
e.,ó<. este.-» rrnrprenta Vi no
prox mo Sínodo d"« B! pos
em Roma no Outubro p^la
Cardeal Patr arca d eLifb^a.
Per hor d. Manuel Gonçalves
Cerejeira,

f*
¦' 
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i— m— — r _ii 4.M-» Mmm mmtm __,______m.m -Mh«_fc. ^m m

seus resultados
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Organização de FERNANDO SOARES

Atribuídos os Prêmios
-. ¦ ¦—

Literários e Artístico yj
LISBOA (AND — O *Prè-

mio Camões» in.ctitudo pela
Secretaria de Estado de In-
formação e Tursmo para a
obra de um lusóf.lo estran-
gero que mehor apresente
aspectos da cultura portai-
guesa. foi atribuiío ,ex-aequo
a dois cientistas: o norte-
americano Robert Smith, pro
fessor de H «tor a ^a Artp
na Unvers dade de Penci"va-
na F 'arielfia e o austr'aco
Gunther Hammann antigo
prcfrssor da Un versidade de
V era.

O pr nriro eccroveu srbr?
"A Arte de Portugal' e o se-
E^ndo sobre A enfr~c'a ^o
H"m f-ri^ Sul ra H: tona
da Europa '.

No a meço em que forarr.
pr^aindo* os v nce 'nres dos
prenYos lt-^rarios e a'tsticos
ria Secretaria de Estado ria
Informação e Tur smo on-
'em r a! zario o secretario de
E taric dr Morpirn Bapts-
ta ref°r u-ce preesamente.
a c rcunstancia rie te~m
.nar<T'()n doi- croncorr- nt°s

ao ,Prem;o Camõ s a pro-
vocar^m a indecisão do :úTi
na sua at-ibu çã" ''ev' v à
g"anri- vai a dgt obras apre-
sentadas e louvou a d^esão
por fim tomada POmâ deran
''oa m^ihor atitude ""ara a
?ii"sa d-tào ovo ".an*o o
ttr~t Robert Sm tli como o
prof Gunther Hammann.
d'fur.d:ndo o pr^m° ro o~ va
lo*"Ds art;st co^ p""^rguer;es p
^pfen^en^o o s-,gu"«io cm
rigor cenr f:co e jt bidsde.
as prioridade1 por*u£nic"a"
na' deccrbp-ta- do*, ano-
ou n-mos deram anip''Xi^=
a va'ores qup 'p «ab0 per*ts*\
e"rein-nr>s m°s qup ?lgunc
oõeni em duv;da .

OUTROS PREMIADOS

O dr. Mr>-p>a BaDt sta r°
ff"-in_c.-> tan-b-n^ ap prrf
P»v-a'^o d-s Santo- — a
p'.ott> f0j atr bu rio o *p-emif>
Nacional de Cutura pelo

conjunto ria sua obra — de-
ginanefo-o como verdade!ro
«Príncipe do Renascimento,
pela inteligência pe'a capa-
cidade de entender e. sobre-
tudo. pela capacidade de co-
mrnicar o seu sab^r a sua
cultura e o seu pensamento
dp human sta insgne».

D* entre os outros prêmios
Bt"V-..idos p>ela Secretar a rie
Estado destacam-se o "Pfe-
m o Ocidente» ao dr. Fran-
r^»» Cs°'ro p^lo se.i 1'vro

Santo Antonio de iLsboa —
^•i-odiirão ao estudo da obra
antoniana^ o "Prêmio Na-
c;onai de Historia' ao rir.
'"•"¦"n .fhuouerque a"tor
H° "O poder po1 Fe* no R"-
r»-f wtit'» oorti'g'-ês" e o
-Prcmlo Nac oral rie Fn"'o»
«o *r. Manuel *e Oliveira
Pulauefo. mi" e«orovou u""!

n'ob'pmat'ca dn tr°eod'a co
focaria-. Os p^e^rio' do P~e-
• :a p ^n |twt«"»|'c« f nm
^tr^iii-T^c i» u ct:varr,pr,t° a
V)<*rr,f,^r.n OuPd,:,As ("Pp"s'!|5
F-rr'h das^l ° a João de
A-auio Co<-^"ia C-Horn sVi-
pa«0 e o P-em o Afon-o JO
¦Braf^noa' i.toTia ;«mo. foi
c"oo-fii''o a Wnnn R"oha rio
"ptn«"t "O T) pr-> T»4"p-*l'r"

pcor°vil np»q pr<"'o ;n-nol cô

brp a gruerra em Moçambi-
o..°^_

T-pfrrjl » rt 13- ^-~^lf. -J- V1*-./»'1_

mammm^ f0\ parn Pai^O Re-
nato.

Pm r":-ort-q "VrerniQ
¦pt>7 rToç P".o^ (o\irtc>c me-

P 'tiPc n^lq ~u'a K-ra-
rmitr-* do Tpí.1 ví.* r Afo"'0
T*.-.*p"hr. n<; t)rP*^ÍOc ríp iyj-n_.
t.-.ra- an, .r, n çjp M(.l(,-r p0
tr,rr-r.f r, . fr.r^rf^ g,,^,^^^ _^

To.-rq S^VP^a1 ° "o rAonj'-'iT¦»/ron^ec pc rpstante9 não
fort.v. atribuídos.

Poe n't mo f-fen "n'm-
o''flrios C povoe ti^"'nrp« -Io
Prêmio de Interpretação Mu

VMM

NOTÍCIAS DE ANGOLA
LUANDA <ANI) — Vai co-

meçar em breve i func onar
em Luanda a esc da de t na-
da a prepaiação de homens
do mar. dentro fe evoluiCos
mo des tecnológicos — anun-
ciou o comandante Gonzagja
ReLs presidente do Instituto
de Pescas tíe Angola O Cen
tro de Instrução Prof ssional
da Pesca f cará na Ilha de
Luar.ada junto ao car- do
carvão, e já está a ser cens-
truido.

O — Foram programados
para o periodo 1968-73 invés-
timentos em Ango'a o'ie at;n
gem cerca de 15 m lhões de
contos» — assinala o matu-
tino luandense "O C mere o
ao fazer a analise do valor
bruto da produção indu^tral
da província no prime ro se-
mestre do ano passario Os
totas afligidos paqueV pe-
rrnio — sublinha o io^na' —
estimam-ó.e em 857.722 cn-
to« quanto as industr'°s ex-
trativas e em 2 033 340 con-
tos ouanto as idustrias trans-
formadores.

O — Luanda "a* s*-" do-
tara «xim um estado rna te
rá capac-darie p*ria vín^ **
cinco ml espectad^en nor
nieiativa da Asscciaçãn Dis-

tr tal de Futobol. A rifr°r<v-,
ria a«coc!ação que já obfeve
autorização do m.mscipio na-
ra a loca'ização <"fc estacío
p*raii*aiN os contate com ac
entidades oficia:s com vista
à concretização do empreen»-
dimento num futuro próximo.

O — Vai ser emitido um

selo comemorativo rio v g°si-
mo quarto campeonato mun-
dial ds classe «Snipes * que

se real za na Baia de Luan-
da de 23 de Outubro a 3 do
de Novembro. No da ria
inauguração do «?ampeonato,
coicmdodo com o primeiro
dia de circulação desse selo.
haverá um carimbo especial
que será aposto em toda a
correspondenc a expedida pelo
posto a montar na "Casa do
Desportista > onde funoona-
rá também um po-to inior-
ma tivo.

O — Apenas os hr/té^ Ritz
e Estoril-Sol. na metrópole
serão ma'ores do que o hotel
— a n^a se mnome — cuia
construção já eomecru na
rua d° Luis de Csmôc. em
Tii'anda o ona' terá onze an
riares e duzentos quartos e
ficará encmari0 por um res-
taurante. com revest m°nto
de vfdro rie dio'1'1 a p^cne--
c;onar uma vsão completa
ria Baia de LuirMa O edi-
fico está orçndo em trJn^a
mil conto' — segundo 'n^o--
"""•0o- d° nr. rr0r preprie-
tários do futuro hotel.

O — A dirpoãO dn fia' rio
Soort ng ci.'b° rip P-rtugal
pm L"8nria d\-gv' um conv'
te aouele clube nara a '•eali-
zacão dp um ioero Pntro as
suas equioes do hon-a« d°
futebol po pe+á^V» dos Co-
"íieiros em Luanda nn « la
13 d° Agosto aDrovp tando
a viagpm da turma mptropo-
1 tana à Lourenço Marques.

sical "Guilhermina Sugia
(exaequo' a Augosto Damel
Guerreiro e Helena Pina Ma
níque» e rios «Prem os Na-
c.ona s de Pintura (O.l Tei-

xeira Lopes e Justino Alves),
de Cerâmica (Maro Ferreira
da S Iva) e de Joalheria e
Esmalte (Jorge Mealha e Al-
berto Gonfllho).

. 
'r 
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Flogios á Ilha da Madeira na

Imprensa Norte-Americana

NOVA YORK «ANI. — A
Made^ tem sido o orgu-

ho de Portugal de há mui-
if. ó - ot a eta paite. Esta
encanta<-'o~a ilha do At'ant->co
ganhru p- mt- ro ían.í no Sé-
cu'o XVII m rcê Hos sous
v>nhos e mas tarde nos
tpmno- da Ra -'hi Vitor a.
tornou-se cé'ebre como esta-
cão ri» :nverno a tament"* pro
vetaM para a saúde H-^j.e
«¦rn dia a Ma^ei^a con~erva
a.-nela tr^onlida*" d" ou°
sempre u^ufru''. e t-an for-
'» em 'oca' d0"1 np a pas<-or
fó-«as em ou"lPU^r «lt"-a do
pt"i rurna t"rr» mie não ro
nh^ce n»m o Tnve"no m* wl-
^o pojn o ca'o* py-oc «v^ do
Verflo" — obcrrva D ck H-ff-
rnsn num a*"t _rn ri» cf'"iii
o rr *a nnb'icarip no "The
H~'"-*on Post» .

r-i o. mn £ -, -r'*vio:ro ""o-
*-:.-_-» ~ilf_ ]py0 q \r <:'•*¦ ft*- 0 ^/fq -

dera> — lê-se e"t-et*nto

no -Record» de Sarcox-e
Mortara. — "F:ntos e fores

-i-a-e c"br rem e te pequeno
r> -t "o At antico que ainda
não foi estragada p^los turís
*as n maior parte cos qua

°ru ,^ rtM-*«t-T--á, da Fran-
^a s da A'emanha».

**p-r;n Wr:ght num art;g«"
rip couna oue o Satandar^
**i«*í d" N"va B^riford pu
h i-o «pm po ^ntanto uma
ra*'--»n nm *ar>to ou quanto¦" f—>*"te: H-i um c^rto mA
-10 pn. continu".'- a 'elec'0-
**+r n h«v"'á «<"np-e uyp m"
r-ttrie \iara r^- V *áres poi'>""«"'"¦»c. To'a-'<», mim
ra-ltraçlr, or) 'f, f. f,,- .,,,, (nt|M-
r>ooíorai çp r^fff a tT-na*- nm-
Hoc m"'* rmdp-i^^is intfus-
tj-c. ó oc. o-ho o»-contrt
"ma 7~na ti^s^ci a deci'
ng- pm or*mnt^t*Ami*q mas
tq' p a-Zr. Var, o-^- da O Ca" O'a Ma'eira>N.

Por ANTONIO MARIA ZOR&U
(Diretor da ANI)

LISBOA — Por dezesseis votos contra dois (que ío-
ram os aos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, e, coo}
três aostençòes (entre as quais a de um pais africano',
que e a Costa do Marfim) a Comissão de Desço ioniza-
çao da-_ Nações Unidas (também conhecida por 

"Comis-
não dos Vinte e Quatro", embora a saida da Nova Zelãa-
dia a tenha reduzido a ser apenas dos "Vinte e Tree**)
e votou há quatro dias, em Nova York, mais uma mo-
ção antiportuguesa.

Eu estou a ouvir daqui a pergunta que semelhante
introito motivará, provavelmente, a muitos dos_ leitores
cQue tem isso de novo?" e desde já lhes dou toda
a razão. Não há, de faeto, nada de novo, nem nos ter-
mos da resolução em causa, nem no processo da sua pro-
posi tura e da sua aprovação; os termos são os mp^op
de sempre: parte-se do principio de que a luta cont_ra
o terrorismo na África portuguesa é sustentada pela .
OTAN, pede-se a todos os países e a todas as organiza,
ções financeiras internacionais que submetam Port'
a boicotagem completa e implacável e exige-se a P«
gal que se retire, sem mais demora, do continente
cano; o processo é, por igual, a monótona, inevitável re-
petição de um mecanismo eleitoral com que as grandes
potências vão iludindo o resto do mundo, e satisfazendo
aos Estados recém-nascidos o seu devorador apetite de in-
tervenientes na marcha dos acontecimentos Internado- i
nais. Cy

Nem sequer há nada de novo na atitude tomada pe-
los únicos representantes das grandes potências na C
mi são de Descolonização; o norte-americano e o brita-
nico classificaram de "irrealistas" e de "inaceitáveis^ o^
termos do projeto de resolução, e não só por uma quês-
tão de bom senso, mas também porque, desde há muito.
estão em permanente desacordo com tudo o que faz ou
que projeta a comissão a que pertencem e a tal ponto
que se recusaram a acompanhar os seus colegas r.a re-
cente excursão que os "Vinte e Quatro" levaram a eXeíAr
desde Kinshasa a Dar-es-Salam, com escala por Lusáíu.
o russo, por seu turno, sabe tão bem como os outros qut
a resolução aprovada é "irrealista", que nunca como hò.»
foi tão favorável aos portugueses a evolução da políàick
ultramarina de Lisboa, que jamais atingiu tão baixa co.
ta^ão no mercado da opinião pública internacional o mi-
t^ dos "movimentos de libertação" da Africa ao Sul ao
San- mas que outra coisa poderia fazer o delegado de
Mocovo que não fosse hostilizar a OTAN e acicatar y19^
vmt vez contra o Ocidente os irresolutos, desorientados
cordi'tr>res dos Estados agricanos?

Pelo que toca a Portugal, o resultado da votação da'Comissão dos Vinte e Quatro era antecipadamente có-
nhpcido. e antecipadamente foi reduzido às suas 'u.stxs
nropor^ces quando a êle se referiu, na sua mais"Conversa em família", o prof. Marcello Caetano
verdar>e, a única questão que Portugal tem a põr ne,',
"-uttoln já não é a da legitimidade ou Ilegitimidade dj_^-esolucões da ONU acerca das suas províncias di Africa: f; «'m recomendar apenas que se comparem os d-ús tiro-
Tfim"'! — o do Governo português e o das N^cõe* UoL
das - - "e ver qual é o mais humano, qu*.l é o que à l"z çfás''"opc colhidas nas prematuras lndenendências africanas,¦tó, mo.- garantias às populacõe' nativas e à na* do mun--tr-- m-i comoaracão muitos têm feito nos últimos anos
_ a tfeio. mip resulta, afinal, a inutiMdfde completa dp to--•o- -.« ^pt-oincõp» 9n*lnor?"gr.p«:«><! na Comisão de Desço-'oni7a"ão ou em outras da ONU.

. .mi ¦'¦ rm - 
' L ..-*£ '

Jrvv. Companhia de Teatro partiu
para a Africa - representará

i

para os soldados

"Algarve, terra prometida" -

escreve o "Los Angeles Times"

NOVA YORK (AND —

- Quer para o adorador do
co. e para o fantasísta do
mar qu°r para o viaje nte
comum o Algarve é a terra
mtwut «a — escreve Jerry
Hulse num art go de uma co
'una publicado no "Los An-
geles Tme...

«A zona mais mer dkmal
de Portugal foi denom'nada
na Mngua árabe um outros
tempos de «Al Gharb-> o qu°
aueria dzer: a terra para
.'«n» — explca L. Hern
Junicr autor de um artigo
«'"'trário com varias fotogra-
f!as e oue a "Paim B'ach Li
fo publica. — «Hoie essa
rr.pt_.ri é o Algarvp uma m~-
ca para os \ra.'antes do e~-

col. Um acentuado sabor
mour sco caracteriza o povo
a?garv'o. o stu morio de vi-
da e a sua arqu t"tura=. A
amosfp.a é ali envolvente e
irebriante os céus pocsuem
uma luminos 'ta d"lntem>«a e
a pa sagem é muito colorida,
predominando os ton* verdes
e vermelhos, o branco das
paredes caiadas e o oiro da
areia que contrasta com as
agua' profundamente limpi-
das do mar.

E conciuu Hem Júnior:
«As pra as ao longo da costa
algavia conseguem manter a
sensação de d:stanc'a e de
Isolamento em part» «devido
aos seus rochedos e às suas
ba;as profundas como nas
praia» da «Qua^^-a da Al-
bufeira e da Rocha.

Em cada Parágrafo uma Noticia

LISBOA .ANI) — A "Me-
dalha de Ouroi. de Vila Tra-
ma de X ra com que o mu-
c cipio daquele conselho ri-
batejano qu s prestar home-
nagem ao Chefe de Estado
português foi ontem entre-
gue ao almirant0 Amer co
Thomaz. em cerimoma rea-
lizada no Palácio Nac ona!
de Belém.

O — Mais de do s n.M con-
tos de preiuizos causou um
incêndio nas in'talacõ°s da
C^mnanh a Potugue'a de
Perroleos em Mpfosinhos O
foeo — cuia «.rieem se des-
conhece mas au» se supõe
ter sido provocado por curto
c reu to — situou-sp nas con
dutas que c rcundam os de-
pontos de produto? inflama-
veis fazendo recear qu° as-
sumisse trágicas proporções.

O — A •.Marcha' ^a Mou-
raria foi cons;derada a me-
lhor que Lisboa e'te ano t°-
ve — ass m dec;diu um júrip'pecalmente constituído pa-
ra atribuir as prem'os às

Marchas" popu'ares que des
fi'aram na capital nas ves-
pera de Santo Anton:o e se
exbiram depoLs no Pavilhão
dos Desportos, Na classifica-

çâo seguiram-se à da Mou-
raria as "Marchas cie Car-
nide Aju^Oa, Madragoa e
Benfica.

í

O — Na volta à França em
b;c cleta ó português Joa-
quim Agostinho baixou para
o quinquagésimo sexto lugar

de classificação geral, a seis
m'nutos e vinte e cove se-
gundos do novo gu'a da cias-
sif cação geral que é o bel-
ga Julien Stevens.

O — Em Bsfau. a equipe
do Tênis Clube conquitou a
«Taça da Guiné» em futebol
ao vencer no terce ro jego
de repetição da f nal a equi
pp do Benfica de Bissau por
6-2.

O — A fim de participar
nas celebrações, do sexagési-
mo aniverrar o do Teatro
Munic oal do Rio de ane.ro.
encontra-se no Br8.'il o vo-
'inista português Va«oo Bar-
bosa oue dia 7 dá um con-
cf-rto naquela sala de espec-
táculos acomnanhado por
sua r mã a piamsta Grazi
Barbosa. Vasco Barbosa per-
tenoe a Osquestra Sinfônica
da Emissora Nacional e é
professor na Academia de San
ta cecil a, em Lisboa.

LT^BOA — (AND — A bor
do do Pr ncire Perfeito" sc-
tri't\ para Luanda a compa-
nh:a d^- Laura Alves. É a pri-
me'ra ve« que -e^q companh a
se deslica a Africa patrocínio
do Ministrérío do Ultramar e
da Secr ^aria de Estado da
Inf-rmaçáo e Turismo

Com Laura Alve* partiram
Rui de Carvalho A'da P nto.
Ang'la Ribeiro, Canto e Ca -
tro. Carlos José T lxeira. J~ão
Mota Joaquim Miranda. Ma-
nu~l Maria Tomás de Macedo
e Casco Morgado Júnior.

— En*retan*o a bordo do
«Funchal" seguiu para a 'iba
da Mad ira outra das compa-
nhiaç de empresário Va co
Morgado — a do Teatro Alegre

Const tu m-na Irene Isidro,
Hesr que San*ana. Costinha.
Maria Helena Hen rque San
tos. Lia Gama Anabela. Iusa
Durão. Artur Sem do e Ben-
jam'n Falcão.

E.ta companhia actuará
também nas cidades açoriasas
de Ponta Delgado e d Angra
do Hero!smo antes do s u re-
gresso a L^bca.

Repertório: O Amor 69"
• Aeora que é mMioná-rio".

Os Dir tos da Mulher" O
Men no da Mamão" e «Três
em Lua-de Mel".

Hos spectáculos de r°rão
organizados no Teatro Cap!tó-
1!^ pela Comranhla do Tea*ro
Nacional de D. Maria II (di-
rg-'da por Amélia Rey Cote.-
ço. a actriz Maria Dulce con-
tracena com Paiva Raposo na
cimed a franc so -O segundo
tiro", de Robert Thomas em
cujo elenco fguram também
Pedro Lamo' Var la e Bap-
ticta FTmandes.

Um nov0 filme português
teTá por titulo "Um Homem
na Praia". Realizador: Con.=-
tan*ir.o Esteves Est.re-
la: Madalena Iglesias.

A próxima revi-ta do
T?a*To Mara Vitorio inttu-
Ia-se Na Lua I que é bom",
Autores: Asibol Nazaré José
V ana e Eugênio Salvador. i

Anuncia-s paro breve a "

inauguração de mais um tea-
tr0 na p riferia de Lisboa —

o de Aglés.
Em Luanda a s, Escola de

Teatro de Angola", dirigida pe
lo actor Henrque Santos, le-
v-iu *\ cena a comédia «Trts
rapaz « e uma rapariga".

—Um grupo de amodor*s
levou à cana no Teatro M-
ca lense em Ponta Delgada.
^Ae prof cias do Bandorm",
de A'meida Garrett.

A temporada de nvemo'
do Teatro Exp-rim ntal de
Cascais (dirigido por Carie»
Avilêf) abrirá, revela o *Diá-
rio de Lisboa" com uma peça
de Natal'a Correia.

Em Lisboa o novo t atro
Mar'a Matos "starã concluMo
an*es do outono.

Os finaTstas do Lfe?u
de Far0 nsaiaram e vão re-
pres -ntar -O vaeabu^do d«AS
mãos d oiro". de Romeu Cor-
rela.

Por *ua vez os finalistas
do T.icou de L ir*a <ti<a'-m

O Desporto — Rei", também
de R".me*i Correia.

Madalena Igré^ias r ce-
beu — di7 O Século" — ut.
convit? para se exihlr no Ja-
pão.

A fim de participar no
.iuri do Quarto Concurso In-
fm^cional Líric<> de S. Carlos
dr. Carlos Duart* de Figuetre
do. ' \

Anton ;o Manuel Cou*o
Viana p a sun comoanhia d">-
rSo 'sp^v^éculos v^centonário
at ar livre em Alconh te.
S^^ibal e Alcácr do SfJ-
integrados nas com"moraçõ $
do ni^Tvt» do nascimento de
Manuel I.

Angola: a maior inhraestrutura

Educacional do T. Português

-W..-K .. I . "

LUANDA (ANI) — «Ango-
la terá em breve as maiores:r.fraeftruturas do setor edu-
cacional do puis» — afiromu
o dr. Pinheiro da Silva, se-
cretário prov ncial de Educa-
çâo de Angola, ao discursar
na cerimosia inaugural do
edlf cio-sede da direçáo pro-
vincai dos Senrços de Edu-
cação em Luanda que teve
a presença do governador-
gerai tenente-coronel .Stebb-
cho Vaz e de outras entinda-
des oficiais.

Neste novo edifício de seis

*_

andares, ficarão instalados *
diversos serviços ligados *o i
setor da educação. j

O dr. Armii,do Gonçalves,
diretor dos S°rviç:s de Edu-
cação, fez uxr.a anal se no
panorama escolar na provin-
cacia desde 1959 60. *A>T»n-
gendo to^os os g~aus de í*"
sino e salientando a proÉ*-
sto a atividade oflda! de-
senvolvida para proesrar <*r
responder as exígendas tr»
cente ditadas pelo au_ní**
na população escolar.
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O treinador Gaudêncio Me-
lo promoverá quatro estré ns
no quadro nacionaUnc., du-
rante a partida interestadual
de hoje, contra a Tuna Luso
Bras.leira, des ped da do time
paraense de nossas canchas
nesta temporada.

Peconil-, Varto, Marcelo «t
Damasceno sáo os novos va-
lores do time campeão da ci-
dade e lider do atual certa-
me, que a maior torcida do
Amazonas verá, logo mais.
no campo da Colina enfrenton
do o quadro paraense. Peco-
ni* atuará, na zaga central cm
lugar de Su'a. Varto será o
lateral esquerdo, çm aubsti-
tuiçáo a Téo que se recente
ainda de uma fratura co c*-
dão do pé. Marcelo — que
a nda é dúv'da — deverá jo-
gar na ponta direita. Esse
ogador que ve o do Pará, so-
íreu uma contusão no coletivo
tíe sexta feira mas será exa-
m nado hoje pela manhã.

Caso náo sea aprovado, Zezé
entrará pela ponta. Na pontaesquerda, «estreará Damasce-
no, que se revelou como au-
tent co craque no último co-letivo.
O TIME

Gaudêncio Melo confirmou
ontem pela manhã, a forma-
ção inicial do «mais querido»
para enfrentar a Tuna. Co-
meçará com:

Mariaivo Chiquinho. Pe-
con-k. Valdom'r0 reapairecen-
do e Varto Bel e Rolinha.
Marcelo ou Zezé, Raneel. Pre
tinho e Damasceno.

Aém de Téo, Sula e Mário

estáo fora de combate, poisnéo apresentam boas cOndl-
ções fiscas.

Oaudencio Melo liberou on-
tem à noite os atletas para'rem ao Cinema e noje, pelamanhã haveiÃ uma leve le-
creaçáo na sede da Saldanha
Mar-nho.
TUNA LUSO

Enio Silva, treinador da
Tuna Luso disse que seu ti-
me náo atuou bem contra o
Olímpico embora vencesse
partida, mas que mesmo as
sim manterá o mesmo qua-dro que iniciou o préllo oom
o "Tteatendão», ou seja:

_. , ._ mg-i'*., ,
BB . .- --

quatro
¦ -

Luso hoie
mut MM DOMEM!

órgão dos "DUKIOS ASSOCIADOS"

MANAUS, DOMINGO 27 DE JULHO DE 1969
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Ailton, Natal, Abel, Nonato
e Paulo Tavares, Antenor eValtinho. Edvar, Clésio, Má-
rio e Marcos.
RETR08PECTO

A Tuna Luso realizou até
aqui do's jogos: estreou contla

• m
?..,-

o Fast Clube,«quart afeita passada, perdendo por lxl. Na
últma setxa feira, enfrentou
o o.imp co e venceu pela mes
ma contagem. Hoe será o Jo-
go despedida porque a dele-
gação retmará segunda feira

"^^^^^^^^^^"•""¦¦^^¦" ^^^^mmm ¦ ii — -¦ mmmammmmma **m*i*i ,

Seleção de Paramaribo
" _>- fr-, .--ilUUO DCgUJJU» 1C1IH. -^

endas e Clubes Í°3a dia 13 em Manaus

PADIO ESPORTE E BARÉ
mmt

'Feto de Pele dançando,
irrita os dirigentes |

Bel reaparecera uo__e *
dro nacional!no, formando
meio de campo com Rol nha

"J/
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BOGOTÁ 26 «UPI. —
üma fotografia publicada ho-
je na rrímelra pág:na do JOR
NAL EL TIEMPO", onde
P lé aparece danando com
uma senhora colombiana nu-
ma discot ca" dt Bogo á
irritou os dir gentes da Sele-
çâo Bra-sjleira e fz a torcida
pensar que n m a concentra-
cão nem a disciplina ^os Joga
cor^s são táo rigorosas como
afrma-se. Aparte de.^-te pe-
qu n episódio, o treinamento
dos jogadores brasile_ro6 prós

.tegue normalmente e sua adap'ação a altura de Bogotá é
cada vr? m lhor na opinião do
treinador Jo&o Saldanha. A
foto. segundo o jornal foi ter
ça-fe-ra à noit- na discoteca
de La Mamut Apesar da in-

:tet neia da UPJ qm sab^r I
Iorque tenha sido permitida *
a sa da de P lé da concentra-
ção, os dirigentes da seleçáo
nada r velaram demonsTan-
do inclusive c rta irrigação
pela publicação da foto. Os
Jogadoras foram submetidos
ontem a treinamentos mais
sev tos e demostraram seu
estado de preparação atleti-
ca que insuperavel. porquanto
o fxam m?dico real'.aad0 on-
tem à note nenhum mostrou
sintomas de ressentimento em
s u físico. P lo contraria, se- *
gundo disee à UPI o treinador
Saldanha que todos encontram
-se em perfeitas condiçõ s,
inclusive Everaldo que chegou
a Brgo'á co mll^m dist nsáo
e Pele que sofreu de ca mbras
as primeiros dias.

Em 23 jogos com ingressos pagos, o campeonato —azonense de fut«6oí rendeu a soma bruta de NCrf .241 506,74, dando a média de renda por partida de ar>ró-xirnadamente NCr$ M>.500,00.O campeonato foi iniciado a 18 de Maio, com o joeoRio Negro e América. Temos, portanto, pouco mais dectois meses /e disputa e o Nacional lidera as arrecadaçõescomo alias acontece anualmente, enquanto o Sul Amé-rica vai na última posição.No Parque Amazonense foram disputados 9 ioeosc-m renda bruta de NCr* 110.975,00.
n-tti?* CKUl?a'J14 Partidas foram disputadas com arre-cadacao bruta de NCr$ 130.533,74.
Rm v^lor xrenda ?° atu£ü certame pertence ao jogo
NenM??a5 

Nacional, disputado dia 20 do corrente, colNCr$ 47.112,00 e com 19.542 pagantes
ca rii™,';?°J rendf. es£ com ° )°«° Rodoviária e Améri-
^2 pagan?â0. 

"° * " de Junh°' COm NCr| 1-254'00 e

RENDAS E CLUBES

r.n<2S.Sd-1,ÍS-SSflsstonals «*™»_ até agora. _

tTSSW: ¦¦'¦¦' -a«
Olimpico Clube WW W.C. S'S2Sao Raimundo 2-S5S
Fast Clube  ?v J6 60631
América . •'• 15-854,94
Rodoviária- 13.606,01
Sul Améífcá" 12.245.88^* 11.397,60

dovi?riaS iefííSS 
Snlíe^érÍCa' 

H0 ^^^do e Ro.
Pai^sanduqe iS SoP Sm ^ ^ 

temp0radas ~
fixas não IncSSi^aíiíS; ,Í£2 

à SUa Conta cote^

O empresário Prancsco Mei
reles, acertou defini ti vam n-
te sexta-f:ira( com os diri-
gentes do NaclonahíT.', a t:m
porada da seleção de Paroma
ribo, para o próximo mês em
Manaus, estandl primeiramen
te previsto um único Jogo no
da 131 com a finalidade do
«Mais Querido", angariar fun
doe petta. sua viagem ao Ma-
.«'anã, marcada para o dia
19.

Estado — O confrade Car-
los Estado retornou ontem
à Belém, devendo através de
telegrama, confirmar com os
dirigentes' de Paramaribo a
temporada em Manaus, creden

ciado que foi pelo conhecido
empresário.

Viag.m — A delegação da
seleção sairá de Paramaribo
no dia 10 (domingo), pela Pan
-American^ devendo pernoi-
tar em B lém, viajando ter-
ça-feira para Manaus.

Datas — A PAF ravia con-
cedida duas datas para o Na-
cional realizar amistosos, com
vistas a sua viagem ao Rio.
Os dias primeiramente eram
6 e 13 ou 14. No entanto fbi
invertido, ficando 13 e 15.

O Nacional fará somente
tima partida segundo confirm-
maram s:us dirigentes no
dia 13, podendo outro" dube
local, enfrentar a seleçfio no

dia 15.

TUNA AMANHA t
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IO BARÉ

A delegação da Tuna Lum>
Brasil-ira, que empreendeu
ligeira temporada e mnossos
gramados d 3 jogos, fazendo
o úl'imo hoje á tarde diante
do Nacional FC, retornará a
B lém, amanhã, segundo con-
firmou o empresário Franc-sc
co Meireles.

A umporad» que foi patro-
cinada conJt_ntamente p.lo
Ol.ojiico e Sul América não-,eve «• sucesso finai .tiro d-s-
i-Vafc pois * equipe para-
e-.«e foi logo batici na es-
mtm peja pe j Fast w ubt,
por 2x1, reabüitando-se entre
tanto sexta-feira, ao devolver
o m.smo escore ao Oi.nipíco
Clube.

O empresário Francisco Mei
reles> retonará também ama
nhã. dev.ndo 0 voltar a Ma«
naus, no prcx.mo mês Junta-
mentemente com a delegação
da seleção d_* Paramaribo.

xmm*-se?v.-:<.:->---4Si>Ã>*;

Taça Eficiência

Pretinho artilheiro do campeo-
nato iy»ss»do. uma vez maisl
comandará o ataque naciona-l

lino

O Nacional Futebol Clube
alem de liderar os certam>is
de prof iísionais e Juv|n s,
também (caminha na frente
da Taça Eficienc a da FAF,
e na Taça Artlharia. da
ACLEA O "Leão tem como
seu mais sério persegudor no
troféu da FAF, a equipe do
Fa<-t Clube com quem salda-
rá seu últ;mo compromisso do
turno no próximo da 10.

A situação do s oito dubes
após o jogo de sexta feira en
tre São Ra: mundo e Rodovia
na ficou assim:

Nac onal .. .. .. 140 pontos
Fast Clube .... 120 »

Rio Negro 90
S Ra mundo .... 80
Olímpico r. .. .. 75
América 70
Rodoviária 65
S. América .. .." 40

TAÇA ARTILHARIA
Na Taça instituída

ACLEA a posição dos
clubes profissionais, é
Nacional 13 tentos
R o Negro 10 «
Fast Clube .... 7 «
S Raimundo .... 6 -st
Olimpico 5 «
América 5 c
Sul América .... 4 «
Rodoviária 2 «

pela
oito

esta:
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Jonas
contra

Os profissionais do Olimpico
e Sul América farão a partida
preliminar de hoje na Colina,
valendo pelo campeonato. Os
dois clubes, que patroc nam a
temporada da Tuna Luso náo
estáo em boa situação na ta-
bela de pontos, em consequen
cia de seus resultados negatl-
vos até aqui registrados. Um
e outro leva na sua bagagem
ses pontos negativos e o que
perder, hoje dará seu adeus
ao titulo máximo.

e Luizinho estream
o I remendaq hoje

NACIONAL
LIDERAM

SUL AMERICA

Oonzalito não poderá contar
ainda com J. Alves, contundi-
do e Silva, suspenso. Em com-
pensoçáo, ton dois ex-nac.ona-
Unos para estrear: Jonas e
Luizinho.

O time para ln'ciar o jogo de
hoje sairá com:

Garcia. Dias, Jonas, Cara-
murú e Henrique, Joãozinho e
Gonzaga Luis Darque Jul.ão,
Fiel e Luizinho.

E OLÍMPICO
OS JUVENIS

Mariaivo, goleiro titular
Nacional.

do

Valtinho
futebol a : ser;: bancário

_ ml m 1

preferiu jogar
É*^»-^ .-.-- f .Mt, l^. - .-r-.-.iç.^-
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Valter Feio Gonçalves blico aos do™<* ^4TP^:Valtinro é o atleta que foca- ne esporiiva do JORNAL uo
1-zamos 

'hoje nesta série de COMí-RCIO.
«portagem que daa_os a pú- Valtinho, como é conhecido

Cj
na intimidade ou na vida des
porti-ta. é paraense nato. E
foi no dia 12 de zembr0 d?
1941 que veio ao mundo, num
pequeno municpí.o «laqueL-
estado_ para pouco temp0 df-
pois -^eus pau.. Raimundo Gon
çalves e Juli ta Feio Gonçal-
ves juntamente com a fami-
lia. mudarem-se para Belém.

Chegado n sta cidade, 0 jo-
vem foi matriculado na "Es-
cola Técnica de Ciências e
LeU-as" onde tirou o ginásio
somp.eto, e pasmou a traba-
lhar como bancário.

FUTEBOL

No ano de 1956 com çou z.
No ano ^e 1956 começou a

demonstrar inclunação para o
fut boi, ingressando no .j-Ora
tório Festivo de Jurema", ver
dadeira escola de craques on-
de ficou até fins de 1959. No
início d= 60 o jovem foi con-
vidado para defender 0 ju-
venil do cClube do Remo" tor
nando-s? campeão. ficondo
v?ado pelos d mais dubes.

Valtinho não se empolgou
com as propos'as mirabolan-
tes. permanecendo nd ^Club^
do Remo" até fins d? 63.
Após muita luta contudo, al-
guns «Uretorss da «Tuna Lu-
so Brasileira", consfgp-ram
sua transferênda. porém ao
ingressar naquela agrenrac&o
foi obrigado a abandonar o
Jhtebol por incompatibüdad
de horário d bane em que tra
balhava, náo permitir que fi-
zesse os treinamentos exigido
pelo clube, e por esse motivo
ficou parado por todo este
ano.

VOLTA A JOGAR

No ano s guinte o trabalho
d© banco deu-lhe mais tem-

po, e com isso voltou ao seu
antigo clube, o Rtmcj, nde
para sua fei cidade, tmou-se
nos anos seguintes, (66 e 67)
bi-campeão sendo o artilhei-
r0 nos dois campeão sendo o
artilh.iro nos dois oompena-
ts. Em março de 68, o dire-
tor da Tuna Luso Brasileiro
sr. Ronaldo Passarinho foi
busca-lo par* defender seu
clube, e para satisfação e ale-

grta do CIMO», o Cfttbe foi
campeão 1-TWcto neste ano.

Suo maior alegi^ mesmo, foi
no m io deste campeonato,
ou seja, em 21 de setembro,
quando contraiu núpdas com
a senhorinha Cteide Gonçal-
ves da sodedade paraense.

RODOVIÁRIA

A vinda do craque paraen-
se.para o time da «Rodo", deu
-se por motivo de o dube j_a-
ra nse ter posto seu passe a
venda, e nepta altura, o clu-
be de Auréo Cid Botelho pr?-
csando de reforço, fz ir a B?
lém o seu rtyresmtante, sr.
José Ralol a fim de trazer o
jogador paro um periodo de
testes.

Assim foi feito. Valtinho. de-
monsfrando superioridade na
poe<ção, foi imediatamente
cqntratado ptla diretora, e
hojr é 0 homem titular que
comanda o ataque da Rodo-
viária. O seu contrato foi de
seis meses, recebendo NCr$. .
2.00^ (dois mil cruzeiros no-
vos)'de luvas, e mensali<-ade
de NCr$ 600,00 (seiscentoscruz«3iros novos.

Pelo campeonato de juvenis
á foram realizados 23 jogos e
a.y_>na.adcs 46 tentos, conforme
dados fornecidos pelo depar-
tamento especializado da FAF.

A colocação atual, por pon-
tos perddos, é esta:

Nacional ,. .. 2 ppOlimpico 3 pp
Past Clube 4 pp
Rio Negro 6 pp
Sáo Ram vindo' 6 ppAmérica 8 ppSul América 8 ppRodoviária 9 pp'
O São Raimundo tem o ata-

que mais positivo eto certame,
com 12 tentos, seguido de Na-
conal, com 8, Fast 7. Rodo-
viára 6. Olímpico 5, Rio Ne-
gro 4, América 3, e Sul Amé-
rica 1 tento.

Nacional e Olimpico tem a
defensiva menos vasada, até
agora, ambos com dois tentos

Seguem-se, Past 4, América.
São Raimundo e Rio Negro 6
Sul América 7, e Rodoviária
13 tentos.

Macaco, do Fast Clube e Ge
raldino, do Rio Negro, sáo os
principais artilhe,ros, amboe
com 4 goals, seguido de Grilo
do Nacional, José Augusto, da
Rodoviária e Valdecy, do São
Raimundo, todos com 3 tentos.

Luis Roberto da Cunha, com
5 atuações, foi o que mais api
tou no certame juvenil, segui-
do de Tardio Vasconcelos e
Jander Cabral, todos com 4
atuações.

.._
Para concluir o campeonato

de juvenis faltam os seguin-
tes jogos Ormpico x Sul Amé-
rica, Rio Negro x Sul Améri-
ca, Olmpico x América. Na-
cional x Fast e Sul América x
América.

OLÍMPICO
Pedrinho Rodrigues não de-

lineou ontem a equipe do Olim
pico para o encontro de hoje
porque todos os atletas que par
tidpmram da contenda de sex
ta fera. serão levados a revi-
são méritea hoje pela manhã.

Valdi^dos Anjos e Lincoln
deixaram o campo contra a
Tuna sofrendo caímbras, mas
não chebam a ser problemas
para o embate de logo mais.

O quadro mais provável pa
ra esfrentar o Sul Amér ca e
também garanfir ia. U-itei-la
posição no campeonato, é este:

Dari. Armando Lincoln,
Russo e Heraldo, Zequinha e
Tamiiton, Vandi. Manoelzi-
nho, Garcia e Valdir dos An-
jos.

f '*""., *

Zezé (foto) ponta direita na-
cional ino. está de sobreaviso.
Só entra se Marcelo — que
veio da Pará — não for con-

siderado apto.

Movietone

Números do Campeonato
PROFISSIONAIS
Nacional J" .. ...\. .. 3 ppPast e Rio Negro .. .. 4 ppOlimpico, América e 8.
América 6 ppSão Raimundo 7 ppRodoviária 10 ppATAQUES POSITIVOS
Nadonal 13 tentos
Rio Negro 10 «
Past Clube ...... 7 «
São Ra mundo .... 6
América  .. 5
Olimpico 5
8ul Amélica 4 *
Rodov<áF'a 2 s
DEFE8AS V ASADAS
Báo Raimundo .. .. 10 bolas
Rodoviária 8
América g
Rio .Negro 7
Olímpico 6 "
Fast Clube 5 «
Sul América 5 "
Nacional 3 «
GOLEIROS VASADOS

Pau o Roberto (SR) 8 gols,Virgílio íRodo) 8, Clovis
(Rl^ 7 Eneas (Amér) 6, Da-
rí -' (Olim.) 5, Zé Carlos
(Past) 3. Mariano (Nac.) 3,
Garcia (SA) 3. Ttfnho (Amer)
2 Maneco (Fast) 2 Marcos
(SA) 2, Vald'r Melo (SR) 2,
Zé Roberto (Olim) 1 gol.ARTILHEIROS

Nadonal 13 tentos: — Pre-
tinho 4, Zezé 3, Mareio 2, Pt
peta 2, Mariaivo 1, Rolinha 1

Rio Negro 10 tentos: —
Santos 4, Carlos Alberto 1.

«

«
€
«

Anizio 2, Rubens 1 e Mara-
vilha 1.

Fast Clube 7 tentos: — An
tonio Piola 2, Edsou Piola 2.
Irailto 2, Laércio 1.

01impfco 5 tentos: — Car-
linhos 3, Bloca 1, Maloelzi-
nho 1.

São Raimundo 5 tentos: —
Augusto 2, Santana 1, Almir
Mar;o e Airton, um cada.

América 5 tentos: — Rui 3
Torrado e Dias do Sul Amé-
rica. contra um cada.

Sul América 4 tentos: —
Sena Silva, Julião e Nailson
(América), contra, um cada

Rodoviária 2 tentos — Vai-
tinho 2.
JUIZES

Valqu'r Pimentel (FCF) 7Rubens Carvalho (FCF), Al-
fredb Fernandes (FAF) e Jo-
sé Astolphi (FMP) tles vezes
cada. Gua'ter Portela (FCP.
Cláud'o Maga'hSes (FCF) Raimundo Sena (FAF) Romual
do Arppi Filho (FPF) duas
vezes cada. Manuel Luis FAF
e Agoniar Martins (FOP) uma
vez cada.
EXPULSÕES DE CAMPO

Xerém e Catit». Rio WegroT
Borges. Edson Marques e Vai
dir Lima. América, Luis Dar
<*ie e Silva. Sul ApnéHaa,
Lincoln, Olimpico, Araina, S.
Raimundo, Nonafnho e Gen-
til, Rodoviária, e Edson Piola, Fast, uma rez cad».

Na temporada que aqui re-
alizou em 1967; disputando
oito jogos sem perder um só;
o time da Tuna Luso Brasi-
lefra no da 16 de julho da-
quele ano venceu o Nacional
por 1x0 t£f-to de lió marcado
aos 37 minutos do segundo
ptriodo. O fime paraense for
mou com Dudinha Gilson
(Haroldo); Prata Carvalho e
Paulo; Paulinho e Celso; Ma
nuel Maria Lió (Chico); La
ércio e Expedito (Mlton). O
Nacional esteve alinha<io com
Marck; Antônio Piola; Edson
Ângelo, Zequinha (Sula) e
Téo, Rômulo e Holanda, Pra-
tinha (Heraldo); Luísinho
(Jorge Amaro), Edson P_bla

e Geraldo (Almir).

Anos atrás, o time da cruz
de Malta jogou com o Nado-
nal. na Colina, numa tempo-
rad^ patrodnada pelo Sáo
Ra-mundo. O r-sultado final
foi 2x2. com Basillo e Cario-
ca marcando para o Naça e
Valmir e Edilson, para a Tu
na. O jogo foi disputado dia
21 de fevereiro de 62 e os
dois quadros estiveram assim
Nacional: — Maneco. Boaner
ges e Jonas, Basfllo, Xinxa e
Vanderlamr; Ca'ca (Zozoca).
Sabá. Lacinha. Ribas ¦ L~vi
(Caica) Tuna: — Sarará

GonçaVes e Nonato, Jatai
(Epifanio), Morais e Hiram;
Eloi. Mario (Valmir), Edilson
Antonio e Santiago (In«-Uo).

O goleiro Zé Ca£of do
Past Clube, é o candidato
mais sério ao troféu da FAF,
para o goleiro que atrav esar
360 minutos de jogo (quatro
partidas, sem ser vasado. O
guardião fastíano, seguida-
mente, participou de três partidas — contra o Olimpico
Rio N-gro e Rodoviária —
s«m tomar gol. Vale dizer
que, se Zé Carlos não for va-
sado contra o Nacmal ficará
com a Taça da entidade.

Aos dois craques,
parabenizações.

as nossas

O arbitro Agomar Martins
pod rá ficar até quinta-feira
próxima a fim de dirigir o
J »go Rio Negr0 e 8ul Améri-
ca. quarta feira, na Colina.

Um esboço da tabela do ie-
turno do campeonato já foi
feito. Será apreciado pelos
Clubes antes de tHrminar o
turno. Na segunda
campeonato, não haverá Jo-
gos às sxtas-feiras, somente
ás quartas e ao_. domingos._w

As despesas com a têmpora
da da Tuna Luso, incluindo
as taxas destinadas aos clu-
bes locais, sobem a 38 milhões
antigos. Quer diz.r, para o
<Tremendão x Sul América",

patrocinadores, náo sofrerem'
prejuízos, é necessário que a
rnda de hoje ultrapasse à
casa dos 20 mil novos. Nos
dois já disputados a renda
bruta não chegou a 1 9mil novos.

Foi feliz o dr. Joáo dos San
tos Pere-ra Braga, apresentan
do como testemunhas na runião de sexta-feira do Tri-bunal d Justiça Desportivoda FAF o jogador profissio-rml Brito, da Rodoviária e ojuiz José Prreira S rra.'

O eficiente atleta da Rodoviára usando da sinceridade
desm -ntiu tudo aouilo que oJuiz Raimundo S"na eçcre>-veu no seu relatório compie-tando com o derolm nto dove^nano Jsé Pereira Serra
qu* foi o auxiliar e se encontrava próximo ao lance onderedundou a expulsão òU ata-cante fastiano.

O advogado fastiano tèmuma brilhante dfesa. mos-trando inclusive, com gráficocomo aconteceu a verdade
QU* foi totalmente fruncadà
Pio Juií Raimundo Sena4Aproveitando a defts- ^.,-. -_. „ ._»_-__. Edstm Piola, o advogada d»do América, completando 28 Rodoviária. Aniazonn5no Monanos de idade, e o H-gu°iro des. s epegou nos ém* a,lateral direito do Pí-st, Antô- Juiz e absolveu com f^tdnio Piola, que faz 24 anos. <*« o zagueiro Cento 

^^^

Dois craques do nosso fu-
tebol estão anlversariando no
dia de hoje. o goleiro Eneas.
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MANAUS. DOMINGO 27 DE JULHO DE 1969JOÃOÀi^ROVÀJÕGO-TESTÉ
BOGOTÁ - (UPI) - O tre:i.r-dor Jo*3 S^-òa-haaprova a idé'a ce um Jcgo-tne r.o c.-nr-a o Amer.ca dfCali no próximo dia 31 df ;dc c_ue seja, rca,iz3do' emManizales, em Bcgotá ou Tm.. téc-MqVk áe situam

na rr.e-.m_. altitude. O ccnvüe fcrmuado pelo Mi ioná-rios da Santa Fé. lei rejeitado, noi* Jc^o Sildanha nanve razoes de ordem técnica, «sica e médica para que ase-eçao atue noutra cda<Je.

Pe'é. com urra ligeira 'uxação muscular continuaern tratamento com o d>'. Lidio ToJedo. Esse problemacriado a peixo mais de 15 ovas da estré a do Brasi con-tra a C^lcmb a e. U pieccupa"do o médico, que airia,-
não pciderf as esnercr.ças de pô-!o em condições de inteaçar a seleção no di^ 8« de agest*.

OBJETIVOS ALCANÇADOS

Oa objetivos da Crmissão Técnica, no tocante à adap".ação aos jogadores aos 2 r.30 metros da Bogotá, foram
r.icancados praticamente, segundo o dr. Lido Tolecío.
Já não exstem caso* provocados pe a fal^ de a^agta-

Çã%e o treinador João Saltíanha acha que "ip aspectol.:!co ar jogadores melhoram dia a dia.
A seleção preesa de um jego-trei o, antes de es-•o-e&r-has, ei minatórias — essa e a opinião de Sa danhaIii. duas propostas que reç*beu a do Amer ca oe Calié que se- apresenta corp maiores po.ss frikfad.r, de con-

c eüzação.
Muitas alterações foam introduzidas no programa

de trenamento da seeção, que continua a Sreinar fisi-
camente pela manhã e. taticamente à tarde, mbora an-' et atem te~ha havioo dma nversâo das ativicades. no
cairpo do Banco do Estado.
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VITO:.JA M) - - O tecn co Gerso^ dos Safos e os
ioscauuies Ruul e Fontana, todos d«. Cruzeiro, falaram
Isíti-dà seeção b.a.vleira quando foram entrevi'cados.
n^ôla cà(4|al.

— "A ieitçãn bras eira está em bom caminho e p in-
cipataa«i<tp i e c .«pj-ito de un ão que existe. Ter.hj
certeza que chegará ao México em 70, pois os jog.d?reses ao ru^u-u.,. gus me ha'ts propósitos" — dise Ge .son
ces Sentes responsável rela direção técnica go peita-campeão mineiro.

O tre.i.tcior iu'ga rue os testes contra ta anos. ser-
g'pan( s e Feraambuctftcs não foram vál dc?, po*que fo-
i irt í'-eos. mis na hora de valer os dois r>cntos, não
tem du: ida q t n líi^asij ganhará de colombianos, ve-
nc.uclana.s e paraguaios.

IONIANA

no oom caminnc
-

tf-. Ciin os seus pupilos.
P. r ..vd vez. u KO*mro Raul declarou que "tod'os os

jog . ie-> i r i .'sionai» espiam uma chance para jogaraa sc eção dc Bra^.i mas acredito que ainda não é m -"ha vez".
Explicou que um go eiro para servir à seleção preci-sa iea incn.e de maior experiênc a e que a sua vez ainda

ch gsrá quem sabe, talvez para a Copa do Mundo, no
-.iéx.ec em 1970.

5ALAS DE JANTAR

w_____y à venda em
inarcosa ísjb.

Rua Barroso 117

Depois (- crer que '•profissionalmente es!nu bem
melhor no Cruzeiro do que no Vasco pois o time m nei-
ro gai?ln mis do que perde e isto representa bicho coi^
tnntp". Fontanr dis^e nue aceidta no time brasileiro!
pcíquê cs á com um trp:nad<w capaz e acima de tud •

ignora
e a Wmsaa

Usabra, Doce Lar e Conr^^

Pr!é
Mtilnè bis:

A Seleção entrou na
fmal ú'i. treinamcnlns para
O jogo dc estréia d-!a 6 de
agosto eontra a Colômbia.
Saldanha e Admildo t h.rcl
dois treinos, um tida manhã
manhã e tnitro à tarde, e_d-
gindo um pouco mais dos

ilcres- embora a Altitudo
v t-nlM causando ptoblomas

para o Dr. Lidio Toledo
Tclé derlarou cm Bogoí l

. O Brasil continua em
ritmo de caminhada na
fase dos treinamentos du-
]losf de manhã e à tarde.
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Saldanha, que v«u o j-go en-
tre a Clômbia e o Eslud an-
tes d? La Piata. elogiu o_i
argentinos, mas conhe-eu
que os colombianos tiveram
fa'(a de so.te e perderam
vá^os gois

>i

"OpniA - - Deno\v; dP afirmar que nfto temín Utnto». «'titude de B^gc-Tá — 2.R30 metros acinra do nível tra
m"'r --. mis sim o valor do p oprio se^c^cado da Co-
lombia. Pele lembrou-se de qne ocorreu em 1966 na Tn-
^xterTr, e ronem u q«ie o i(Sg0 do c"ia 6 de agosto próximo
om "El C.rmpin" será um teste difícil para a seleção
bra-ile ra".

— Não sei >e choraria — frisou Pele - se a seleçáo
!.'*•*•¦ s*elra fkaspe deicins^ificada para as finas da Cop.
do Mundo de 70 no México. Mas já senti isso antes. E
mu»to! Y'i cm 66 quando nes-as espeanças pe o tri se
desvaECceram e nos amarguraram.

ADVLKSAKIO RESPEITÁVEL

Pele procurou analisai cem isenção o que pensa e
remi vé a se'eção do Brasil nestas ei minatórias contra
a Colombia. Venezuela e Paraguai. Não lhe talta a con-
f-innr. nr futebol de sua Pátra. que rl1 entanto, não o
tr*.n?forma nem o leva a um otimismo exagerado. Sut
convicção não significa certeza em todos os momentos,
pois ele sabe que o.s três jogos no exterior serão "duros
e extremamente difice s, principalmente o que marcará
a estréia dj Brasil contra a Colúmbia, em Bogotá. Po-
i so reb-. qi'e os co^mblanos têm suas poss büidades rfe
umi vitoria em casao conforme pôde constatar no erv-
tasiasmo ce seus jogadores e na fé da sua torcida.

Fm sua rápida entrevista à imprensa colombiana,
PHé declarou que pretende jogar por mais do^ ou trê-c-
nnos. até completar 32 anos de idade. Confirmou querFrebeu propostas para jogar, durante dois anos. na
rtál a c no México. mac explicou que "sinceramente não
pensa em deixar o Brasil".

,—^ .,-j
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comeaor e vidro diário] CC
Conversa tíe Do-

na And ..'cana sô-
bre seu marido,
Carapehus de Cas-
tro:

'.— O que estraga
Carapebus é essa
mania e ser juiz
de futebol. Vive
em casa cie calção
c chüteiras. E' dí
apito que chama a
empregada e quan-tío o bife rT-.n esta
como gosta marca .

* pçnalte a torto e
T-r».direito, .sai ds
*J ea«ft em bom esla-
fÍJ,do de uso e quase
,;' sgftípre r' vem tíe~ nt), fado ruim,

Capengando áé-jíÀima perna ou en-
tfi rolado em espara-'.:-;drapo3- Ka gema-'^íla 

passa ia levou
^..j^Olada tão fria e"Vorte que ficou
•^•flesacortíado por"•um par de tempo.
*~E '-cTeu ce cr-escer
|*|oêIe tima panc'tt '
f qúe Só vendo! Ou
C»^ nascer bela.
i^lentío de nove
*bnéses óu Csrape-

büs pegou *ban;ga •'
d-água. A

E corno Jan jão Mará voltai-
se, para uma visita à sua boa
terra de Macacus do Maranhão,
depois tíe ter comido caco tíe
vidro e picadinho de giJete em
tudo que foi circo-de-cavalihhos
tía Bahia, a comarca, com o pa-
dre à frente, prestou ao regres-
i:?,níe homenagem especiai pe-
] muita fama que seu oTicioao* progresso e alarga-
mento tio nome de Macacus do

Maranhão. Fui preparado para
essa sumidade em vidro e gils-Te um vasto almoço forrado de
vinte Jeitões com vários cachos
de carne de vitela. Jan jão, fe-
üz da vida. bebeu, comeu, bo-
tou a máo no peito e disse:

— Estou sentindo uma agu-
Ihsrta nas partes baixas. Vou
ter uma coisa!

Teve. Colocado, em tempo,

Josi Cô-mido

de Corvu ko

noe ir? -os da Farmác/a 21 de
At ücou alivia n. E foi
ali cio que assim falou:

Meu mimoso estômago
nàr< e^'tenta mais comida pe-sac

ram de dar a Janjão
Ma. . >omitório de água de pre-
go com vidro moído de modo
a r: ?*er os estragos do leitão
e da v.tcla.

^^_____. "¦

Guerreiro pede baixa

M

Lvor em cfófar
E ptr*a de seus bi?oc'e^ de r);stoleirn em ferii.v ven

vindo jo_é •Ferreira. Joga o bigode para o.s ombros, se-
gnra meu braçn e irnmOs par. o café. Ktogío Sao iau-
lo. o'progrr-.so dc Süo Paulo- o dinamismo q;atrocmt.ãotte São Paulo. José Ferrei.a coloca a xicara no rires e
diz:

O 3migo, por acaso, jã pascu por Bom Despacho'1
Digo que não, que m: a tive o prazer de visitar

Bom Despacho, que só cc _:eo por fotografia, mesmo
assim de perfil. E arremau.t.vo:

Eom Despicho de corpo inteiro nunca vi.
Ferreira sorri superiormente e superiormente faz

a biografia de sua cidade mi>.r:rí, com Bom Despacho
passada a limpo pria mão o; -cs- de Geraldo Simão. o
prefeito. Diar.te de um Bem D:spa:ho tão sensacional,
comento:

Pode ser tudo isso ruas bonitas c prefeito bom de
finanças. Só que não tem ur1 b_a'r como o carioca, sau
Feireira, que é o kiar mais v: nzado do Brasil.

Ferreira alisa o bigede e lesponde de pronto:
Em luar é que a ger.*e é especial de especial.

Tanto que vamos montar uma í brica de lu-r empalha-
do e engarrafado. Artigo de exportação. Luar para
dólar.

Não, com mineiro ni™r m pode. Principalmente
guando é mineiro de Bom Ds ;i l.o.

E por motivo:-; ..em
importância, o ze)a
dor de igreja, Pedro
Guerreiro, levou o
maior boietão üe Gi-
rassol desde 1500. A
sorte de Pedro Guci-
reno foi que a boft-
tada, antes dc anco-
rar em sua cara. an-
dou fazendo uma de-
vastação na praça:
deste hou umn rasa
e esnatifou um cpt-
rmho de pipocas sa
dtpois dessas peque-
nas avarias e qti'*
veio acertar con s»
com Pedro Guerre ro,
que na porta da "/'.e-
ja S. Benedito discu-
tia com Nicanor Ba-
te Estaca, dono dfVs-
se bofetão ropnurnen-
tal. E logo que o do-
fetão deixou de lazer
efeito, lataria desa-
massada e pescoço
outra vez no lugar,
Pedro Guerreiro pro-
curou o juiz de Gl-
rassol para mudar ce
nome. E falou as-
sim:

— Doutor, pen san-

do bem. náo calha
num sujeito de lgre-
Ja, com responsa bill-
dade de zelar poi an-
jos e santos, ostent/ir
o nome de F >x>
Guerreiro, uma exa-
gerarão qu*- mais ça-
be na p^^soa de um

sargento da Polira
militar dfls Alagoas,
pek) que venho pedir
sçu devido consenti-
mento para vlr*r Pe-
•dro Saçri&tão no ci-
vil e no religioso.

E Pedro __iaçiK.tá
ficou.
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Fama do Heleno iguala-se a Gante!
àicros Aires pára para vê-lo jogsrFoi a maior transação do futebol"fêeu veiho e querido Botafogo''
Campanha insidíosa contra o craque
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Um no
Hc'e. <• de Fieiias mm toda a sua bnmca, em nada melh -ro,. o Bo
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OOLO *À ARGEMT
As difíceis verdades precisavam.
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N«sta tarde en. Buenos Aires aconteceu
ulgo «tríiiiho na vidn de Heleno. <) su-

et»êo tinha suli'd« á <-al.eça.

No dia pr meiro de junho de 1948 niohavia mais dúvida: Heleno de Freitas per-
[im-.i.i ao Boca Jún ors. o contrato acatat.e ser frmado por um nvlhão de cruzeiros•ritigos e n..i"ca se especulou t;n<o sobre"ma transição nos anais do futebol

A vKta o Bc.afugo recebeu 6'«o ml —nm granc-e negocio — enruanto Helenoae Fre ta. breve teria a apreciável impor-tancia de 400 mil antigos Quantia essa quedesapareceria de suas mãos como por en-canto, escorrendo entre os ssus dedos pró-c! g >c e generosos
UM SENHOR
Dois oias depois cfesemb^-cfiva emBue os Ares Uma recepção fabulosa lherii dedicada no aeroporto Enfim, o BocaJumors conseguira o senhor De Fre tas —e*»ÍBO fòr» batizado nas exhiçõees -ftaUtet.

daa em 46. disputando a Cepa Roca.
Heleno ainda não tinha se refeito dascmocoe« de deixar o B^sil e auora é ca-nnljosamente recebido por dir gentes e tor-cedores platinos. oue for"-m bu*cá-lo aterwnto à escn da do avião Um repórter daA«soei9tion Press", enquanto as malasf"m cesDacbacias. aiotou as ceclaracões

oe Heleno: "Jognei para o meu novo clu-re enmo se n fizesse para o meu velho eouerido Botafogo".
Sentia-se cemo se estivesse em ¦'-ua ca-sa. cercada pelos antigos torcedores. EmBuem-s Ares joçava o brasüe ro Yeso

Ama^i e com deferência disse Heleno sò-
b.e os seus novos companheiros "que seria
rmo honra atuar ao lado de craaues como
T*ov e ourros". Nada mais pôn^e fazer ante
rque'a lufa-lufa Nem mesmo voltar a
eoncfntnçáo. Tudo foi arrumado às pres-ias i f:m de que He eno estreasse no do-
mi"eo seguinte E qu?r«r.ta e oito horas
remis a^sim o faz a. demonstrando umr
classe espantosa

V\ LANTERNA
Enquanto Htleno p-eparava-se para<"mnrir o seu pr 

"meiro 
compromisso naArgentina em todos os jornais brasileirosn fnmoso crncaie ainda era obieto ae co-ment,-.r«o.s Sua saida provocara uma cii-'se no Botafogo. E os repórteres nacionais

já se deslocavam para Buenos Aires, coma missão de cobrr a estréia de Helenovest nrio <_\ camisa do Boca Jú^iors — o an-tepenúltimo colocado no campeonato ar-
gen*ino de futebol.

A publicicfaã'e considerada exageradaem torno da transferência de Heleno irri
tnva a muita gente. O "Diário de Noticias-em tom reticente, disse: "t nacnditávelo nun p«tá acontecendo em noso esporte a
propósito da saida desse herói ae nove-Ia».'. Como se fosse um jogador de qua-Jidades moras impecável: Esqueceram-se
denressa dn sua ve!ha fõha-corrida. de
profi<sio"al brigão. turbulento e indisci-
l^inado. e lhe ur^gin m a fronto cora a CO-
ron rl" 1'MirfiK c«'e heróis legítimos''

nm NOVO IDOLO
O locutor Lutas Mpndes. que fêz a

t«i.nsm jrãn rlf> p- nieir.» jegn rie Heleno.
Um Míicp Jiitwors. flis.se que ;. nuífdão se
;imfov*i;iya par:, obter Ingressos nas bilhe
tf' as do estádio. Heleno de Freitas inver-
tia a re^ra do iõeo e carreeava nara a^ ar-
quibancaCas um publico diferente, de mu-
lheres bonitas que antes nunca tinham
vi^to um gramirio de futebol. E tudo isso
não era pelo Boca. quase lanterna do cam-
peonato.

A muitidao estava atraída e fascina-
da por um novo idolo que. com o seu mag

..^"T 
'CCC1} vinha dar um encanto

ZL - L\ fU °ío1 P°rtenho No bairro bòe-mjo. a egenda tte Carlos Gardel vinhangora se mntar um outro nome Qlle llPI,raya insistentemente nos restaurantes'entrecopo- de v nho. o charme tío senhorDe Freitas estava nos anúncios de publi-
X"- 

n^s emissoras, nos cinemas, desdeo barro e egante de San Martin até a cZ-errientes. O perfil romântico ganhouggnntcsco painel numa plaza central dacicade. perto do Paseo Colon. admirado
VOr fn. \ a popuação de Buenos A'resPERTO DO ('ORAÇÃO

O frio rue faza no dia 6 de junho naeaoit*] portentosa, não tolheu o atleta bra-sileiro. que atuou de forma excepcionalcontra o Banfiel. Marcou riois tentos que-remp-^nsaram amplamente os 200 mn pesos pagos pela transferencia do craque.Fi Clarm" no dia seguinte, escreveu- "A
elasticidade e a bri.hante técnica de Hele-no oerem realce ao iogo e aiudan.ni a le-vantnr o an.mo do "team" 

Que vinha pas-sanao por maus momentos"
A façanha de Heleno repercutiu tantono Brasil, que uma pessoa muito ligada àdi.ecao do Botafogo - para justificar asconstantes oerrotas do dube — fêz distri-buir mater a paga aos jornais. de>egrndoa atuação de Heleno contra a equipe dbBanfiel. Havia ainda outros comentáriosCesconchavados e sem propósito àquelaaltura, tecendo críticas desairosas à con-enta do craque: "Vai empanturrar.se devinho e gastar o que não tem nos cassnostío Prata"."x'ão vou nem costumo afogar os meus

pesadelos em incidentes passados" — di-?ia Heleno de Freitas em uma carta escri-tr em Buenos Aires. "Para onde vou levoo que possuo.- a mah e o meu coração Ascoisas que amo estão ou vão ficar perto demim".

r.\ de ca;.
A correspondência aérea, entre os dois

pnise-. era acrescida por inúmeras cartascartas de amor. ternas .que não podam«¦teixar de ser saudosas. A noiva dizia que'cie era tão falado aqui nos seus menore».cestos, como se disputasse o campeonatc
da cidade do Rio de Janeiro, pelo clube daestrela solitária.

Mas. depois, o Botafogo começou sur-
pi-eendentemeute a vencer e cada partidasignificava uma pá de cal na lembrança do
púbico, que logo preferia esquecer o in-
quieto fazedor de "go:s". Heleno estavamuito longe, defendendo cores estrangeLras. E por algum tempo não se falou m:TT-.cio ex-croque a botafogoenses. ContinuaVríapenas a correspondência, entre os noivosterra e sempre amorosa.

TEMPESTADE
Os dirigentes do Boca Juniors mu toeprravam de Heleno. princ palmente nodnmingo seguinte a estréia. A equipe *a

itefrintar.se com o San Lorenzo de Alma-R"o .- das-sico e perigoso rival oo Boca.T«nia-s O craque, porem. apresentou scwrvosn. embora houvesse atuado regular.mente Mas a "Imchaca" não teve a satisfação de vê-'o sacudir as redes com osi chutes fulminantes As cabeçadas re-dundavam em bolas pela linha de fundo__'ias pernas pesavam como chumbo e He-Irno. sentindo-se pregado r.o chão, blo-
queado por vários adversários irritou-sela-endo enfurecer também a torcida do'Boca ¦

E os aliecionados fanatizados pelo ge-mo da pelota (perseguido por algum pres-

se-
oys

sc-t.mento maligno) invadram o campo
í£C£^Vgredir ° juiz Wiâniw Cox. oarb, tro esteve a ponto de mandar o senhor'DeFlreitas de vo'ta ao vestiário.. Nãp o fezPorem. Marcou com acerto um^pênalte'contra o Boca, embora antes houvesse dei-
^hr 

P^'53ar nxi^erGS3^ faltas cometda*.sobre Heieno. Naquela tarde, em' BuenosAires, Heleno faza desabar sobre sua ca--reça a primei'a tempestade. " iUm fato ne^te encontro çspertivo rãoma.s .seria esquecido Heleno desenten-oeu-se com o seu cempanheiro Yeso e a"seguir, conseguiu grangear a inimizade dosoutros jogadores do Boca. TÓdos repara-rom na forma descortez por parte de He-leno. E o jogador Marante. captain daequ De comentou: *"Sp êle faz isso com um patrício, o querao fará conosco".
Hiv a mais contra Heleoo. logo no iniem de su-. temporada na Argentina, o jo-gador Sargaca fora preterido ante ã suachesrada. para atuar no Boca Juniors Ummotivo tolo mas que trouxe ciúme ra en.-Heeno d«- Freitas ganhava o major sala-rie de tora a equipe

CASAMENTO
Nãc demorou mnito. e loco começava ofracasso. O Boca Jun ors no dom!rtgo se-

guinte eia vencido pelo Newell 01d's Boys
e Heleno já não desfrutava de tanto car-taz em Buenos Aires. Em pouco,"o trata-
mento carinhoso de senhor De FYeitas co-meçava a ser esquec do. As pernas milio-
narias. incensadas por tocos, não valiam
taUo — já diziam.

Na verdade, o Beca contara -demais
com o craque, que não pocHa. aquela altu-
ra. faaer m lagre levar todo um time na*
costas. — e ainda mais porque os ?euscompanheiros não o viam com bons olhos.
Heleno, por sua vez. reconhecendo o fra-
casso iminente, já estava com ó"^ensamen
to voltedo^para o Brasil.

A 5 de iu'ho regressava ao ^lio de Ja-
neiro. Veio para casar-se com a jovem
I'mn Corr-!a Lisboa, na Igreja Üe São Paçi
lo Apóstolo, aprovietando-se de uma grevedos futebolistas argentinos, que queriam"passe livre" ao fim de cada temporada^
rompendo assim a lei de transferencia daí
AFA

A cer mônia. celebrada com toda a
pronpa,, levou à igreja dirigentes e "carto-
ias" A imprensa documentou p famoso
craque subindo o altar — noivo e padri-nhos v«=>stindo fraque —, mas não deixar,
ria de comentar e fazer circular rumores
d° que He'eno deixaria o Boca Juniori"O clube argentino não está satisfeito com
a sua atuação''. f"

ESQUECER
Mas. muitos antes aue isso se concreti-•«•we, seus 'nimigos voltavam a distribuir

matéria naga a um importante jornal ca-
noca na anal diziam textualmente; "Helé-
'f>. em n.da melhorou a situação do Doca
Juniors. Pelr- conítrario: o clube agora él)
último colocado no campeonato argenti-
no. No phneiro jogo contra o Banfield
estreou bem. fazendo dois gols mas aprt-
sentando.se mal Contra o San Lorenjjot? um.iTlt.ioM a partida e não fez umtenío
crf,,;r.- o mesmo aconteceu contra o Nè-«Mii oirf« Boys". O comentário escrito de-
?ibprna';imcr/fe contra o craque em um
cinto de página não trazia é sinêto de?
matéria mga. mas fora inserido com eh-
dereço certo: "o Botafogo precisa esque-
ce- Heleno" E o escriba assalariado tinha
rocTa a ra?ão. Falava mesmo com sensà-
ter. tanto assim que naauele ano de 48,
afina1, o Botafogo obtinha de forma re-
tumbante o tão ansiado e aguardado titu-

(A seguir: "Uma ilusão a dança dps
milhões").

Qt.aido <•:«> h- ;n:i a Buenos Aires fazia f 7o e jogaram-lhe rosas O amor era umc»pit«.s<» vinho roni o qual deixou-se emb naçar. Heleno nunca :*ube quando era
dia de rosas e de vinho* *
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Dc.. n« de Freitas não s< nl.e preparar-se pa.a o an.or O craque estava -empre partindo . p**aa'F«M' h-»ar. Mas, tudo afinal acabara
terminando ^rmpre numa camMbaiU
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Fronteiras
sr «t.

ALCIDES WERK

MACIEL. UM ARTISTA DO PINCEL — Pintor
amazonense nascido em Coari, J. Maciel foi revê-
lado pelo Clube da Madrugada, em 1964, em mos-
tra com o patrocínio do C.M. realizada na Gale-
ria do JORNAL DO COMÉRCIO. Trabalhando com
acurada técnica, Maciel aborda em sua temática
o regional e o universal, conseguindo captar com
o seu pincel uma expressão viva aliada a uma pri-morosa sensibilidade estética. Na foto acima, um
dos últimos trabalhos do pintor.

Na cidade onde eu vivo de lembranças
existem muitas pessoas
que só conhecem a rua principale a grande praça da igreja,
onde há passeios laterais, flores e um obelisco.
Tecem suas vidas numa rotina agradável
que lhes assegura a paz
que transmitirão aos seus descedentes
como uma herança legitima da palavra de Deus
(Creio que é um costume de muitas gerações,
pois todos possuem verdades profundas

e inabaláveis).
i\as minhas tardes vazias
enquanto o céu não me espera
nor total falta de méritos *»<r'JCCrimWT
atravesso essas fronteiras
à procura de outras vidas,
e quando retorno à casa i#
trago a alma pesada de canções amargas.
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Mas se ergo a voz uma vez
e canto um canto rebelde
num gesto forte de amor.
todos me julgam um hostil estrangeiro.
Quando se esgotar o meu tempo de luta,
construirei minha morada entre árvores sadias e
e assistirei em silêncio
à força do tempo destruindo as fronteiras. -

A. Ventílari Corrêa
As melodias que escorrem meu corpo
como tatuagens negras de saudade, levam-me
ao mundo distante das evocações.
Oh, se o tempo voltasse! -Jé.
Se voltasse o tempo percorrido
no ombro das horas perdidas...
O lampião sem luz encurvando-se
para o copo vazio. Garrafa, inútil,
jogada a meio-fio, como prostitutas após
a satisfação. Abraçado ao peito,
o violão, cúmplice, pungindo tons incertos,
repercute a sonolência dos minutos.
Na esquina dobra-se a melodia
enfiltrando-se nas venezianas adormecidas.
E os olhos de todo o mundo
saindo de boca em boca
para os ouvidos dos cães vadios
estendidos pela calçada morta. /
•*• •••.••• ••• ••• ¦•• ••• ••• • » q • * S

Não era rua — estrada de barro
afundando-se nas poças esquecidas, •*'
como esquecidas ficavam W
as latas de lixo podre.Oh. se o tempo voltasse!
Minha namorada — esguia com palmeirade barranco — era sem vergonha. Dava-se
com as entranhas da terra
dão-se às raízes miraculosas. fT
Ela não passou com o tempo. Ela anda
por aí, nas canções de seresta,
nas mesas dos barra de segunda.
nas estórias das conquistas amorosas. ' '
Ela vive na minha tristeza mr
com caruncho. em trapos esquecidos
atrás dos baús. —
Oh. se o tempo voltasse!
Olho para dentro das lembranças:
o lampião, a estrada de barro, as latas de Kxo,os cães, estão no mesmo lugar.
Na parede, enforcado à corda que o sustem,meu violão, primas e bordões enferrujados,
silenciosamente, sombreando as teias. • '*
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Necessidade

do

Reencontro
José Alcides Pinto

0 Cavalo e a Revolução

*'-_n

p
a

O liomidi caminhava pela
praca, lendo interessadamente
o livro dc comunicação de
massas.

As luzes e o vozerio do povo
aglomerado lhe comunicaram
o fato: no melo da praça um
circo Improvisado.

«VENHAM CONHECER O
LEÃO, O EEI DOS ANI-
MAIS"

O gringo gastava a gargan-
te no anúncio das feras: Leão.
Vrso das Estepes, a Hiena
etc. De rejy-nte surge o ca-
valo aposentado por tempo de
serviço integrai, sem doii
terços e sem qüinqüênios, re-
bocado Costelas de fora, bei-
ço caído, um verdadeiro ca-
bidê de «nssos. Seria o prato
do <i « para o leio, visto que a
praça hoje está deserta de ga-

José Roberto ALENCAR

toa e cães todos jã cunsum.-
dos ry>r sua maj sia-Je impe-
rial o leão da Metro.

O homem se incendeia. Or-dena as idéias de comunica.
çâo, sobe no chafariz da pra-ça e manda brasa, qual depu-
tado baiano. Fet a pregaçãoda revolta. Defendeu a vidado Chessmann eqüino. O ivo-vo deixa-se impolga,. pouco a
pouco e arma-se de pedras
que começam a orbitar sôbre
as cabeçasc dos gringos docirco. O lider desce, coman-
dando, arrebata a corda docavalo e começa a puxar. Nas-
ce um cabo-de-íu.r.i. na pra-
ça: de um lado os gringos dooutro o povo. Vence o povo.O homem mo1ta no pangartmangalarga e começa a pro-cissão rumo aqs jornais. o

cavalo geme ao peso do revo-
lucionário gordo, antes r*edin-
do a morte que lhe daria a paz
que nunca teve nas carroças.
O revoiucíoinario à frente do
povo, posa para a foto sor-
rindo, imaginando as man-
chetes de amanhã. Estava
alegre. Marcuse e MacHuUan
funcionavam mesmo.

O grupo começa a dísper-
sar-se. O cavalo sumiu leva-
do não se sabe por quem ou
para onde. O homem desceu
a avenida, triunfante, rumo
ao restaurante.

— Garçon, traz am filet
mal passado, grosso e san-
grando, com c.t.i.-. Antaa,
úma loura bem suada.

E voltou á leitura do Uvro
de comunicação, a espera d»boa pedida ,.

O cenceito exato da v'da não deve serconsiderado è margem d«a distúrbios cau-sados por conseq-uêncJ-Us desastrosas oriun-
das de causas ci-rcunU»(_lais, mas tão so-mente, do ponto «fe vista dos aconteci-mentos da verdade imanente.

Esta verdadfe é aquela que, .mesmo
contrariaríio os nossos interesses, não se
deixa confundir e nem se toma esporádica.
Este conce to, todavia, escapa à argúcia
dos espertos que se julgam capazes de tudo
concluir e compreender.

O homem sabe que é homem, mas
quando algo o toca interiormente e o resol-
ve pa«-a transformá-lo, rebela-se. Esta
rebelião inconseqüente, no entretanto, não
se constitui a verdade'que êle incomeien-
temente almeja e ignora seja o caminho
mndurente à sua oportunidade de inte-
graçãcr' moral.

Daí, então, a razão por que deixa-se
fcwmvi.ar premido por suas falsas neces-
8 dades transitórias, passando a ser o es-
cravo vinculado aos vícios que o domina,
inncgndo-o ao charco imundo da imper-
feição.

O a;ie vemos e assistimos, conseqüente
aos distúrbios da juventude, são as nu-
vens sombrias de fenômenos que provêm
da falta ie educação paterna, a qual, não
correspon cre as exigências asseguradoras
do ipr. e re1 ativamente à jpamília.

O que é sério e honesto, de há muito
de*xoq de interessar. Contud», todos se
encontram oprimidos e ameaçados, escra-
vizados sempre que surge uma fórmula
milagrosa para onde corem ao seu encon-
tro nara logo em seguida recuarem ca-
bisbaixos e desiludidos.

Em conseqüência, o sofrimento, os
males e a- <èor. continuam ceifando è en-
fermiçando vilas, enquanto inconsciente-
mente se aprggoajn novas fórmulas e no-
vos métodos.

Não fora a ilusão, a desordem se tor-
ri ária o mal total e permanente da huma-
nidade, sem que esta pouco se importe com
as repetidas guerras de extermínio cruel e
intermitente, que constante e repetida-
mente a flagela-

Tudo por não se buscar a maneira de
se efetuar o encontro do homem com o
HOMEM: aquele que. igual a Prometeu,
continua acomehfcado à tormenta dos vi-
Hos oue defonh&m, e que o afasta da sua
verdadeira origeàij ' -*»

A única recompensa justa é, ind scuti-
velmente. o sofrimento.

O seu aprimoramento — não a sua
"'•etendída superioridade — despertar-se-á
logo que #e — o homem. —, interessar-se
por sua evolução espiritual, pois enquanto
sobrepor-se a esta. estará, virtualmente
seguindo a estrada das especulações, pôs-
to que somente o auxílio imediato de suaa
faculdades levam-no à encontrar-se no
amplo horzortte do Equilíbrio, onde se
dará a sua redenção.

Redimir-se todavia, é assunto crucial
desafiante provocador para o homem daí
porque recorre à rebeldi» e deixa-se envo1ver
facilmente,, nos tentáculos da dúvida.

unerge no desespero, prende-se mos vícios
que o corrompe, tomando-se herege ou su-jeitanoo-se às imposições dos falsos concei-tos materialistas.

Abandonando os recursos poderosos doraciocínio e da vontade (o que vilmente
procrastma), torna-se um Urere sob o co-mando das influências desagregadoras, in-do ao encontro da sua própria rutoa.O que fazer para ajudá-lo quandonem em si mesmo mais acredita? Oomosocorre-lo. se já não mais aceita buscar asua própria reabilitação, deixando-se en-Volver nos dramas do seu aniquiiamento
muitas vezes perverso, infamante?

O sofrimento o acompanhará indeflni-
damente, mas logo o deseje, tornar-se-á
apto pela honestidade da qual tanto des-denhou, para tornar-se o senhor de todasas circunstâncias infelicitadoras, buscandoa vereda do Aperfeiçoamento e do AMOR.Todavia, raros são os que se compene-tram de que são espiritualmente a «lma-
gem e semelhança de DEUS", iludlndo-senas buscas imaginárias de que "um salva-dor" venha novamente imolar-se parasalvá-lo, quando na realidades se encontraatolado no charro da ignorância e da per-versidade em que se sufocam os tempera-mentos humanos, embriagados pela nega-
ção imposta pelo materialísmo.

O homem esquece-se de que está pie-namente, possuído de faculdades mentaisextraordinár as a conquista da Lua porexemplo), bastando para tanto, exercitara sua intel-gência (fugir da obscuridadedss negações, e penetrar no incomensurá-vel campo das pesquisas cientificas), afim de colocar-se apto à assimilação doseu poder e de sua força inconcebíveis,
para reencontrar-se.

Esse reencontro se processará, emboratenna o homem de cançar-se da práticados males que até então o tem manietadoe absorvido, tomando-o um défepota dedesproporcionalidade inconseqüente
Não serão os efeitos, mas as CAUSASque conduzirão o homem à compreensãode que: "VÓS TAMBÉM SOIS DEUSBS"oportunidade em que entenderá o seuPr?i~!l ?^eI r**1^01-. a Sobrevivênciae Imortalidade.
Cultivemos, então, a MENTE ESPIRITUAL, neutralizando os efeitos corrosivosaa ignorância, esta ignorância que temmaculado almas e corações sedentos des-sa grandeza infinit» de aperfeiçoamentocolocada à sua disposição, para: 

" 
elevá-lotnunfalmente. por s«bre as "montanhas

da impsrfeição humaha", tornandoo imor-

,_,~r£u^uemos entào- ^ " »minhos doEQUILÍBRIO e da HARMONIA dentro deNOS. pois seus salutares efeitos serão ver-trade ramente admiráveis para nos conce
»™ „e"^ntrar ° «"^"ho iluminado daREABILITAÇÃO, do AMOR e da VIDATudo estará muito perto de NÓS, seconstantemente repetirmos e meditarmos
sôbre estas santas palavras: "EU SOU OCAMINHO. A VERDADE E A VTDA".

Longe da MEDITAÇÃO e da PRECE,
tucro será desordens e conflitos...

José Gabriel Pinte

A UBE continua recebendo
originais para o seu Concurso
Permanente de Contos, o qual
estabelece como prêmio a
quantia de vinte cruzeiros no-
vos ao melhor trabalho do
mês. Para participar neste
concurso mensal da UBE, o
autor deve enviar o seu tra-
balho oom pseudônimo â sede
da UBE, Av. Eduardo Ri-
beiro, 938, em três cópias, re-
metendo, também em enye-
lope separado e lacrado sua
identificação.

O Presidente da UBE. con-
tista Carlos Gomes Já entre-
gou ao editor Sérgio Cardoso
originais do livro do Professor
Agnelo Bittencourt sôbre a
fundação da Cidade de Ma-
naus. Este trabalho, a ser
lançado em breve pela União
Brasileira dos Escritores, do
Amazonas, const tui-se em
uma das programações com
que a UBE pretende come-
morar os trezentos anos do
antigo Lugar da Barra.

O poeta Luiz Bacellar, per-
tencente ao quadro de asso-
c'ados da UBE do Amazonas
terá, brevemente, o seu livro

i-^m-Cm-MxryM

«Sol de Peira>, vencedor em
1968 do Prêmio Estado do
Amazonas (poesia), editado
pelo Governo do Estado, atra-
vés seu órgão especiaLzado de
cultura.

Em Manaus, em rápida via-
gem, a gravadora amazpnense
Auxiliadora Zuazo, colabora-
dora deste caderno cultural
da UBE, no qual fez estam-
par inúmeros trabalhos de sua
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autoria. A.Z., no R o de Ja-ne ro, está concluinf*o cursona Escola Nacional de BelasAftes e tenciona após o seutérmino inaugurar em nossacidade uma Escolinha de Ar-te.
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