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A desproporção entre a pasta- 
I gem existente e a criação de 

Jurivê de Macêdo I bovinos, atualmente, no munici- 
pio de Imperatriz está demos- 

N0. 148 trada agora. Segundo—noticias 
' dadas na redação, criadors para- 

0 Dia do Trabalho em Palestra 

"Embora ao p-imeiro ho- 
mem haja sido aplicada a 
sentença "GANHARÁS O 

PÃO COM O SUOR DO TEU 
ROSTO", — conforme está 

consignado na Escritura Sa- 
grada—devemos compreen- 
der e aceitar o trabalho em 

termos de responsabilidade 
e produtor de utilidades. 

Fazendo-se um retrospe- 
cto panorâmico sobre a ori- 
gem do TRABALHO propri- 
amente dito, verificamos 
que anteriormente sua exe- 
cução era muito simples: do- 
méstico, artesanal, primitivo, 
tendo por finalidade atender 
as necessidades básicas do 
HOMEM, quis sejam: ali- 

mentação. vestuário, prote- 
ção e habitação." 

As afirmações são extrai- 
das da palestra alusiva ao 
Dia do Trabalhador— 1Q de 
Maio — proferida no Sindi- 
cato dos Arrumadores de 

Imperatriz pelo sr. Dermeval 
da Silva Brandão, urbanista 
integrante da equipe do SER- 
FHAÜ em Imperatriz, que 
ainda afirma: 

"Todavia, ao lado de todo 
o ciclo evolutivo do traba- 

lho, em sentido produtivo, 
não acontecia o mesmo com 

o TRABALHADOR, no sen- 
tido de conquistas justas e 
proporcionais. Entregue à 
sua fraqueza, abandonado 

pelo Estado 4ue 0 largava 
à sua própria sorte, apenas 
lhe afirmando que era livre, 
o operário não passava de 

um simples meio de produ- 
ção. O trabalhador, na sue 
dignidade fundamental de 
pessoa humana não interes- 
sava ou não preocupava os 
chefes industriais". 

Finalmente, depois de a- 
lusões elogiosas às conquis- 
tas do Trabalhador no campo 

Social, mencionado as enci- 
clicas RERUM NOVARUM 

e POPULOROUM PRO- 
GRESSIO, respectivamente 
de Leão XII e Paulo VI, o 
conferencista encerrou sua 
palestra assim; 

"Se analisarmos a demo- 
cracia brasileira à luz da 
verdade e da Justiça, vere- 
mos que ela é hoje, como no 
passado, uma instituição e- 
volucionista que acompanha 
as variações da vida do seu 
povo, para normalizar-se nos 
seus legitimes anseios. O 
Chefe do Executivo Federal 
tem se preocupado em cons- 
truir um Brasil Grande, alc- 
cando recursos e equipa- 
mentos que propiciem a con- 
cretização de PLANOS, 
PROGRAMAS e PROJE- 
TOS regionais e globais, vi- 
sando o crescimento e de- 
senvolvimento da Nação 
Brasileira, em todos os seto- 
res de atividade humana". 

LAMA PARALIZA JORNAL 

enses estão alugando nas imedi- 
ações do Itinga pastagens feitas 
que excedem à "procura de 
rebánhos da região. Para o 
aproveitamento das mesmas 
esses fazendeiros estão trazendo 
gado do Pará onde ocorre o 
fenômeno inverso: o rebanho es- 
tá consumido quantidade de 
capim maior do que a plantada 
naquela Estado. 

"1 T  

Secretário de Segu- 

rança aguardado 

Amigos do Cél. Paulo 
Maranhão Ayres, Secretário 
de Segurança do Estado 
afirmam à reportagem que 
S. Sa. está de viagem mar- 
cada para esta cidade onde 
deverá chegar nos próxi- 
mos dias quando aprovei- 
tará a ocasião para verifi- 
car o aumento dos serviços 
relativos a sua Pasta nesta 
cidade. Espera-se que o Se- 
cretário chegue a Impera- 

triz juntamente com a Com- 

do DETRAN, que teve sua 
vinda adiada 

não veio 

A justificada estrantie- 
za dos assinantes e de lei- 
tores dojórnalO IMPARCI- 
AS, distribuído em Impe- 
ratriz pode ser explicada 
facilmente. De acordo 
com o que nos revelou o 
jornalista Sebastião Ne- 
greiros. editor de 'Página 
de Imperatriz", naquele, 
matutino, as remessas de 
jornal para esta cidade 
estão prejudicadas pelo 
lamaçal que interditou a 

rodovia São Luis-Porto 

Franco. Normalmente os 
despachos ficam no pon- 
to da baldeação de pas- 

sageiros de um carro pa- 
ra outro, nos atoleiros, 
sem que o motorista te- 

nha o cuidado de fazer o 
transbordo dos pacotes. 
Assim, mais de cinco edi- 

ções do IMPARCIAL es- 
tão perdidas em meio da 
estradn que foi estrada. 

Um sertanejo compareceu 
à promotoria pública da co- 
marca para informar ao Dr. 
José Maria Rodrigues que 
um policial lhe tomara qua- 
renta cruzeiros em dinheiro 
adquirido da venda de uma 
paca nesta cidade. O promo- 

tor de justiça saiu a campo 
para apurar os fatos e cons- 
tatou que realmente o serta- 
nejo dizia a verdade no que 
diz à venda da caça. Resta 
apurar o que há de verdade 
quanto ao desaparecimento 
dó dinheiro da transação. 

Contrariando o que foi 
anunciado, a Comissão do 
Departamento Estadual de 
Trânsito esperada ontem na 
cidadade não chegou, alegan- 
do em telegrama endereça- 
do à delegacia de policia lo- 
cal "motivos de ordem su- 
perior". Dezenas de candi- 
datos ao exame de habih" 
ção profissional aguaraaram 
a Comissão. 

Exército vai chamar mulheres e padres 

Pa» 

Imperatriz (MA) 

COMUNICADO 

A.A.A. B.B. — Local comunica a seus associados e 
freqüentadores: 

—A partir de primeiro de maio de 1973 só terá a- 
cesso aquela sede sócios portadores das novas carteiras 
de sócios-convidados. 

—Estamos aceitando propostas para sócios-convi- 
dados que deverão ser preenchidas com a Srta. Eliane 
Bonasser, na Ag. do Banco do Brasil no horário das 8 
horas às 11 horas. 

—Mudamos o arrendatário do nosso bar. do Sr. Da- 
vid Neves para o Sr. João Leocádio (proprietário do Bar 
Guadalajara). 

Domingo, dia 29/4/73, bingo dançante animado pe- 
lo conjunto «The Brothers», na sede da AABB, com i- 
Licio porá as 10,30 hrs. Prêmio 1 liqüidificador. 

—No dia 13.05.73, dia das Mães, faremos realizar 
no Clube Jussara um baile oferecido as Mães, com o con- 
junto Barbosa Show Bossa e com distribuição de brindes. 

— AGUARDEM PROMOÇÕES SENSACIONAIS — 

A diretoria 

RIO—O Estado-Maior das 
Forças Armadas vai colocar 
em execução a partir do pró- 
ximo ano o dispositivo cons 
titucional(art. 92) que obri- 
ga a todos os brasileiros, in- 
clusive as mulheres e os e- 
clesiásticos a prestar o ser- 

viço militar na forma do 
chamada «outros encargos 
necessário à Segurança Na- 
cional». 

As Forças Armadas pas- 
sarão ao Mobral a missão de 
exigir a prestação do servi- 

ço militar no período de 11 

meses aos cerca de 4 mi- 
lhões de jovens de ambos 
os sexos que anualmente 

atingem no Brasil a idade de 

18 anos, na tarefa de alfa- 

betizar a população brasi- 

leira. 

Empresa Brasileira de lelecomuoicaeões SI — EifUíEl 

AVISO 

A Empresa Brasileira de TelecomunicaçÕs S.A EMBRATEL, 
avisa às Firmas Comerciais e Industriais, Empreiteiras de Ser- 
viços e Autônomos, que se acham abertas as Inscrições Cadas- 
trais, para as Firmas qu desejarem se habilite N como fornecedo- 
ras e prestadoras de serviços desta Empresa. 

Para as inscrições e melhores esclarecimentos, os interes- 
sados deverão dirigir-se à Terminal da EMBRATEL no local 
Coco Grande, de 2as as 6as feiras das 09:00 às 12:00 e de 15 às 
17:00 hs. 

RUBIO MARRA DA SILVA 

Chefe do Setor de Operações de Imperatriz 

Colégios suspendem aulas 

O Secretário da Justiça e dois al- 
tos funcionários do mesmo Ministé- 
rio foram demitidos pelo Presidente 
Richard Nixon, do Estados Unidos 
ante comprovação de que realmente 
houve espionagem qor órgãos gover- 
namentais quando da realização da 
última Convenção Facloeal do Par- 
tido Democrata americano, opositor 
do governo. 

Acordo entre as direto- 
rias dos colégios secundários 
noturnos locais e dirigentes 

da Exposição-Feira de Im- 
peratriz resultou na parali- 
zação das aulas naqueles es- 

tabelecimentos na próxima 
semana. Alegou-se no en- 
contro que de qualquer for- 
ma ocorreria grande indice 
de faltas dos alunos inte- 
ressados não apenas no 
movimento da Feira mas es- 
pecialmente na assistência 
às promoções estudantis, co- 
mo barracas, eleições de 
«Rainha da Feira» e outros. 



Vantagens da SERME: 

Saúde-Segurança-Vida 

Diversão e Prêmio 

SERVIÇOS /OCIEDADE MARANHENSE DE 
MÉDICOS 

SAÚDE 
Assistência Médica; Serviços profissionais. 
Assistência Hospitalat; Pediatria, Partos. Cirurgia'.^de Urgência, 
exames de laboratórios e radiografias. 
Assistência Dentária; exame odootologico inicial, exodontia (ex- 
trações) obturaçáo provisória, cbturação piastica," restauração 
a amalgama, odonto-pediatria, aplicação de flurêto, periodontia, 
tartarotomia, limpeza de dentes e KaIO X. 

SEGURANÇA 
Assistência Jurídica; Serviços profissionais. 
Assistência Social; Serviços profissionais. 

DltfEhSÃO 
Com a sua carteira de Sócio você e seus dependentes legais tem 
acesso ao CLUBE DE AMPO da SERME. situado na estrada de 
fcáo José de Ribamar km 11. Logo após a Quimicanorte. 

VIDA 
Auxilio funeral para o socio Cr$ 3.000,00 
Auxilio funeral para a Esposa ou • omoanheira Cr$ 1.500,00 
Na SERME você escolhe o médico de sua preferência e é atendí- 
^ no seu consultório particular. 

Desconto de 5% na compra de qualquer medicamento nas farmá- 
cias *i .'I R - L mediante apresentação da carteira de sócio. 
Pense na saúde Elaé a maior riqueza que temosl 
1 vite eraergêncial Procure em tempo a SERME 
Adquira o direito de ter saúde! 
• om a SERME nem a morte lhe assusta! 

PRÊMIO 
lo- Associanio-se a SERME você ganha inteiramente grátis um 

te com i0 x 8» 
Procure os nossos hscritorios à Av. Getulio V6rgas'1844 Fone 135 

Anuncie em «O Progresso 

—s  — 

Edital de praça de bens 

O Dr. José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da l9 Varada Co- 
marca de Imperatriz, stado do Maranhão, etc. 

Faz saber aos que o presente edital virem, dele conhecimento tive- 
rem ou interessar possa que, no dia 30(trinta) do corrente mês de abril, às 
10 horas, na sala das audiências dêste Juízo, Des. Tácito Caldas, à Traves- 
sa Urbano Santos, nesta cidade, sob a presidência dêste Juizo e pregão de 
Porteiro dos Auditórios, serão levados a venda e arrematação os bens pe- 
nhorados a Francisco Freire de Oliveira e sua mulher, na ação executiva 
que |he move Domingos Ferreira da Silva, a quem mais der e maior lance 
oferecer sobre o preço da avaliação de r$ 3.000,00(três mil cruzeiros), o 
seguinte imóvel: - Um(l) terreno nesta Hdade, à Alameda Brasília, antiga 
e ora Av. Getulio Vargas, medindo 6(se's) metros de frente por trinta(30) 
ditos de fundos, limitado à direita de quem sal pela casa de Francisco Ro- 
drigues de Oliveira e à esquerda com a casa de propriedade do mesmo 
executado, que foi de João Venâncio, registrado no competente livro 3-C, 
transcrição das transmissões, às fls. 119, sob número de ordem 3.883, fren- 
te para o Sul e fundos para o Norte, que se encontra depositado em poder 
do mesmo executado. Quem, pois, o dito imóvel quízer comprar, no dia, 
hora e lugar acima referidos, em dinheiro à vista, ou sinal de 20% (vinte 
por centro), devendo neste caso integrallzar o seu lanço dentro do prazo 
de quareota e oito(48) horas, sob pena de perder o sinal dado, E, para os 
devidos fins de direito mando passar o presente edital pelo prazo de "0 
(vinte) dias, que será afixado no lugar de costume e publicado no "O PRO- 
GRESSO" desta cidade. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Esta- 
do do Maranhão, aos três dias do mês de abril do ano de hum mil nove- 
centos e setenta e três(03/04/1973). Eu Rosseny da Costa Marinho, Escrivão 
do Io. Oficio, dátilografei e subscrevi. 

Dr, José de Ribamar Fiquene. Juiz de Direito da la. Vara 

HOSPITAL ST A. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO INPS) 

Dl arl os Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Nelo 

CLINICA GERAL -- CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei 'vi a ao a l ?;): 6 p io, 95 —Imperatriz—Maranhão 
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ADVOGADO 

Escrit. RUA CEL. MANOEL BANDEIRA. 1.638 

Res. Trav. Luís Domingues, 1.845 
IMPERATRIZ — MARANHAO 

AgV I S O 

O Sr: Antonio Inácio de 

Castro avisa ao Público que 

perdeu Sua Carteira de Moto- 

rista Amador expedida em A- 

nápolis e Avisa a quem Encon- 

tra-la. Fazer o Obséquio de 

Entregar. Na redação do Jor- 

nal que será bem gratifidado; 

Agradece O mesmo 

HOSPITAL SÃO RAIMUNDO 

Av. Getulio Vargas n0 12r9 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTI ÜLAR DO INTERIOR 00 ESTADO 
Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 

L1BORAÍ0H1O DE ANÁLSES CUNCAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDICO; Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia— Der- 
mato cgia —Peoiatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

■1 

HRMRZEM 

/ 

TECI00S E ELETRO- 

B 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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Empresa Brasileira de Telecomunicaeões Si. — EiRIITEL 

irais 

A* EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. — 
EMBRATEL, fará realizar um concurso aos candidatos que apresentarem os 
seguintes requisitos mínimos: 

— Idade de 18 a 34,1/2 anos 
— Sexo masculino ' 
— Tempo integral 
— Curso primário completo 
—Aprovação em Exame de Seleção 

' OFERECE: 

— Bom salário (Cr$ 417,30) 
— Semana de 5 dias 
— Seguro de Vida em Grupo 
— Assistência Médica 
— Ótimo ambiente de trabalho 

Os interessados deverão dirigir-se à Escola Técnica de Comércio de 
Imperatriz, nos dias 07 a 11 05 73, no horário das 08:00 às 12:00 hs. para 
inscrições, levando os seguintes documentos imprescindíveis: 

— Certificado de Reservista 
— Titulo de Eleitor 
— Comprovante de Escolaridade 
— 2 retratos 3x4 
— Carteira Profissional 
— Pagamento da taxa de Cr$ 5,00 

COLUNA DO VIDIGAL 

Feto encontrado no lixo 

Eleições e Fraude 

|HH||S|||k 
Em Ama^ante, interior do Maranhão, o Prefeito eleito em 

novembro passado, morreu antes de tomar posse. Com isso sur- 
giu a questão: assumiria o Vice eleito ou far-se-ia nova elei- 
ção? As opiniões se dividiram, enquanto o problema ia chegan- 
do à alçada dos tribunais. Eis aqui, ehi primeira mão, a deci- 
são: vai haver eleição para Prefeito Wm Amarante no dia pri- 
meiro de julho próximo e o Tribunal Regional Eleitoral já a- 
provou as instruções necessárias ao pleito. O mandato do Vice- 
Prefeito eleito fica respeitado e será escolhido mesmo, pelas 
urnas, o novo Prefeito. Outra informação que vai aqui botar 
muita gente sob tensão é esta que me chega agora, especial- 
mente: as denuncias de fraude nas eleições municipais de San- 
ta Inês foram consideradas pelo TRE que decidiu mandar pro- 
ceder a uma completa revisão eleitoral naquele município, o 
que, aliás, será estendido a vários outros municípios É que as 
urnas, ao serem apuradas, nem sempre expressam a verdade 
eleitoral. E é em busca dessa verdade que o Tribunal está a- 
gindo. 

CONSELHO DE CULTURA 

Acredita-se conselheiro o admitido para aconselhar, para 
emitir conselhos; o que terá de ser ouvido, o que haverá de 
firmar conceitos, emitir opiniões. Com os conselheiros locais 
da cultura a cultura local se aconselhará localmente. O Con- 
selho Estadual de Cultura, que o Governador Pedro Neiva de 
Santana instalou ao empossar os seus membros, cerimonia no 
Palácio, não surgiu na estruturação legal da Fundação Cultural 
do Maranhão para ser transformado numa espécie de clube fe- 
chado velhos intelectuais cansados e sem produção, e que por- 
isso, e também pelo peso dos anos, não estão muito a fim de 
cumprimentarem o cidadão que inventou a palavra trabalho.Ao 
'Conselho foram dadas atribuições de fato rotineiras, constan- 
tes. O Governador levou em consideração, principalmente, este 
fato, — ao indicar os nomes pioneiros para o Conselho. A es- 
calação que êle fêz, pois: dessa primeiro time não poderia 
melhor. Mãos às oWas, senhores conselheiros! (Ou melhor, 
conselhos!). 

ser 
aos 

Cleideslene Lima estudan- 
te, solteira, foi levada à de- 
legacia ante a acusação da 
prática do aborto. Tudo co- 
meçou quando vizinhos da 
acusada encontraram um fe- 
to de 4 a 5 meses nas pro- 
ximidades da casa da jovem 

que logo confessou que real- 
mente o filho era seu e o 
aborto se deu era conse- 
qüência de um susto que ela 
tomou quando ameaçada de 
atropelamento. Entregue aos 
cuidados médicos, constatou- 
se que não existem provas 

pu- 

Banco do Brasil S.A. 

Imperatriz (MA) 

EDITAL 

O Banco do Brasil S.A., Ag. Imperatriz (MA) torna 
blico que a Seleção de Auxiliar de Ecrita N5 116 realizar-se-á 
no dia 13.05.73, domingo, observado o seguinte horário e lo- 
cal: 

Horário: 

7h 30m — sinal parà fechamento da entrada do prédio 
e para entrada dos candidatos nas salas de prova; 

7h 45m—distribuição do material para a primeira prova; 
12h 10 — término das provas escritos 
14 horas—inicio da prova datilografia. 

Local: 
Provas escritas: Escola Técnica de Comércio. 
Prova de Datilografia: Ag. do Banco do Brasil S.A. 

Os candidatos deverão comparecer com devida antecedên- 
cia visto que o horário acima estabelecido será cumprido rigoro- 
samente. 

É indispensável na-hora das provas o candidato está mu- 
nido de: ficha de inscrição, lápis preto n? 2, borracha, caoeta- 
tinteiro ou esferográfica (azul) e folheto de Instruções do Can- 
dato. 

BANCO DO BRASIL S.A.—Imperatriz (MA) 
Gerente. Alvacy Roque de Carvalho. 
Subgerente: José Pereira da Silva 

da provocação do aborto e 
que o feto, com 4 meses, 
incompatível com a vida. 

Edson Vidigal 

— E::ta coluna tem autorização do seu autor para ser re- 
produzida neste jornal. 

Coletor pode ser candidato 

Telefônica de Imperatriz S/A- Telimsa 

Av. Dorgival Pinheiro de Souza, 889 — Imperatriz (Ma) 
Acham-se à disposição dos senhores acionistas em 

nossa séde social à Av. Dorgival Pinheiro de Souza. 889 
os documentos a que se refere o artigo n^ 99 do Decre- 
to Lei n5 2.627 de 26 de setembro de 1.949. 

Imperatriz (Ma), 27 de março de 1.973. 

TELEFÔNICA DE IMPERATRIZ S/A 
Pedro Américo de Sales Gomes 

— Diretor Presidente — 

Noticia vinda da capital 
do Estado informa que o 
mais provável candidato ú- 
nico à Prefeitura de Ama- 
rante, a ser escolhido em 
convenção municipal da Are- 
na no próximo dia 15, é o 
coletor estadual Valter Me- 
lo. 

Como se sabe, o prefeito 

eleitb daquele município mor 
reu em acidente de veicu- 
lo nas proximidades da ci- 
dade de Grajaú, antes de 
tomar posse. O TRE deter- 
minou que o vice-prefeito 
assumisse a direção domu- 
nicipio até a posse do novo 
prefeito a ser eleito. Em 
Amarante não existe o MDB. 

  

Atenção 

Serviços gráficos em ge 

ral material para escritório 

ca r i m b o s e plastificações 

Na Tipografia Violeta. 

Empresa Brassileira de SJ.-E 

■ i • 

minuto com máximo 

A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.— 
EMBRATEL, fará realizar um concurso aos candidatos que apresentarem 
os seguintes requisitos mínimos: 

— Idade eritre 18 a 34,1/2 anos 
— Tempo Integral 
— Io Ciclo Secundário completo 
— Bom indice de datilografia (180 batidas por 

de 10 erros por mil) 
— Pequenos conhecimentos de Administração 
— Aprovação em exame de Seleção. 

OFERECE; 

— Bom salário (Cr$ 845,70) 
— Semana de 5 dias 
— Seguro de Vida em Grupo 
— Assistência Médica 
— Ótimo ambiente de trabalho 

Os interessados deverão dirigir-se à ESCOLA TÉCNICA DE COMER- 
CIO DE IMPERATRIZ, nos dias 07 a 11 05 73, no horário das 08:00 às 12:00 
hs para inscrições, levando os seguintes documentos imprescindíveis: 

— Certificado, de Reservista 
— Titulo de Eleitor 
— Comprovante de Escolaridade 
— 2 retratos 3x4 
— Carteira profissional 
— Pagamento da taxa de Cr$ 10,00. 

m 
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Inauguração hoje da V Exposição Agro-Pecuária 

Com o hasteamento do 
pavilhão nacional e inau- 
guração dos pavilhões 
"Cirne Lima," Lourenço 
Vieira da Silva" "Ivo Mar- 
zal" e Prefeitura Munici- 

pal, será aberta ao pu- 
blico às 10 horas de hoje 
a V Exposição Agro-Pe- 
cuária de Imperatriz, com 
a presença de secretários 
de Estado, líderes sindi- 

Sociedade em foco 

Graça Oliveira 

cais, pecuaristas e povo 
geral. O ato inaugural se- 
rá seguido da inauguração 
da pista de vaquejada que 
receberá o nome de "Car- 
los Damus" e ainda de al- 

Poppy 

Em Carolina, Helen foj a meiga debutante do ano... 
Domingo passado tive a felicidade e o prazer de conhecer uma das 

mais tradicionais cidades do Maranbâo-Carolina; com suas inúmeras e va- 
riadas serras seculares, e com uma arborização exclusiva de mangueiras 
que acompanham a história de mnitas gerações da familía bem constituída 
que ali encontrei 

Fui em companhia do casal amigo Licinio e Fátima e fomos hóspe- 
des do sr. Américo Gomes e sua esposa Joaninha, tendo o popular Pedro 
Américo como anfitrião e cicerone. 

Recebemos inúmeras e agradáveis visitas e tivemos o prazer de re- 
tribuir algumas e nesses contatos nos foi possível avaliar a distinção e a 
classe da sociedade caroliense. Ressaltamos na oportunidade o bate papo 
informal e descontraído com o casal Osório Aires e Perollna que com seu 
amor crepuscular nos dá as maiores lições da difícil vida a dois, e a visi- 
ta a bela mansão do simpático casal, Sr. Edson e d. Laura. 

As 22 h. toda a alta soclety carolinense era recebida pelo casal de 
«hotess» perfeitos e simpáticos - Dr. Raimundo Alves Costa e sra. Noe- 
mia Cardoso Costa, pais da aniversariante, no clube local «A Arca»* que 
encontrava-se na ocasião artisticamente decorado. 

Helen as 23 hs entrava solenemente meiga e serena com uma be- 
leza suave de citme ao entardecer, vestindo um iongo branco no estilo ro- 
mântico e de muito bom gosto. Seguiu-se as cerimonias tradicionais do 
corte do bolo, do brinde, da valsa e o discurso emocionado de dr. Raimun- 
dinho que oficialmente entregava mais uma fina flor da sociedade de 
Carolina. 

A festa foi anlmodisslma, a trilha sonora a cargo dos «Big Brasas» 
agradou a todos os presentes que se divertiram a valer. Imperatriz se fez 
presentes através de figuras de destaque do seu meio social: Licinio e Fá- 
tima; Dr. Agostinho Noleto e Socorro (os mais animados]; Sr. Dudu, Leo- 
nor e a mimosa Selma; dr. Rui Flexa; sr. Pedro Américo; srta Josllia Cos- 
ta e dr. Raimundo Noleto. Da sociedade local anotamos em nossa agenda 
as presenças de: sr. Joee Olimpio Barbosa d. d, prefeito municipal e es- 
posa e sra Caetano Costa, avó? da aniversariante; sr. Celso Coelho e es- 
posa; prof. An.érico Aquino Aires e sra; dr. Rui Alcides de Carvalho, Dr. 
dr. Heber Maranhão Azevedo e esposa; prof. José Queirós; sr. Antonio 
Rocha Coelho e sra. dr. Frederico Rocha. sr. Odequer de Miranda e es- 
posa; sr. Antonio M. Oliveira; sr. e sra José Alves da Costa sr. Valdeci 
Mala e esposa: sr. Hello Agripino Fonseca, sr Damasceno Arnorlm, esposa 
e filha; sr. Osmar Amorim, jornalista da Tribuna de Carolina e esposa; sr. 
e sra. Jarbas Rodrigues: sr. e sra. lomar Doelho; dr Ronald Coelho e sua 
bonita noiva; e sr. Nestor Japiassu, sr Almir Moiaes e Ells; sr e sra Car- 
los Maranhão e o cabalereiro Solimar Barros que veio de Brasília e com 
exclusividade pentear a aniversariante. 

Destaque especial a bela e afinada voz do menino Ramon Cardoso 
^sta que com uma bonita melodia homenageou a colonia imperatrizense 

Voltamos de Carolina com a melhor impressão da cidade e com uma 
recoru^ção grata e sincera das pessoas que de forma tão cativante e sim- 
pática nos conquistaram e a promessa sincera que muito breve voltare- 
mos. 

Com uma romântica Laurada. a primeira de Imperatriz, foi comemo- 
rado, sábado dia 28 o aniversário amigo Edgar. Sua namorada Graça Bandeira 
idsalizou e organizou com todo carinho e foi realmente um sucesso. 

O local escolhido foi o pitoresco "'Boi na Brasa", presentes todos os 
amigos do simpático casal. 

Cercados de carinhos de sua genitora, amigos e colegas, aniversariaram, 
o professor João Damascena Rocha e seu irmão Odilon. Os aniversarian- 
tes ofereceram aos que lhes foram cumprimentar, frios e gelados. Nossos 
parabéns aos irmãos. 

Sábado passdo, dia 28, foi comemorado da residência do dr. José de 
Ribamar Fiquene, juiz da primeira vara de Imperatriz os 14 anos do seu 
filho Jorge Fiquene, com um jantar muito elegante qce reuniu os mais ex- 
pressivos representante da sociedade local. 

Tem muila graça os ternos usados para designar "desrespeito" e "atre- 
vimeuto" de pessoas vulgares.., Desfile de modas e disputa por passarela. 
Ahl ahl ah! jornalista sabe de coisa.:. 

Nos primeiros dias de junho, Imperatriz viverá pela primeira vez as 
emações de um Festival de canção imperatrizense, que vem sendo organi- 
zado com todo emero e que promete muito sucesso. Aguardeml 

Com '(Umo N e de Verão" o clube Tocantins homenageará dia 12 
as mães de Imperatriz, com inumoras atrações especiais e a participação de 
Barbosa Show Bossa. 

inicia hoje nesta cidade a Exposição Agropecuária, com indescritível 
animação e o concurso que já vem se tornando tradicional, este ano conta 
com a participação das bonitas srtas. Fátima candidata dos fazendeiros; Çlé- 
lia Eunice representando os bancos; comércio e industrias e Francisca como 
candidata dos eí^ucantes. 

Uni-vos Dentistas Profissiona- 
is de Imperatriz! A onda de 
dentistas práticos ou melhor 
verdadeiros CHARLATAES, es- 
ta aumentando cada dia, pondo 
em perigo a saúde das pessoas 
menos esclarecidas. Vamos a- 
pelar para Secretaria de Saúde 
do Estado. Lembramo-nos srs. 
Gerentes de Bancos que o finan- 
ciamento de consultório para os 
CHARLATÃES, é muito arris-i 
cado. Pensem no mal que po- 
dem causar. 

XXX 
O Dr. Fiquene, está plane- 

jando construir mais 25 salas de 
aula em terreno da Escola Téc- 
nica. Vamos estudar pessoal. È 
disso que o Brasil precisa. A o- 
bra ficará a cargo da Constru- 
tora Silvan Ltda, e será finan- 
ciada pelo Banco da Amazônia. 

XXX 
EXECITO E AERONÁUTICA 

AJUDAM A EXPOSIÇÃO: Os 
preparativos da Exposição Agro- 
Pecuaria de nossa cidade, estão 
cada vez mais quentes. O Quar- 
tel do BEC, e a GOMARA es- 
tão participando ativamente dos 
preparativos, garantido assim o 
êxito de nossa 5 Exposição. VA- 
MOS LÂ PESSOAL... 

XXX 
Parece que govamador o sr. 

Secretário da Agricultura, virão 
a Imperatriz nos próximos dias 
partioipar da Expostção Agro- 
Pecuária, juntamente com o sr. 
Coordenapor do Meio Norte do 
INCRA. 

XXX 
No feriado que passou o Clu- 

be Tocantins, promoveu elegan- 
tes Festa, onde o vice diretor 
convidou todos associados do 
Juçara para as festas daqueles 
Clube. Agradecendo o sr. Anto- 
nio Carlos Rodrigues, atual pre- 
sidente do Juçara retribuin o 
mesmo convite. PERGUNTO EU 
AGORA; Porque dois Clubes 
não se juntam e fazem um só 
com todo conforto aos asocia- 
dos, com picinas, quadras de 
esporte salão de festas e reuni- 
ões... É de se pensar tá? 

XXX 
Dificil será escolhsr a Rainha 

da Exposição, todas as garotas 
são lindas e bem simpáticas. 
Principalmente a dos Fazendei- 
ros... 

X X x' 
Nossos parabéns ao amigo e 

moço oferecido as auto- 
ridade no parque da Ex- 
posição que a seguir as- 
sistirão ao desfile de en- 
trada dos animais e um 
show animado por Escu- 
rinho Samba. 

A Exposição terá pros- 
seguimento até o dia 13, 
oficialmedte, com o des- 
file de animais classifica- 
dos, entrega de prêmios 
aos vencedores, vaqueja- 
da e churrasco de confra- 
ternização. 

No dia 10, no Parque 
da Exposição ocorrerá a 
entrega das primeiras 40 
cartas de ocupação de ter- 

ras pelo INCRA, a lavra- 
dores e pecuáristas. 

Exibidores e vendedo- 
res de bovinos das mais 
variadas raças, vindos 
dos parques criadores de 

diversos ppntos do país 
encontra-sê presentes à V 
Exposição Agro-Peuária, 
trazendo reprodutores e 

matrizes que serão nego- 
ciados no decorrer da se- 
mana de feira. Os Bancos 
na cidade já montaram 

seus respectivos "stands" 
no Parque para o melhor 
atendimento aos pecuaris- 
tas. 

Comentando 

JUHIVÊ 

Mais uma vez voou para S. Luis o prefeito de Im- 
peratriz, a serviço da Prefeitura. Naturalmente. 

☆ 
Assalariado, atenção; a partir de de maio o novo 

salário minimo no Maranhão é de cr$ 213,60. 
☆ 

Registro com atraso mas com satisfação a inaugu- 
ração da Clinica Especializada dos amigos e grandes mé- 
dicos José Branco e Sebastião Saldanha. Pediatria. Uro- 
logia, Rehidratação e outros «piás» da medicina são as 
atividades da nova clinica que fica na Av. Dorgival Pi- 
nheiro, próximo ao Hospital do Funrural. 

★ 
O Min. Mário Andreazza não veio sabado mas veio 

3a feira ao Estreito de onde regressou a Brasília de 
carro. De qualquer forma a viagem já trouxe benefícios 
pois máquinas já foram vistas em apressados reparos de 
de trecho. 

☆ 
Quem leu na «Cruzeiro» a reportagem sobre as es- 

tradas do Maranhão e tem agora a oportunidade de via- 
jar de Imperatriz a São Luis ou a João Lisboa ou na A- 
çailandia Sta. Luzia está vendo que a distância entre o 
dito e o feito está muito grande. 

Parabéns à prefeitura e aos Sindicatos imperatrizen- 
ses pela programação do Io de Maio. 

Dizem que houve um astronômico aumento nos 
vencimentos do funcionalismo municipal de Imperatriz 
Depois a gente mostra. 

V 
Sarney acontecendo em todos os meios sociais e 

politices do momento. Tá com a bola branca! 

Hoje em Imperatriz o superintendente 
Wilson Vale. 

do INPS— 

elegante Edgar gerente da Vol- 
kswagem local, pelos 21 ani- 
nhes comemorados dia 28 pp. 

XXX 

Sucesso foi a festa do Babaçu 
em Tocantinópolis, animada pe- 
lo exelente conjunto The Bro- 
thers de nossa cidade. Cada ga- 

rota... 

XXV 

Depois de Completar 30 ani- 
nhos, aprendeu a jogar voleibol. 
Ainda dizem que papagaio ue- 
Iho não aprende a falar hein, 
JABUR... 

- Materiais para Construção 

Canos Galvanizados e Plásticos 
Ferro Redondo p/ construção 
Azulej os. Cerâmica 
Louça Sanitária 
Materil p/ Encanameto 
Produto de Cimento Amianto 
Forro de Pinho Eucatex 

Tintas Ypiranga 
Serras Braçais e Golpeões 
Motores Estacionário Elétricos de 2 e 3 Fases 
Bombas Hidráulicas 
Material Elétricos 
Maquinas para Ração 

Revendedor do Cimento Búíalo 
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