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LÜCIA GERUDE FERREIRA 

Até Logo 

Lúcia 

Por JOSÉ ADÃO FERREIRA 

Lúcia, minha querida filha. 
Não percebo porque nos 

deixastes, em plena hora de 
começares a viver. 

Com que satisfação te vi 
nascer, dar os primeiros pas- 
sos e balbuciar as tuas pri- 
meiras palavras. 

Com que prazer, acompa- 
nhei o teu desenvolvimento, 
dando tudo de mim, junto 
com tua mamãe, para que te 
tomasses úa moça, educada, 
boa e digna de tu mesma! 

O nosso trabalho contigo 
fora realmente recompensa- 
do, porque te viamos uma 
flor, desabrochando para a 
vida, com as virtudes que 
tanto desejávamos que tives- 

Lembro-me do ano quo te 
deixei interna no Colégio de 
Santo nAtônio em Belém do 
Pará, quando cursavas a ter- 
ceira série ginasial. 

Como ficastes, medrosa e 
assustada por te deixar pela 
vez primeira, longe de nosso 
convívio, de nossa pessoal 
proteção. 

Mas filha, era necessário, 
era necessário, que privasses 
com outras pessoas, outros 
costumes, que vivesses em 
sociedade com outros para te 
prepararei para a vida. 

Com que ansiedade corrias 

0 Mar. JuarezI i 

No Ministério de liacào 

Para nós outros que bata- 
lhamos nos idos de 1955, 
quando da candidatura à Pre- 
sidência da República, do en- 
tão General Juarez Távora, 
temos o seu nome sempre 
gravado como uma bandeira-, 
e estamos sempre acompa- 
nhando a ascenção de nosso 
candidato. 

Estivemos a pouco tempo 
na cidade de Riachão, quan- 
do assistimos pelo rádio na- 
quela cidade, a posse do 
esmo. snr. Presidente Hum- 
berto Castelo Branco. 

Naquela cidade tivemos o 
enseje de conhecer a residên- 
cia do falecido Cel. Fazendei- 
ro Felipe dos Santos, resi- 
dência que acolheu por mui- 
tos dias, o então Capitão Jua- 
rez Távora, quando da revo- 
lução de 1930. 

Naquela casa, tivemos o 

nomeação pelo Presidente 
Carteio Branco, para o cargo 
dc Ministro de Viação, um 
d(~ mais importantes Minis- 
téhio da República. 

aproveitamos o ensejo de 
rè-terar a V. Excia., sr. 
Mmistor da Viaçac, que a 
E; irada BR-24, está a mais de 
dez anos parada na sua ccns- 
tr.ção no local Mangabeiras, 
sendo que falta fazerem o 
tr.Jcho Mangabeiras — Balsas 
— Riachão — Carolina — 
Estreitos, já ligando a BR-14. 

.A falta daquela estrada 
vem trazendo um sério atrazo 
nas possibilidades daqueles 
ricos municípios maranhen- 
ses, assim, esperamos que 
Sua Excia., o snr. Ministro 
Juaroz Távora, mandará ata- 
car aquele trabalho de neces- 
sh-.ade nacional. 

Ministério da Viação, esta- 
mos certos de que êle, tudo 
fará para que esta parte do 
Brasil, seja lembrada, e que 
as suas vitais obras, dêm 
prosseguimento para o bem 
de todo o Brasil. 

Por Imperatriz, passa a 
BR-14, que está muito tempo 
desde de janeiro de 64, que 
está intransitável, e que falta 
ligar a BR-14, as cidades de 
Carolina, Montes Altos, Sítio 
Novo, Amarante, João Lis- 
boa, grandes centros produ- 
tores de arroz e babaçu, mais 
que a falta de transporte, 
vem prejudicando enorme- 
mente o escoamento das sa- 
fras, desestimulando aqueles 
que plantam porque vêem sem 
pre o seu trabalho, quando 
não perdido mais muito mal 
remunerado, assim' urge que 
o nôvo Prsei dente da SPVEA, 

que se fazem tardar, a fim 
de que possamos ajudar o 
atual govêrno com o máximo 
de produção de artigos agrí- 
colas, de que tanto se ressen- 
te a própria Nação. 

Aproveitamc-ncs do ense- 
jo para parabenizarmos ao 
Govêrno Castelo Branco, pe- 
la feliz escolha do impoluto 
nome do Marechal Juarez 
Távora, para compor o seu 
Ministério, que está formado 
somente de homens 
de envergadura, podendo en- 
corajar assim os governados, 
pois de antemão esperamos 
os melhores frutos, pois sa- 
bemos do propósito e da ho- 
nestidade de que são possuí- 
dos. Assim o jornal "Cor- 
reio do Tocantins" se sente 
muito bem em fazr êste re- 
gistro, esperando que o nosso 
Estado seia motivo das nreo- 

ensejo de assistirmos a popu- Com a presença do ilustre ou o próprio Ministério de cupaçoes do atual Ministro de 
lação local, se regosijar pela Cabo de Guerra, à frente do Viação, tome estas medidas Viação e Obras Públicas. 

para mim, quando visitava o 
Colégio. Grítavas, Papaizi- 
nho querido, o senhor quan- 
do chegou? Como vai ma- 
mãezinha, como vai Lígia e 
Silvir-ho, e os empregados do 
senhor como ficaram, e ai 
enumerava o nome de todos 
os que trabalhavam comigo 
em meus negócios conhe- 
cias e tinhass amidazes a todos 
que nos rodeavam. Ficavas en- 
cantada ouvindo as minhas 
respostas, e as freiras- suas 
mestras davam mostra de 
grande simpatia pela minha 
Lúcia. 

Real mente, uprendestes 
mais do que esperávamos, 
pois a tua inteligência se 
mostrava viva e indagadora. 

Para mim, para tua mãe, 
que pensávamos te conhecer, 
te revelastes de repente, mui- 
to grande, adulta, uma verda- 
deira moça, com uma perso- 
nalidade marcante. 

Não sabíamos que em um 
ano e pouco de colégio misto, 
que te matriculei, proposita- 
damente, pois até então só ha~ 
vias estudado em colégio de 
Freiras, era preciso, era ne- 
cessário que fosses conviver 
em colégios que estudassem 
rapazes, a fim de que em con- 
tato com êles, pudesses os ver 
de perto, para que pudesses te 
(Conclue na 3a. pág.) 

Há muitos anos atrás ían- 
dou-se a cidade de Bals .s, 
que devido o seu Santo 1 a- 
droeiro, chamavam Municípi .• 
de Santo Antônio de Balsas. 

Ficou perdida às margens 
do Rio Balsas, durante anos 
a fio, porém os seus filhos, 
diligentes, fizeram um traba- 
lho brilhante, mesmo sem 
alardes, tomaram tal inicia- 
tiva, sem ajudas e sem mais 
nada, que hoje a cidade de 
Balsas, se apresenta como a 
cidade líder desta região. 

Os seus Prefeitos que têm 
sido homens trabalhadores e 
honestos para com sua terra, 
tudo dão a favôr da sua co- 
comuna. 

É para pasmar até. Che- 
gando-se a Balsas, se encon- 
tra uma pista para aterrissar 
até aviões Curtis Comando, e 
não somente Douglas . 

Tem-se o prazer de vêr às 
ruas Calçadas na sua grand» 
maioria, uma bela pracinha, 
bem traçada, defronte da i- 
greja Matriz. 

As noites não são escuras 
como em Imperatriz, pois te- 
mo suma ótima luz, que faz 
cobertura de toda cidade, in- 
cÍui,do a Trizidela, que por 
incrível que pareça também 
é calçada. 

Na parte Educacional é 
um acontecimento o ensino 
em Balsas, basta dizer que 
tem três Ginázios, Escolas 
Normal Pedagógica, Regio- 
nal, Escola de Comércio e 
segundo me disse o ilustríssi- 
mo Bispo D. Dicgo, em 1965, 
irá fundar no seu grande e 
formidável Colégio também o 
Curso Científico, além de 
manter, primário, Ginasial, 
Seminário Menor e agora 
Científico. 

e de 

Salsas 

Na parte hospitalar, encon- to Parnaíba. Foi uma obra no 
iramos um moderno Hospital, 
que tem médico de forte ga- 
barito, tendo a seu serviço no 
hospital, aparelhagem moder- 
na e modernos e confortáveis 
apartamentos à disposição. 

O Ginásio Balsense, tem a 
sua frente o dinâmico Dr. 
Paulo de Tarso Fonseca, pro- 
motor da comarca, vem de- 
snvclvendc o ensino na re- 
gião com muita desenvoltura. 
É um moço idealista, ensi- 
nando em quase todos cs co- 
légios da cidade, portanto. 

Govêrno da Prefeitura local 
do snr. dr. Rczi Moreira 
Kury, médico de grandes re- 
cursos atualmente diretor do 
Hospital São José, do Bispa- 
do de Balsas. 

Falar sobre o Bispado de 
Balsas, é falar sobre o desen- 
volvimento da terra, uma coi- 
sa está ligada a outra. 

Encontramos o Bispo Dom 
Diogo, um moço dinâmico, 
educado, intensamente dedi- 
cado ao seu bispado. 

Construiu em Balsas, um 
dando uma grande parcela de grande colégio, onde mantém 

bem da mocidade vários si para c 
Balsense. 

O Campo de que falamos 
acima, se deve o seu alonga- 
mento, ao trabalho profícuo 
do snr. Prefeito snr. Alexan- 
dre Pires, que fêz aquele tra- 
balho, somente com os recur- 
sos de que dispõem a Prefei ' 
tura, pois não conseguiu para 
aquele vultuoso trabalho ne- 
nhuma ajuda de verbas adi- 
cionais destinada ao mesmo 
trabalho. 

Mantém a Prefeitura uma 
limpeza elogiável nas ruas da 
cidade e a Luz Elétrica, fun- 
ciona normalmente, trazendo 
o conforto a todos os lares da 
pérola do Balsas. 

Encontramos em Balsas, 
uma ponte pencil, que é uma 
obra muito bonita e serve ao 
tráfego entre os dois lados da 
cidade, assim como a estrada 
que vem do município de AI- 

cursos. Montou uma 
parte industrial que nestas 
alturas atende perfeitamente 
a complementação de suas 
com uma Cerâmica mecaniza- 

da, também uma Marcenaria 
com muitas e eficientes má- 
quinas, também uma boa ofi- 
cina mecânica. Quanto ao 
mistér da religião Católica, o 
bispado conta emo vários pa- 
dres e várias igrejas em lu- 
gares diversos da cidade. 

Assim o movimento reli- 
gioso na cidade de Balsas e 
nos municípios vizinhos que 
fazem parte do Bispado, é 
bastante intenso. 

O Prefeito atual snr. Pires» 
tem realmente cuidado tam- 
bém de facilitar aos que se di- 
rigem do interior do Municí- 
pio para esta cidade fazendo 
uma série bem acentuada de 
pentes, e vários trabalhoa 
nas rodovias municipais, co- 
mo também calçando a Trizi- 
dela. 

Construiu a bonita praça, 
a qual fica defronte a Igreja 
matriz, cujo clichê aqui ve- 
mos nesta reportagem, refor- 
mou o Prédio da Prefeitura, 
Limpou o Mercado públi- 

(Conclue na 2a. pág.). 
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Matriz e Palácio do Bispado de Balsas 
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Porto Franco Tem 

Sua Cooperativa 

Já conta com aproximada- 
mente 70 associados. É pre- 
sidida pelo jovem Contador 
Wander Sotero Franco e tem 
conto Gerente o Sr. Edeci 
Santos, os quais juntamente 
com o Secretário Waldemar 
Pereira vêm desenvolvendo 
intenso trabalho pelo engran- 
decimento da Cooperativa. 
Por iniciativa dos Vereado- 
res à Câmara Municipal de 
P. Franco que são associados 
da Cooperativa, foi doada à 
Cooperativa uma área de ter- 
reno medindo 100x100 mts. 
A doação já foi oficializada 
pela sanção do Prefeito ao 
Projeto originário da Câma- 
ra. A Cooperativa foi funda- 
da sob a supervisão do Ban- 
co da Amazônia pela sua 
agência de Tocantinópolis, 
cujo Gerente, Sr. José Santa- 

na, tem trabalhado muito pelo 
desenvolvimento da Socieda- 
de, dando-lhe tôda assistência 
e contando com a cooperação 
do Dr. Euclides Matos, prin- 
cipal responsável pela criação 
da Ccopexâtiva. — Assim que 
cs registros necessários este- 
jam todos em ordem o Banco 
da Amazônia irá financiar a 
construção do prédio da Coo- 
perativa. 

Área de ação: P. Franco, 
Paraíso e Estreito — O Ge- 
rente já está providenciando, 
com o recebimento das Ias. 
prestações das quotas-partes a 
compra de remédios veteriná- 
rios e a pricnipaj meta da 
Cooperativa é a instalação de 
um armazém de abastecimen- 
to para revenda de gêneros 
aos associados. 

Afé Logo... 

preparar para vencer a tua vi- 
da, neste mundo hostil. 

Realmente te integrastes 
galhardamente, por que, pu- 
de com muita satisfação, com 
muito orgulho, que cada co- 
lega masculino ou feminino 
de teu colégio, eram, realmen- 
te teus sinceros amigos, teus 
sinceros admiradores. 

Possuias ói.mas qualidades 
de inteligência e bondade 

~que não só os de lua família, 
como os teus colegas e mes- 
tres conheciam. 

Assim foi que, a tua pre- 
matura morte por afogamen- 
to, fôra um impado que não 
só a tua família feriu. Vi na 
agonia dos inúmeros amigos 
teus, que o teu cadáver não 
só a nós pertencia. 

Fiquei feliz, pelo que em 
poucos anos é verdade, sou- 
bestes grangear aqui neste 
vale de lágrimas. 

Fiquei feliz, por te saber 
feliz aonde quer que estejas, 
pois se soubestes conquistar 
tanta amizade, por certo, com 
a religiosidade de que fôstes 
criada e que aceitastes com 
tanta devoção, Deus o Onipo- 
tente, por certo, se apiedando 
de tua inocência, do teu co 
ração de ouro, das tuas qua 
lidades que te caracterizavam 
te chamou cedo realmente 

para o seu reino, e lá junto 
ao Altíssimo, ter ás ensejo de 
pedir ao Deus Todo Podero- 
so, pelos teus pais, irmãos e 
essa multidão de amigos que 
com saudade te disseram até 

Ouvinte da Região 

Tocantina 

- Sintonize a Radio Timbira do Maranhão, ouvindo o 

programa "Alegria na Tabua". 

' E' uma promoção da Sociedade Agro Pecuária e 

Industrial, Ltda. 

CORRIEO DO TOCANTINS 

Diretor-Proprietário: 

José Adão Ferreira 

Redação e Gerencia: 

Rua Frei Manoel Procopio, 140 

Imperatriz — Mari.nhão 

Endereço Telegrafico: 

CORREIODOTOCANTINS 

Composição, Paginação e Impressão, a cargo da 

TIPOGRAFIA SÃO JOSÉ 
f* 

São Luís — Maranhão 

Inaugurarão do 

scritõrio em 

A SOCIEDADE AGRO 
PECUÁRIA E INDUSTRI- 
AL, LTDA, com séde em Im- 
peratriz, tem o prazer e hon- 
ra de comunicar a V. Sas., 
que amanhã, domingo, 12 de 
Âbril de 1964, abrirá o seu 
escritório, nesta cidade, sita 
à praça Getulio Vargas, 17 
(no prédio onde funcionou 
a antiga Casa Fonseca, às 
16, 30 horas. 

Na oportunidade, é desejo 
nosso, fazermos o lançamen- 
to do CARNET TOCANTl- 
NO DA POSSIBILIDADE, 
assim, vimos agradecidos so- 
licitar a grata presença de 
V. Sas., para abrilhantamen- 
te d oevento, quando serão 
dados amplos esclarecimen- 

to sôbre o CARNET TOCAN- 
TINO DA POSSIBILIDADE, 
assim, como, os objetivos de 
Comércio a ser feito nesta 
cidade, pela SOCIEDADE 
AGRO PECUÁRIA E IN- 
DUSTRIAL, LTDA. 

Agradecemos mais uma 
vez o comparecimento de 
V. Sas., à nossa promoção, 
passamos a nos subscrever. 

Atenciosamente. 
Sociedade Agro Pecuária e 

Industrial, Ltda 

]osé Adão Ferreira — 
— sócio - Gerente — 

Compareceram as seguintes 
pessoas:— 
Bispo Dom Diôgo Paroddi — 

Bispo de Balsas — j 
Prefeito Alexandre Pires — 
Prefeito de Balsas — 
Dr. Reesevelt Kury — Dire- 
tor do Hospital de Balsas 
Dr. Esmaragdo Silva 
Dr. Paulo de Tarso Fonseca 
— Promotor de Balsas 
Dr. Didácio Santos 
Josí Barbosa 
Luiz Fonsêca 
José Ribamar Dutra 
Raimundo Oliveira Costa 
Dionel de Souza Neto 
Francisco Ibiapino 
Hermes Fonseca 
Dj alma Berba 
Salomão Abuad 
Moisés Ccêlho e Silva 
Gesner Soares de Almeida 
Jo.o Ribeiro Oliveira 
Pedro Inácio Ramos 

Aldenor Noronha 
Constancio Coêlho 
Joaquim Coêlho 
Justiniano Fonsêca 
Jorge Eury 
Cludio Pires 
Franscisco Florentino 
Augusto Pires 
Arão Ferreira Lima 
Adelmar Fonseca 
Sabino Lopes 
Manoel Lopes de Sousa 
Grabiel Miranda 
Hilda Pereira 
José Leão 
Antcnio Rocha de Castro 
Waldemar Holanda 
Domingos Almeida 
Luiz Gonzaga Filho 
Odilon Botelho 
Benedito Matos. 
Campos, não existe comunista 

Bemurad 

Rádios Philipes 

Geladeiras GELOMATIC 

Maquinas de escreyer 

B. MURAD e CIA. LTDA 

R. OSVALDO CRUZ. 361 

São Luís — Maranhão 

CASA LUCENA 

DE 
JOSÉ MARIANO DE LUCENA 

Rádios — Bebidas em Geral — Balanças — fer- 
ragens — Camas Patentes — Fogão à Gás Buta- 
no — Soda Caustica — Conservas — Doces — 

Miudezas 

Avenida Getulio Vargas s/n 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Expressa a sua satisfação á alta direção do 
Branco do Brasil, parabenizando pela inaugura- 

TELEGRAMA AO 

GOVERNADOR 

Classes produtoras Imperatriz e de Municípios vizi- 
nhos, altamente regosijadas instalação Agência Banco Bra- 
sil Imperatriz ocorrida dez março com presença Inspetores 
especiais culminaram na antecipação magnífico evento pt 
Sentindo comprovado interesse Vossência esta região per- 
mitimo-nos solicitar seu valioso apoio imediata criação De- 
legacia de Terras nesta cidade devidamente aparelhada para 
resolver problemas ligados posse terras sem o que esta re- 
gião não poderá usufruir reais benefícios trazidos conse- 
qüência instalação Agência Banco Brasil pt Confiamos seu 
progressista govêrno solucionará urgentemente nossas us- 
tíssimas reivindicações 

Saudações 

Guilherme Cortez 
Presidente da Associação Comercial Imperatriz 

Raimundo de Morais Burros 
Presidente Cooperativa Mixta Agro Pecuária de Imperatriz 

Ltda 

Padaria 

b. João 

de Pão — Bolacha — Biscoitos 
— Macarrão 

Leandro Pereira Filho Vendas era Grosso 

Rua Simplicio Moreira, 150 Imperatriz — Maranhão 

-ui anv-U UU Dl eusri. pax auemzanao peta inaugura- 
ção da nóvel Agência do BB. em Imperatriz. 

Livraria São José 

Encontramos,objetos Religiosos em geral 
— Livros escolares Educativos — Formações — 
Canetas vários tipos — Cartões para o dia dos 

Namorados; tec. 

Rua Dom Francisco N.01 (Praça Benedito Leite) 

São Luís — Maranhão 

Deseja Construir 

Sua Casa 

Procure conhecer o método 
da construção de Casas Ultra- 
modernas. 

Com BLOTEC, você cons- 
truirá, rápido a sua casa pró- 

pria. a 

A Fábrica de Blotec, será 
inaugurada em breve nesta ci- 
dade de Imperatriz, à rua 
Frei Manoel Prccópio, 140. 

Liícia Maria Gerutle Ferreira 

AGRADECIMENTO 

Pais. avós e tios de LÚCIA NiARIA GE- 

RUDE FERREIRA, impossibilitados de agra- 

decer pessoalmente todas as manisfestações de 

pesar recibidas por ocasião do seu falecimento, 

vêm por éste meio, expressar a iodos, o seu 

mais profundo reconhecimento. 
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Carnet locantino ria 

Possibilidade 

10 Jeep Willis -10 Geladeira^ a Querosene 

10 Mápuinas de Costura Leonam 

10 Eletrolas a Pilha 

10 Rádios Transisturizados 

Tudo isto poderá ser 

seu com apenas mil cru- 

zeiros de esítrada e 16 

prestações de mil e qui- 

nhentos cruzeiros men- 

sais - Caso não seja sor- 

teiado será reembolsado 

de seu capital em 

mercadorias 

1«3.« 
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O Primeiro Sorteio de consolação dos Corneis Tocantmos 
da Possibilidade ocorreu em 19\f4, sendo os "cruUnado. 
res os snrs. Dr. Pauol de Torso Fonseco e ° J<>se Fe- 
Ux tendo sido premiado a senhora Carmosma Sohno 
pÚveia. com o Carne, 00.449 (00449). ResuIenteaRua 
' Humberto de Campos, 25 - Balsas - Maranhao. 
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RESPOMSfiBIUDÜBE: 

SOCIEDADE AGRO-PECUARIA E INDUSTRIAL 

SÉDE - IMPERATRIZ 

LTDA 

Cidade de... 

co, reformou completamente 
o Cemitério, consruiu o Ma- 
tadouro na Trizidela. 

Fêz a aquisição e monta- 
gem de um motor Skoda de 
160 HP. e 225 mil velas _e 
melhoramento da instalação 
da Luz Elétrica, com disten- 
são de novas linhas em ruae 
que ainda não estavam servi- 
das. 

Pavimentou as seguintes 
ruas: Travessa Cansansão, 
Travessa da Independência, 
travessa Benedito Leite, tra- 
vessa do Cmi^ério, Rua Be- 
nedito Leite, Avenida Dcm 
Diogo Parodi, Rua Gomes de 
Souza, Rua Casemiro de 
Abreu, Rua Dr. Gonzaga. 

Efetuou o concerto das de- 
mais ruas da cidade. 

Está cercando de arame 
farpado em volta da cidade, 
a fim de evitar a invasão de 
animais no centro da cidade. 

Estradas de Rodagens Mu- 
nicipais; 

O Prefeito atual snr. Ale- 
xandre Pires fêz os seguintes 
trabalhos neste setor. 

Serviço completo da Estra- 
da Carroçável de Brejo Ale- 
gre Prata cora 126 kms. 
Existindo nesta estrada seis 
pontes de regular tamanho, 
dando pleno tráfico para es- 
coamento de gêneros. 

ra", "Genipapo", "Grotão", 
que divide Mangabeira de 
Balsas. Outra ponte no lugar 
Boi Manso, também no Ri- 

beirão Tanque. 
Consêrto da estrada Mara- 

vilha ao Coco — 60 kms. 
Reconstrução da Estrada 

Balsas a Vargem Limpa — 
Brejo Comprido a Vamos 
Ver; Olho dágua a Fazenda 
Arizona e por último consêrto 
da Ponte sobre o rio Balsas, 
ligando a cidade à Trizidela. 

Educação: 

0 Município de Balsas, 
tem 12 Professoras Munici 
pais na sede e 14 no interior 
do Município, tendo um sa 
lário superior as de Impera 
triz, Bacabal e Codó. 

A Prefeitura ainda dar 
uma subvenção ao Bispado 
de cem mil cruzeiros por ano 
para auxiliar aos funciona- 
mentos de escolas primárias 
do Bispado. 

Armazém da 

Lavoura 

JOAQUIM DA LAVOURA 

Estivas em Geral — Armas, munições — Bolachas, 
perfumaria — Bebidas em geral — Geladeiras, rádios, 

etc. 
Vendas por Atacado — Preços sem competidores 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 
Cumprimenta cordialmente a Presidência do Banco 

do Brasil, pela inauguração da Agência de Imperatriz. 

CASA PROGRESSO 

TELEGRAMAS 

MINISTRO MARECHAL JUAREZ TAVORA 
MINISTÉRIO DA AVIAÇÃO 

BRASÍLIA — D.F. 

APRESENTO EM NOME NOSSO JORNAL COR- 
REIO TOCANTINS Vg DE IMPERATIRZ MARANHÃO 
Vg SINCEROS VOTOS INVESTIDURA V. EXCIA 
COMO MINISTRO VIAÇÃO GOVERNO MARECHAL 
CASTELO BRANCO Pt SOU ELEMENTO LIGADO 
PROMOÇÃO PASSADA VOSSO IMPOLUTO NOME 
QUANDO LANÇAMENTO PRESIDÊNCIA REBUBUCA 
Pt ENCAREÇO VOSSAS ATENÇÕES REGIÃO TOCAN- 
TINA EXUBERANTEMENTE RICA Vg MOMENTOS 
AUXILIANDO PAIZ GRANDE PRODUÇÃO ARROZ 
ALGODÃO BABAÇU Vg COMPLETAMENTE DESAS- 
SISTIDA GOVERNOS Pt AGRADECEMOS VOSSA VA- 
LIOSA ASSITENCIA NOSSA REGIÃO Pt 

Saudações Cordiais 

JOSÉ ADÃO FERREIRA 
Imperatriz, 16 de abril de 1964 

de 
José Luiz Saraiva 

Construiu as seguintes pon- 
tes: 

No Ribeirão "Lava Ca- 

Nc presente ano de 1964, 
é intenção do snr. Prefeito; 

Continuar o calçamento da 
cidade. Construir um Grupo 
Escolar Municipal. Reparar 
tôdaa as ruas e estradas car- 
roçáveis, devido os estragos 
causados pelo presente inver- 
no, que tem sido muito rigo- 
roso no vale do Balsas. 

A nossa impressão portan- 
to de Balsas, é a melhor pos- 
sível, e parabenizamos aos fi- 
lhos daquela terra, pelo amor 
que demonstram pela sua boa 
terra berço. 

Rua Godcfredo Viana, 819 

Bebidas em Geral — Açucai 
— Bolachas — Bombons — 
Produtos Nestrlé Conservas; 
Salchichas — Sardinhas — 
Evilhas — Azeitonas — Mas- 
sas Alimentícias — Sal — 
Querosene — Pastas e Esco- 

vas — Pregos Doces — Lan- 
ternas e Pilhas — 

Vendas a Grosso e a Varejo 

Mantemos uma geladeira 
com refrigeradores para ven- 
da aos nossos freguezes — 

A Casa Progresso fica a 
dois passes do Aeroporto da 

cidade. 

Imperatriz — Maranhão 

Leia e Prestigie 

CORREIO DO 

TOCANTINS 

oOo 

Presidente General Humberto Castelo Branco 
Palacio da Alvorada — Brasília D.F. 

Neste momento que V. Excia assume presidência Bra- 
sil apresentamos em nome nosso Jornal Correio Tocan- 
tins de Imperatriz Maranhão nossos sinceros congratula- 
ções eleição vosso impoluto nome Presidência Republica 
augurando vossa exceleqcia tomar Brasil cada vez maior pt 
Solicitamos vosso governo extender região Tocantina Pos- 
sibilidades fim maior desenvolvimento ajudarmos vosso 
governo com maior produção agricola. 

Saudações Atenciosas 

JOSÉ ADÃO FERREIRA 

Imperatriz, Maranhão, 14 de Abril de 1964 

José Adão Ferreira 
Diretor do Jornal "Correio do Tocantins 


