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FREIOS!
A  REVISÃO DE FREIOS de carros e caminhões, abrange:

• Remoção dos rodos
• Limpeza e inspeção dos pratos (espelhos) de freio
• Inspeção dos lonas e tambores

. •  Inspeção e reopêrto dos conexões do cilindro mestre.
cilindro das rodas, mangueiras e tubulações

•  Reabastecimento do cilindro mestre com Fluido FORD 
legitimo, sangria e regulagem

• Ajuste do freio de estacionamento
•  Ajuste da folga do pedal
•  Provo de estrada

para veiculas com "Auxiliar de Freio
• Teste do auxiliar de freio
•  limpezo do Filtro de auxilior de freio

por apenas Cr$
e oíntfo: DESCONTOS ESPECIAIS 
iKf m ão-de-obra e nas peças, 
se houver necessidade de substitu ição

VISITE-NOS HOJE MESMO I

I rmaos v_arani Ltd a
Desejam um Feliz dia de Reis ao seus 

Amigos e Fregueses

yipagarri~se as luzes
Temos notado que a iluminação pública 

na Praça D. José Magnani, recentem.cnte 
inauguiada. vem sendo cortada, todas as 
noites, la pelas voltas das 2l horas.

Até o presente memento não consegui
mos atinar por qual razão isso acontece. 
Sendo por econom.ia, a Prefeitura jamais 
poderá faze Ja. Estando a rede elétrica li
gada diretamente à Igreja Matriz, é justo 
que os cofres públicos arquem cora as 
despesas daquela iluminação. Seja esta ou 
aquela razão, o fato é que a iluminação 
na Praça D. José Magnani deve permar.cer 
a noite toda. todas as noites e em qualquer 
época.

Cumprimentos oe Boas 
F e s t a s

Do Deputado sr, Geraldo P. de Barros, 
recebemos cumprimentos e votos de bôas 
festas e, ao mesmo tempo, per nosso inter
médio, tran,= mite a sua saudação Natalina 
e de Dia de Reis, ao povo de Lençóis Pau
lista.

Do Deputado sr. Geraldo de Barros re
cebemos um cartão, dando-nos franco In
gresso na Assembléia Legislativa de São 
Pauio.

Temos em mãos também um telegrama 
do sr. José Ciccone Sobrinho, felicitando- 
nos pela passagem das festas de fim de 
ano.ffDf , '

Agradecemos e retribuímos.

Campanha em prói da Piscina
Te mos notado que no seio dos lençoen- 

ses reina particular entusiasmo em relação 
à construção da Piscina.

Nesses particular, quizemos ouvir o sr. 
Duilio Capoani, um dos  entusiastas e pro- 
pugnadoi pelo andamento e exito daquele 
plano.

Em outras palavras, disse-nos aquele sr. 
que a campanha em pról da Pi.scina vem 
se desenvolvendo satisfatoriamente. Atual
mente já conta com noventa adesistas, mais 
ou menos, e que dentro de poucos dias, 
esse numero será elevado, atingindo a» 
suas espectatívas. É uma campanha vitoriosa 
não obstante requeira muito trabalko 
ainda.

Disco Voador?

Sebastião Conchas de Andrade esteve 
em nossa redação, dizendo-nos que aa 
manhã dc quinta feira passada, achando-se 
às margeas do rio Claro, neste muaicipio, 
viu um objeto lumiaoso, percorrendo os 
horizontes.

O objeto tinha o formato de um prato e 
que para ele não passava de um disco voador

O  palácio dos Rádios serve bem,
tverque oferece sempre o melhor



Atraso dos Usineiros no Pugamento aos 
Fornecedores de Cana

Pilo Departamento da Lavoura 
Canavieira da FARESP. o 5r. 
Domingos José Aldrovandi, tam
bém membro da Comissão Exe
cutiva do lAA, expediu comuni
cado no qual denuncia o atraso 
das usinas no pagamento das 
canas recebidas dos seus forne
cedores. E ’ o seguinte o texto 
desse comunicado:

“O pronunciado atraso de pa
gamento pelas usinas a seus for
necedores de cana vem causan
do grandes transtornos e muitas 
dificuldades à classe. Deano para 
ano a questão vem-se agravando, 
porque as usinas cada vez mais 
vêm desrespeitando as re<̂ o]ucões 
do lAA. Mudo embora as asso
ciações dos fornecedores, venbam 
despendendo grandes esforços 
para a solução do assunto, qua
se nada têm conseguido em face 
da falta de boa vontade das 
usinas, que abusam do seu po
der econômico contra os fracos 
e sacrificados lavradores.

“Embora estejam as usinas 
obrigadas a pagar mensalmente 
50% do valor das canas recebi
das e os restantes 20% dentro 
de 60 dias, a maioria das fabri
cas do nosso Estado está deven
do mais de 50%, até agora, a- 
pesar de as entregas terem sido 
terminadas, praticnmente, em no
vembro. As usinas vêm usando 
de uma forma de burlar suas 
obrigações de pagar as canas, 
fazendo alegações sem fundamen
to e de nenhuma procedência.

Rssim c que, tendo já recebido, 
hà cerca de dois meses, a tabe
la de preços para as canas des
tinadas à produção de açucar 
extralimite, autorizado, até agora 
pão fizeram, em sua maioria, o 
crédito respectivo aos seus for
necedores, sendo sabido, desde 
a aprovação do plano de safra, 
em junho ultimo, que o desagio 
era de 4% para o açúcar de 
exportação.

"Tinham as usinas, até agora, 
entretanto, alegado que haviam 
solicitado o rebaixamento do pre
ço da tonelada de cana do-̂  for
necedores, alegando que não vi
nham obtendo o preço oficial 
para o açucar. Entretanto, no dia 
17 ultimo, a Comissão Executiva 
do lA,^, decidindo pleito idêntico 
dos usineiros do Estado do Rit', 
resolveu que as canas entregues 
seriam pagas ao preço oficial es
tabelecido no plano de safra. .A 
referida decisão, após alguns con
siderandos. foi vazada nos se
guintes termos: "A Comissão
Executiva do IA A resolve, no 
objetivo de harmonizar os inte
resses de ambas as clas.ses, esta
belecer que, na presente ‘•afra, 
face aos fatos mencionados, os 
pagamentos das canas forneci
das às U':inas do Estado do Rio 
sejam feitos na base do preço 
oficial de liquidação do açucar 
em Cr$ 627.CO. de que trata o 
artigo 6i da resolução numero 
1.380/59".

" E ’ evidente que, tendo o mer

cado de açucar em São Paulo se 
comportado inegavelmente cm 
melhores condições ao que o do 
Estado do Rio, o decidido se a- 
plica também ao pleito dos se
nhores usineiros paulistas. Isso, 
alias, já foi admitido pela própria 
Associação dos Usineiros. em sua 
ultima circular. O preço da tone
lada de cana é em correspondên
cia ao preco do açucar, cabendo 
ao lAA estabelecer ou dizer 
qual é esse preço. Assim, é de 
se esperar que a.« usinas, ante o 
pronunciamento claro do lAA, 
através da decisão referida to
mem as providencias necessárias 
no sentido do pronto pagamento 
aos seus fornecedores de cana, 
que já se têm mostrado muito 
pacientes cm esperar tanto, da
do que não mais subsiste nenhu
ma razão para qualquer outra 
protelação.”

Transcrito da Fôlha d« 
Manhã

C h a p a  perdida
Na estrada, «ntre Piracicaba 

e a Usina São José, pfrdeu-sea 
chapa de n“. 96-46-4-4, perten
cente ao Camionete de proprie
dade da Eçucareira Zillo Loren- 
zetti Ltda, deste município.

Operários da Limpesa 
Pública

Por nosso intermédio, os ope
rários da limpesa p-óblica desta 
cidade, enviani votos de bôas 
festas e um feliz dia de Reis, ao 
.-r. Prefeito, autoridades e povo 
em geral.

F a ç a m  su as  a ss in a tu ro s

DO RIO PARA V0 CÍ-ínter:.sa a todes...
Particulares,  Comércio e Indústria.
U til id a d e s  doméít t i ra s ,  r e m é d io s ,  ' . -írulos oii m á q u i 
n a s ,  a cessó r io s  de to d a s  a s  espéci»-.-. < i*.ros oii o q u e  
você p re c is a r .  F i r m a  q u e  serve h á  ..;ai>s a impr»*iisa 
b r a s i l e i r a ,  c r io u  u m  d e p a r t a m e n t o  d e  3ond/iN p a ra  o 
I n t e r i o r ,  estaneJo  a p ta  a t e n d e r  o seu pcth.n». ÍTscre- 
va p a r a  :

Representações A. S. Laru Lida.
Rua Senador Dantas, 40-5.® andar - Rio

M O V E I S  G U I D O
C íerece agora inteiramente Grátis para você 

C r$ 15.000,00 em Prêmios

Em qualquer compra que você fizer exija seu cjpom para con

correr ao Monumental Sorteio a realizar-se pela Loteria Federal

M O V E I S  G U I D O
Sím bolo de p erfeição  e d u rab ilid ad e

Loja e Escritório : | Fábricaedepósitos

R. 15 de Nov., 456 |i| Rua RiFchuelo, 109

Fone, 94 Fon. 71 (Residência

Vend e -  se ou T r o C a -  S e Seqçóis pau lis ta  Csf. ^ã cp a u lo
1 Terreno localizado no parque hipódromo em Bauru, medindo 

484 metros quadrados, no valor estimalivo de cr$ 70.000.00 
1 Radio Vitrola, marca "condoi” com alto falante de 12“, valor 

esfimativo cr$ 60.000,00.
Aceita-se qualquer oferta
Tratar em Bauru a Rua Boa Esperança 8-78 ou nesta redação

parm ada Coraçõc de Jesus
D E

Décio Celso Campanari
A ten d e-se à  n oite  e ã  d om icilio

PESSOAL ESPECIALIZADO

G ran d e E sto q u e da D ro garias e P e rfu m a ria s

Fone — 10

RUA 15 DE NOVEMBRO 675 LENÇÓIS PAULISTA

B A R  C E N T R A L
DÊ

U R B E  D A M A C E N A
Com «s suas instalações completamentc aaodcrnisadaa, o 
" BAR C EN T R A L” oferece à sua numerosa freguesia maior 
conforto c variado sortimento de tudo o que se relaciona no

Ramo: .

C/íopp - Sorvetes - Frios - Bebidas 'Hacionais e Estrangeiras - 
Pasfeís - Cigarros etc. Pensão: re[tições variadas em cima da

hore

BR R  CEflTRRL inôice ôo Progresso Lençoense 
Rua 15 âe nouembro, 564 - Lençóis Poulísto.

CHURRASCARIA U .T .C .
A Churrascaria U. T. C. avisa que, em breve, estará devidamente aparelhada para aten

der a sua distinta freguesia, a qualquer hora do dia e da noite.
Refeições Brasileiras e Italianas - Bebidas e Refrescos em Geral. — Alende pedidos para Casamentos e Batisados. 

Sirva-se na Churrascaria U .T .C . Rua 15 de Novembro, 787 - Lençóis Paulista



Po ssc do Executivo € Lc3Í^lâtivo Lencoenscs
Pleno ponto de vista entre os vereadores • Ambiente de cordialidade • D scursos-outras notas

No dia 1*. do corrente, como estava préviamente marcada, deu- 
se a posse do Executivo e Legislativo Lençoenses, para quadrie- 
BÍo 1960 - 1963.

^Autoridades Federais, Estaduais, Municipais, pessoas dos Dis
tritos de Borebi, Alfredo Guedes e de cidades vizinhas tomavam 
literalmente as dependencias principais do edificio Municipal, afim 
de assistirem à posse.

Não obstante os nossos homens que iriam orientar os destinos 
de Lençóis Paulista pertencessem a diversas legendas partidárias, 
as cerimônias desenvolveram-se num ambiente de cordialidade e 
pleno ponte de vista, demonstrando elevado espirito de compreen
são, trabalho e cooperação. Assim é que os homens indicados 
para ocuparem os cargos na Idelidade lençoense, no corrente ano, 
tiveram sufrágio unânime.

P O S S E  i Mario Trecenti. Arlindo T<irre.s
Abertos os trabalhos pelo DD ! e /Renato v̂ îcĉ me. que

Juiz de Direito da Comarca, dr. i convidas.sem o sr. / nrouio L - 
Geraldo Gomes, fôra solicitada  ̂ renzetti Filho e ]o$é Salu.stiano 
M presença dos ve-eadores elei- j Oliveira, para serem empos- 
tos: Dr. Paulo Zillo. sr. Jacomo | sados nos cargos de prefeito e 
Nicolau Paccola, sr. Mario Tre- j vice, respetivamente. 
centi, sr. Renato Ciccone, sr. \ Discursos
Archangelo Brega. sr. Ezic' Pac- | salvas de palamas que
cola, sr. Hugo v^arani: sr, | irromperam nos salões da Cama-
demar Simões, sr. Bernardes ; desde o juramento dos verea- 
Martins, sr. Duilio Capoani, sr. ; dores e constituição da Mesa, 
Vitorio Morelli, dr. Nicanor _ continuaram até o momento do
Pereira de Godoy c  sr. Arlindo 
Torres da Silva, empossados, 
procedeu-se a eleição para a 
formação da Idelidade-

sr. Prefeito e vice Prefeito toma
rem as ledeas dos seus encargos.

Em seguida, o dr. Paulo Zillo 
passou a palavra a quem dela

Realisado o escrutínio pr^o- : quizesse fazer uso. Discursou o 
colar, Dor unanimedade. a Z-®" ; sr. Jacomo Nicolau Paccola, r- 
mtra de Lençóis Paulista icou  ̂ gradecendo ao povo e aos verea-
assim constituída, para o perío
do legislativo de 1960: Presiden
te, Dr. Paulo Zillo; Vice Pres. 
sr. Jacomo Nicolau Paccola; 1°. 
Secretário, sr. Mario Trecenti; 
2*. Secretário sr. Renato Ciccone.

Dr. Geraldo Gomes, após li
geira alucoção de saudação ao 
povo e .Tutoridades lençoenses. 
convidou o dr. cauif' Zi io, anm 
de assumir a presidência da Me
sa, que, em seguida, convocou 
os demais membros recem eleitos.

Empossada e credenciada a 
Camara para o exercício corrente, 
o sr. Presidente da Mesa solici
tou dos srs: Archangelo Brega,

dores ptla confiança que coati 
nuavam depositando em sua pes- 
sôa. Falou, depois, o vereador 
sr. Wardemai Simões, em cujas 
palavras hipotecou cooperação 
ao legislativo e executivo len- 
çoenses. Após fez se ouvir o sr. 
Mario Trecenti, dizendo, como
' " 0 ....  e nôs a disposiçãri os ceu.*-
esforços para uma administração 
que o nosso município requer. 
Falou o sr. Antonio Lorenzetti 
Filho, cujo discurso, publicamos 
na integra.

E pondo fim àquela belíssima e 
cordial reunião, falou o sr, Presi-

ATRASO DE PAGAMENTOS

Em outra parte deste jornal, 
transcrevemos uma nota da Fo. 
lha da Manhã, na qual faz refe
rencias ao atraso de pagamentos 
dos usineiros aos fornecedores 
de cana.

Sendo um assunto de releva
da importância e de ordem ecô : 
nomica. nos seio da classe ca- r 
navieira. a nossa reportagem di-  ̂
cidiu ouvir o sr. Waldemar Pa
cifico de Oliveira, presidente da : 
Associação dos Plantadores de 
Cana, neste município.

Fala o sr. Waldemar Pacifico  ̂
de Oliveira, respondendo às | 
nossas perguntas:

"De fato. o que publicam os 
jornais é pura verdade, entre- H 
tanto, temos que fazer excessão ü 
de algumas Usinas que estão i 
em corrente com os pagamentos, ü 
Mas, de um modo geral, as U- H 
sinas estão em airaso, o que í 
redunda em prejuiso da nume- I 
rosa classe”.
"E  qual é a tabela, sr. Walde- ;i 

mar?”.
— “ A tabela de 17/12, por ; 
tonelada é de Crs. 482.75.1, ca
na Intra-Limite, e de Crs. 463,20, 
cana Extra-Limite.

Torecendo o assunto para ou
tro lado. respondeu o nosso en
trevistado:
— " A fundação da Cooperati
va dos Fornecedores de cana.

no município da Barra Bonita, 
alcançou pleno .exito. basla 
dizer que já contamos com 160 
cooperados, naquela localidade ”.
— “ E os prédios próprios, sr. 
Waldemar ?
— ” '0,7sr. pode dizer que já 
adquÍ!Ímos terreno, na área do 
velho Matadouro e que a Di
retoria Executiva tem em suas 
mãos 500 mil cruzeiros, para 
iniciar as obras. E com isso 
termino”.

Nós, nos despedimos, ficando 
agradecidos aos sr. Waldemar 
Pacifico de Oliveira.

JEEP'W 1LLYS 0 Km j
' “rí.

Financiaraente pelo Banco 
do Brasil por 3 anos.

Informações com o 
REPRESENT/v NTE;
J  A Mattos Fo,

Rua 15 de Novembro nO, 58° 
Pone; - 37 - Lençóis Paulista

O anúncio é ? fonte de 
riqueza nos negócios. 

Anuncie, pois no “Eco” e 
verá seus negócios progre

direm ràoidamenfe.

dente da Camara, Dr. Paulo Zil
lo. Sentetizou o orador que em seu 
espirito nio alimenta paixões po
líticas nem partidárias, o seu lema 
é trabalhar em pról do município 
e coletividade lençoenses. Não é 
político e, pür isso, não atende
rá a não ser solicitações justas e 
de caracter da alta administração.

DISCURSO DO SR. P/?E EITO
t xmo. Snr. Dr. Juiz de Direi

to. Dignií sin as autoricabeí., Se- 
nhoies Vereadores, Senhores e 
S( nhoias.

Na qualidade de Prefeito elei
to e empossado, quero dirigir-ine, 
em primeiro lugar a todos os 
Partidos Políticos e ao povo em 
geral que me honraram com sua 
confiança e com seu voto, ele
gendo-me para dirigir os desti
nos do municipio, durante o 
pióximo quadriénio.

t iel aos meus principies, de
claro mais uma vez que não sou 
político no sentido de apadri
nhamento de interesses excusos 
cm prejuízo da coletividade e 
nem pretendo fazer política, 
agora que fui eleito. Quero dei
xar patente, por outro lado, que 
não aceitei a minha candidatura 
afim de satisfazer capriches pes
soais ou por mera vaidade. Acei
tei sim porque fui insistentemen
te solicitado pelas diferentes 
correntes políticas que viiam em 
minha pessoa o divisor comum 
que seria capaz de harmonizar 

: 35 riTvprs5s tendóncias políticas 
; no peiiodo que aiitecedeu às 

eleições.
Aceitei niinha candidatura co

mo um ônus e como um sacri- 
; ficio de minhas atividades parli- 
I criares, mas nem por isso dei- 
i xarri de empregar o melhor de 
i meus esfoiços para prosseguir 
1 na taiefn de meus antecessores, 

qual seja a de trabalhar cada 
vez mais para o maior engran. 
decimentn do municipio.

Dentre as realizações que pre
tendo atacar de inicio, no meu 
govêrno, ressalta, principalmen.

; te, a continuação dos serviços 
de agua e exgotos.

R obra que recentemente foi 
inaugurada, a estação de tiata- 
mento de água, só por si não 
basta.

E’ preciso complementá-la com 
a construção de-reservatórios no 
alto da cidade, reforma a amplia
ção da réde de distribuição de 
água. Para tanto, pretendemos 
entrar em entendimentos com o 
Governo do Estado afim de plei
tear empréstimo pa.m tal fim.

já que falamos cm emprésti
mos, é pi êciso dizrrquc os go
vernos municipais anteriores, ou 
por questões de antagonis" o 
político com os governos esta- I 
doais, ou por não quererem onei ar | 
os cofres do municípios, nunca i 
se propuseram a contrair tais i 
empréstimos para obras munici- • 
pais. i

Mas, é preciso que se diga i 
que se fôrmos contar com ape- | 
nas as sobras dos orçamentos i 
municipais, empreendimentos de \ 

vulto demandariam muito tempo | 
para serem concluídos. Contrain- j 
do empréstimo estadoal, para pa. j 
gamento a longo prazo, fais ser
viços seriam imediatamenfe rca- 
lisados, satisfazendo desde ja a 
coletividade. Serão adquiridos os 
materiais nec«ssarios aos preços 
vigênte;, procedendo-se a reali

zação rapida das obrgs publicas, 
proporcionando-se assim á Pre- 
fciluia grande economia, devido 
ao continuo encarecim.enlo dos 
bens provocado pela inflação 
galopante, que infelismente vem 
assolando a economia do paiz.

E’ pensamento da adminisíra.- 
çãü melhorar as vias de comu
nicação do municipio, principul- 
mente aquelas que ligam os dis
tritos de filfredo Guedes e B .̂re- 
by. E ’ do conhecimento publico 
que o governo do estado tem 
subvencionado, pelo menos em 
parte, tais en.preedlmentos. Não 
dcvem.os nos furtai em usufruir 
tais benefícios, aliviando assim 
as despesas orçamentarias do 
municipio e oferecendo ao povo 
melhores meios de comunicação.-

Pretendemos, fambem, inten
sificar o calçamento e colocação 
de guias nas ruas da cidade, 
prosseguir nas obras de cens- 
tiução do Hotel Municipal e ou
tras obras de menor importância.

Eis aqui em resumo o que 
pretendemos fazer durante os 
quatros anos à frente da Prefei
tura. Não é uma plataforma de rea
lizações, no sentido estrito, mas 
apenas um apanhado daquilo que 
pretendemos realizar. Diga-se de 
passagem que, se por ventura, 
um outro melhoramento fôr soli
citado, que seja de n;aioi vulto ou 
im.portância, que tenha preferên
cia sobre os demais, este melho
ramento tamibem merecerá as 
atenções do Executivo Municipal.

Enfim, nosso dtsfjo será ode 
trabalhar com disposição parr en
frentar os problemas do niunici- 
pio afim de melhorar, cada vez 
mais as condições de vida de sua 
população.

Entretanto, para que qusicuei 
Prefeito possa cumprir o seu 
programa de realizações, neces
sário se faz que seja apoiado 
por uma Câmara de Vereadores 
disposta a cooperar com o r. 
xecutivo, através de votação de 
leis ou resoluções bem funda
mentadas que reflitam, em pri
meiro lugar o bem da coletivi
dade. A Câmara Municipal qut 
tem dado mostras no passado 
de conipleta harmonia com o 
poder Executivo, apoiando-o tn' 
suas atividades, por certo não 
nos negará ésse mesmo apôio, 
de vez que os nobres vereado
res que a compõem, alguns já 
com grande folha de serviços 
pret fados ao município, procu
rarão como sempre procuraram 
defender os supremos interesses 
da coletividade, que também são 
a preocupação máxima desta 
Prefeitura.

Agradeço a todos, alrrejanao 
ao bom povo do municipio neste 
dia de confraternização universal, 
muitas felicidades. Pedimos a 
Deus nos dê a graça de gozar
mos da saúde tão necessária 
para o desempenho da ardua 
missfio.

Inicio de Encendio
Terça feira ultima, lá pelas 

voltas das 17 horas, maiiífe^tou- 
se fogo nas oficinas mecânicas 
dos Irmãos Carani Ltda, nesta 
cidade.

Dados ao prontos socorros, o 
sinistro não teve grandes propor
ções.
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b io g ra fia  - JOeandro jy tade l
LEANDRO MACIEL nasceu em Rosário do Catete. Estado do 

Sergipe, aos S de dezembro de 1.899.
Depois dos estudos preparatório uo seu Estado, formou-se cm 

engenharia civil na Escola Politécnica da Bahia, de cuja turma foi 
orador oficial.

Oriundo de família tradicronalmente política: seu pãi, de igual 
nome, foi Senador; seu primo General Augusto Maynard, revolu- 
ciorário de 1Q24 e 193; , foi Governador e Interventor de Sergipe 
e Senador pelo mêsmo Estado, já nos bancos acadêmicos exercia 
atividades políticas.

Formado, iniciou vida profissional como engenheiro do Departa
mento de Portos, Rics e Canais, em João Pessoa, Estado da Paraí
ba, onde conheceu a que hoje é sua Esposa, Dona Marina Albur- 
querque Maciel, também descendente de políticos, cujo pái foi Se
nador e Constituinte em 1,891.

Como Diretor dc Óbras Públicas do Oovêrno de Sergipe em 
1.926. teve a oportunidade de se iniciar na vida pública, no seu Es
tado

Candidato do Presidente Washington Luiz ao Governo de Ser
gipe, não aceitou a candidatura para não prejudicar a do seu fiel 
e tradicional amigo, FrancioC> i ôrto, eleito mas não empossado em 
virtude da vitória da revolução de ),93f,

Dtixou então o serviço público, mas não a política.
Em 1.935 vamos pncontió lo Senador e Constituinte, até que o 

golpe de 1.937 o fizesse retornar às atividades profissionais, por 
não compactuar com a Ditadura.

Com a fundação da UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL, 
retornou às lides políticas, sendo eleito e reeleito Deputado Federal, 
até que em 1.954 eleito Governador de Sergipe, realizou a maior e 
mais fecunda cbra aderinistr,ativa de toda a história do Estado.

Em apenas 22 COO quilômetros quadrados, área dessa parcela da 
Pátria, com sómente 800.COO habitantes e parcos recursos, realizou:

1 - A construção de 400 quilemetros de estradas de rodagem;
2 - de 1.000 metros de pontes;
3 - e de vários edifícos públicos.
4 - Reformou e ampliou a rede elétrica da capital para receber 

a energia da Usina de Paulo Afonso;
5 - triplicou a capacidade de abastecimento da Capital, constru

indo novo reserv.atório;
6 - iniciou a éra da pavimentação asfálfica no E.stado;
7 - dinamizou as atividades agiicolas do côco, do algodão, do 

fumo e das lavouras de subsistência;
8 - incentivou a industrialização dos produtos agrícolas e a ex

ploração dos minerais;
9 - criou novas unidades escolares, novos postos de puericultura 

c ambulatórios;
10 - abriu pequenos açudes e incrementou as obras contra as sêcas;
11 - saneou a Capitcal. desmontou morros, aterrou alagadiços e 

atraiu verbas federais:
12 restaurou a confiança no govêrno e nos políticos.
Recolheu-se ao Inr, depois de eleger o Governador que o suce

deu. o Vice-Governador. o Senador e seu Suplente. 4 Depurados 
Federais, 2/3 dos Prefeitoi Municipais e a maioria da Assembléia 
Legislativa, o que pr< va a confiança popular em sua atuação.

Em merecido descanso de árdua vida política foj, convidado para 
ser o candidato Partido à Vice-Presidência da República.

Lutador, experiente e resoluto, fará a campanha eleitoral com o 
candidato a Presidência, JANIO QUADROS, pregando a reforma 
agrária. .? complementação da Constituição.

Sério, leal e fiel aos compromissos, progressista, dotado de ini
ciativa e grande realizador, será fator de equilíbrio no govêrno.

Leiam e Propaguem Neste Jornaí

Doces Extrafinos de Fabricação 
“Lanches Fátima”

Doces de fabricação “Lanches Fátima”, sempre recem chegados 
procure-os Bar Central, nesta cidade.

Doces no extrafinos, sortimentovaria do e de fabricação diária.
No Bar Central.

2>r. Joco Paccola p rim o
M édico Operador Parteiro

Do Departamento da criança 
Carteira do Conselho Regional de Médicina n°. 7021 

LENÇÓIS PAULISTA — C.iixa Postal nO 38 — Fone — 48

Dr. Antonio Tedesco
M E D I C O

C lín ica  G eral - O p erações- P a r to s
Rua Floriano Peixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA — Fone,61

Os hmm% edéücos 
são sempre os

que mm brilham
Nada melhor para você se 

desfacar na vida, seia em socie
dade ou seja no trato de seus 
negócios, que a leitura diária de 
um bom jornal como o “ Diário 
de S. Paulo”

Nele você encontra de tudo e 
“ arma-se” para comentar e dis
cutir os mais variados assuntos.
E são iustamente essas pessoas 
Cu-' de-nonstram saber de tudo 
um pouco, as que mais brilham 
e se destacam.

.AGENTE NESTA CIDADE

WALDEMAR WARICK

DES P RCHn n T E
Carteira Nacional de Habili
tação—Lincenciamento de vei
culo.'; - Cédula de Identidade - 
Transferência de Certificado 

de Propriedade.
/. A. M A TTO S  F.» 

DESPACHANTE OFICIAL 

R. 15 de Nov. 589 - Lençóis Pta 

Anexo n". 589 - Escrit. Cont. 
K erm in io Ja c o n

! V e n d e m - s e
Vendem-se uma escrivani
nha c um cofre, com pouco 
uso.

Tratar nesta Redação.

Machucou-se
trabalhando

o  jovem Ibanil Giovanetti, 
quando estava atendendo seus 
mistéres numa das oficinas me
cânicas desta cidade, machucou- 
se gravemente na cabeça.

Atendido imediatamente no 
hospital local, devido ao seu es
tado, foi transportado para Bo- 
tucatu, onde entrou em rigoso 
tratamento.

Segundo soubemos, Ibanil está 
fóra de perigo.

Anunciem neste jornal

j— Cirurgião - Dentista —j 
Raios X

Dr. Léo (Tldrio fínârctto
Atende com hora marcada 
Serviços diurnos e noturnos 

Consultório à R. Tibiriça 8 5 4 -F . 2

Compre uma Geladeira 
Climax e leve duas

Comprando uma Geladeira 
Climax, na Casa Miguel Cosfa, 
nesta cidade, você ganhará um 
cupon numerado, o qual entrará 
em Sorteio. Sendo você o felizar
do, ganhará uma modernissima 
Geladeira Climax.

O sr. Pedro Waldir Míiietto, 
Usina São José. já foi um dos 
contemplados.

Compre uma Climax e leve 
duas!

Torta de
Amendoim

Industrias Zillo Limitada 
MARILIA - FONE, 5156 
Lençóis Paulista - Fone 27 

Rua 15 de Novembro, 777 

LENÇÓIS PAULISTA

A  S I L I A

primeira.

PREDIAL DUCHEN LTUA.

1 - R. Cons, Crispiniano, 120, 6°, conj. 609 
Caixa Postal, 6478

2 - Avenida Ipiranga, 901 Sobreloja A 

S Ã O  P A U L O

Õ puturo pa te  à sua porta
Mais de cr$ 1.000 000,00 em prêmio para

V o c ê

Adquira um lote de terreno na CIDADE PRESIDENTE 
KUBITSCHECK, cm Luziânia ou na CIDADE CRISTAL, 
junto à CRISTALINA, ambas situadas nas rodovias São 
Paulo-Belo Horizonte-Brasília, e pague em prestações a par
tir de Cr$ 600,00.

Uocê concorrerá ao prêmio de UM APARTAMENTO em 
São Paulo,'no valor de Cr$ 1.000.000,00 c mais ao prêmio 
mensal dc UMA CHÁCARA, em Suzano, a 40 Kms. de São 
Paulo, no valor de Cr$ 100 000,00,

Aceitamos agente idôneo nesta cidade, para venda dos lo- 
teamentos acima e também de TERRAS NO ESTADO DE 
MATO GROSSO, cobertas de boa mata c cultura de
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Dê Você Também o seu Apoio à Indústria Local
Preferindo os Móveis 

DA

C A S A  D E  M Ó V E I S O R E T T O
Finíssimos conjuntos e peças avulsas caprichosamente

fabricados para agradar os que sabem escolher.
EXPOSIÇfiO: RUA 15 DE NOVEM BRO N*. 708 -  LENÇÓIS PAULISTA -  ESTADO DE SÃO PAULO.
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Ouçam t o d o s  os di as ,

na Z Y  R - 36, progi amação 

variada, sob a direção de 

Waldemar Warick.

Arrecadação para os cofres 
públicos

Temos conhecimento que a Coletoria 
Estadual arrecadou este ano 60 milhões 
de Cruzeiros e a Federal mais de trinta 
e cinco milhões. Em 1959, Lençóis Pau
lista concorreu para os cofres públicos 
do Estado e da Llniâo com 100 milhões 
de cruzeiros, em números redondos.

BANCO
DE SAHTA

Í N Í 3 Ú S T R I A

CATARINA S. A.

r* ::o M E R C io
M A TRIZ ITÃJAI

AGÊNCIAS 
EM 8TA. CATARIWA

Anuranguá
Eiguafá
Blumenau 
Bom Retiro 
Braço do Nort*
Brusque 
Caçador 
Camboriá 
Campos Novoi.
Capinzal
Canoiahas
Cbapecó
Concordia
Criciúma
Curitibauos
Estreito
Florianópolis
Gaspar
Guaramirim
Henrique Lage
íbiraraa
Indaial
ítaiópolia
[tupornnga
Ja m iu i do Snl
Jonçabá
JoinTlle
Laguna
Lajea
Lauro Müller 
Luiz A'»'es 
M afra 
Orleães 
Pi ra tuba 
Pôrto üniáo 
Rio do Bwl 
Rio Negrinho 
■•deio
S. Amaro da ImporatoU 
São Bento do Sul 
Sâo Carlos
Sfio Franciseo do Sul 
SãoMiguel D' Oaata 
S- Joaquim 
Rão José 
Taió 
Tangari 
Tijunap - 
Timbó 
Tubarto 
Urunlol 
Uruaaanga 

> Tidelí* ■
Xanaara

Uma Organização bancária 

representada em 103 praças 

para bem ■̂ ervír a sua dis

tinta clientela

Operaçõe... bancárias em 

G e r a l

DEPÓSITOS POPULARES 
dc Cr$ 1 0 0 ,0  C 

á Cr$ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0

Depósitos infantis com en

trega de COFRES

Abonamos as melhores taxa.-̂  

permetidas por Lei.

LENÇÓIS PAULISTA 

Rua 15 dc Novembro. 761 

(Prédio próprio)

ALFREDO GUEDES 
Rua da Hstaçie 

(Predie própiilo)

' 8TADO n o  PA RANÁ

Cambar.-Í
Clevel.'lndi»
Curitiba
Lapa
M nringó
Palmas
Palmeifâ
Ponta Qrossa
S. Mateus do Sul
FSTA l) o T ) f f s ,  PA ÜI.O
(^APÍTAL:

Rua Ŝ ão Benio
Rua Marconi
Br'^z
Lapa
Luz

INTERIOR 
Alfredo Guedes 
Barrioha 
Botucató 
Campina*
Cruzeiro
Guararema
Guariba
.lahatieabnl
.Iscarei
■laú
LençAis RauÜst»
I. or'! .1 
Lutécia
Niogf das C 1 ,i7.es
Mogí Mirim
Monte Mór
Paragnacó Paulista
1̂ 'r'hal
Piracicaba
Poá
Presidente Priuienta 
Queluz
Rio das Pedra* 
Paleaópolis
S. Cruz do Rio Pardn
Santo André
Santos
SertSoainho
Sottsas
Tâubaté
Tremembé
Vila dos I.*vradores

ESTA DO 3 Õ  lUO 
Barra Mauça 
D ISTRITO  FEDERAL
Rio de Janeira

ineeeasmo

Diretoria (do C. E. E. N.
‘ Virgilio Capoani”

COMUNICADO
De acordo com o Comunicado N*. 32, de 

18-4-58, do Diretor Geral do Departamento 
de Educação, a partir do mês de março de 
1960, os alunos do C. E. E. N. “Virgilio 
Capoani”, desta cidade, ficaram obrigados ao 
uso do novo uniforme oficial cujas caracte
rísticas são as seguintes:

CURSO GINASIAL - Secção Femenina; 
Sáia azul-marinho (sarja), pregueada a volta 
tôda. Blusa branca (tricoline) fechada com 
bôlso a esquerda meia manga, No bôlso mo
nograma do e.<tabelccimento. Gravata azul 
marinho com divisas brancas de 5 milímetros 
de /argura (cadarço^ indicativas das séries. 
Sapato preto meia soquetc branca.

Secção Masculina: Calça cáqui, camisa
branca (tricoline) tipo profissional, meia man
ga. No bôlso esquerdo divisas indicativas das 
séries e monograma do estabelecimento. Paletó 
também de brim cáqui, com dois betões (sem 

i| aberturas). Sapato preto, gravaía azul-marinho. 
AGASALHG: azul-marinho 

CURSO NORMAL - Secção Femenina: 
Sáia azul-marinho (sarja) com duas pregas 
raachiís na frente e dyas atraz. Blusa bianca 
de tricoline, fechada, meia manga. Gravata 
azul-marinho, com divisas vermelhas de 5 mi- 
limctros (cadarço) indicativas da série. No 
bòlso da blusa monograma do estabelecimento, 
Sapato preto. Meia branca.

Secção Masculina: Calça azul-marinho, ca
misa branca de tricoline, meia manga, gravaía 
azul-marinho. Sapato preto.

AGa SAI HO: azul-marinho 
OBSERVAÇõEiS^ O brim cáqui é de fabri
cação da Industria Lagazi, côr N°. 5.

O modêlo do monograma será fornecido 
pelo estabelecimento (o risco).

Lençóis Paulista, dezembro dc 1959 
Mario Antonio Piccola - Diretor - Substituto.

fclhinh^a
Dos srs. Luiz Baptistella 6  Irmão foi-nos 

entregue linda folhinha para 1960 - Gratos.

Escritório de Advocacia em 

Lençóis Paulista

Qualquer espécie de serviço jurídico. 

Presteza e sigilo.

Célio Sormani; Clóvii Gimenes Silva e 

Assistência dc 

Achilles Sornani.

R. 15 de Novembro n*. 589 Lençóis Pt*.

■srtv

fa rm ác ia  Drogaria José
A Mais fMmpleta Simbolo de Garantia e Honestidade

Jyíanoel Sopes S ida.



S o c i a i s
Aniversários

FAZEM ANOS:

Hoje, o sr. Zefiro Orsí ccii- 
ceituado comerciante e industrial 
Bcsta cidade.

Dia 4 jovem Abilio Lazzari. 
sta. Luiza Barbosa.

Dia 5 Prof. Edo Jesus Co- 
oeglian, da. Concheta M. Pac- 
cola, esposa do sr. Augusto 
Luiz Paccola.

Dia 6 sr. Domingos Giovanet- 
ti, sta. Terezinha Aiello, dr. 
William Orsi, sr. Vitorio S. 
Bottan.

Dia 7 jovem Leonor Carani, 
?f. Helio Brega. residente em 
Sâf* Poulo; sr. Jurandir Giaco- 
mini, Leonor Oliveira Souza, sta. 
Terezinha Dias Barbosa.

Dia 8 sr. Angelino José Pac
cola, menino Temer Feres.

Dia 9 Da. Aspasia C. Breda, 
esposa do sr. Romeu Breda, jo 
vem Julião Goes Pacheco, jovem 
Luiz Rici.

REDATOR CHEFE

H E K m m l o  i R c o n O E*CO DIRETOR
f l LEXf i nüRE CHITTO

ANO X X I Lençóis Paulista, 3 de /aneiro de 1960 Número 1128

■6ditais de
proclamas

Lucy Nagay- O F / C I A Z, 
MAIOR do Registro Civil das 
Pessoas naturais dêste distrito, 
municipio e Comarca de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo 
etc.

FAZ S.ABER que pretende se 
casar: /?onaldo Luiz Conti, com 
dona Benedita Theodoro Cor
deiro; êle com a profissão de 
operário, catado civil solteiro.

com 21 anos de Idade, nascido 
neste distrito, Estado de São 
Paulo, aos 18 de Julho de 1938, 
filho de Noris Conti e de San- 
tina Lorenzette Conti, domicilia
do e residente neste distrito; Ela 
com a profissão de prendas do
mésticas, estado civil solteira, 
com 18 anos de idade, nascida 
cm Areiopolis, Estado de São 
Paulo, aos 6 de Dezembro de 
1941, filha de Ivo Cordeiro e de 
Benedicta Theodoro Pereira, do
miciliada e residente neste distrito.

Apresentaram os documentos 
n“s 1, 2, 3 e 4, exigidos pelo 
art. 180 do Código Civil. Se al
guém souber de algum impedi
mento acuse-o nos termos da lei, 
para fins de direito.

E para que chegue ao conhe
cimento de todos, lavrou-se o 
presente edital para ser publica
do na forma da lei, em cartório 
e publicado pela imprensa desta 
cidade, jornal O Eco.
Lençóis PauMsta, 22 de Dezembro 

de 1959
A Oficial Maior,

Lucy Nagay.
Lucy Nagay - O F 1 C 1 A L 

MA.IÒR do Registro Civil das 
Pessoas Naturais dêste distrito, 
muniriplo e Comarca de Lençóis 
Pau/ista, Estado de São i ’aulo, 
etc.

FAZ SABER que pre*cnde ;e 
casar; Newton Castiglioni, com 
dona l.iselote Marciha Serralvo; 
êle com a profissão de bancário, 
estado civil solteiro, com 21 anos

de idade, nascido neste distrito, 
E.«tado de São Paulo, aos 15 de 
Abril de 1938, filho de José Joa
quim Castiglioni e de Assumpta 
Brandi, domiciliado e residente 
nesta cidade; Ela com a profis
são de prendas domésticas, esta
do civil solteira, com 19 anos de 
idade, nascida neste di.'trito. Esta
do de São Paulo, aos 12 de A- 
bril de 1940. filha df. José Ser
ralvo e de Mariajia Probst, fa
lecida, domiciliada e residente 
nesta cidade.

Apresentaram os documentos

n”! 1, 2, 3 c 4, exigidos pel» 
art. ISO do Código Civil. Se aU 
gueiB sonber de algum impedi
mento acuse-o nos têrmos da 
lei, para fins de direito.

E para que chegue an conhe
cimento de todos, lavrou-se o 
presente edital para ser publica
do na forma da lei, em cartório 
c publicado pela imprensa desta 
cidade, jornal O Eco.
Lençóis Paulista, 19 de Dezembro 

de 1959 
A Oficial Maior,

Lucy Nagay.

2>r. J o s é  J ín to n io  Ç a r r i d o
-------M E D I C O  ------

CLINICA GERAL  -  OPERAÇÕES  — PARTO S  
Rua 15 de Novembro n°. 379 LENÇÓIS PAULISTA -Fone 19

Sòrnenfe '€ste jYíês 
L o n a s  P a r a  F r e i o  

F O R D
COM DESCONTO DE 40% 

Revendedores Ford

I r mã o s  C a r a n i  L t d a .
F o n e , 118 LENÇÓIS PAULISTA

Zillo Capoani & cia Ltda. - Concessienário» da GFNFRAT. ^ÍCTORS 
DO BRASIL S. A.

y\os seus amigos e fregueses votos de Bôis Festas e uma felíz Fpifanfa.


