
A ssin a tu ro s

A « o ------------ Cr$ 250.00
S em estre-------Cr$ 130,00

Pagamento Adiantado EC Aniiacio? e í’'a «licai. 
de acordo com

TABELA
Redação e Oficinas 

Rua Ignacio Anselmo n. 1

DIRETOR; ALEXANDRE CHIITO -  REDATOR -  CHEhE: HERMÍNIO JACON

ANO XXIII S. PAULO Lençóis Paulista 16 de Outubro Je 1960 BRASIL tsLMERO U ò9

Homenagem à Semana da
Criança

Os poetas costumam revelar seu encantamento diante das crian
ças por meio de belas palavras mas nem as mais belas expressões 
podem descrever essas adoráveis criaturinhas que são a beleza da 
vida e a alegria dos la es.

Onde esiá unia criança, exala um perfume de graça e de inocên
cia, fazento com que esqueçamos as aflições e ingratidões sofridas, 
para voltarmos o olhar à paisagem risonha que Deus nos oferece 
com sua presença. {

Ela é a mensagem do infinito, é a portadora da verdade e da 
poesia, é uma benção que nos faz esquecer todas as nossas cul
pas.

As crianças, êstes fiágeis e encantadores sêres, sSo mais do que 
belezas da natureza, pois representam o futuro da Pátria, a socie
dade da amanhã.

É de muita importância a educação da criança. Tôda criança aos 
7 anos deve paríii para a escola em busca das luzes do saber.

Nd escola, ao lado dõs pequininos, vamos encontrar sempre 
uma mestra dedicada q;íe e como um sol a iluminar os espíritos | 
infantís^lornando-os elementos uteis a sociedade.

Do Curso Primário «nexo ao Colégio Estadual e Escola Nor, 
mal Virgílio Capoani.

Uraba/hos Expressivos
A nossa reportagem teve a oportunidade de visitar o Colégio 

Estadual e Escola Noimal Virgílio Capoani e lá constatou com 
satisfação o trabalho da prof. catedrálica da cadeira de Desenho 
d. Valda Rolim Martins Correia que com seus alunos do gina.io. 
confeccionou lindos bichinhos de feltro e flanela, os quais distri
buiu às crianças d& Curso Primário Anexo.

É mais uma expressão das comemorações da “Semana da 
Criança” e da eficiência dos professores do Colégio Estadual e 
Escola Normal Virgílio Capoani.

A prof. d. Valda, é digna dos mais calorosos aplausos pelo 
belo gesto e as suas distintas alunas pelo trabalho apresentado.

Nascimento
© prof. Herval Paccola e sua exma esposa dona Elza ArtioH 

Paccola, em Palmital, onde residem atualmente, viram seu lar en
riquecido com. o advento de um micnino, ocorrido no dia 5 do cor
rente, que, na Pia Eatismal, recebeu o nome de Wagner Roberto,
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FEyldo, Lonas
e Borradilniias 
para Freios

LEGÍTIMOS!

Severos te.stes garantem  as rigo
rosas especificações de segurança 
exigidas pela Ford. Proporcione 
essa segurança ao seu carro. Exi- 
)a Fluido, E orrachinhas e Lonas 
para  Freios Ford Legítim os 1

VISITE SEU
REVE^;DEDOR FORD! 
MANTENHA SEü FORD 
INTEÍR.AMEMTB FCLDI

Unreos aprovadas pelas Laborofórios 
de Controla da QüaHdade rcrd!
O Fluido é subm etido a tes tes  de 
viscosidade, ponto de ebulição e aci
dez, que g aran tem : a ) p ressão de 

freagem  correta  em tôda 
a tubulação: b) cualida- 
des resisten tes a qual
q u e r  lí^ m p e ra tu ra ; c) 
borrachinhexS e flexíveis 
inalterados. Na foto, um 
técnico detc.rmin.a a aci
dez exa ta  do ílu;:lo.
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Palácio dos" Rádios serve bem,
porque oíerece sempre o melhor



Inauguração jyíaternidcde
Será inaugarada hoje, ohcialmeníe, a Maternidade, d. Angelina 

Lorenzetti Zillo.
A cerimônia de inauguração terá lugar às 9 horas e para tanto 

foi organizado um programa em homenagem ao invulgar aconteci
mento.

Como todos sabem, a nova maternidade foi doada à cidade de 
Lençóis Paulista, pela tradicional familia Zillo. e em. homenagem 
a relevante dádiva fei determinado que a metma levasse o nome 
da progenitora da familia d. Angelina Lorenzetti Zillo.

Segundo é de nosso conhecimento ao ato solene de inauguração 
estarão presentes as autoridades locais, representantes das várias 
camadas sociais e o povo em geral.

Será feita também ampla cobertura do acontecimento pela Rádio 
Dif usora de Lençóis Paulista e pela imprensa escrita.

Indubitàvelmente, trata-se de um empreendimento digno de nota 
e que foi levado a cabo nesta cidade por esse benemérita familia 
Zillo e que, portanto, cremos todos estarão hoje rendendo suas 
homenagens cm agradecimento à preciosa obra que veio solucionar 
mais um dos problema.s de nossa terra,

Ficará assim indelévelmente marcado nos anais da história len- 
Coense o nome da familia Zillo que constantemente vem auxiliando 
B cidade em todos os seus setores.

O Rotary em seus passos preliminares
Como de costume, todas as sextas-feiras, reune-se o Rotary Clu

be de Lençóis Paulista, aa Churrascaria Coneglian.
Na sua reunião de 7 dó corrente foram ventilados vários assun

tos com tendências filantrópicas, Um deles, e, naturalmente o que 
mais se faz sentir no momento é o do Natal dos pobres. Trata-se, 
indubitàvelmente, de um movimento qu# deverá scr iniciado imedia

Dr. Antonio Tedesco
MÉDICO

C lín ica  G eral - Operações - P a r to s
Rua Floiiano Peixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA — Fone, 61

Doces Extrafinosde Fabricação 
“Lanches Fátima'^

Doces de fabricação "Lanchts Fátima”, semprt recem chegados 
Procure-os Bar Central, nesta cidade.

Doces extrafinos, sortimento variado e de fabricaçSo diária.
N o Bar Central.

2>r. J o s é  Jintonio Çarrido
------M E D I C O  ■ ------

CLINICA G ERAL  -  O PERAÇÕ ES  — P A R T O S  
Rua 15 de Novembro n”. 379 LENÇÓIS PAULISTA - Fone 19

J^armada Coração de Jesus
________ _

D E

Décio Celso Campanari
A tende-se à  n o ite  e à  dom icilio

PESSOAL ESPECIALIZADO

G rande E stoque de D rogarios e P e rfu m a ria s
F o n e— 10

RUA 15 DE NOVEM BRO 675 LENÇÓIS PAULISTA

tamente para que o tempo não se terne e-casso a tai fnn. O N a‘al 
se aproxima e é justo que a nosía colei V id ad e , mais aforturu da, 
venha atender parcialmente as necessidades dos menos favorecidos, 
aaquele dia, festa máxima da Igreja Católica.

Segundo ficou mais ou menos deliberado, o Rotary dará seu in
teiro apóio paia que o Natal dos pobres de Lençóis Paulista, st 
concretize também neste ano.

Outro assunto, também em evidência, foi o do "melhor compa
nheiro”. Tem por finalidade êsse movimento, eleger entre os alu
nos de cada instituição de ensino desta cidade, de suas últimas sé
ries, o "melhor companheiro do ano”.

A eleição será feita pelos próprios alunos dos estabelecimentos 
de ensino, e, ao vencedor, será conferido um diploma estatuído 
pelo Rotary Clube de Lençóis Paulista - diploma êsse de “O Me
lhor Companheiro” e também será feita a entrega de 1 prêmio •  
quem rccebê-lo.

Dá inicio assim o Rotary Iccal, a uma de suas novas metas den
tre as muitas que abrangem o seu campo de atividades.

América: Epicentro da
G  u e r r a F r I a

"A América convcitcr-se-á no epicentro da guerra fria” segundo 
afirmou em declaração oficial a Organização Regiosal Interameri- 
cana de Trabalhadores, filiada à Confederação Mundial de Sindi
cados Livres.

O mesmo comunicado sa/ienta que o comunismo está se prepa
rando para lançar uma gigantesca ofensiva destinada a deslocar os 
sistemas políticos e econômicos no continente americano.

Leiam Propaguem e Anunciem neste Jornal

CURSO GRATUITO DE 
TAQUIGRAFIA

POR CORRESPONDÊNCIA

O IN STITU TO  NACIONAL DE TAQUIGRAFIA. empenhado 

na campanha de difusão da taquigrafia brasileira, abriu inscrições ao seu 

curso por correspondência, através de 12 lições. Escreva hoje mes

mo, dando nome e endereço, para a Caixa Postal n.o 2500 ou n.o

A G O R A !
Çeladeiras Ç. €.

Em 10 prestações só em

" ^ M O V E I S  G U I D o ^ ^
Rua 15 de Novembro 456 — Fone, Q4

L e n  g ô i s  P a u l i s t a

2>r. João ^accola primo
Médico — Operador — Parteiro

Do Departamento da criança 
Carteira do Conselho RegioJial de Medicina n*. 7021 

LENÇÓIS PAULISTA — Cuixa Postal nO. 38 — Fone — 48

CHURRASCARIA U .T .C . . . .
A lider no gosto de bem servir! — Churrascos ■ Pratos variados - bebidas nacionais

extrangeiras ■ Banquetes para Casamentos e Batisados!
Strva-se na Churrascaria U. T. C. Rua 15 de Novembro, 787 .  Lençóis Paulista
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€ditais de Proclamas
Luey Nagay, Oficial do Registro Civil das 

Pessoas Naturais déste distrito, munieipio e Co
marca de Lençóis Paulista Estado de Sâo Paulo, 
ctc.

FAZ SABER que prcfende se casar: Natalino 
Germano, com dona Carolína Ortega; éle com a 
profissão de Açougueiro, estado civil solteiro, com 
29 anos de idade, nascido em Areiópolis, Estado 
de São Paulo, aos 8 de Janeiro de 1931, filho de 
Antonio Germano e de Magadalena Savio, domi
ciliado e residente nesta cidade; Ela com a profis
são de prendas domésticas, estado civil solteira, 
com 29 anos de idade, nascida neste distrito. Es
tado de São Paulo, aos \3  de Setembro de 1931, 
filha de Eduardo Ortega e de Maria Lepes, do
miciliada e residente nesta cidade.

Apresentaram os documentos n*s. 1 2 e 4 exi
gidos pelo art 18v>’ do Código Civil. Se alguém 
souber de algum impedimento acuse-o nos têrmos 
da lei, para fins de direito,

E para que chegue ao conhecimento de todos, 
lavrou-se o presente edital paia ser publicado na 
fôrma da lei, em Cartório e pela imprensa desta 
cidade, jornal O E’CO.

Lençóis Paulista. 30 de Setembro de 1960 
Lucy Nagay - Oficial Maior.

Lucy Nagay, Oficial do Registro Civil das Pes
soas Naturais deste distrito, município e Comarca 
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, ctc.

FAZ SABER que pretende cc casar: Cswaldo
Ve niura, com dona Iva Pereira; êle com a profis
são de lavrador, estado civil solteiro, com 25 anos 
de idade, nascido em Macatuba, Estado de São 
Paulo, aos 19 de Janeiro de 1935, filho de Mario 
Ventura e de Lazara de Jesus, domiciliado e resi
dente neste distrito; Ela com a profissão de pren
das domésticas estado civil solteira, cora 30 anos 
de idade, nascida em São Manuel, Estado de São 
Paulo, aos 15 de Agosto de 1930, filha de Anto
nio Bento Pereira e de Lazara Fento, domiciliada 
c residente neste distrito.

Apresentaram os documentos n®s. 1, 2, e 4, 
exigidos pelo art. 180 do Código Civil. Se alguém 
souber de algum impedimento acuse-o nos têrmos 
da lei, para fins de direito.

E para que chegue ao conhecimento de todos, 
lavrou-se o presente edital para ser publicado na 
forma da lei, em cartório e publicado pela impren
sa desta cidade, jornal * 0  E’CO».

Lençóis Paulista, 30 de Setembro de 1960 
Lucy Nagay — Oficial Maior.

Lucy Nagay, Oficial do Registro Civil das Pes- 
BÓas Naturais deste distrito, município •  Comarca 
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo. etc.

FAZ SABER que pretende se casar: Antonio 
Falasea, com dona Paulina Messias; êle com a 
profissão de lavrador, estado civil solteiro, com 21 
anos dc idade, nascido cm Barra Bonita, Estado

A L T A  Q U A L ID A D E

OLE OZILLO
Depósito de Venda:

Caixa^ 356-Fone,  27-Ramais 
_____ L en çóis  Pau l i s t a

casar: Marcelino Pereira de j Comarca de Lençóis Paulista, j Lençóis Paulista, 11 de Outubrode São Paulo, aos 12 de Abril 
de 1939, filho de Ernesto Fa- 
lasca e de Alzira Tonelli, do
miciliado e residente neste dis
trito; Ela com a profissão de 
p. domésticas, estado civil sol
teira, com 20 anos dc idade, 
nascida em M ineiios, Estado de 
Sâo Paulo aos 20 de Maio de 
1940, filha dc Manoel Fviessias 
e de Maria Prccidelli, domici
liada c residente ne?te dislvitc.

Apresentaram os documentos 
n*s. 1 ,2  3e  4, exigidos pelo art. ^
180 do Código Civil. Se alguém i Comarca de Catandiva, Estado * mésticas, estado civil solteira,
souber de algum impedimento j de São Paulo, aos 3 de Feve- | com 16 anos de idade, nascida
acusc-o nos têrmos da lei, para i reiro de 1943, filha de José I em Alfredo Guedes. Estado de
fins dc direito. : Camargo da Silva falecido e dc i São Paulo, aos 8 de Julho de

E para que chegue ao conhe- i Maria da Silva, domiciliada e : 1944, filha de Sebastião Teodo- 
clmcnfo de todos, lavrcu-ie o | residente neste distrito,
presente editai para ser puü;ics- u Apresentariira o> ■.iocumen̂ os 1 2 3 e 4 
do na forma da lei. em Cartório : eu:?idos pelo art 180 do Oódi-ío Civil,
e pela imprensa desta cidade
jornal O Eco. i '

-̂*®Ç6is Paulista, 11 dc Outubro ! lii para ((ue chegueso ccnhacimenio
1960 ! de U)do.o lavrou opu-eete ed { j i  pas.a

Lucy Nagay - Oficial Maior 1 »«’■ na ferma da tei, em t/,r <
: e fv la eojprensa loral dest.̂ i nidade

I XT /-vf. I ® “  O Eco ”
L ucy N a g a y . Oficial do Regis* ; Lençóis Panliela. 13 de Outub. d« 16f,0

tro Civil das Pessòas Naturais j Oficial Maior
dêfte distrito, munieipio e Co- I Nagiiy ^

dc 1960
O Oficial do Registso Civil 

Lucy Nagay 
Oficial Maior.

Oliveira, com donn Jaci Camar- I Estado de São Paulo, ctc. 
go da Silva; êlc com a profissão ! FAZ SABER que pretende 
de Operário, estado civil solteiro, I se casar: Francisco Fernandes, 
com 22 anos de idade, nascido j com dona Maria de Lurdes Pe-
em Januária, Estado de Minas | reira; êle eom a profissão- de j ___________________ ________ ______
Gerais aos 20 de Abril de 1938, j balconista, estado civil solteiro. ; i... i i ■ ,
filho de Marcelino Pereira de í com 22 anos de idade, nascido í
Oliveira e de Josina Pinta de j em Areiopólis, Estado de Sâo i Avenida 25 de
Jesus, domiciliado e residente | Paulo, aos 18 de Abril dc 1938, i l a n p ír n
neste distrito: Ela com a profis- | filho de Dloqo Fernandes e de I ja n C ir U
são de prendas domésticas, es- j Remédios Carneiro, domiciliado •
tado civil solteira, com 17 anos j e residente nesta cidade; Ela i Segundo noticias, não oficiais,
de idade, nascida em Vila Nova | eom a profissão de prendas do- | soubemos que a Avenida 25 d*
^ ■ — - _  . . . . . .. . . Janeiro será asfaltada.

Cremos que tal medida serâ 
tomada brevemente. pois. aquela 
via pública asfaltada, viria di
minuir sobrenianciia o tiHnsito 
pela Rua 15 dc Novembro, que 
como todos «abem, trata-se de 
unia via estreita e que se en
contra quase sempre congestio
nada.

marca de lençóis Paulista, Es- i Lucy Nagay, Oficial d® Pe
Civil das Pessóa? Natu- 

rA Z  SABE/? que pretende sc ‘ rais dêste distrito, munieipio e

ro Pereira e de Maria Vieira, 
domiciliada c residente nesta 
cidade.

Apresentaram os documentos 
n°s 1, 2, 3 e 4, exigidos pelo 
art. 180 do Código Civil. Se 
alguém souber de algum impe
dimento acuse-o nos têrmos da 
lei, para fins de direito.

E paia que chegue ao co
nhecimento de todos, lavrou se 
o presente edital para ser pu
blicado na foima da lei, em 
Cartóiio e pela ímpiensa desta 
cidade joiiial "O L’C(J”.

O anúncio é ? fcn*:. de 
riqueza nos negóejos. 

Anuncie, pois no' O Eco” e 
verá seus nep,ócioí pn-grr; 

clirem s t í idr. 3
ií



Sugestões que recebemos
Estiveram cm. nossa redação sexta feira próxima passada, os 

srs. Ronaldo Cardoso Franco e Nilton Rossi, a fim de sugerir 
qi;e fizéssemos um apêlo à Companhia Cometa de Transportes 
Coletivos, no sentido de que a mesma estabeleça uma linha de 
ônibus desta cidade para a de São Paulo.

A sugestão foi feita tendo em vista que a Eirpifz? Franciscato 
cue até há bem pouco tempo por aqui transitava c ’ os ônibus 
ce sua propriedade, deixou de o fazê-lo, ocasionauí' assim gra
ves transtôrnos àqueles que se locomovem, quase cr i constante- 
n enfe, para a capital bandeirante.

Atualmente; existe um ônibus da Empresa Franciscato, aqui se
diado, o qual conduz os passageiros desta cidade até a rodovia 
oficial para que de lá éles tomem o ônibus que se dirige à São 
Paulo, Existem todavia, vários inconvinientes, os quais, para co
nhecimento dos interessados passamos a enumerá-los:

Primeiro, longa espeia na estrada, segundo, chance de possíveis 
atropelos por vticulos que passam naquela via em extrema velo
cidade. Terceiro, dificuldades apresent-.das em dias chuvosos: e 
iinalmente outras que deixamos de inumciar por serem d« pouca 
consideração.

Segundo temos conhecimento, são vendidas mensalrrenfe uma 
médida de 300 passagens para São Paulo, o que por si só vem 
atestar o bom movimento prcpcfcionado às emprêsas que se inte- 
ifcssem por tal transporte. Justo é portanto, que a sugestão seja 
ieita, pois o movimento de passageiros, oferecido por nossa cidade, 
comporta a passagem dêsses ônibus nesta localidade.

Esperamos que as nossas palavras encontrem eco no' seio da 
companhia Cometa e que esta venha solucionar o problema que 
se spresenía atualmente.

Jí a se i m en fo s
Rejubila-sc o lar do sr. Edeval Jacon e de d. Darci Paccol» 

Jacon, decide o d;a 13 do corrente com ci nascimento de um ro
busto menino, o qual sob as aguas batismais leceberá o nome de 
CELSO -D UARDO .

X  X  X X X  X

Acha-se em festa o iar do sr. Dailc jesus de Souza e de dona 
Aparecida Silva de Souza, com o advento de uma linda menina, 
ocorrido no dia 9 do corrente, a qual sob a.s águas batismais re
ceberá o nome de Eliana,

Campeorjato Interrio de Ĵ ufebol
de Sa/õo

Teve início dia 11 do corrente, sob a orientação do prof. José 
Rgostinho Zuliani, um campeonato interno de futebol de salão, 
entre ®s alunos do curso ginasial, do Colégio Estadual e Escola 
Normal Virgílio Capoani.

Diàriamente são realizadas partidas entre os competidores na 
quadra de esportes Virgílio Capoani, c o campeonato terá seu 
íermino na próxima semana.

Durante as solenidades do dia 15 de novembro, dia consagrado 
à proclamação da República, serão entregues as medalhas aos 
vencedores do certame

i X X X X X

O Clube Atlético Lençoense, vencendo o Oriente consagrou-se- 
Campeão da Série Guanabara.

Domingo passado o C. A. Lençoense lumou para a cidade de 
Oriente, onde enfrentreu a entidade maxima daquela localidade,, 
que tan bem disputou o Campeonato da 3a. Divisão de Profissio
nais. Nesse encontro, o C. A. Lençoense vcrceu merecidamertt 
pela contagem de .3 a 1, colocandc-se ao lado do Dracena, que 
também segura o 1°. lugar.

Assim o C. A. Lençoense e o Dracena são os Campeões d* 
Série Guanabara e que agora esperam a decisão das partes com
petentes, quanto ao vencedor unico do primeiro lugar do certame.

A dicisão poderá dvtei minar dois Campeões da Série, ou apon
tar o vencedor por pontos alveraje, nesse caso o C. A. L. sera o 
unico detentor do ceptro.

Seja lá qual for a dicisão, o C, A. Lençoense consagrou-se. 
Campeão, e passará disputar a Série dos Campeões.__________

Aes ilustres menteres do nosso futeboL senhores: Hugo Carani, 

Rubens Pietraroia Hugo Boso, Luiz Baptístella, Eni© Giovanetti. 

Afonso Placca, Aldo Giovanetti, ao Técnico, Abiiio Lazzari. Jorge 

Imparato e outros, queremos render-lhes as nossas felicitações 

pelo sucesso do C. A. L. alcançado na disputa da serie Guana- 

1 ara, pelo Campeoto da 3.a Divisão de Prcfis.‘;innais do Interior.

Torta de
Amendoim

Industrias Zillo Limitada 

MARILIA - FO NE, 5136 

Lençói.s Paulista - Fone 27 

Rua 15 de Novembro, 777 

LENÇÓIS PAULISTA

D E 5  P n C H R n T E
Carteira Nacional de Habili
tação—'Licenciamento de veí
culos - Cédula de hdentidade - 
Transferência de Certificado 

de Propriedade. j
]. A. MATTOS F :  i

DESPACHANTE OFICIAL II
R. 75 de Nov. 589 - Lençeis Pta I 
Anexo n®. 589 - Escrit. Cont. | 

K e r m i n i o  J a c o n  ;

Corretagem em 
Çeral

Corretagem em Gera), tratai 
com o sr, Ciro Ped.-o de Oliveira. 

Rua Anita Garibaldi - 922-
LENÇÓIS PAULISTA

I

sao semí̂ re 9$
mais briíhaüí

Nada melhor para você se- '' 
dostacar na v'da, seja em socie
dade ou seja no t.-ato de scus- 
ne^ccios. que a leitura diária de 
sjm bom jornat como o “ Diário 
de S. Paulo” .

Nele você encontra de tudo e 
“ arm a-se" para corrrentar e diy- 
cutir os mais variados assuntos.
E são justamente essas pessoas 
que demonstram saber de tudo 
um pouco, as que mais brilham  
e se destacam.

AGENTE NESTA CIDADE  
Waldemar Warick
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NOTA DE ANIVERSÁRIO 
Ezio P acco la

Na nota de aniversário cm 
KÍerénda. inserida em outra 
ptígina. onde lê-se ‘‘Sua presen- 

a naquela casa publica já 
dá asilada por vários trabalhos 

N ia-se "Sua presença naquela 
asa pública já está assinalada 

! or vários trabalhos. . . .

Hoje, Lençóis Paulista acha-se em grande festa com a inaugu* 
ração da Maternidade Dona "Angelina Lorenzetti Zillo”.

As autoridades desta cidade elaboraram simples mas significati
vo programa de festejos que consta do seguinte:

As 9 horas Missa celebrada pelo Revmo. Vigário P. Luiz O. An
drade. Na elevação do Santismo será executado o Hino Nacional 
pela Corporação Musical do 4,o B. C. de Bauru.

Apos á Missa o povo se dirigirá, incorporado, á Maternidade, 
onde se realizarão os demais atos inaugurais.

Em seguida, usará da palavra o Dr. Paulo Zillo, presidenta' da 
Camara Municipal que tará eutiegada Maternidade ao Hospital N. S. 
da Piedade.

Ato após, Dona Angelina Lorenzetti Zillo e seu exmo esposo  
Comendador José Zillo desatarão a fita Simbólica, seguindo-se o 
degcobrimouto da placa comcmorativa pelo distinto casal.

Depois, em nome da Diretoria do Hospital- usará da palavra o 
seu Diretor Clinico, Dr. Antonio Tedesco que agradecerá á famí
lia Zillo pela rica e modelar doação, a Maíérnidade, que será en
tregue aquela instituição.

O Prefeito Municipal' sr. Antonio Lorenzetti Filho, falará em no
me dos seus municipes, agradecendo a familia Zillo,

Termidas as cerimônias, sei ão frai^queadas Iodas as dependencias 
da Maternidade á visitação públias e oferecida aos presentes de
liciosa chopada.

Ú LT IM A S D O  CE
Podemos adiantar aos nossos leitores, sócios do Clube Espor

tivo Marimbondo,que segundo noticias colhidas com um dos 
diretores daquela entidade, o empiéstimo para o término das 

obras do Clube acha.se em vias de concIuír-se,
Nessas condições, com o recebimento do empréstimo as obras 

para concretização completa do Clube serão atacadas de rijo e 
num futuro bem próximo estaremos com um dos miais elegantes 
clubes a região.

Soubemos alnd» que será construído, dentro em breve, um novo 
vestiárjo para melhor atender os assíduos frequentadores das piscinas.

O Clube Esportivo Maiimbon- 
do, contando com o esfôr o a- 
migo do d'. Juvenal \  ictoriano 
de Fiança, teiá dentro embreve 
nova remessa de árvores, as 
quais serão plantadas assim que 
as condições do tempo o per
mitir. Com ésse ges o operoso 
do dr. Juvenal, o CEM. ficará 
com uma arborização completa, 
oferecendo aos seus associados, 
manhãs e tardes deliciosas.



Homenagens dO O E’ C O 
ao casal Comendador José 
Zíllo e seus descendentes
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Comendador José ZHIo

Nesta data em que Lençóis Paulista festeja a inau
guração da Maternidade Dona “Angelina Lorenzetti 
Zillo”. Nós do O E’CO, comungando o pensa
mento de todos Lençoenses, aqui, rendemos as 
nossas particulares e sinceras homenagens ao casal 
Comendador José Zillo e seus descendentes.

Outrossim, queremos relembrar aos poderes 
municipais que o Comendador José Zillo já deve 
figurar na Galeria des Grandes, com a denomina
ção desse nome que poderá ser dado a uma das 
nossas vias ou praça pública.

Comendador José Zillo é um nome que já 
deve passar para os anais da nossa his
tória, como grande doador e Icnçoense de 
coração.

O Grêmio Estudantil “19 d t março” procura 
trazer o científico para nossa cidade

o  desenvolvimento intelectual de uma cidade é niuito impor
tante. Lençóis Paulista já está sentindo necessidade dêste desen
volvimento, pois, a classe estudantil é bastante numerosa.

O Grêmio Estudantil ‘‘19 de Março", sentindo a necessidade de 
maior desenvolvimento intelectual, pede às autoridades compe
tentes, aos políticos, ao povo em geral, que trabalhem para que 
o curso científico torne-se uma realidade em nossa cidade.

Grandes benefícios trará aos jovens lençoenses o curso cien
tífico.

TeráĴ a mocidade de Lençóis Paulista maiores possibilidades de 
vencer amanhã.

Dar à juventude meios de instrução é o mesmo que abrir cami
nhos de luz entre as trevas.

Vamos, todos in idos, trabalhar para esta nobre causa, a fim 
de termos uma mocidade preparada para vencer.

A. M. P.

õ  Çrêmio €siudantH 19 de Jíturço 
comemorou o dia do prõfessOr

data de 14 do corrente, no Saião Nobre do Ginásio 
^  Estadual c Escola Nornoal “Virgílio Capbani”, o Grêmio Es

tudantil 19 de Março festejou o dia do Professor, homenageando 
o corpo docente do estabelecimento, com bela e significativa progra
mação de recepção.

Com a presença de inúmeros Professores, professoras, aluno*, 
homens de imprensa e pessoas representativas das difirentes classes 
sociais, realizou-se o programa que constou poesias, discursos, Skeích 
e numero de Piano: Abertura por Gcszer Pires de Camargo, Soeli 
Luminattii Poesia; Gilson Bernades. Saudação, Jo*é Boberg, D is
curso; Terezinha Celina Garrite, Poesia; Maria Ignes Crepaldí, dis
curso; Terezinha Ignes Garrite, Poesia; Maria Ignes Crepaldi eEli- 
Zabeth Pavacato, Sketeh; GUlde Ciccone, numero de Piano; Encer
ramento, Presidente do G emio. Em nc m e ■tos Profisiores. scrBcierendoacs aluno* 
diacursou o Prof. Leuj’ Santena. preèectes foram oferecidos doces refrigeran
tes e partes do Bolo de Aniversário do dia do Professor.

O  seu Jornal - Agente Nesta Cidade
W A L D E M A R  W A R IC K
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Radio Difusora Lençoense
Cedo, ao meio dia e à tarde, 
*^áldemar Warick estará 
sempre com vôce com pro
gramas variados e de ultima 

hora.

B i;a n c o  in d u s t r ia
DE SANTA CATARINA S. A.

AGÊNCIAS 
EM STA. CATARÍlA

ArAjanguá
Biguacú
Blumenau
Bom Retiro
Braco do Norte
Briisquc
Cajader
Camboriú
Campos Novos
Capinsal
Canolshar
Cbapecó
Goncordia
Criciúma
Ouritlbaues
Fstreito
Florianópolis
Gaspar
(!.uaramlrim
Heurique Laga
Ibirama
Indaial
ItaióqDÜs
ítuporanga
Jaraguá do Su)
Joaçsliá
JoicTÍls
Laguna
Lajes
Lauro MQlIei 
Luia Aives 
Mafra 
Orleáes 
Piratuba 
Pôrto üniío  
Rio do Sul 
Rio Negrinho 
Sadeio
S. Amaro da Iraperatria 
São Bento do Sul 
São Carlos
São Franciseo do' Sul 
SãoMíguel D ’Oost«
S- Joaquim
São Josi
Taió
Tangari
Tijunat
Tlmbó
Tubarão
(Jrubisí
üry»»s»nga
nd sn r*
Xansara

A semana da Criança em Lençóis Pta.
C®memora-se cm todo Brasil, de 10 a 18 de setembro, a “Semana da Criança”.
Lençóis Paulista atia-sc às comemorações, pois, temos ouvido diariamente pela Z Y R  - 36 

Rádio Difusora de Lençóis Paulista, pclestras proferidas por normalistas do Colégio Estadual 
c Escola Normal Virgilio Capoani. Sabemos que essa feliz iniciativa coube a prof. Maria 
Izabel Mattos Jacon. lente da cadeira de Educação do referido colégio.

A nossa reportagem procurou conhecer o programa elaborado pela profesíôra, que foi 
assim organizador

Dia 10- dia da criança que estuda- palcftra na rádio pela aluna do 1“. ano Normal VaHa
M. Lazari.

Dia 11 - día da criança asilada - palesira 
na rádio pela aluna do 1°, ano Normal Lidia 
Beitoli.

Dia 12 - dia da raça - palestra na rádio 
pela aluna do 1°. ano Normal, Leonor Carani.

Dia 13 - dia da criança hospitalizada - pa
lestra na rádio pela aluna db 1®. ano Nermal, 
Maria Angela Lorenzetti,

Dia 14 - dia da criança que trabalha k pa
lestra na rádio pelo normalista do 1®. eno 
Normal Mário Sakai.

Dia 15 - dia do professor - Homenagem 
aos professores em geral, pela normalista 
Leonor Carani e particularmente aos profes- 
Bôres do Colégio Estadual e Escola Normal 
Virgilio Capoani, por normalista do l®. ano, 
alunos do curso ginasialc curso primário anexo, 

Soubemos ainda que com s orientação da prô . vía • 
ria leabe!, ae alunas do 3°. e 2o, ano normal estáo de
senvolvendo nas aults de pratica de ensino, iim rn igni- 
fico ‘̂Centro do I terêsse”.

Oa eorredores do Cob';io L /iadurd oe cid!;.!?;,
estão engalanadoe com. Imdos-“:.,rtr,se.s ali> ■■v: = ' dn  - 
aa.-dã Griança e tôda Ef --ola aenie contasiacl,. por 
eása atmosfera de amor e cariaiio que cerca s b.lâucia 
da nossa terra.

Cumprimentos à professora Maria Isabel Mattos Ja« 
con e parabéns ás distintas normaliatas do Colégio Es
tadual e Escola Normal Virgilio Capoani,

COMERCIO
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FBTADO DO PARANA
Cambará
ClevalAndia
Curitiba
Lapa
Maringá
Palmas
Palxneirá
Ponta Grossa
B. Mateus do Sal
ESTADo’ d Í ' 3 .  PAÜLO 
CAFITAL:

Rua São Bento
Rua Mérconi
Praz
Lapa
Lus

INTERIOR
Alfredo Guedes
Barrinha
Botucatú
Campinas
Cnsiairo
Guararema
Guariba
Jaboticabal
Jaoareí
Jaú
Lençóis Paulisti
Lorer.a
Lutécia
Mogf das Cruzes
Mogf Mirim
Monte Mór
ParAguaçú Pauliits
Pinhal
Piracicaba
Poá
Presidenta Frudanta* 
Queluz
Hío das Pedraa 
Salesópolis
8. Cruz do Rio Pardo
Santo Andró
Santos
Sertfioiinho
Souzas
Taubató
Tremambí
Vila doa Lavradoraa
ESTADO DQ BIQ 
Barra Mança 
DISTRITO FEDERAL
Hio de Janeiro

inscearmo

Escritório Técnico Contábil Ltda
Rua Tiblriça, n°. 701 

LENÇÓIS PAULISTA

Contabilidade em geral, escritas fiscais, aber- 
turíis, encerramentos, contratos distratos o 

tudo concernente ao ramo.
Sob a direção dos proprietários:

Carlos B. Perrazzl e Ciauâio B. Paccsla.

zm e

PROGRAMA
Sociedade Amigos do Interior

diariamente, das 18,30 às 19,15 horas

Rádio Nacional de São Paulo
ondas médias de 1.100 Klcs* 
ondas curtas de 49 metros

Rádio Excelsior de São Paulo
ondas curtas de 31 metros

Em sua viagem a S. Paulo procure éste jor
nal na Sede da

SOCIEDADE a m i g o s  DO INTERIOR 
Rua das Palmeiras 31 131-5.

J ârmácia J)rogaria José • jytonoeíSopes Ŝ!da.
___  A .Mais Completa de Garantia e Honestidade
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palavra
Soudade

Pf di que ela escrevesse a pa
lavra saudade.

— Para que? Para um estudo 
grafológíco?

— Não. Para que a saudade 
que fique aqui seja uma coisa 
deixada por ti. Uma coisa trazida 
por tua presença. Uma coisa que 
só tu mesma possas substituir. 
Uma coisa que saiu de tuas 
mãos. . .

— í/m a palavra apenas que 
ficou numa simple? fôlha de pa
pel. . .

— Mas uma palavra que ficou 
e que veio de ti. E que ficou 
naquela fôlha de papel como um 
ref/exo de sentimento quehaviai 
posto dentro de miahn alma. E. 
por isto quis que a escrevesses 
no teu idioma, com a tua letra.

—■ Mas, se a ecrevi sem pen
sar, sem sentir?

•— Poi.s, não fei assim também, 
sem pensar neia, sem sentir, que 
a deixaste aqui, que a deixas e 
que a sinto, sempre que te vaiz?

“ANÔ NIM O ”

Aniversários
. FAZEM  ANOS:

Hoje: sr. Ariindo Segalla, me
nina Yara, filha do sr. Olympio 
Thyrso de Mattos e de d. Dalva 
R. Mattos e o menino Milton 
Moretto.

Dia 17: Dr. Hilton Canova,

DIRETOR
f l LEXf lnCKE  CHITTO O £’€0 REDATOR CH' t 

HEKfniniO í f i lOn

ANO XXII Lençóis Paulista, 16 de Outubro de 1960 Número 1169

srta. Dirce Aparecida Souza.
Dia 18: Sra. Rdiie Coneglian, 

sr. Helio Caranl, jovem Antonio 
Brandi, sra. Mafalda Malavassi 
Rossi, sr. João Luiz Baccili. sr. 
Helio Pavanato, sr. Ezio Paccolai 
srta. Mirian Ingês Malavazzt, 
jovem Antonio Bartholomeu Aze
vedo, jovem Olivio Capelari, jo
vem José Angélico, srta. Onelia 
Momo, sra. Adelia Paccola Boso, 
esposa do sr. Augusto Boso, re
sidente em Palmital, d. Mafalda 
Malavazzl Rossi.

Dia Í9: sr. Nadim Temer Fe
res, sra. Pedrina Paccola Loren- 
zefcti, jovem Paulo Oscar Netto, 
srta. Zulma Bcrgamaschi, filha 
do er. Tonin Benedito Bergamas- 
chi, residente em Palmital, me
nino Carlos Roberto Resta Cos
ta, filho do sr. Carlos B. Oliveira 
(vosta e de d. Leda R. Costa, 
menina Sandra Ayub Feres, fiiha 
do casal Nadim Temeres Feres 
e d. Linda Ayub Feres,

Dia 20: srta. Macia Celia Se- 
galla, sra. America Terezinha 
Baccili, jovem Luiz Lucio Pac
cola. sr, Helio Paccola, sr. João 
Paccola Sobrinho, menina Celia 
Ferrari, sita. Lidia Barboza.

Dia 21: jovem Donato Cicconí 
Netto, *r, Olegário de Oliveira, 
residente em Bauru, menina 
Maria Francisca Bodo.

Dia 22: jovem Geraldo de Al
meida e TherCzinha de Almeida, 
sra. Vitórta Pardo Garrido, es

posa do sr. José Garrido Gil, 
sra. Eulina Tonin Galucci, es
posa do sr. José Galucci Filho, 
residentes em Sorocaba, sra. 
Maria Paccola Baccili, esposa 
do sr. André Baccili,
Oswaldo Capelari, filho 
Sih. rio Capelari e jovem 
Antonia Paccola.

jovem 
do sr. 
Adelia

EZIO PACCOLA

Ê com satisfação que registra
mos, nesta coluna, o aniversário 
natalício, a ser transcorrido no 
dia 18 próxime, do sr. Ézío Pac
cola, nosso particular amigo.

O aniversariante foi eleito com 
apreciável parcela d e .votos no 
último pleito municipal e ocupa 
assim uma das cadeiras de ve
readores de nossa Câmara Mu
nicipal. Sua presença naquela 
casa pública já está asilada por 
vários trabalhos apresentados, 
sendo de se destacar o seu em
penho ne sentido que o governo 
estadual mandasse construir nes
te município um Pôsto de Re
monta. Não sabemos ao certo 
em que pé se eneontra o seu 
trabalho nesse particular, mas, 
adiantamos aos nossos leitores 
que êle mereceu grande atcnçio 
por parte desse destacado etíi» 
de nossa Câmara Municipal.

O sr. Ezio Paccola, além do 
cargo de vereador, exeree suas 
atividades comerciais na quali
dade de sócio, na firma Hélio 
Paccola & Cia, a qual vem ope
rando no mercado atacadista de 
aguardente c álcool, nesta cidade, 
há mais de 10 anos.

Junto ás demais felicitações 
que por certo irá receber o ani
versariante no dia 18 do corren
te, juntamos, antecipadamente, 
as nossas.

JEEP WILLYS 0 Km
Financiamento pelo Banco 
do Brasil por 3 anos.

Informações com o 
REPRESENTANTE:
J. A Mattos Fo.

Rua 15 de Novembro no. SSá 
Eune: - 3T • Lençóis Paulista

I— Cirurgião - Dentista —i 
Raios X

Dr. Léo márfo fínâretto
Atende com hora marcada 
Serviços diurnos e noturnos 

Consultóiio à R. Tibiriça 854 - F. 2

V e r d a d e
Penxoíl em litro de 

cr$ 95 ,00  por cr$ 60 ,00
Na Tradicional Agencia Chevrolet de

Capoaná & Cia Ltda.
Conces.sionários da General Motors do Brasil S|A

Rua 15 de Novembro, 782—Fones 23 e 15

E M
L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A


