
A ssinatura»

Amo — — — Cr$ 250,00
Sf m estre-------Cr$ 130,00

Pagamento Adiantado

w"in ». 5-r '
Anúncios c Publicações 

de acôrd® com •• 
TABELA

Redação e Oficinas
Rua Igncrio Rnselmn n. 139

DIRETOR: ALEXANDRE CHHTO _  REDATOR ~  CHEFE: HERMÍNIO jACON

^NO XXIII 5. PAULO Lençóis Paulista 23 de Outubro de 1960 BRASIL NUMERO 1170

Lençóis Paulista em Festa com a Inauguração da
Maternidade Dê N G  E L ! N A  Z  I L L 0 ‘*
Personalidades p reseiites-D iscn rso s-O iitras notas

D omingo passado, os lençoen- 
ses tiveram um grande dia 
festivo, com a inauguração 

da Maternidade Dona Angelina 
Zillo.

Previamos que o belo e ma- 
gestoso acontecimento reuniria 
grande massa popular á inau
guração, como também, em nos
sa cidade, elementos represen
tativos de localidades vizinhas 
e da Capital.

A nossa reportagem que tam
bém lá esteve, conseguiu cons
tatar a presença do Deputado 
dr, Israel Dias Novais, que vi
nha representando o sr. Gover
nador do Estado; Irmãs Fran- 
císcanas do Egipto de São Ma
noel, Avaré, Amparo e Bernar- 
dino de Campos; pessoas des- 
tacadas nos meios sociais de 
Maiilia, Agudos, Macatuba, São 
Manoel, outras cidade e elemen
tos da mumerosa familia Zillo, 
vindos de diversas partes.

Dr. Geraldíi Gomes D. D. 
Juiz de Direito; Dr.josé Cuaria- 
no Marcos Garcia, D. D. Pro- 
mot<rr Publico; Dr. Ivam Panta.

leão, D . D Delegado de PoHeia; 
Dr. João Paccola Primo, repre
sentando o Dr. Vicente Monetti, 
Diretor Gera! Substituto do D. E. C.

PRCGRAMAÇAO

s 9 horas, em Ação de 
Graças, pelo Revmo. Pe. 
Luiz O. Afldrade fôra ce

lebrada Missa na Igreja Matriz. 
Logo após. o povo incorporado, 
dirigiu-se à Maternidade, onde 
se manteve por longo tempo, 
cumprimentando e saudando o 
Comendador José Zillo, exma, 
esposa c sua familia.

Com a multidão postada à por  ̂
ta da Maternidade, tomou a pa
lavra do dr. Paulo Zillo, desta
cado membro da familia que, em 
belíssima c prc'pícia oração, disse 
que naquele momento estava en- 
cubido de entregar a grandiosa 
dádiva à cidade em nome de 
seus progenitores e de outros 
que, como cíc tivessem os laços 
de parentesco ligados ao distinto | 
casal. E que assim n faZia, jus

tificando que não só a Mater
nidade viría atender maicr neces
sidade dc assistência, mas tam
bém porque o Comendador José 
Zillo, em Lençóis Paulista viu 
crescer sua próle e foi onde a 
sua grandiosa economia teve os 
primeiros alicerces.

Findo o discurso do Dr, Pau
lo Zillo, o casal Comendador 
José Zillo desatou a fita Sim- 
dólica, estando, assim, inaugura- 
ba a Maternidade. Ato continuo, 
descerram-se o retrato de D. An
gelina Zillo e a p/aca, esta cm 
homenagem a atual Diretoria do 
Hospital e ao seu Diretor Cli
nico.

Por essa ocasião, discursou o 
Dr. Antonio Tedcsco formulan
do agradecimentos á familia Zil
lo pela dádiva que a cidade 
acabava de receber e faZendo 
um relato completo o que é in- 
ternamente a Maternidade.

Fez uso. depois, da paiavra o
sr, Antonio LorenZetti l'i)ho,
Prefeito Municipal, que ta-r.bem
realçou cs dotes filantróp eos da
familia Zillo, agradecerd -, ---------------------------------

nome dos poderes públicos e seus 
municipes.

Fiaalmente ,falou o Dr. Israel 
Dias Novais, iniciando com a 
saudação e as homenagens que 
o Prf. Carvalho Pinto, por seu 
intermédio, enviava ao Casa Zil
lo e sua familia. Depois o ora
dor sentetisou os tempos quan
do ainda o Comendador Jo.sé 
Zillo labutava no município de 
São Manoel, fazcnbo alusão 
tambeiu ao elemento da Colonia 
Italiana, que por diver&os modos, 
contribuo pela grandesa dc Len
çóis Paulista.

Após a oração do Deputado 
Dr. Israel Dias Navais, a Ma
ternidade fai franqueada á visi
tação Publica, sendo oferecido 
aos presentes Chopp e Salgadi
nhos.

A Radio Lençoense fez Repor
tagem completa da inauguração, 
a Corporação Masical do 4“, B. 
CL dc Bauru abrilhantou a festa-

I e ai

ene fidos que Sençeis terá com 
a vinda do Curso Colegial Cienfi-

ficõ
NEUZA DINIZ CORRÊA

Abrir escola é fechar prisões”, já o disse o grande vate Guerra 
Junqueiro.

Agora, que nossa cidade avança na senda do progresso 
com usinas, indústriais, justo e torna que tenhamos mais escolas; 
principalmcnte a criação do curso Científico, qua constituí a coluna 
mestra onde sc erguerão ao futuros homens da nação.

A fundação dêste curso em Lençóis será, sem dúvida alguma, mais 
um passo gigantesco para o progresso, para o bem estar dos estu
dantes, poupando gastos alarmantes para os pais.

A cidade tôda sente-se o-gulhosa com esta possível aquisição, 
pois além de amentar o seu ritmo de vida; trará maior número de es-

Irmãos Carani Ltda.
Reis dos Revendedores FO RD

Lençóis Paulista

tudantes dás cidades circunvizinhas. dando maior movimento ao 
comercio, nos bares, cinema e mais residências. Teremos, emfim. 
uma verdadeira cídadn acadêmica.

Hoje, a escola, podemos dize-r, é a única força do século. É o 
templo oa instrução. É nela que já se cultivam as inteligências, que 
dirigiram e continuarão dirigindo os destinos da humanidade; é ne
la que se aprende a devassar os arcanos da ciência, o  verdadeiro 
sol da civilização.

A fundação do curso Colegial Científico para nós, Icnçoenses, é 
um novo foco de luz para os cegos do entendimento; uma nova 
fonte para estancar a sêde dos sequiosos do saber.

Cirurgia, Cmfermaria, e Quartos 
Inaugurados na Jiíoterriidade

Após as Cerimônias de Domingo ultimo, inauguraram-se a Ci
rurgia Emfermaria e Quartos da Maternidade.

Segundo colhemos, o primeiro nascimento deu-sc com o adven
to de uma menina, cuja progenitora esteve sob o cuidado do Dr, 
João Paccola Primo, o segundo, um menino, sendo o médico Par
teiro, Dr. Antonio Tedesco.

À parte cirúrgica, inaugurou-se com uma interveção. Cesariana, 
em dona Rmelia M. Paccola, pelo Dr. João Paccola Primo.

Segundo ainda soubemos, a menina passou chamar-se Angelina 
e foi contemplada com o prêmio de dez mil cruzeiros. O menino, 
José e recebeu o enxoval completo.

O  Palácio dos Rádios serve bem,
porque oíerece sempre o melhor



JJventuras \ dei " Ĵcão jytortaia

Em
sua

A nossa vida é cheia de erros e complicações humanas. Nasce 
a criança já com o destino mau ou bom que seja, parfe peregrinar 
na terra. Seguindo as.sim o velho lema antigo, cada qual tem a 
sua estrela de proteção dada por Deus. Por isso devemos ter o 
máximo cuidado com a sua luz protetora. Ai daquele que não 
souber aproveitar o seu esplendor, tem só que parecer um dia na 
vida. - l-'.. ■&

Narra-se que no tempo que o interior do nósso estado era ain
da sertão, habitava num rancho de sapê, em certo lugar, uma ve
lha com seu filho unico por nome João. E este por ser pobre e 
esfarrapado, «''povo da redondeza o apelidou pelo neme de João 
Mortaia. Ele assim com o tempo tornou-se um bom violeiro na 
vizinhança. A sua fama foi crescendo c todos o estimavam, 
iodas as festas ele era convidado para comparecer com a 
vióia e entoar os versos de sua autoria. r,-.

Pracidina foi imbóra 
Pro sertão de Cuiabá 
Pracidina foi imbóra
Não sentiu de me deixá. '
E todos batiam pal.mas cm volta do jovem violeiro. C^lc ( então 

sorria, mostrando os seus dentes falhos. Cora o tempo o orgulho 
entrou em seu coração tornando assim um jovem violento metido 
e brigas com os seus amigos. A sua mãe sempre o aconselhava 
dizendo que o seu módo não éra bom, ele respondia, mamãe cu 
tenho uma Jestrcla que me guia c nada me acontecerá sem ela 
querer.

Para as féstas já não era o jovem convidado mais, assim mesmo 
ele ia sem ser convidado só para arruinar com a fésta. O povo 
da redondeza vendo assim procuravam por termo a vida do João 
Mortaia. Numa fésta de São Joio. no momento cm que o Mortai i

J-armada Coraçõo de Jesus \
D E

Décio Celso Campanari

Atende-se à  noite e c. domicilio
PESSOAL ESPECIALIZADO

G rande Estoque d® D rogarias e Perfum arias
Fone — 10

RUA 15 De  n o v e m b r o ,: 675 LENÇÓIS PAULISTA

Doces Extrafinosde Fabricação 
“Lanches Fátima’^

Doces de fabricação “Lanches Fátima", sempre recem chegados 
Procurc-08 Bar Central, nesta cidade.

Doces extrafinos, sortimento variado e de fabricação diária.
No Bar Central.

A  G  O  R A l
Çeladeiras Ç. €.

Em 10 prestações só em

^ ^ M Õ V E I S  G U I D u ^ ^

Rua 15 de Novembro 456 rone,
L. e n ç oó i s  P a u l i s t a

2>r. João Jcccoía primo
M édico —’ Operador Parteiro

Do Departamento da criança 
Carteira do Conselho Regional de Médicina n*. 702/ 

r KNÇÔIS PAULISTA — Caixa Postal nO. 38 — Fone — 48

apareceu sem ele perceber travou-se o tiroteio. João  Mortaia feriu 
multidões de creaturas e sai em fuga. Um seu inimigo vai ao en
calço e no terreiro de sua casa João Mortaia, recebe uma bala 
traiçoeira pelas costas, tombando, por terra. Vem a sua mãe c 
pergunta aflita, meu filho o que é isto? Responde ele, mamãe, a 
estrela que me guiava hoje ela apagou-se. Assim terminou os dias 
de João Mortaia o bravo violeiro, o valente do sertão.

JOAQUIM ESTRELLA.

R eclam am  da Sorocabana
Em nossa redação, estiveram os srs, Edmundo Nelli e Aldo 

Trecenti, afim de que registrássemos suas queixas, quanto ao abu
so da Sorocabana em manter seus trens parados por longo tempo, 
no liivel da Rua Tibiriça. ,
.„?Alegam aqueles senhores que tiveram ocasião de constatar de 
c transito permanecer atravancado pelo espaço de 4ü minutos, 
juitamente numa via que liga Lençóis Paulista a Macatuba, aliás, 
ende o movimento é intenso.

Pensam os senhores Edmundo Nelli e Aldo Trecenti que a 
ienga permanenci§ de trens estacionados no pontó era questão nâc 
SC justifica e que, por isso, apelam para as nossas autoridades 
mun cipais, no sentido de que intervenham junto à direção da 
Sorocabana, fazendo-lhe compreender que um pouco de cooperação 
que a mesma podería d.spenser a este povo, viria sanar esse in- 
con','in:ente de ordem publica, aliás, fato que O E ’CO, ha muito 
tempo também, vem apontando.

Aqui ficam registradas as queixas de dois Lençoenses, perma
necendo à espera das atenções das nossas autoridade.s municipais.

. A ntonio Tedesco
MÉDICO

C línica Geral - Operações - P arto s
Ruft Florisno Peixoto, 345 - LEMÇÓIS PAULISTA — Fone, 61

2)r. J o s é  JJntonio Çarrido
------  -------  M E D I C O .........................

CLIN ICA  G ERAL  -  O PERAÇÕ ES  —  PA RTO S
Rua 15 de Novembro n®. 379 LENÇÓIS PAULISTA-Fone 19

Torta de
Amendoim

Industrias Zillo Limitada

MARILIA - FONE, 5136 

Lençóis Paulista - Fone 27

Rua 15 de Novembro, 777

LENÇÓIS PAULISTA

j— Cirurgião ». Dentista  — j 
.Raios X

Q r. Léo mtírio flnâretto
Atende oora hora marcada 
Serviços diurnos e noturnos 

CorsuHótio à R. Tilrtriça 854 - F. 2

Corretagem em 
Çerat

Corretagem era Geral, tratai 
com o sr, Ciro Ped.-o de Oliveira, 

Rua Anita Garibaldi - 922 -

LENÇÓIS PAULISTA

Os homens ecléticos
t sâo sempre os

m̂ mais brilham

o  anúrcio é ? fon*i de 
riqueza nos negócios. 

/Anuncie, pois no“0  Eco” e 
verá seus negócios progre

direm rÀDidameíiíe,

Nada melhor para você *• 
destacar na vida, seja em socie
dade ou seja no trate de seus 
negócios, que a leitura diária de 
um bom [ornai como o “ Diário 
de S. Paulo” .

Nele você encontra de tudo • 
“ arma-se” oara comentar e dis
cutir os mais variados assuntos. 
E s.ão justamente esses pessoas 
Que demonstram saber de '•udo 
um pouco, as que mais brilham 
e SG destacam.

p , AGENTE NESTA CIDADE 

Waldemar Warick
I

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

extrangeiras ■ Banquetes para Casamentos e Batisados!
Sirva-se na Churrascaria U .T .C . Rua 15 de Novembro, 787 - Lençóis Paulista
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EDITAIS .
Junho de 1940, filha de Joaquim Limn Campo: e 
de Ferrainia Mariana de Campos, domiciliada « 
residente neste distrito.

Apresentaiam os documenfos n ŝ. 1, 2, 3e 4 
exigidos pelo art, 180 do Código C ivil. Se algLÚn 
souber de algiint impediirento acusc-o nos tirn os 
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  f C O s .

Lençóis Paulista, 18 de Outubro de 1960 
LucyNagay — Oficial Maior.

Jiomeadoo jYíédicoen} jfH- 
fredo Çuedes

O Vereador sr. Agenor Pereira de Godoy esteve 
em nossa Redação, participando-nos a nomeação 
do Médico no Sub Posto de Saude de .Alfredo 
Queáes, nomeação essa de acôrdo co.t; otelegrarna por 
ele recebido do dr. Roberto Gebara:

"Nicanor Pereira de Godoy”
Rua 15 de Novembro, 293 

Lençóis Paulista
Sati.sfaçâo comunicar a Jctação Sub Posto de 

Alfredo Guedes médico Brasii A. Ajaujü, do IC 
de acordo pedido presado amigo.

Abraços
Robeiío Gebara

Prefeitura Municij
I aulista

ip a i c'e Lençóis
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A L T A  Q U A L ID A D E
Auloiizn a Cia. Paulista de Força e I.uz a proce

der a instalação de Força e Luz nas Vilas abaixo 
discrimiiia<das t  ab:e ciédito especial de Cr$
601.500,00 (Seiscentos e um mil c quinhentos cru
zeiros).

Ant Jiiio Lorenzetti Filho, Prefeito Municipal dc 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, ussndodas 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz 
Saber que:

A Câmara Municipal de Lençóis Paulista decieta 
e eu Prefeito MunicÇal sanciono a seguinte Lei:

.Artigo 1.0 - Fica o Poder hxeculivo rutorizado 
a mandar proceder a imt lação de Forra e Luz 
nas “Vilas “Viigilio Capuam”, nas Ruas 2, 5 e 6; 
na Vila Nossa Senliora e São judas T:n-'eu, nas 
Ruas Anita GaUbalde, Avtiiida Ubirama, Rua 1,
Rua 2 e Rua 13 dr Maio, na Vila ,A'afslra An élia e n > alto da 
mesma Vila nas Ruas; Piedade, Riachiu!o, Tibinçá. Avenida Bratil, 
Rua A, Rua B, nesta cidade, e de acôrdo co:tí rs plantas e crça. 
nientos apresentados pela Cia. Fauli^ta de Força c Li z

Artigo 2.0 - Para ocorrei com as despesas desta iristalaçao, fjca 
o Poder Executivo autoiizado a abiir na Contadoi ia Municipal um 
Crédito Especial de Cr$ 601 5Gü,í 0 (Seiscenfr s e uiii ndl c ri.i 
nhentos cruzeiros), impottáncia essa certa e ?justada com com a 
referida Companhia.

Artigo 3.0 - O Crédito Especial ora solicitado será coberto com 
o exesso de arrecadação ou operação financeira feita pelo Execu
tivo. '

Artigo 4.0 - As ligações residenciais ou industriais só setão 
efetuadas por ordem do Prefeito devendo os proprietários dos imó
veis alí situados pagar antecipadamente aos cofres municipais a 
faxa mínima de C rf  4.000,00 (Quatro mil cruzePos).

Artigo 5.0 - Para efeito dessas ligações deverá a Cia. Paulista 
de Força e Luz exigir do interessado o recibo de pagamen o da le- 
ferida. taxa, junto à Municipalidade local.

Artigo 6.0 - Esta Lei eatrará cm vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 18 de Outubro de 1960.

Antonio Lorenzetti Filho 
Prefeito Municipal

Publicado no Secretaria da Prefeitura em 18 de Outubro de 1960.

Reginaldo Rossi 
Secretário

Leiam c Propaguem Neste Jornal

OLEO Z I L L O
Depósito de Venda;

Ca ix a , 356-F o n e , 27 - Ramais 
____ L e n çó is  P a u l i s t a

'/s )  ebr oX < n  ç c  €  n  tò € s
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á éde cor.hi cin.er.lo dc l‘..dOi que os Rolariónos desta cidacit - 
tão levando a efeito a campanha em pról do Naial do Pebies* 

tnçüCPses.
Segundo temos conhecimento, a campanha foi delineada e qu< 

sem ouvida algun a, enccntifuá apoio de todos aqueles que st 
:entirem desejosos que os Pobres de Lençóis possam festejar tam
bém a data maxima da histeria dos povos: Nascimento de Jeiuí, 

Dando aos Pobres, estarás emprestando a Deus e quem empresta 
a Deus terá correspondido para a salvação da sua alma.

r
•

DO RíO PÃRÂ VOCÊ - in teressa a to d o s ...
P a r t i c u l a r e s ,  C o m é r c i o  e I n d ú s t r i a .
Utilitíâiles r!t>fné?*ticaB, rexiî cHo», veícnio.s mi móqui- 
naSf aresB̂ rioíü <le todas as espécies, di‘»cos ou o que 
voeé precisar. Firma que serve há 30 anos a imprensa 
brasileiru, criou um departamento de vendas para o 
Interior, estando apta a atender o seu pedido, Escre- 
▼a para t

Representações A. S. Lara Lida.

i

R u a  Senador D antaa. 40 - 5.* andar - Rio



EM V IS IT A  AU POSTO DE SAUDE

E•tivemos terça-feira últicaa em visita ao Pô?to dc Saáde lecal. rrde forres gentilmente arolhidos 
por seu médico chefe di. Antoaio Tedísco.

Picamos surpreendidos com o mo>'imcnto apresentado aíé Junho do corrente ano pnr aque!--; 
repartição assistcncial. Para conhecimento dc no; o'. leitG:"cs, pa-sôiiios a informar;

janeiro
Congiíltas-Pré-Escoíares - 1 á 7 ano»' (7 a'ioç ínolu >ve) 132 

Contultíh-Eacolaree - 7 â 14 aius (14 juiOo exclusive) 101 

(■oníaltas-Adiiltos - 14 co cí e niai» 077

RECEITAS PRESCRITA S 970

Fev. Março Abril Maio 
071 560 238 152

146 2i’2 131 71

E?4 830 67Ó 4Q3

1.701 1 692 1 043 7J8

[unho TOTAL 
184 1.997

83 738

034 < ! 9 t

6ÍW O.iíOí'

Telegrsmasao &r. Bruno Brega
O sr. Bruno Brega recebeu os seguintes tclcgrantas 

pela inauguração da MateiniJacle Dona Angelina Zillo.
Sr. Bruno Brega provedor do Hospital Beneficente Nossa 

Senhora da Piedade.
Satisfação acusar recebimento c agradecer airavel cimvite assis

tir inauguração nova maternidade dona Angelina Ziiío desse 
nosocomio. infelisrrente compromissos anterionr.entc assu i idos 
impedem me a comparecer no ensejo significativo acontecimento 
congratulo me ilustre diretor hospital bcneficvnte N S Piedade e 
operosa população dessa cidad* sslientando importância magnifica 
(ealização não só paia Lençóis Pta. mas também regiões vizinhas.

Caivalho Pinto governador do Eílado

X

Sr. Bruno Braga provedor do Ho.spital Beneficen- 
ta  Nossa Senhora da Piedade 

Cumprim ontondo digno diretoria Hospital in au 
guração nova m aternidade apresento sinceros con
gratu lações.

Fouz® Carlos - Secretario
Serviço Publico

Diretor Hospital

Parabéns votos progressiva data hospital.
Francisca.ias Amparo

X XX X

Telegrama ao Dr. João Pacccia Primo
O Dr. João  P accü la  Prim o r îscebeu o seguinte Te

legram a :

Impossibilitado comparecer solenidades inau
guração Maternidade aqual oportunamente vi
sitarei apresento votos prosperidades movei e 
digna instituição. ^

Dr. Oswaldo do Valle Cordeiro diretor do 
i  iServiçode medicina «ociai.

Segundo temos conhecimento, 
a programação de festejos, em 
Poços de Caldas, ofeiecida às 
concorrentes, revela daramente 
o sucesso que constitui,á a be
la festa das Enbaixatrizes níqucla 
cidade: Passeios, lmp*rrsa, Ra
dio, Teiivisãs. F iln . ' ; :n s  em 
Tecnicolor, Baile no i ; L-o ,Mu. 
nicipal, em em honiur gem á 
Embaixatriz de 1959, J j,iar pelo 
Llon’s Clube ás 40 S-:"u i Finalis
tas e cutras cousas que realça
rão o grandioso acontecimento 
social em Poços de Caldas.

A Senhorita Lucy Nagay Irá 
acompanhada da Senhora Delia 
Pavanato Paccola.

Fazemos votos que a repre
sentante Lençoense alcance o 
sucesso que nós do O ÉCO,

estamos prevendo.

sasclmento
O sr. Ain’ando Paccois è-. 

cxma esposa Duna And:.;! 
Kl. Prccob paiticípsm a 

nascimento tít uii.a sua fi;í inf.a. 
ocenido TM) dia 18 do cor;e»'t? 
nesta cierdí.

A V iso
De ordem do Meiifíssimo juiz 

de Direito désfa Con.arca 
Dr. Geraldo Gemes, con

vocamos 3 todos os bcnr ficiárii s 
do Serviço de Colocação Fami
liar, abono de fan,ília. paia que 
compareçam no Forum, Carfóiio 
do r .  Ofício, nos dias 24, 25 e  
20 p. futuio, a fim de assinartm 
a íôlha de pagamento, rciaiiva- 
mente ao irês de outubro. - 
Cientiíican:os ainda a dos cs- 
beneficiados, que o stu nãe 
coniparecimento naqueles dias,, 
implicará no não leccbimer.to 
do abono relativo àquele mês.

Leiam Propaguem e 
Anuncitm Neste jornal

J, 2 i

Embaixatriz do Turismo do Brasil de 1960; cm
Poços de Caldas

Lençóis Paulista rspressntoda pela sta. Lucy
N a g o y  ^

Em Poços de Calda,’ nos dias 2Q, 30 e 31 do corrente, realiiar> 
se-á o Concurso final da Embaixatriz do Turismo do Brasil de 
1960.

Lençóis Paulista;estará répresentada"pela'Senhorita Lucy Nagay.j 
a primeira colocada no Certame havido. noUbirama Tênis Ciubc* 
■ 0 dio 25 de Julho proximo passado.

A Senhorita Lucy Nagay, a nosso vêr é séria concorrente ao 
Htuio máximo,Iporque ela reune as elegâncias para colocar-se era 
primeiro ingar.

\ \/ \
;  , í£ í

Ê algo a que o Amigo recorre mui
tas vêzes íwr dia. Ajuda-o a f.aiíer os 
mais variados trabalhos e toma .-t sun 
vida mais fácil, muito mais c.qrndá- 
vel. É  evidente que estamos nos refe
rindo à Eletricidade.

E embora ela seja unn d?.' 'citrs 
mais valiosas que V. p<:;de ct tn;.-r i". 
continua sendo uma d:m mais La'. - 
tas. Ainda hoje, enquanto o preço da 
maioria dos gêneros sobe, sem cessar, 
o da eletricidade para o .seu I.''r cpen.rs 
acusa pequeníssimos aumentos.

Durante o período Dez, Í957 - Dcc,
1 -V 1959, o preço médio do ivv\ li resi

dencial subiu apenas 87 centevor.

Meda vote mols • nem c«*to menof - d» qwa o eleirlctóísde

i^ S I

OC.twv

í . ’ •

liftacía ò vida da tua cidcclt?
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Aproveite econoinizar dinheiro ccniprando os artigos que são oferecidos
•'RO P R E ÇO DF! 5 c m f l n^*\

Com 20^0 de desconto real, pcU
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kadio Diiusora Lençoense.! £c/!tais de prodaniGS
Cedo, ao meio diíi eà  tarde,: 
‘X/aldemar Warick estará | 
sempre com vôce com pro-; 
ê rarnas variados e de ultima | 

hora. '

Lucy Nagay, Oficial do Registro Civil 
das Pessoas Naturais dêste distrito, muni
cípio e Comarca de Lençóis Paulista Esta-- 
do de 5âo Paulo, etc.

FAZ SABER que pretende se casar: 
Pedro Aguiar, com doita Paulina Diniz; êle 
com a profissão de Setvente-Pedreiro, es
tado civil soiteircu com 3! anos de idade.

BAN CO  IN D Ú S T R IA  E C O M T R G O
DE SAUTA  C A T A R I N A  S. A. M A T R IZ IT ã JAI

agExçcías
EM  STA, CATARJMA

Amritnguá 
Biguaçü 
Blumenau 
Bom Retiro 
Brajo do Norte 
Bruíque 
Gaçndor 
C.rinborid 
Campos Notos 
Capinzal ^
Canoisliar
Cbapecó
Çoncordia
Cricidaia
Ciiritibano»
Fetreíto
Florianópolis
Gaspar
Ctiaramlrim
Henrique Lags
Ibirama
índaial
Italó polia
Ituporanga
.Taragurt do Sul
Joaçabá
JoinTÜTB
Laguna
Lajee
Lauro Mbller 
L uís Ab'es 
Mafra 
Qrlefies 
Piratuba 
P6rto üniao 
Rio do Sol 
Rio Negrinho 
Bedeio
8. Amaro da ImperaWs 
S9o Bento do Sul 
Rfio Cario*
8fio Franoieae do° Sal
SáoMigtiel D ’ Oeeie
8- Joaqaím
Sfio José
Taió
Tangará
Tijuea»
Timbó
Tubarão
(Jrublet

O p e r e ç õ e s  b a n c á r i a s  e m  

G e r a l

DEPÓSITOS POPULARES 

de Cr$ 1 OO.OC 

á Cr$ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

Depósitos Infantis com en

trega de COFRF.S

LENÇÓIS -PAULISTA 

Rua 15 de Novembro, 761 

(Prédio próprio)

ALFREDO G U ED ES 

Rua da Estação 

(Predi© p̂ rèprio)

rsTAno no parawA
Cambai ;í 
Clevelándia 
Curitiba 
Lafia 
Maringá 
Palmas 
Palm^i.-ã 
Ponta Grossa 

Mateus do Sa)
F ST A n o l> E ~ 3, PA i:7,0 
ÇAFITAT,:

Ku.'i São Bento
Rua Marconi
Braz
Lapa
I,iiz

i n t e r i o r

Alfredo Guedes
Barri nl) a
BctHcptú
Ca,m7>ínas
O nneiro
Guir.Troina
Guariba
fnl aticabal
Jic.areí
Jaá
Lençóis Paulitt*
Lorer.a
Lutóeia
Mogí das Cruzes
Mogí Mirim
Monte Mór
Paraguaçó Pauüíta
Pinbal
Piraaicaba
Poá
Presidente Prudente' 
Quelus
Kio das Pedras 
Salesópolis
S. Cruí do Rio 
Santo André 
Santos 
SertAoüinho 
Souzas 
Taubaté 
Tremembí
Vila dos Lavradores 
BSTADO DÕ R IP  
Barra Mança 
D ISTR ITO  FED ERA L
R i* de Janctr*

íneoearm*

nascido cm Montes Ciares, Estado de Mina» 
Gerais nos 2 de Outubro de 1929, filho de Hen
rique Joaquim de Aguiar e dc Ana Caíres, 
domiciliado r residente nesta cidade; Ela com. 
a profissão de prendas domésticas, estado ci
vil viuva, cora 35 anos de idade, nascida em 
Santa Cruz do Rio Pardo, Fstado de S. Paulo, 
aos 3 de Novembro dc 192-1,  füha de José 
I r.íncisco de Toledo e de Amélia Escolástica 
-L- Toledo, domiciliado e residente nesta ci- 
3., .:e.

.'.presentaram os documentos lOs 1 2 d e 5,
V •: .-:idos pelo art láC do Código Civil. Le 
a .ju?ra souber de algum iiripedimento acuse c 
nos termos da lei. para fins de direto.

E para que chegue ao conhecimentaq  ̂dc 
todos, lavrou-se o presente editai para -'sçr 
publicado na forma da lei, em Cartório e 
pela imprens.a dcr.ta cidade. Jornal C©ípJ?/CO».

Lençóis Pauüsla, 18 de Outubro de 1961) 
Lucy Nagay - Oficial Maior.

Lucy Nagay, Ofmial do Registro Civil das 
Pessoas Naturais dêste distrito, munteipio e 
Comarcade Lençói.« Paulista', Estado de São- 
Pauhp etc.

FAZ SABER pue pretende se casar: W il
son Micadei, com dona Alcelina Mariana de 
Lima; êia com a profissão de padeiro, estado 
civil solteiro, com 24 anos de idade, na.scsdo 
neste distrito, E.síado de São Paulo, as 25 de 
Novembro de 1935, filho dt Nicol'n Micadei 
e de Reza Pereira, domiciliado e residente 
neste distrito; Eia cem a profissão de prendas 
doméstica, estado civil solteira, com 20 anos 
de idade, na.‘̂ cida em Pirambóia, Comarca de 
Conchas, Estado dc .São Paulo, aos lO de

Continua na pagina seguinte

hT.critório Técnico Contábil Ltda

Rua Tibiriça, n". 761 

LENÇÓIS PAUl.ISTA

Contabilidade em geral, escritas fiscais, aber
turas, encerramentos, contratos distratos *• 

tudo concernente ao ramo.

Sob a direção dos proprietários:

Carlos n. Ferrazzi e Clauâlo R. Paccola,

PROGRAMA
Sociedacde 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 êste jor
nal na Sede da

SOCIEDADE AMIGOS DO INTERIOR 
Rua das Palmeiras 31 131-5.

parmácia J)ro§aria José
A Mais Completa Símbolo de Garantia e Honestidade

Jyíanoei Sopes Sfde.
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Aniversários

FAZEM ANOS:

Hoje - sra. Angelina D. Net- 
to, esposa do sr. Ticiano Netto.

Dia 24: Santo Pau/o Bcrga- 
machi, jovem Maria Isabel Aze
vedo, Miltoa Rafael Paccola, 
menina Maiia Isabel Placa, filha, 
do sr. Afonso Placca e de dona 
Isabel Delgado Placca.

Dia 25: Luzia Tereza Magna- 
ni, filha do sr. José Magnani e 
de dona Benedita M. Salgado.

Dia 2ó: sra. Amélia Batistella; 
esposa do sr. Luiz Baptisíella, 
sra. Cacilda Moretto, esposa do 
Dr. Antonio Moretto Sobrinho, 
residente em Bauru, Zelinda 
Radicchi, sr. Archangelo Brcga 
Primo, .Antonio Süvio Breda, fi
lho do sr. Nelo Breda e de do
na Angélica Ereda.

Dia 27: sr. Virgílio Paccola, 
Silvio Oliveira Scuza, filho do 
sr. Antonio O. Souza e de dona 
Joséfa O. Souza.

Dia 28: Rngelina Aparecida
Camp?ãc>, filha do sr. Primo 
Campeão e de dona Dalva Cam
peão: Ivone Maria Grande, filha 
do sr. Virgílio Grande e de do
na Lidia Malavazzi Grande; sta, 
Anclices Capcani.

Dia 29: Edvaldo Paccola.

DIRETOR

aLcXfinoRE cHirro o E*CO REDATOR CHEFE

HEKminio if i fon

ANO XXII Lençóis Paulista, 23 de Outubro de 1960 Número 1170

A N IV ER SÁ R IO
«^rascorrer-se á 25 do corrente aniversário da menina Angela 

Cristina filha do casal sr, José Rossi e de dona Ivone Bazuc- 
co Rc>ssi.

Praça na Rua 15 de Novembro

Uma Praça Pública na Rua 
15 de Novembro é assunto 
que ha muito tempo se vem 

ventilando, sem que, todavia, es
sa idéia tenha se concretizado.

Agora, entretanto* temos in
formações que o sr. Antonio 
Lcrenzetti Filho está disposto 
pôr em execução o plano e dar 
á cidade um novo campo verde.

Com panhia Paulista
Luz

de
F o rça e

Q U E I M  A D A S

A responsabilidade pelos 
conceitos emitidos nos arti
gos assinados é intekamcn- 
te dos respectivos autores

X X X  X X  X  X

Solicitamos aos srs. Fazendeiros e Sitiantes a fineza de avisa- 
rem corn antecedência o nosso escritório mais próximo, quando 
tiverem de efetuar queimadas em matas pastos, ou cieirubada de 
árvores que possam atingir nossas linhas de energia elétrica, 

Com êsse aviso antecipado, os nossos funcionários poderão, em 
tempo, tomar as precauções necessárias no sentido de impedir 
que o fogo ou a queda das árvores possam afetar as referidas 
linl as, eviíando dessa forma interrupções geralmente demoradas 
no nosso fornecimento de energia elétrica e que acarretam piejuí- 
zos e aborrecimentos aos consumidores em geral.

AS QUE í Ma D íIS, destruindo a vida microbiana dos solos, des: 
troem os fundamentos da nossa agricultura.

Uma praça na Rua 15 de No
vembro é obra que demanda de 
muita bôa vontade e muito em
prego de erário, mas nem por 
isso, o sr. Prefeito deixará de 
examinar o caso e enfrentar o 
problema das desapropriações e 
que, aliás, parece-nos as defron
te ao Cine Guarani.

Desde já damos as nossas 
íugestões: Praça “Comendador
José Zillo”.

Preparerq~se 
paru c Jíatcl

Após Finados, tedo mundo 
pensa, no melhor modo. 
passar as festas de fim 

de -Ano, o Natal, principalmente, 
que é a maior data que se Regis
tra no Calendário.

A exeir.pJo 
do ano passado, o nosso Comer
cio deve enfeitar suas casas, 
cora Presépio e Arvores de Na
tal.

Conicrvem a
Cidede Limpâ

Cidade Simpa
Cidade Civilizada

I ãásiissB . -3

V ^ V,

r  € f $  6 0 ,0 0
Na Tradicional A|€ncia Chevrolet dê

o, Capoaiii &  Cia Ltda.
Concessionários da General Motors do Brasil S|A

Rua 15 de Novembro, 7 8 2 — Fones 23 e 15

E M
L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A


