Colégio lim ita o itiüinero
de m atricu las em 6 6
diretoria do C. E. E. S. “ Vir
gílio Capoani” , oêste ano letivo
de
vê-se na contingência
de limitar o número de matricu
las em seus oursos, tendo era vista
que Lençóis teve, aos ultimoa anos
aumentado .gradativamente o numero
de alunos, no Colégio era apreço, prin
cipalmente neste inicio de ano.
Como se nota, por causa disso; a di*
retoria tem lutado árduamente com a
falta de espaço, o que a obriga a limi*
tar o numero de matriculas. ^
O eurso preparatório será outro pro
blema para a diretoria oeste ano.
Segundo informações que colhemos,
o novo preilio do Colégio possivelmen
te será também pêqueno para Lençóis
num futuro nfio muito remoto.

A

Agradecimento
A familía de Izidro Carrilho
Ruiz, profundamente sensibiliza
da agradece a todos que confor
taram durante
o passamento
do extinto e acompanharam os
seus restos mortais ate sua ulti
ma morada.
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F alecim en to
S r. Jo s é C iccon e S o b rin h o

No dia 5 do corrente, faleceu nesta cidade, o
sr. José Ciccone Sobrinho.
O extinto contava 60 anos de idade, era ca
sado com dona Libia Brega Ciccone, deixa o fi
lho jovem Jose RomeuEra irmão do sr: Luiz Conti, casado cora dona
Sr. Bruno Brcga
Afonsina A. Coati; sr. Virgilio Ciccone casado
aposenta-sc
cam dona Judith C. Ciccone; sr. AtiÜo Ticcone
casado com dona Angélica C-Ciccone; sr; Hermio Diário Oficial do dia 4; alo Ciccone casado com dona Cesira B. Ciccone
publicou a aposentadoria do sr. dooa Maria Conti viuva de Emílio Ferrari; dona
Bruno Brega, que vinha exercen Teiezinha Ciccone Pagliaro cas. com sr. Vicente
do o cargo de Coletor Estadual
Paglíarn; dona Irma Ciccone Moreira da Cruz
■cata cidade, h i varies lastros. viuva de Jcão Moreira da Cruz.
Assumiu o cargo ém substitui'
' elos laços Matrimoniais O cr. Jose Ciccone So
cio ao r,r. Brueo Brrga o sr.« brinho era parente da /amilia Brega e tio do de
Adhemar Tolomei, amigo desta putado Estadual Dr. Renato Cordeiro.
folha.
Me mbro de uma das famílias mais tradicionais

BRASIL

N.o 1442

J^sfalto que sai
Na rua Tlradeotes, no trecho conpreendido entre
at ruas Jose do Patrocinco e 13 de maio, com as ul
timas enxurradas, o asfalto
beirando as guias
da sargeta. tem saido bastante, tornando a rua T lradente outra vez esburacada.
Oxalá as partes competentes providenoiem loge •
eonserto daquele trecho asfaltado afim ce epitar que
novas chuvas danifiquem pur vez a rua Tiradeates-

íx .

w/

T ra to re s
C am inhões
Peças e A cessórios

Fones: 91 e 118

O

1966

e numerosas de Lençóis Paulista; antigo comer
ciante nesta praça e pessoa b t « quista no seio da
sociedade lençoense. o seu enesperado passamento
consternou profundamente a cidade.
O seu sepultamento deu-se rntem mesmo, às 18
horas, no cemiterio local, saindo o feretro da resi
dência da família, acua 15 de Novembro n.o 744.

CtRAm
A utom óveis
Novos e Usados

de^][aneircr-~^e

Lençóis Paulista

Palacio dos Radiot serve b«m
porque oíerece sempre o melhor

I

BATENDO

C A IX A

— Vida de Cada Dia.

ELEIÇÕES IN DIRETA S mttmo e no duro, é o que ordena •
Ato Complementar n.o 7, nos 11 Estados onde haverá a escolha
de governadores neste ano. Houve muitas opiniões em contrário, dos
que queriam eleições diretas, isto é, escolha pelo povo! Mas, pieva<
ieceu as IN OlRuTAS.
SAO PAULO, por exemplo, terá seu futuro governador eseolhido indiretamente. As eleições para prefeitos, serão também indireas, mas estes serão apontados por Comissões Diretoras Munici
pais. Tod avia aguardemos o desenrolar dos fatos, para ver no fim
disso tudo, que <::bicho vai dar» . . :
REM ÉD IO S subiram 16% sobre o valor que era vendido. Há
dias que o povo paga o medicamento mais cato. Sento Deus! Como é
caro ficar doente hoje em dia.
A subir tanto
dessa maneira os
remédios, mas acabamos por concordar com aquela historia de que
«gripe é doença de rico». Agora é, mesmo.
MAS troquemos de assunto: «Tiremos o chapéu*-, a prefeitura que
mandou cecar as aguss da ilha do Sapo. Otirao serviço. Do jeito
que estava aquilo, conforme esta coluna falou tanto ha meies passa
dos, uma chuva qualquer poderia inundar as caias dali; Atualmen*
te, poderão dormir descansado», agora!
JA QUE estes^ois dedos de prosa focalizam a Prefeitura, lem
bramos à municipalidade, que não espere tanto tempo assim para
consertar o trecho final da 7 de setembro, abaixo da Tiradentes, O
negocio anda ruim demais por lá, Prefeitura! Ademais, até os canos
d'igua já estão desenterrados, tão ruim é o estado daquele finzinho
de rua! Estude o caso, minha gente.
E E ST U D E tarabem o outro finzinho de rua, ou seja, o da Jose
do Patrocíneo, esquina com a Piedade, cujos moradores estão recla'
mando das profundas valetas que acompanham o sentido da rua
até seu fim.
APENAS uma perguntinha que fica por ora no ar: Esses aterros
ne acostamento do Rio Lençóis, não implicarão em dor de cabeça
para o5 moradores da 25 de Janeiro afora, até
proximo a Têxtil
cm dias de enchentes?
Pensamento de hoje: O trabalho previne e combate as doenças
alma: (Deschanel)

N

da

• proximo domingo, o Estádio local
estaió cm festa, com a apreseetação
dc C, A. L. à sua torcida, diante do
FISM A CLUB de S: Manoel

Coisas curiosas
Quando Observamos alguma coisa cemum, que frequentemente
defrontamos, num instanre cm que divagamos um pouCo; pergunta.
mOs à outrem, quando, comO surgiu isso. e este outrémnos respon
de. não sei, é um habito.
Estamos escrevendo sobre um desfile, não te trata de um desfile
militar, nem e.scolar, pois destes conhecemos perfeitamente suas ori
gens, suas finalidades, mas que desfile será este então, ora o desfi
le de gente comum, qae encontramos todos os dias, uma aqui. outra
alí, e que todos os domingos, feriados, passeiam pela rua iSnoperiodo ooturno, todos juntos, num vai e vem constante.
Nestes dias, moças e rapazes, colocam seus melhopes trajes, c
dão voltas pela velha rua 15. e eis que temos então um verdadeiro
desfile de modas, e até poderiamos denominar esta crônica de des
files de modas improvisado.
Só não perguBtrfmos a outrém as finalidades do passeio pela rua
15, pois quanto a esse particular cada moça. cada rapaz, sabem per
feitamente as finalidades.
E realmente observamos coisas curiosas nesta nossa vida de cada
dia.
ADMO

€ditais de pradarrias
Wilson de Moraes Rosa Oficial do registro civil das pessoas oatuturais deste distrito, municipio c comarca de Lençóis Paulista, Esta
do de São Paulo etc.
FAZ SABÉR que pretendem se casar.Pedro Del Ângelo Botaro com dona Maria Aparecida Ribeiro
ele com a profissão de lavrador, estado civil solteiro, com 24 anos
de idade, nascido em Alfredo Guedes, Estado de São Paulo, aos
2 de outubro de 1.941, filho de Eugênio Botaro e de Conceição
Pavanelli. domtciliado e residente neste distrito; Ela eom a profis
são de prendas domesticas, estado civil solteira, com 21 anos de
idade, nascida em Alfredo Guedes Estado de São Paulo, aos 16 de
dezembro de 1944, filha de Antonio Ribeiro e de Oraides de Sa
les. demiciliida e residente oeste distrito.
Apresentaram os documentos 1. 2 e 4.

Jose Rubens Micadei com dona Geni Corrêa da Silva ele com
a profissão de Comerciario. estado civil solteiro com 21 anôs de
idade nascido em Lençóis Paulista. Estado de São Paulo, aos 22 de
abril
de 1.944, filho de Nicêlino Micadei e de Rosa Pereira,
domiciliado e residente neste distrito; Ela com a profissão de pren
das domesticas, estado civil soltera com 17 anos de idade, nascida
Areiopolis Estado de São Paulo, aos 7 de setembro de 1948, filha
de Benedicto Corrêa da Silva e de Elvira Chaló da Silva, domiciliada
e residente neste distrito:
Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4.
_________________________

(Continua na pagina 5)

Você encontrará na

Alíaidtaria
Ciccone
de O IO V a NNINO
O C eO N E
sua maquina de Costura
" " S i n g e r '"

com vantagens dc pagamentes e preços
Peças "Singer'^ legitimas, ceacerlo
garantido
LENÇÓIS PTA-

yarnavai:

Çrandes ^ailes Carnavalescos no U, Z!. C. e no
Operário

A T EN Ç Á O

Sns.

Brevemente, em Lençóis Pta.

Proprietários

de GeUdeíra

serâ montada uma seção completa para consedos de
Geladeiras_________________________________________
Hdilio (Rato), Walter c Nicola
(Stanghini).

Elétro Técnica Lençóis
M iguel C psta & Cia.

Treinou mais 2 vezes esta seman o C. A. Letiçoense. sob a
competente orientação de Baldui
no. Este impiimiu no time um
sistema de jogo. que dá mais
estabilidade ao onze alvi-negro
sistema esse que visa dar m«ior
facilidade ao jogador, nas horas
de severa marcação.

dores, Maquinas de costura, Fogões e
completo sortimentode Materiais Elétricos

Dirceu, médio volante, que
atuava pela Barra Grande, ini
ciou seus treinamentos no gloriorioso. Também um craque de
meio campo, virá de Marilia pa
ra o CAL.

15 DE NOVEMBRO, 485 FONE, 88
LENÇÓIS p a u l i s t a

ESPO R T ES
LEN ÇO EN SE FOI A SAO MAWOEL,
JOCOU BEM E VEN CEU O FISM A
C LU BE POR 3 a 1 DAMDO “ OLÉ”
NO FÍM

Fazendo Sua estreia como o
verdadeiro esquadrão que repre
senta o real neme da cidade, o
C. A. Lençoease. com apenas 3
ensaios, efetuou o seu primeiro
amistoso. Desta feita, os coman
dados de Balduíao, fizeram, dian
te do Físma Club de São Manoel,
na cancha desta cidade vizinha,
uma <reentré>, considerada pela
diretoria como «muito bua>. ao
vencer a equipe samanuelense
por 3 gols a 1.
Como comentamos diversas
vezes, o primeiro jogo do “glorio
so”, teria efe ser realizado, me
dindo forças com uma equipe de
categoria mediana, muito embo'
ra isso não venha nunca, a des
merecer a equipe «manuelina»
por sinal muito lutadora c disci
plinada. Tudo correu normalmente para o alvi-ncgro. que do co
meça ao fim jogou tranquilamen
te c foi construindo os gols que
lhes deram a primeira vitoria nes
ta chamada «rota 66». que espe

ramos, seja para o CAL, realmeate auspiciosa. A defesa alvinegra teve cm Romano, um go
leiro firme, bem ajudado pela
zaga que se portou consideravel
mente bem. A intermediária jo 
gou a contento c bem assim o
meio campo, restando analízar
o ataque alvi-negro, que foi o
ponto alto da boa vitoria doi
companheiros de Bíral. Aliás, no
fim do cotejo, os homens de
frente do Lençoense, ensaiaram
e executaram um curto «olé» no
time da casa. através W alter,
Nicola, Edilio e Geraldisho. Si
nal que> em jogo considerado
mediano, os companheiros de
W alter já adquirem extraordiná
ria confiança própria. Isso é
realmente, um bom prenuncio
para as aspirações do “glorioso”
que agora só tem um caminho a
seguir: progredir c ter o amparo
da grande torcida. Marcaram pa
ra e C. A. Lençoense, Edilio, Ni
cola c Geraldinho e para o FISMA CLUB o atacante Ney. EQ U IP E S: FISM A C LU B: V al
dir. Véio e Laercio; Agostinho,
João c Nicola, Peié, Mané e Ncy
Quirino e Dito. C, A. LRN ÇO EN SE: Romano, Mode to. Biral
Rub nho. (Vicente) e Germano.
Gebara e Orlando: Geraldinho

F A B R IC A

GEBARA: outro valoroio craque que
integra novamente com amor as fi
leiras do «florioso» O. A . L.

Jos€

Conforme noticiamos no ultitlmo domingo, este jornal, atinge
hoje seus 28 anos de vida, fun
dado que fora em 6 de fevereiro
de 1,938, este semanarío foi
lançado aos ventos da existência
com um unico escôpo; — de ser
vir a terra que lhe serviu de ber
ço. A historia deste jornal, é rcalmente extensa. Nos seus primei
ros passos no caminho da vida
teve a oportunidade dever,embó
ra contrariado, o inicio da 2.a
guerra mundial que ceifou muitas
vidas vidas preciosas e teve tam
bém oportunidade, agora feliz
de ver seu término. Passou pelo
tempo da ditadura, quando, na
quela epoca, es jornais do inte
rior eram obrigados a submeterse as censuras da D-leg^cia r e
cia. viu Lcnç( is p a ssa r a se
chamar Ubirama e pesteriormen"
tc Lençóis Paulista, atuaL nome.
Viu as grande® conquistas do
futebol local de 1946, em aeus
áureos tempos. Teve henra de
publicar ailgo.s de grandes ho
mens do passado, coraoporexem'
pio, os do Saudoso Padre Salus'
tio Rodrigues Machado. Viu ad
ministrações profícuas que ajudararam Lençóis crescer Viu tam
bém, com pesar, a morte ro u b a r
os grandes homens de sua histor a: E quantas outras coisas
V u passar, coma um filme exibido
na tela da vida! Quantas coisas!
Quantas noticias alegres, quan
tas noticias tristes!
Assim é a vida de um jornal,
O EC O também tem sua v/da,
a sua historia. Longa mas tem
E como todo ser que vive. tam
bém comemora sua existência.
Hoje é comemorado o seu 28.0
aniversário.

M ORETTO

M O V E IS

DE

aniver.saria
hoie

N O TA S DO C. A. L.

Televisores, Maquinas de lavar, Refrigera

RUA

E C O ^ "

/, ÍOl {€CCO

Tudo em madeira que V ocê precisa para

sua casa

L in h a s , C á b ro s, R ip a s, T á b u a s , F o rro s, T o co s,
B a te n te s ,
P o r ta s ,
J a n e lo s ,
P o rtõ ss
G ran d es v a n ta g e n s em preços.
E s tu d a -s e
a VENIDA

9

DE

jUI.HO

F

N.o

â r

716

-

p l a n o s su o v e s
FONES

m a Cl a

113

E

de

2113

S a O

A Farmácia SA O JO S É de Manol Lopes,

e B o la u s tr e s

p o g o m e n te s
:X.

POSTAL.

357

LENÇÓIS

PAULISTA

j o s e
Atende a noite e a domicilio

Colossal estoque de m e rca d o ria s do R am o !

A

venda

na

C A SA DE M O VEIS
M ORETTO

RESERVABEL
M uijo confortávell M olejo "Fabric Link" e acol
choado superm aciol Facilim a de guardar! Basta
dobrá-la sem tirar o coichãol Fechada tem 21 cm.
de largura I Fácil de-transportarl Equipada com pe
quenas roldanas, pode ser transportada fàcilmen-^
te l C abe tam bém n o p o rta-m alasd eu m au to m ó vaJI

Nas medidas:
68 X 1,88 e
78 X 1,88

Indicador

Preferida pelos que sabem
escolher
Rua 15 de novembro 798, Fone 106

Profissional

Médicos
Dr. João

Paccola

alegrate na mu.*tica de uma terra abençoada do sol
alegrate na beleza de um povo que ama as coisas
vivas
alegrate na riqueza cálida dos vinhedos banhados de
sói
alegrate com
a boa musica comprando seus
discos
de malór sucessos na Agencia Centenário de An
tonio Augusto Corrêa

Primo

Médico
—
Operador
— Parteiro
Do Departamento da criança
do Conselho Regioaal de Medicina n.o 7021

Carteira

Leaçdla Paulista

—

Caixa Postal. 38

A Discoteca Caçula

—

Rua

Dr.

Antonio

15

da Cidade
de Novembro

682

—

Fone

15

T edesco
-

MÉDICO

-

S rs.■ ■

CLINICA
OERAL
— O PERA ÇÕ ES
PARTOS
Rua Floriano Peixoto, 24f> .— Lençóis Paulista — Fone Õ1

lav
rad
o res
■
■■
.............. ... . I

Necessitando de Elementos bimples para sua lavoura tais como:

Dr.

C R ltM E SP
Clínica
RUA

Sulfato de amônio

Luiz Gonzaga Pinto Moreira

Cloreto de Potássio
Superfosfato

7.976

A N ITA

e Adultos
— PARTOS —
GARIBALDI, 35 —■

Escorias de tomas

de Crianças

Lençóis

Procure o agente nesta cidade Sr,

Paulista

JA R Y C E Z A R O T l
Produtos da

Dentistas
Dr.

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

Reinaldo Leiis Luminatti
CIRURGIÃO D EN TISTA

Atende-se com hora marcada
— 3.a, 5 a. c Sábados durante o dia
Consultas __ 2.a, 4,a c 6.a à noite
Rua Inácio Anselmo 212 (Residência)
Fone 6 3 _________________—-_____________ Lençóis Paulista

Dr.
—

Lidio

Luiz

//

A sua disposição
con h eça

os

cidentes Trabalho
> > > Pessôas
> > > Veículos
> » > Ineendio
H É L I O
P A C C O L A
Rua 13 de Maio 429
Fone 178
— Lençóis Pauista

Bosi

CIRURGIÃO DENTISTA
RAIO X

Atcnde>8c com hora marcada
C O N SU L T óR IO :^R u » Cel. Joaquim
RESIDÊNCIA: Fone 82
-----

gente de Segures
da Sul JJmerica

-

Gabriel, a.o 298
Lençóis Paulista

Oficina

e

Impressos em Çera!
Uipografia Õ €CÕ

Loja

para instalações de agua

B R A N D í“

a domicilio

NOSSOn P H EÇ 08 PARA V ERIFICA R AS TA IITA G EN 8 QUE LHE O FER EC E

.
RÜA

Artigos do Ramo.

INÁCIO ANSELMO, 223 - FONE 40

M O DELO

ELETRO

Farmácia

C oração

de

Jesus

.
— ...............
XJ r*
Cê ....
--- ....... —

Minetto,
AV.

25

DE

Pereira

lANElRO,

&

258.

Cia.

—

FONE

D4cio C elao C á m p a n a ri Ltd d .
165

Especialistas em reenrolainento de Mo
tores, Transformadores Geradores

Atenção

Proprietários

de

F o n e — 10
RUA 15 DE NOVEMBRO

D ia

Banco

em

Alta

e

Baixa

s e rv iç o

de

e iia

Saude

Indústria

c Comércio de

Santa

Catairint S/A
MATRIZ

Instalações

á

LENÇÓIS PAULISTA

Veiculos

Temos a s/ disposiçSo um especialista em reenrolamentos de Geradores e Motores de partida. Serviços
eletricos em geral de seu veiculo.

---------

e N o ite

753

-

ITAJAÍ

(SC).

-

FUNDADO

EM 1935

T e n s S o --------CAPITAL

Antes de qualquér negocio, consultem
nossos preços, sem compromisso

B

RESERV AS

—

105 Departamentos instalados

CR

6.010.253.687.00

nos Estados de São

Paulo

Santa Catarina. Paraná, Rio de Janeiro, Guanabara e Distrito
Federal

Ao

Sentar-fc
M esa

Exija

este

fino

a

%

Aperitivo

CH O R O R Ó
Pedidos: Fone 144

€scritorio

c
H

O
R
O

R

Õ

"Cécnico

Contábil
iít^
C EZ A R O T T l yy

Rua Cel. Joaquim A. Martins a .* 701 — Fone 116 — Lençóia Faulista

Centablidade em geral, escritas, aberturas, eocerramentoa.
contratos distratos e tudo concernente a * ramo.

SupervisSo c

Direçfo
JARY

do Proprietário

CEZAROTTl

Agencia em Lençóis Paulista
(PRÉDIO

—

Rua 15 de Novembro. 843

PRÓPRIO) Fone 14

Deixem que digam, que pensem, que falem
É a Cooperativa a mais

popular.

Lá eu compro todo dia...
Boas mercadorias... Prá minha familia
Seja voce também, associado da Cooperativa de Consumo de
Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

Para as suas noites de C A R N A V A L

Bar do Zico
Basta voce pedir, será servidc, com ,os
pratos, e Bebidas do seu gosto e paladar l
BA R

DO

ZICO

—

Lençóis Paulista

€.difais de }'rcclamas

Lavradores em massa atenderam ao IBRA

(Continuação da pagina 2)
Os lavradores do municipioe distritos de Lefiçois Paulista, em mas
sa, procuraram os funcionários destacados pela Prefeitura Munici
pal; para, no prédio da própria municipalidade, fazerem as necessá
rias declarações em documentos expedidos pelo IBRA (Instituto
Brasileiiò de Reforma Agraria.

José Alexandre Vieira com dona, Rita de Cassia BaccMli ele com
a profissão de aux. de farmacia, estado civil solteiro, com 21 anos
de idaçle nascido em Alfredo Guedes, Estado de São Paulo, aos
4 de junho de 1,944, filho de Antonio Vieira Bueno e de Izaltina Pe
reira dos Santos domiciliado e residente neste distrito; Eia com
profissão de prendas domesticas estado civil solteira com 18 anos de
idade, nascida neste distrito estado de São Paulo, aos 3 de março
de 1947, filha de Armando Francisco Bassilli e de Pompeia Frezza
domiciliáda e residente neste distrito;
Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4,
Se alguém souber de algum impedimento acusem-os

F alecim en to

Bancos 6t Impostos
Noticias vindas do Rio de janeiro, revelam que o Ministéiio da
Fazenda, expediu portaria que torna obrigatorio. o recolhimento
a qualquer estabelecimento bancario autorizado independente de
vinculação. dos impostos de consumó, selo e renda.
Sobre este assunto, futuramente serão prestados pelas fontes de
arrecadação, melhores esclarecimentos.

SR. IZIDRO CARRILHO RUIZ
No día 1.0 do corrente, faleceu nesta cidade, o »r. Izidro Carri
lho Ruiz. O extinto contava 67 anos de idade, era casado com do
na Emilia M. Carrilho. Deixa os filhos: Maria da Rosa Izidro e Emilia, deixa ainda dois netos.
a
O £cu sepultamento deu-se no dia seguinte, saindo o feretro da
residenciá da familia do extinto, para o cemitério local;
O sr. Izidro Carrilho Ruiz era irmão do sr josé Carrilho Ruiz
antigo comecimtf nesta cidade

E d ital de P roclam as
Wilson de Moraes Rosa, Oficial"do Registro civil das pessoas
naturais deste distrito, município e^comarca de Lençóis Paulista,
Estado de São Paulo, etc.
Faz Saber que,pretendem se casar:
Lazaro Tomas com dona Antonia Pereira de Souza ele com a pro
fissão de /avrador, estado civil
solteiro com 20 ano» de idade
nascido em Alfredo Guedes Es
tado de São Paulo, aos 17 de mar
ço de 1945, filho de Atilio Pe
dro Tomaz ede Luiza Pelissoli
domiciliado e residente neste dis
trito; Ela com a profissão de
prendas domesticas estado civil
solteira com 16 anos de idade
nascida em Novo Horizonte, E s
tado de São Paulo; aos 12 de
junho de 1949, filha de josé Pe.
reira de Souza e de Maria Mor.
gato Pereira, domiciliada e resi
dente neste distrito.
Apresentaiam os documentos
1 2 3 e4 .

"V ocejá notou.

OE

DES. PAULO
G an n ta você também seu exemplar d’ 0 E.STAD0 DE S. PAULO»
^
fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade.

ASSUNTA MARIA AIELLO
AV. NOVE DE JULHO, 314

LENCÔIS PAULISTA

A to n.o 3
Comenta se muito, que nas
próximas horas o Governo da Re
publica tornará a publico, o Ato
Institucional n.o 3. Comenta-se
por outro lãdO, que tal Ato regulamentaiá as eleições indiretas
nos Estados, ao mesmo tempo
que determinará que. doravante,
os prefeitos, das Capitais de Es
tado serãò nomeados sempre, pe
lo presidente da Republica.

DOMINGO
Sensacional apresenta
ção do C. A. L. à
torcida

C a rn a v a l!

'confetii',

A rtigos de C arn av al
Serperjtinas, assobios,
mascaras, veniarolas, etc.

Tudo na ‘C a SA L E B E R ’ dtntro de poucos dias, a preços nunca vistos
R u a F lo ria n o P«ixoto 155, Lenfiois P a u lis ta

. a semana da terra
6 0 primeiro passo para atender
às neo
agrícuít
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O que é o estatuto da terra
o Estatuto da Terra é a verdadeira Reforma
Agrária, como os agricultores a entendem.
Para quem está mal informado, Reforma Agrária
quer dizer simples desapropriação e distribuição
de terras. Nada mais errado. A Reforma Agrária
visa darao.agricultor condições de segurança para
produzir mais e melhor: financiamentos, garan
tia de preços mínimos, mecanização, tributação
justa para pre^piar o que produz. Enfim, Reforma
Agrária é um conjunto de medidas, visando in
centivar a produção, aumentando a produtividade
da terra e permitindo o progresso de cada u.m.
Ampliando sempre o número de proprietários
rurais, através da criação de novas unidades
agrícolas.
Medidas que devem ser cuidadosamente estuda
das em cada região, para conhecer as suas difi
culdades e necessidades. E, para que todos os
problemas sejam conhecidos e estudados, o Es
tatuto da Terra prevê o cadastramento geral das
propriedades rurais brasileiras.

O

que é a semana da terra

Durante a Semana da Terra os agricultores farão
0 cadastramento de suas propriedades, fornecendo
as informações necessárias para o levantamento
de todo 0 potencial agrícola brasileiro. Só conhe
cendo a situação real de cada região, de cada
agricultor e de cada propriedade será possível ofe
recer 0 apôio que o proprietário rural merece.
E, isso só poderá ser bem realizado com a colabo
ração do próprio agricultor. Cadastrando a sua.
propriedade, Você terá direito ao Certificado de
Cadastro, documento indispensável para a obten
ção de crédito, financiamento, comercialização de
seus produtos e outras vantagens que o Govêrno
pode oferecer. Porisso,dè o seu indispensável
apôio à Semana da Terra. É a única maneira de
conhecer para melhorar.' Obtenha maiores infor
mações na Prefeitura do Município, onde está
situada a sua propriedade. Na Semana da Terra,
compareça a um dos locais de cadastramento. Ali,
Você receberá um formulário e tôdas as instru
ções para preenchê-lo, através de pessoal especiaimente treinado pelo IBRA.

partícipe da Semana da Terra
de 13 a 20 de dezembro:
de 7 a 13 de janeiroí

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Guanabara,
Espírito Santo.

Rio de Janeiro,

Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande
Norte, Ceará, Maranhão, Piauí, Pará, Amapá, Goiás, Distrito Federal.

de 28 de janeiro a 3 de fevereiro:

São Paulo, Amazonas, Mato Grosso, Roraima, Acre,

do

Rondôniaà
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.
'

i
j. i
■'íM

k
k■

INSTITUTO BRASILEIRO DE REFORMA AGRÁRIA

Fazem Anos

Ano X X IX

Lençóis Pta, 6 de Fevereiro de 1966

N.o 1442

H O JE
Sr. Francisco Garrido
■r. Olavo Oliveira Lima, Mar>
lent e Msrilza Ribeiro, Paulo
Eduardo Paccola. (ilho do ar.
Alberto Paccola.
DIA 7 — sr. João Vieira, sra.
Maria Amalia Ferraz, residente
em São Paulo; sta. Ana Maria
Azevedo, sr. Ronaldo B, Cardo>
so Franco.
DIA 8 — jovem Aleu Basso,
sr. Emilie Moretto. si; Joio Vores Filho, sta. Maria de Lourdes
Trecenti,
DIA 9 — sr. Armando Pac
cola, residente em Lins; Aparecida
Gorrca de Moraes;
DiA 10 — sta. Zulei Luminatti. jovem Walter Paschoarelli,
Maria Uzilde, filha do sr. Olavo
O. Lima; menino Luiz Antoaio,
filho do sr. Otávio Diegoli e do
na Odila C. Diegoli; sra. Santina
Lazzari Chitto, residente em São
Paulo.
DIA 11 —'a r . Helio Roraanl,
sr. José Campanari.
DIA \2 — sr. Artur Neili.
Cláudio Luiz de Toledo, filho de
Adão Franco de Toledo e de dona
Lilah Brito de Toledo, escrivão
de Juri da Comarca; joveaa Her
mes Augusto Baptistclla, dra. M a
ria Izabei M, Jacon, esposa do
dr, Heraiiaio Jacon.

No proximo dia II do corrente,
colherá mais uma primaverã em
seu promissor jardim da existên
cia, o sr. Francisco Garrido, ilus
tre diretor do Colégio Técnico
Comercial c também diretor do
jornal co-irmãoTribuna Lençoense.
Ao confrade Francisco Gar
rido, os cumprimentos antecipa
dos de O ECO.

Trânsito perigoso
Alertamos a atenção das partes
competentes, com
relação ap
trânsito atual da Av. 25 de Jaaei.
ru. Naquele local, está havendo
a necessidade de se estabelecer
ordem no trânsito, já que alí,
ninguém respeita ninguém, apesar
do tráfego de veículos ser inten
so. Ê preciso colocar sinaleiros
e até quem sabe, estabelecer mão
única de direção, porque, • ficar
como está, a Av. 25 de Janeiro
contará sempre, com um trânsito
de veículos por demais perigoso
para com os pedrestes.

Com a Polida
Por muitas vêzes temos observado e
mesmo comentado nesta fôlha, sôbre a
presenpa de elementos estranhos e ocio
sos que perambulam pela'cidadr, principaimente ein bares da Av. 25 de ja 
neiro e Bairro da Estação. Êsse fato
sempre acontece aos sábados e domingos,
quando a preseofa de estranhos aumen
ta bastante.
Apelamos pois, a nossa valorosa po
lícia; para que dê um combate mais vi
goroso a essa incômoda situagão para
com a cidade.

Chute

na

Canela
POR

KimEDEm

As eleições diretas vem mesmo por ai. E para isso, faz tem
po que muitos já estavam “pintando o 7”.
Depois de quase 2 horas de treinamento, o técnico Balduíno,
do CAL. parou o treino prá turma descansar e nisso é cotucado pelo Biral;
— “Seo Barduino ! Dêxa batê uma bolinha durante o des
canso”?
— Você viu como o Gebara cerreu em S. Manoel ?
— O "turco” é vivo. seo ! O sujeito que êle marcava prometêu comprar um "número” e o Gebara correu atrás dêle até
noi vestiários!
Tá na cara, Sc o goleiro do Santos fez aqúèle angú com o
juiz Peruano, não há dúvida de que êle “aGlU MAR” . . .
— O Atlético Mineiro npanhou dt 6 a 1 da Rússia !
— Nesta foram os Russos “que trabalharam em silêncio’
lá em Minas !
Os jornais anunciaram que e Lunik, que não é o “Herbert”,
desceu de “Levy” na Lua !
— Por causa de uma gripe, Liz Taylor não filmou ainda
o “Dr. Fausto”, seu futuro “filme”
— Será que ela não esti fazendo “fita”?
Já esti ficando cacêtc essa expressão “eleição” indireta. De
veríam mudar para “eleição por tabela”
— No Rio, os cariocas vã^ captar no carnaval, somente marchinhas antigas!
— E será que eles vão cantar aquela do «Tomara que
chova 3 dias sem parar...»?

Pôsto Esso *S. Cristóvão*
Apresenta o novo M apa Turístico E S S O

Centro

Sul

do

Brasil

Indispensável aos M otoristas
R ut X V de Novembro, 7 8 2 — nesta

