
Lençóis: nova agencia
de autom óveis

Impariante firma comercial 
desta cidade instalarei nova 
agencia de automóveis. 
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Pe. Baldini

Quarta feira de cinzas marca 
o inicio da Quaresma, tempo 
consagrado pela igreja como 
tempo de conversão e peniten- 
cia.

Todos passamos, como Cristo 
ao deserto, pelo desafio da ten
tação, convite à satisfazer a 
carne, à ambição, ao egoisme 
nem sempre aceitamos a luta. 
Preferimos o mais fácil. Temos 
que vcDctr a luta. Temos que es
colher a luta pelo bem e vencer 
o mal.

Quaresma é uma mudança de 
mentalidade: olhar todos realmen
te como irmãoi, os vizinhos, os 
Companheiros de trabalho, pa

trões e empregados, parentes e
amigos ., . Isto exige também 
uma nova visão do homem. Paulo 
V I fala deste homam fenoménico,
coberto das vestes da suas inu
meráveis aparências: “Levantou- 
se (ante a assembleia do Conci
lio) o homem trágico em s/ proprio 
dramas, o homem super-homem
de hontem e de hoje e. por isso 
mesmo, frágil c falso, egoista e 
feroz; portanto, o homem descon
tente de si mesmo, que ri e que
chora, o homem individualista e 
o homem social... o homem peca
dor e o homem santo". E conti
nua falando do homem diviniza- 
do: “considerou uma vez mais 
sua eterna dupla fisionomia: a 
grandeza e miséria do homem.

seu mal profundo, inegável e in
curável por si mesmo”. O Con
cilio deteve-se mais na visão 
otimista do homem, reconhecendo 
“sua vocação fundamental para 
uma plenitude de direitos e a uma 
trancendencia de destinos às suaa 
aspirações à existencià à digni
dade de pessoa, à honrada li
berdade, à cultura, à renovação 
social, à justiça, à paz".

O tempo da Quaresma é uma 
ocasião oportuna de conversão, 
pois vivemos a hora da salvação, 
Lado a lado com nossos irmãos, 
ajudando-nos mutuamente.

A campanha do dizimo quer 
desperta-aos para uma grande 
verdade: somos membros do povo 
de Deus, somos responsáveis pe-- 
los ouros.

N oite Rote^riana

Sexta feira, a convite do rotariano 
sr. Egydio Paccola acompaahados de 
Bosea eeposa, tivemos o felix ensejo de 
estarmos presentes a mais uma exelente 
reunião do Rotary no Lençóis Hotel.

Ã noite festiva estiveram presentes 
Rotarianos de Agudos, Sãa Manoel, 
Botucatu e exmas senhoras.

Coube 80 Rotariano, Dr. Herminio 
Jacom proferir exelente saudação aos 
convidados e viiitaotes.

O prof, Geraldo Pascon palestrou 
ioDgamente sobre o enteressante assun
to: A Essoía diante dos problemas eco- 
ncmicPB, Sociais e Culturais do Brasil.

RRHflLDO REBinO

Repentinamente, faleceu em São 
o i*r. Arnaldo Kegino, no dia 25 

do corrente.

ClItINI
n a

Automóveis 
Novos e Usados
Fones 91 e 118

Caminhões - Tratores
Peças e Acessórios

— Lençóis Paulista

O  Palácio dos Rádios serva bem

porque oíercce sempre o melhor



essrvâbel

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

Muito confortável! Molejo "Fabric Link" e acol- 
ctioado supermaoc! F ciüma de guardari Basta 
dobrá-la se -i tirar o colcháo' Fechada tem 21 cm, 
de largur; ! Fâc.l d'" transportar! Equipada com pe
quenas rcldan^s/pode ser irarisportada facilmen
te I Cabe também no porta-malas de um automóvel 1

À  venda na

CASA DE MOVEIS 

MORETTO
Preferida pelos que sabem  

escolher
Rua 15 de novembro 798, Fone 106

Indicador Preíissionai
Médicos

Dr, João Paccpla Primo

MédUce — Operador Parteiro
De Departamento da criança 

Carteira de Conselho Regional de Medieina
Lençdis Paulista — Caixa Postal. 38 —

».• 7021

ür. Antonio Tèdesco

-  M É D I C O  -

CLINICA GERAL — OPERAÇÕES — PARTOS 
Rua Floriano Peixoto, 245 — Lençóis Paulista — Fone 61

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira
CRKM ESP 7.976

Cliniea de Crianças e Adultos
— PA RTO S — 

RUA AN ITA GARIBALDI, 35 - Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo Lelis Luminatti
CIRURGIÃO DENTISTA

AtcndC'SC com hora marcada
— 3.a, 5.a, e Sábados durante o dia

Consultas _  2.a, 4,a e 6 a à noite
Rua Inácio Anselmo 212 (Residência)

Fone 6 3 _________________—_____________ Lençóis Paulista

Dr. Lidio Luiz Bosi
CIRURGIÃO DENTISTA -  

^  RAIO X
Atende-se com heca marcada
CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim Gabriel, a.o 298 
RESIDÊNCIA: Fone 82 -----  Lençóia Paulista

alcgrata na musica de uma terra abeaçeada do tel
alegrate na balcza da um povo que ama as coitas 

vivas
alegrate na riquaza cálida dos vinhedos banhados de

sél
alegrate com a boa musica comprando seus discos 

de maiór sucessos na Agencia Centenário de An 
tonio Augusto Corrêa

A Discoteca Caçula da Cidade
Rua 15 de Novembro 682 Fone 15

Srs. lavradores
Necessitando de Elementos bímples para sua lavoura tais como:

SuHato ds amônio 

Cloreto de Potássio 

Superfosfato 

Escorias de tomas 

Procure o agente nesta cidade Sr.

lARY CEZARQTI
Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda>

gente de Seguras
da Sul Jlmerica

cidentes 'Trabalho
> > > Pessôas
> > > Veículos 
» a > Incêndio

H É L I O  P A C C O L A
Rua 13 de Maio 429 ^  Fone 178 — Lençóis Pauista

Impressos em Çerat
tipografia O €CÕ



E L E T R O M O D E L O
Minetto, Pereira 6i Cia.

AV, 25 DE j a n e i r o , 258._______ — FONE 165

Especialislas em recnrolarnento de Mo- 
tores, Transformadores Geradores

Atenção Proprietários de Veiculos

Temos a s/ disposição um especialista em reenro« 
lamentos de Geradores e Motores de partida. Serviços 
«letricos em geral de seu veiculo.

---------  Instalações em Alta e Baixa T e n s ã o ---------

Antes de qualquér negocio, consultem 
nossos preços, sem compromisso

A o  $cntar-sc 

Mesa

Exija este fino Aperitivo

C H O R O R O

Pedidos: Fone 144

c
H
O

O

õ
€scritor/o Cécmco Contábil

t t CEZAROTTl >>

Rua Cel. Joaquim h .  Martina 701 — Pon« li6  — Lençáii Faulinta 
Centablidade em geral, escritas, aberturas, eacerramentoa, 

eoutratos distrales e tudo concernente ao ramo.

Supervisão e Direção do Proprietário 

JARY CEZAROTTl

Farmácia Coração
í

de Jesus
*1 ----- rk p —— -- ..........  1

D écie C elso  C áx n p a n a ri L td a . 1

RUA 15
.. F o n e  — 10

DE NOVEMBRO 753 LENÇÓIS PAULISTA

Dia • Nôito d sorvíçò do aiua S au d o 1

Banco Indústria e Comércio de Santa

Catarina S/A
)

MATRIZ — ITAJAÍ *(SC), — FUNDitÜO EM 1935 

CAPITAL B RESERVAS ~  CR 6.010.253.687,00

105 Departamentos instalados nos Estados de São Paulo 

Santa Catarina. Paraná, Rio de Janeiro, Guanabari e Distrito

Federal

Agencia em Lençóis Paulista — Rua 15 de Novembro, 843 

(PRÉDIO PRÓPRIO) Fone 14

Deixem que digam, que pensem, que falem 

É a Cooperativá a mais popular.

Lá eu compro todo dia...

Boas mercadorias... Prá minha família

Seja voce também, associado da Cooperativa de Consumo de 

Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

«

Impressos em Geral

Tipografia O ECO



E D I T A L

(CitaçSo do denunciado EUCLIDES DA SILVA, com o prazo de
15 dias)

O Dr. ARNALDO HECHT, Juiz de Direito desta cidade 
e comarca de Lençóis Paulista, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a quem o presente virem e especialmente ao de
nunciado EUCLIDES DA SILVA que, por êste Juizo e Cartório do 
2.0 Oficio, se processa os termos de uma aç5o penal movido con
tra o mesmò como incurso nas sanções do art. 129 § 6.o do CPe- 
nal, por ter no dia 8 de Setembro de 1965, por volta das 15 horas, 
dirigindo com imprudência o caminhão de chapa 2.32-46.14, provo
cando o descontrole do mesmo e, em consequência vindo a bater 
contra o poste da Companhia Telefônica Brasileira, resultando dai 
ferimentos de natureza gráve em José Carlos Botaro que viajava no 
veículo, pelo que fica o denunciado EUCLIDES DA SILVA, citàdo 
com o prazo de 15 (quinze) dias para ser interrogado e para os de. 
mais têrmos e átos da açio penal, cuja audiência realizar-se-á na 
séde deste juizo ás 13 horas do dia 28 de março do corrente ano 
pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos ex. 
pediu.se o presente que vai afixado e publicado na forma da lei. 
Passado nesta cidade e comârca de Lençóis Paulista, aos dezesséte 
dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e sessenta e seis. Eu, 
Ernesto Cordeiro escrivão fiz datilografar e subscreví.

O Juiz de Direito — Dr. Arnaldo Hecht

Está conforme o original 
Data supra 
Ernesto Cordeiro

C A F É
Revela-se que o café passará 

custar 800 cruzeiros o quilo.
Assim, mais uma altazinha num 

dos principais produtos de con. 
sumo diário.

Costa e ^//va
Segundo informações de fon

tes competentes, osr. Ministro da 
Guerra será candidato à Presi
dência da Republica.

Esport<es
Depois de um animado carna

val, em todos setores do esporte 
local, serão iniciadas suas ativi 
dades.

O C. A, L. que parou por al- 
guns dias, hoje, começará movi
mentar-se novamente, preparan
do.se para as futuras jornadas.

Cões t^ussos no 
■€spaço

A Agencia Tdss anunciou que 
a Rússia lan,ou dois cães no es. 
paço, os quais vêm dadó voltas 
ao redor da terra, a exemplo dos 
astronautas.

H orário de 
Verão

O horário de verão cessará 
às 24 horas do dia 28 do corrente 
e não no dia 31 de março, como 
havia sido decretado.

Cditais de 
}'rodamas

Wilson de Moraes Rosa, Ofi
cial do Registro Civil das Pessoas 
Naturais dêste distrito, municipio 
e Comarca de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, etc.

F aZ SABER que pretendem se 
casar:

Luiz Dias Barbosa, com dona; 
Maria Aparecida Noventa; êle 
com a profissão de Operador de 
Maquinas, estado civil solteiro, 
com 25 anos de idade, nascido 
em Lrnçois Paulista Estado de S. 
Paulo, aos 6 de julho de 1940, 
filho de Manoel Dias Barbosa e 
de Rozina Franco de Oliveira, 
domiciliado e residente neste dis
trito ; Ela com a profissão pren
das domésticas, estâdo civil sol. 
teira. com 22 anos de idade, nas
cida em Alfredo Guedes, Estado 
de São Paulo, aos 25 de outubro 
de 1943, filha de Nelo Noventa 
e deAna Ramos Martins (falecida) 
domiciliada e residente nesta ci. 
dade;

Apresentaram ós documentós 
n.os 1, 2 e 4

V is ita r  a 
CasaLEBER

nao e 
p e rd e r  

tempo
■6 comprar barato o que ha

rrjelher
de

Visite a CASA LEBER

Çanhando dinheiro,
corriprando rr}elf}or

Rua Floriano Peixoto, 155 — Lençóis Pta.

Anizio Gomes, com dona; Elena de Oliveira êle com a profissão 
de mecânico, estado civil solteiro, com 36 anos de idade, nascido 
em Lençóis Paulista Estado de São Paulo, aos 4 de seterribro de 1929 
filho de Antonio Gomes e de Benedicta Mana Ferreira, domiciliado 
e residente neste distrito; Ela com a profissão de prendas domés- 
ticas, estado civil solteira, com 23 anos de idade, nascida em .Alfredo 
Guedes, Estado de S. Paulo, aos 23 de julho de 1942, filha de 
João Paulo de Oliveira e de Maria Francisca do Prado, domiciliada 
e residente neste distrito.
Apresentáramos documentos n.os 1, 2 e 4

Antonio de Siqueira, com dona; Maria Cecilia Bueno de Moraes 
êle com a profissão de lavrador, estado civil solteiro, com 27 anos 
de Idade, nascido em Piratininga, Estado de São Paulo, aos 20 de 
Maio de 1938, filho de Lazaro Antonio de Siqueira e de Deolinda 
Maria da Silvà Siqueira, domiciliado e residente neste distrito; Ela 
com a profissão de prendas domesticas, estado civil solteira, com 
21 anos de idade, nascida em Lençóis Paulista, Estado de São Paulo 
aos 22 de novembro de 1944, filha de Silvinô Bueno de Morais e de 
Zelinda de Oliveira Moraes, domiciliada e residente neste distrito

Apresentaram os documentos n.os 1, 2 e 4

Comemorações da 
Semana Santa

Estamos em plena Quaresma. Depois de transcorridos esaes qua
renta dias. entraremos na Comemoração da Semana Santa. Aliás • 
Semana Santa, em Lençóis Paulista, sempre foi comemorada com gran
de devoção, afluindo à cidade gente dos quatro cantos do munici
pio e localidades visinhas. Esperemos que desta vez também le rt 
pita a exemplo dos anos pasjsados.



J uízo  de Direito da Comarct 
de Lençóis Paulista

E D I T A L
. o P 9 U T O R  ARNALDO HECHT, Juiz 
. dc Direito desta comarca de Leoçoís Pau- 
. liita. do Estado de São Paulo, etc.

F a z  s a b e r  a todos quantos g preieo- 
te Edital virem ou dele conhecimento tive
rem e interessar possa, que. por haver de
signado o dia vinte e um (2i) de março 
próximo vindouro, às 13,00 horas, no Edi- 
ficio do Fórum desta comarca, á rua 7 de 
setembro, n, 247, nesta cidade, para tei ini
cio a primeira (l.a) sessão periódica do T ri' 
bunal de )uri, procedeu hoje ao korteio dos 
Jurados que deverão servir naquela sessãò 
tendo sido sorteados e designados os se
guintes:

Anéfio José Casagrande, lavrador; Anto- 
nio Aveliao Lorenzettí; industrial; Antonio 
Brandi, técnico em contabilidade; Antonro 
Cabrera comerciante; Antonio Paschoarellí, 
func. pub. estadual; Antonio Vieira, cscritu- 
rario; Carmela Apolonia Alves, professora; 
Cclina Maria Ciccone, professora, Claudia 
Príncipe Moreira, tomerciárla. Cleidc Tere- 
zinha Bíral. professora; Eliza Phols de 
Queirós Andretto, professora, Irineu Fer
nandes Bsneario, Laudelino Castro Pereira, 
agricultor, Leny Pereira Sant'Ànna, advo
gado, Léo Mario Andretto cirurgião den
tista, Leonor Corrêa Cardieri professora 
Miguel Zillo técnico em contabilidade, Nes 
tor Ciccone alfaiate, Neusa Enide Littério 
Ciccone pro/essora Neusa Giacomini pro
fessora e Ricardo Costa comerciante.

A todos os quais e a cada um de por si. 
bem como ao publico cm geral, se convida 
a comparecer àquela sessão; no dia e hora 
supra designados; enquanto durarem os tra
balhos da mesma sessão, E, para que che
gue ao' conhecimento ds todos; mandou o 
M. Juiz expedir o presente Edital que serã 
publicado p e l a  imprensa local Jornal 
O ECO, • afixado na forma da Lei. Dado 
do e passado nesta cidade c comarca de 
Lengois Paulista. Estado de São Paulo 
aos dezoito de fevereiro de 19Õ6. Eu, Jose 
Siivíno Perantoni,Oficial Maior do rprtorin 
do Jiiri; datilografei e subscreví:

O Juiz de Direito 
Arnaldo Hecht

O fic ina e Loja

'B R A N D I’

A sua disposição p^ra 

intalações de agua a do- 

micílo

Artigos do ramo

Conheça os nossos preços para veri

ficar as vantagens que lhe oferece

Run Ignacio Anselmo 223 - fone 40

Surpresa Carnavalesca em Lençóis Pta.
Cordões e Fantasias

Este ano. o Carnaval, de Salão constituiu 
verdadeira surpre&a, pata os lençoenses, 
tanto DO Ü.T.C, como no eentre operario<

No Centro operário, os foliões compa
receram em massa registrando a presença 
de quatro a cinco mil pessoas, durante as 
quatro noites de folia, «Os Índios» e os «Pi
ratas do Rio Seco», foram os que mais se 
sobressaíram pelas vestimentas de seus fi- 

' guiantes.
No U. T. C. a nota marcante foi a pre- 

■ença de inúmeros cordões, Escola de 
Sa mba * fanta.sias indíviduaiji, cuja originali
dade e riqueza de suas vestes, arrancaram 
aplausos dos presentes,

Hm ambos os clubes, realizaram-se qua
tro bailes e duas vesperais, cem particular 
concorrência, da petizada, destacando-se 
ricas e luxuosas fantasias.

Compareceram «Os Bandeirantes». Esco
la de Samba do Asfalto,» «Píerrõs Estiliza
dos» «Os Palhaços,» «Vingança de Pierrô»’, 
«Escoliaha». «Os Fantasmas», «Escolares» 
todas as composições cem trinta ou quaren
ta figuras, e outros pequenos cordões, cu
jas identificações aão nos foi possivel qua- 
lifica-las.

As fantasias individuais, luxosas e origi
nais, constituiram também tantas surpresas 
para a enorme platéia do U. T . C.

Como sempre, este ano. o sr. Helio Ca- 
raai foi a figura ao redor da qual girou as 
a.s atenções do publico, que compareceu 
caracterizado cm «Piolim» Preto caçador 
de Passarinhos e por fim no famoso mixíca 
no Don Garcia. Erta sua ultima aparição 
foi a que mais surpreaaden os espectado
res.
P r em lo ■

Pela sua originalidade e luxo, foram pre
miados; 1.0,1 luxo - Os Bandeirantes; 
Originalidade: l.o) lugar: pitrrôs Estili
zados - mensão honrosa: Vingança de Pierrô 
Fantazia Original e Luxo

Sr Helio Carani, Don Garcia, Píolin, o

negro caçador de passarinhos.
Folião 1.0 lugar sr, Irineu Fernandes, que 
ofereceu o seu troféu à Escola de Samba 
do Asfalto, à qual fez parte.
Foliona 1.0 foliona, sta, Meyre Chitto,
D e s f il

Domingo, a Escola de Samba do Asfal
to desfilou pelas ruas da cidade, sob a inte
ligente orientação de Lorival Paccola, cujo 
aparecimento, no carnaval, constitue uma 
tradição.

Na terça-feira, os Bandeirantes. Escola 
de Samba do Asfalto, índios Escola de 
Samba, Os piratas do rio seco, desfilaram 
pelas ruas da cidade, vindo à frente Don 
Garcia, de pé, no seu carro de mexicano 
invencível, tendo aplaudidos pelas oito a 
dês mil pessoas que se acotovelavam ao 
longo da nos.sa artéria principal.
Em Bauru

Oâ Bandeirante sob a orientação c des
pesas do sr. Lsio Carani, participou do con
curso de cordões, na cidade de Bauru, colo
cando-se em 2.^ lugar, trazendo como prê
mio lindo troféu e cem mil cruzeiros em di
nheiro.
No Centro operário

O Centro operário também estipulou prê
mios, sendo contemplados os seguintes:
1.0 folião: sr. Argemiro Paccola.
l.a  foliona: Maria Angela Benedatti, 
l.a fantazia; Indio Edson Camargo.
2.0 fantazia (Bloco) Piratas do Rio Seco,
3,a fantazia; pierrô Carmem Lucia Macha
do.

Assim Lençóis Paulista assistiu • um Car
naval de Salão; que a muitos anos não ocor
ria, isso dado ao esforço das diretorias' 
dos clubes, lideres, componentes dos blocos 
c fantezias individuais.

No centro Operário, abrilhantou u con
junto Arco íris, sob a regencia do Maestro 
Adalberto, e noU, T. C, Chlari e seu con
junto.

Líder da cidade

Serve tudo o que ha de bom 

e de melhor, sâtisíazendo os mais

apurados paladares
‘B ar do Zico' peÇo e será atendido

LENCOIS PAULISTA



V o c ê  J á  n o t o u .

Sks

0 ESTADO DES.PAUL0
Garanta você também seu exemplar d’ O E.STADO DE S. PAULO 

íazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade:
ASSUNTA MARIA AIELLO

AY. NOVE DE JULHO, 314
LENÇÓIS PAULISTA

(Citação de denunciado 
AntoniO ' : Pereira do
Nascimento, com o 
prazo de 15 dias)

o  DOUTOR ARNALDO 
HECHT, Juiz de Direito 
desta Comarca de Lençóis 
Paulista, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a quem interes
sar póssa, especialmente ao de
nunciado ANTONIO PEREIRA 
DO NASCIMENTO, que, per 
êstejuizo c Cartorio do 2.o Ofi
cio, trâmita um processo crime 
que lhe move a Justiça Pública 
como incurso nas sanções do 
art. 129, § 1.0 do CPenel, por 
ferimentos de natureza grave na 
pessôa de Manoel Celestino da 
Silva c, tendo sido designado o dia 
25 de março de 1966. ás 14,30 
heras, para interrogatório, expe
diu-se o presente edital com o 
prazo de 15 dias para cíta-lo da
quele áto processual e demais 
termos c atos do processo até 
final. E  para que chegue ao co> 
nhecimento de tôdos. expediu-se 
o presente qué vai afixado c pu
blicado na forma da lei. Passado 
nestâ cidade e comarca aos onze 
de Ferereito de mil novecentos e 
sessenta c seis, Eu, Esnesto Cor
deiro, escrivão fiz datilografar e 
subscreví.

O Juiz de Direito,
Dr. Arnaldo Hecht 

Está conforme o criginal 
Data supra
Ernesto Cordeiro — Escrivão

Você encontrará na

A  iía  idtariã 
Ci  c c o ne

de OIOVANNINO
CICCONE 

sua maquina dc Costura
* ^ S í n g e r ^ ^

com vantagens de paga
mentos e preços

Peças "Singer” legitimas, concerto 
garantido

LENÇÓIS PTA.

festa  d o  PE a o  - Hojé às 14 horas
Çrondioso J{oàeio em Sençóis paulista no ■€sfàd/o Jyíunicipaí 

Jirchangelo prega apresentando 15 cavalos amestrados em saltos e 
ainda o P oi “ J t  €  X  0  ti p õ o  Percam !



A T E N Ç Ã O Sns. Proprietários de Geladeiras
Brevemente, em Lençóis Pta. será montada uma seção completa para consertos de

Geladeiras

Elétro Técnica Lençóis^
Miguel Costa & Cia.

Televisores, maquinas de làvar, 
refrigeradores, maquinas de cos
tura, fogões e completo sortimen- 

to de materiais elétricos.

flua 15 de Jíovem bro ^55, fon e 88 Sençôis Pta.

Faisca Elétrica atinge 
2 residências m atánde 2

Na tarde d* quarta feira de cinzas, repetidas descargas elétricas 
vinhan anunciando forte temporal.

Felismente. o temporal aão se manifestou, mas uma descarga atin
giu duas residências, no Bairro da Fartura, fulminando o pai, com 
60 anos de idade, e o filho com 11 %nos, membros de família de 
•ito pessoas, justainente na hora em que estavam à mesa, jantando.

Na outra retídencia, não houve vitimas, mas as pessoa» atingidas 
pela descarga estiveram abobalhadas até o dia seguinte.

Policiamento
Durante o Triduo caroavaies- 

cu. pelo que nos consta, tanto na 
rua como nos salões, não se re
gistrou nenhum acontecimento 
que exigisse a intervenção da Po
licia.

Isso, graças ao espirito ordeiro 
d* povo e graças a perfeita orga
nização policial, que esteve a 
postos para qualquer emergên
cia.

p a  25  de 
Jan eiro

Na edição de domingo ultimo, 
registramos uma nota dizendo 
gue veiculos que rondam pela 
Av. 25 de Janeiro, vão à toda, 
pendo em perigo os transeuntes.

Hoje, moradores naquela arté
ria publica, estiveram em nossa 
redação, qucíxaado-se do mesmo 
fato. ®

Agora, registramos a queixa, 
para que sirva de AVISO a mui
tos motoristas que gostam do pé 
na tábua;

Pâteo da Estação 
Sorocabana

É ; . ,  Páteo da Estação Soro- 
cabana. Ha mais de vinte anos 
que estamos batendo a tecla 
para o seu calçamento.

Sucedem-$e os Governos Esta
duais e no entretanto o páteo 
permanece sem a menor pro
videncia.

Tinta e folego, temos gasto, o 
que vale alguma cousa, porque 
adversameote nem um tijolo.

F Á B R IC A  D E M Ó V E IS  M O R E T T O
J O S - C  P 0 J i € V Z O

Tudo em madeira que Você precisa para sua casa
L in h a s , C d ib ro s, Ripotí, T d b u aa , F o rro s , T a c o s , B a te n te s , P o r ta s ,  J a n e la s , e B a lo u s tre s  
P o rtõ e s  G ran d es v a n ta g e n s  em  p reço s .

E s tu d a -s e  p la n o s  su av es de p a g a m e n te s
\

AVENIDA 9 DE JULHO N.o 716 -  FONES 113 E 2113 -  CX. POSTAL. 357 — LENÇÓIS PAULISTA [

F a r m á c i a  S a O  J O S È
Á Farmácia SAO  JO SÉ  de Manel Lopes, Atende a noite e a domicilio

Colossal estoque de m ercadorias do Ram<^I
Farmácia São José, Sua Farmacia. A Drogaria de Lençóis Paulista
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Jotè Nunes Duarte, Carlos 
Alberto Paccola; filho do sr. He- 
lio Paccola cdonâ Oalva Cardi- 
nalc Paccola, Jandira Segnoretti.

Dia i8  — jovem Rúbeas OrsL 
sr. Benedito Ribeiro Leite, ar: 
João Rosai, sra. Maria Gomes 
Valente,

Dia 1/3 — sr- EnioCoaeglian. 
jovem Antonio Celio Campanholi

0
Dia 2/3 — eta. Cleusa ToBe- 

glian, jovem José Alberto Azeve
do, Roscly Fatima, filha do sr. 
Helio Paccola e dosa Dalva Car
dinal! Paccola, menino Gilmar 
Dimas, filho do sr. Ezio Paccola 
e dona Mdrfina Grandi Paccola

Dia 3/3 8ta. Rita Cassia 
Bassili

Dia 5/3 — João Carlos Paccola, 
■r. Mario Raazani. sr, Mario 
Diegoli; jovem Cleovaldo Cordeiro 
do Santos, sra. Bdaira Nelli.

Aao X X IX Lençóis Pta, 27 de Fevereiro de i966 N.o 1445

Sr. Bruno Brega
No dia 2 de Março, anivcrsaria o sr. Bru

no Brega, ex-coletor Estadual, nesta cidade. 
Provedor do Hospital N.S, da Piedade, on
de tem seu nome perpetuado- num dos pa
vilhões. pelos relevantes trabalhos prestados 
à nossa casa beneficente e pessoa que entre 
noi reune grande numere de amigos, o 
transcurso da sua efeméride natalicia será 
motivo que justificará as felicitações que irá 
receber.

Dtsde já, as nossas.

Form atura
Concluiu o curso de Bacharel em Ciências Juridi- 

CBs e Sociais, da Faculdade de Direito da Bauru, e 
Sr: Olivio Capelari.

Vestibulares

Sr. J^eriato Ciccone
No dia 5 do mês vindouro, transcorre 

a data natalicia dõ sr. Renato Ciccone, con
ceituado funcionário das Industrias Zillo 
presidente da Idelidade local e secretario 
da Associação de Proteção à Infancia -e 
Amparo a Velhice.

O sr. Renato Ciccone, que entre nós go
za de particular conceito, no dia 5 de março 
será, por certo, alvo de largas manifestações 
de amizade.

Desde já registramos as de O ECO

Prestaram exames Vestibulares, e conseguiram 
ingresso na Faculdade de Direito, de Bauru os jo- 
veas; W anet Paccola, José Antonio Nelli Duarte, 
flaudio Carani e João Carlos l.orenzetti

Odontologia
Em Odontologia da Faculdade de Bauru, pres

tou exame Vestibular a sta. Maria Angelina Boso, 
ingressando no curso. Na Faculdade, de Lins, sta. 
Eleia Paccola.

Via de yicesso
Acha.st em pleno andamento os trabalhos da 

Via de Acesso. Rondon à cidade. Moto-nivcladora» 
em ação preparaadn o terieno-

Pôsto Esso São Cristóvão

Apresenta o-novo Mapa Turístico

Centro Su! do Brasil

Indispensável aos M otoristas

Rua 15 dc Novembro, 782 Nesta


