
Prédio para o Correio faz
falta à cidade

Hd tempos que Lençóis Paulis 
tã vem se ressentindo de falta 
de um prédio próprio, que ve
nha atender as reais necessída' 
des dc nossa agencia Postal.

Lençóis necessita de um prédio 
proprio para os serviços de Cor
reios e telegrafes, eis a verdade.

Oxalà nossos homens públicos 
estudem o fato e entrem em 
contactos com as vias federais 
visando a solução definitiva do 
problema do edificio do correio 
nesta cidade, conseguindo a cons
trução do novo prédio,

A festa de 
São José
Pe, Luiz Baldini

Este ano, a festa de São José 
tomou novo fôlego. Jà tradicio
nal. torna-se cada vez melhor.

As barracas, firmes e bem 
montadas, cobertas de sapé, ga
nharam mais espaço na grande 
esplcnada do futuro Salão Paro
quial e Sede Social bíossa Senho
ra da Piedade, Prendas magní
ficas. comes e bebes, tudo na ho

Rcdação e Oficina:— Rua Inácio Anselmo n-o 13Q — Telefone 37 — Caixa Postal 22
Fundado em®h-2-1938 — Registrado no D.I .P. Decreto 2.322 de 2G-6-1940

DIRETOR:- Alexandre Chitto____________ —___________ REDATOR CHEFE:- dr. Harminio Jacon

ANO X X IX S.P . Lençóis Paulista 6 dr Março de 1966 BRASIL N.o 1446

ra, ninguém vai deixar dc pro* 
var. Bem, o programa da festa 
está espalhado por todos os can
tos da cidade, A festa do Glorio
so tem que ser pra valer. A par
te religiosa tem que «er na mes
ma base: novena, triduo, missa e 
comunhão. Nada de deixar para 
depois: Os homens vão se ajoe 
lhando n/confessionario, fazendo 
a comunhão na missa. Se não. 
nem quero dizer que confiança 
na proteção do Santo patriarca 
ê essa. Moleza demais, sobre
tudo para devoto de SSo José. 
O andor enfeitado pela família 
Carani é a coroação da devoção 
do povo. Primeiro, Missa e Co
munhão. Música do seu Correia 
só dá alegria. Gente danada pa

ra tirar prendas. Nem é bom fa
la r  de ninguém. É  só  ver cada lis
tão  que en treg am  para Da. Ivo
ne. Festa é aSsim . tod os parti
cipam, um quilo de fatiaha, uma 
lata de massa de tomate. Para a 
criançada- as mulheres que se acaute
lem, tem um tal bazar americano, que 
é coisa do outro mundo So falar náo 
adianta. Ê  preciso experimentar. É 
questão de aparecer em todo, nas ba- 
racas. na fila de confissão, na Doveoa, 
na comunhão, participando da missa, 
E olhem lá, que dia 19 é feriado: ca 
minhão para trazer o povo para a fes
ta, todo mundo deve vir, percorrer com 
proeiísgão as rms da cidade, fabrica e 
loja d« porta bem fechada nem meio 
dia; para que todos venham à feita. 
B  aqui vai a ultima do programa; 
“Glorioso Patriarca São Joté, na vossa 
proteção tenho fé.

nfiscimEnTo
è>

N o  diã  4 d o  corren te , o  sr. 
]ary  C ezarotti  e sua tx m a . e s 
p o sa  d o n a  Iracy  D. Cezarotti, 
tiveram  seu lar  em  [esta , com  
o  adven to  d e  um m enino, que  
na P ia  Batismal, r e c eb eu  o  nom e  
d e  C a r lo s  A lber to .

P E R D E U -S E

Perdeu-se no Cine G eiraD i. 
uma Carteira, com documentação 
pertencente ao sr. José Fernan
des Coneglian.

Giatifica-se a quem a entregar 
nesta redação.

Oportunidade que voce 
não pode perder

O Governo estâ financiando a compra de quantos Tratores F O R D  
DIESEL voce quiser, para pagamento cm 4 anos e náo importa o 
tamanho de suas terras, inscreva-se, já, na revenoa FORD

CARANI Lençóis Paulista F o n e -91 e 118

O  Palácio dos Rádios serve bem

porque oferece sempre o dfejhor



Você já  notou

O E
as qne leem

PAULO
Garanta vocé também seu exemplar d’ 0  ESTADO DE S. PAULO 

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

AV. NOVE DE JULHO, 314
LENÇÓIS PAULISTA

Boreb*
reclama

Moradores de Borebi recla
mam com insistência do pèsiimo 
estado em que se encontra na
quela cidade, a rua Siqueira Cam
pos, principalmcnte em frente 
ao centro telefonico; Enormes 
poças d’águas são formadas, 
com aguas sujas de tanques e 
ali fica m empossadas por longo 
tempo, os quais sãe transforma
das em focos de mosquitos e 
quem sabe de doenças.

7{ua je s  é do 
/'atrocineo

A ruajose do Patrocine©, em 
sua parte final, na parte com
preendida entre as ruas Tiraden 
tes e Gloria, está sendo prepara
da para receber asfalto. Assim 
sendo, concluidcs os trabalhos de 
afundamento de canos d água, 
ora executados pela Prefeitura 
teremos a rua ]ose ao Patroci- 
neo„ em seu ponto final, totsl- 
mente pavimentada, já que se 
pretende dar inicio aos serviços 
de asfaitamento dentro de pou
cos dias.

Assinem O ECO

Você encontrará na

A l f a  iataria
C i ccon e

de OIOVa NNINO
CICCONE 

sua maquina de Costura
‘ ^ S i n g e r ^ ^

com vantagens de paga
mentos e preços

Peças "Singer” legitimas, ccncerto 
garantido

LENÇÓIS PTA.

Sargenio Zoledo despede-se
Esteve entre n^s, e sargento Pedro Celestino de Toledo, um dos 

randes colaboradores que foi. oa formação da Policia Mirim local. 
Em nossa ^^ ença, aquele militar vCio trazer suas despedidas ao po

vo lengoense, já que foi convocado para prestar serviços junto ao 
4.0 Batalhão Policial de Bauru: Ao dedicado sargento Toledo, que 
prestou inestimáveis serviços ã Lençóis Paulista, os nossos votos dc 
que continue sendo sempre, o denotado militar correto e eficiente 
como /oi, em verdade, para com nosso povo e nossa terra.



J uízo de Direitò d« Comarca 
de Lençóis Paulisia

Cartorio i o  1.® Oficio

Edital de intimação de sentença 
prazo de 60 dias.

com

O Dr. ARNALDO HECHT. 
Juiz de Direito da comarca de 
Lençóis Paulista, Estado de São 
Paulo, na forma da Lei. etc.

FA Z SABER ao réu FLORISVALDO 
RIBEIRO  DA SILVA, brasileiro; solteiro, 
com 25 ano» de idade, nascido dia 15/I/I940 
■aturai de Bonfim. Bahia, filho de Alfredo 
Ribeiro da Silva e de Juba Avelina da Silva 
que por este Jutzo e Cartorio do l.o O fi
cio correram os termos de um processo crime 
que lhe moveu a justiça PubliCa, como in
curso nas penas do artigo 129, «caput», do 
C. Penal, e, tendo sido regularmente pro
cessado, foi, à finai, proferida a senteaça, 
cujo topico fiaal tem o seguinte tcõr: Ex-
posites; Julgo procedente a denuncia e con
deno Florisvaldo Ribeiro da Silva, como 
incurso no artigo 12g, «caput» do Codigo 
Penal, a pena de 3 meses de detenção, bein 
como o pagamento das custas do processo. 
Concedo-lhe, todavia, o «sursis», pelo pra- 
*o de dois anos, de acordo com o artigo; 
696, do C. P: P. sob as seguintes, condi
ções, alem das mencionadas em lei: a) com
parecer trimestralmente perante a autorida
de policial de seu domicilio, a fim de pres
tar contas de seu procedimento; b) pagar 
as cusfas do processo ena trez raese s;c) for
necer, seraestralmente. a este juizo. infor
mação a respeito de seu trabalho: Lance o 
sr. Escrivão o nome do réu no rói dos cul
pados: P. R, I. C, e designo o dia 3 de 
agosto pf , as 14,00 horas para audiência 
admonitoris. Lençóis Paulista; 21 de maio 
de 1 .96 5 .0  Juiz de Direito (a) Maurilio 
Gentil Leite» - Por despacho de 9/ll/,^5. o 
benefício do "sursis” foi revogado, face 
ao não comparecímento do reu à audiência 
admonitória e com fundamento no art 
705 do C, P. P, E, constando dos autos que 
© reu Florisvaldo Ribeiio da õilva, encon
tra-se em lugar incerto e não «abido, é ex
pedido o presente edital de intimação cora 
o prazo de sc.ssenta dias, através do qual 
fica intimado da sentença acima referida 
sob pena de revelia, O presente edital v.ii 
publicado e afixado na formada lei. Ltnçois 
Paulista, 29 de dezembro de 1965. Eu. Ó ' 
nilaade S. Basso. Lscrevente autorizado fiz 
dat. e subscrevi.

O Juiz de Direito 
Arnaldo Hecht

Ju ri a 21 de 
m arço

Está des gnada para o proxim o dia 2l 
de março, as 13 horas, a primeira reunião 
do Tribunal do Juri de nossa comarca. 
E- t̂ão pronunciados dois réus para serem 
julgados: Juraci Augusta Gonçalves e Jose 
Henrique Moreira.

Oíicina

'B R A N D I’

A sua dispiosição para 

intalaçõcs de agua a do- 

micilo

Artigos do ramo

Conheça os nossos preços para veri

ficar as vantageas que lhe oferece

Rua Ignacio Anselmo 223 - foae 40

Lacerdínhas
voltam

Cerno ocõrre sempre sas épocas de ve
rão, as cidades ficam invadidas dos insetos 
conhecido» como "lacerdinhas’’. Lençoi» Pau 
lista, por exemplo, já esta sendo incomo
dada por nuvens do mencionado inseto; 
cuja maior presença está concentrada em 
nosso principal logradouro publico;

Safra canavieira
Circulam rumores pela cidade, que a sa

fra canavieira de 66, será iniciada no pro> 
ximo dia 20 de abril. Segundo oS entendi
dos, a cana não trará nem este ano maio
res alegrias aos produtores, eis que o pro
duto não esta totalmcnte 100% para sei 
utilizado nas moagens desta temporada. No 
dia 20 de abril, a safra se^  iniciada para 
a produção do elcool.

-  Até !9 ~  
grandiosa Quermesse de 

São José

Líder da cidade

Serve tudo o que ha de bom e 

de melhor, satisfazendo os mais

apurados paladares
‘” ar do Zícô  peça e será cter\diüo

LENCOIS PAULISTA

Colégio novo
Continuam céleres os trabalhos para construção 

do novo prédio do Colégio Estadual de Lençóis Pta. 
Os alicerceres continuam sendo preparados cuida
dosamente. para suportarem â graa4Í®sa ôbra, que 
dentro em breve, vira trazer grande''iesultado ao 
setor educacional de Lençóis Paulista.



ELETRO M O D E L O
Minetto, Pereira &  Cia.

AV. 25 DE )ANElRO, 258, — FONE 165

Especialistas em reenrolamento de Mo 
tores, Transformadores Geradores

Atenção Proprietários de Veículos

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

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

Antes de qualquer negocio, consultem 
nossos preços, sem compromisso

A o  Sentar-se 

Mesa

Exija este fino Aperitivo

C H O R O R Õ

í^cdidcs: Ponc 144
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Farmácia Coração de Jesus

--------------- T \  t» ----------  ------------ U  tu  -------- —

D écio  C e lso  C ã m p a n a r i  L td a .

F o n e  — 10
RUA 15 DE NOVEMBRO 753 LENÇÓIS p a u l i s t a

D ia • Múite d serv iço da Bua S a u d e

Banco Indústria e Comércio de Santa

Catarina S/A

MATRIZ -  ITAJAÍ (SC). -  FUNDADO EM 1935 

CAPITAL E RESERVAS — CR 6.010.253.687,00

105 Departamentos instalados nos Estados de São Paulo 

Santa Catarina. Paraná, Rio de Janeiro, Guanabara 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 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

Elétro Técnica Lençóis

Migjjiel Costa & Cia.
T(uo 15 de Jiovembro ^55

Televisores, maquinas de lavar, re
frigeradores, maquinas de costura, 
fogões e completo sortim.ento de 

materiais elétricos.

fone 88 Sençóis pto.



CHUTE N A  C A N E L A
POR RIMEDEM

A esta altura, todo mundo está CONTRA o BANDO de gente 
que surrupiou 8 trilhões em "minério”, porque entrou a REIA no caso!

—oOo—

Se o "leite” fôr mesmo a 250 o litro, pobre não vai beber nem 
"leite de mamão” daqui por diante I

— oOo—

Quem mais ficou satisfeito com a aprovação do novo saláiio.mí
nimo foi o time da Portuguesa 1

— oOo—

— Lacerda é contra candidato ligado à Castelo I
— Lacerda vota em branco prá ser contra todo mundo.

—oOo—

Na traseira de um "Fordeco-29”, caindo aos pedaços, do Paraná, 
estava escrito; "Sou velho más não sou mole”.

—oOo—
Sujeito que amava por demais a profissão, foi um Jardineiro que 

após 20 anos de serviço casou com uma senhera chamada Rosa 
e depois deu nome a filha de Margarida,

—oOo—

Até o Brandão entendeu que a "dupla” Nair-Garincha não vai 
mesmo. Precisou separar os 2 e botou no time o Rivelino.

—oOo—

— O novo salário mínimo no Piauí foi pára 46 mil.
— Já dá prá pra êles pagarem aluguel.

—oOo—

— O boxeador "Acavallo” está muito gozador depois que ga
nhou p titule.!

— É. Êle precisa tomar cuidado, se nSo o castigo vem "à cavalo”!

—óO®—

Se o leite "aumentar”, isso vai ser aquela “água”

€scritorio Cécnico Contábil
i í CEZAROTTl

Rua Cel. Joaquim A. Martins b .o 701 — Fone 116 — Lençóia Faulinta 
Centablidade em geral, escritas, aberturas, encerramentos, 

contratos distratos e tudo concernente ao ramo.
Supervisão e Direção do Proprietário 

JARY CEZAROTTl

Quermesse de 
São Jo sé

A paróquia lençoense está cui
dando dos últimos retoques para 
as festividades em louvor á São 
José. 3 serem realizadas no dia 
19 de março, com a realização 
de grandiosa procissão, a qual já 
se tornou tradicional em nossa 
cidade. Porém, haverá, por outro 
lado, grandiosa quermesse a ser 
iniciada brevementè, no largo da 
Matriz, onde acredita-se que a 
mesma seri coroada de êxitos, 
à exemplo dos anos anteriores, e 
cuja renda será revertida em be
nefício da construção da Séde 
Social da Paróquia.

Conservem a cidade 
Limpa

BANCO BRASUL DE 
S. PAULO S/A

Lençóis Paulista 

Situação em 31/12.1965 

Deposites Cr$ 575.766.455 

Aplicação Cr$ 396.989.C02

Rua em mal estado
Encontra-se em mal estado de 

conservação, o trecho da rua José 
do Patrocínio, nas proximidades 
da rua Piedade, na Vila Maestra 
Amélia. Naquele local menciona
do, existem profundas valetas 
que vêm se destacando como 
enorme perigo para transeuntes 
e mesmo para veiculos. Também 
nas imediações do lugar acima 
citado, outras ruas estão necessi
tando de urgentes reparos, pelos 
mesmos motivos, ou sejam, valas 
enôrmes.

A T E N Ç A O  Sns. Proprletãrios de Gelsdeirds
Brevemente, em Lençóis Pta. serâ montada uma seção completa para consertes dc

Geladeiras

FA B R IC A  DE M O V E IS  M O R E T T O
j o s - e  M O H e c z o

Tudo em madeira que Você precisa para sua casa
L in h a s , C á ib r o s , R ip a » ,  T á b u a s , F o rro s , T o c o s , B a t e n t e s ,  P o r ta s ,  J a r e l a s ,  e B a la ú s t r e s  
Portõss G ra n d e s  v a n ta g e n s  e m  p re ço s .

E s tu d a -s e  p lo n o s  su a v es  de p a g o m e n te s

a v e n i d a  9 DE jULHO N o  716 -  FONES 113 E 2113 — CX. POSTAL. 357 — LENÇCIS PAULISTA

F a r m á c i a  S a O  J O S Ê
A Parmácia SAO JOSÉ de Manel Lopes, Atende a noite e a domicilio

Colossal estoque de m ercadorias doRam ò J



Batendo Caixa
Ooverno Federal assinou o 

■ovo minimo, com vigência já 
para este mrs. São Paulo terá o 
padrão de 84 000 mensais e fon
tes competentes afirmarai» que 
os níveis ora aprovados, "são a* 
penas reajustes".

O fato é que. quando os jor
nais anunciam ou "tocam” em 
qualquer assunto sobre salário 
mínimo, todos preços sobem, De
pois; quando o mesmo salário 
é aprovado, outra alta. Duro de 
aguentar assim, não acham?

Então a gente fica na duvida. 
Aumentos salariais resovem? Ou 
dá para "quebrar o galho”?. 
Bem entendido. O governo mere

ce aplausos pela medida. Mere
cem criticas severas os que fazem 
da palavra salário mínimo, um 
mero trampolin para aumentar 
preços !

E pot falar em subir, subiu a- 
té Vênus uma sonda espacial ru- 
sa, que coroou-se de êxitos. Cer
to. Achamos que o maior êxito 
da humanidade, pelo menos por 
ora, seria estudar meios para 
acabar com guerras no Vietnã e 
Cia.. Primeiro a terra, depois...

Castelo Branco mandéts ao 
Congresso mensagem com 4 me
tas; educação, saúde, terra c ha' 
bítação para todos; Ótimo, Pre
sidente. Dessas 4 importantes

coisas, ê que o Brasil mais ne' 
cessita.

Vejamos alguns assuntos locais. 
Como têm aparecido cães vadios 
■esta cidade ! ! ! Coisa bárbara. 
Prefeitura! Vamos dae combate 
vigoroso aos «caninos» já? Car- 
rocinha (se é que existe) à postos;

Como anda cheio 4e mato ai imedia
ções do pateo da Estação Soroeabana. 
Coisa iaerivel. O jornal faia, mostra e 
néca! Bofim, em matéria de embeleza
mento de lugares que recebem visitan
tes estamos mal. Exemplo^ feiura do 
meio ambienente das Estações rodovia* 
riaria e soroeabana.

Os finais das ruas Cél. Joaquim An* 
selmo Martim e ígnacio Aiiselmo, nas 
saídas para Avaré, preeisam ter melho

rados. Muito buraco há por lá.

Peixes vendidos por aí, princi- 
palmcnte agora em tempo de 
quaresma, precisam ser exami
nados melhor; sabem. Atentos 
pois. homens que zelam pela hi
giene c saude do povo.

Pensamento de hoje: Tenha 
o coração bem alto e o espirito 
modesto. . .

(Joibert)

V isitar a Casa LEBER 
tião é perder tempo!

€  comprar barato o que tja de njelhor

Visite a CASA LEBER ganhándo dinheiro e
comprando m elhor

Rua Floria no Peixoto, 155 — Lençóis Pta.

M
Õ
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Chegou sua vez
com

14.500 mensais

vccê pode cciqprar urq belissirrio 

conjunto estofado

G
U
1
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O

MOVEIS GUIDO o endereço da sua economia



Mas medidas: 
68 X 1.88 e 
78 X 1,88

CASí̂ Â̂RESERVABIEL
Muito confortável! Mclejo “ Fabríc L ink" e acoJ- 
d icaáo supero acic! Feciüma de guardari Basta 
dcb(3 h  se n ii 'õ r  o rc ichao i Fechada tem 21 cm. 
de la rgu rj I FácJ d ? transportar 1 Equipada com pe
quenas roldan.is. p^^de ser transportada fàcitmen- 
te ! Cabe lamr.ém no porta-malas de um automóvel I

À  venda na

CASA DE MOVEIS 

MORETTO
Preferida pelos que sabem 

escolher
Rua 15 de novembro 798, Fone 106

Indicador Profissional

Médicos

Dr. João Paccola Primo

Médico — Operador — Parteiro 
Do Departamento da criança 

Carteira do Conselho Regional de Medicina
Lençdis Paulista — Caixa Postal. 38 —

.o 7021

Dr. Antonio T edesco

-  M E D I €  o  -

CLINICA GERAL — OPERAÇÕES — PARTOS 
Rna Ploriano Peixoto, 245 — Lençóis Paulista Fone 61

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira
CRHMESP 7.976

Clinica de Crianças e Adultos
_ PA RTO S _

RUA ANITA GARIBALDI. 35 - Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo i t-lis Lumir.atti
CIRURGIÃO D EN TISTA

Atende-so cem 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 63__________________ —_____________ Lençóis Paulista

B O A  M U S I C A
alegrata na musica de uma terra abençoada do sol
alegrate na beleza de ura povo que ama as coisas 

vivas
alegrate na riqueza cálida dos vinhedos banhados de

sói ^
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 bimples para sua lavoura tais como:

Sulfato de amônio 

Cloreto de Potássio 

Superfosfato 

Escorias de comas 

Procure oageme nesta cidade Sr.

JA RYC EZA RQ TI
Produtos da

Hugo Stínnes do Brasil Ltda.

Dr. Lidio Luiz Bosi

- CIRURGIÃO DENTISTA -  
RAIO X

Atcnde'Sc cosn hora marcada
CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim Gabriel, n.o 298
RESIDÊNCIA: Fone 82 ------ Lençóia Paulista

jf!gente de Seguros
da Sul yJmerica

— cidentes Trabalho —
> > > Pessôas
> » > Veículos
> > > Ineendio

H É L I O  P A C C Ü
Rua 13 de Maio 429 — Fone 178 —- Lençóis Pauista_____________________________________

Impressos em Çera! ^
tSpogrofia õ  € C õ
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Herminic Jacon

Fazem Anos 

HOJE
sra. Erminia Baptisíella, Anto- 

nio Euclides Fernandes, sta. Ma- 
rilene Borim, sta. Marià Cone- 
glian, Luiz Sérgio Azevedo, filho 
do sr. Luiz Azevedo e dona N*atr 
Azevedo; sra. Mirtes Coneglian.

Dia 7 — Antonio Osny Toledo

Dia 8 — David José Baptistella

Dia 9 — sta. Ozires Cordeiro 
doi Santos, sr. João Breda.

Dia 10 — sra. Josefina Loren- 
zetti, esposa do sr. Antonio Lo- 
renzetti; menina^Silvana, filha do 
sr, Archangelo Brega Primo e 
dona Cecy B. Brega.

Dia 11 — sta. Tereza Stopha, 
sr, Luiz Voros.

Dia 12 — Claudete Paccola, 
Terezinha Breda, Carlos Roberto, 
filho do sr. João Batista Gonza- 
lez e dona Maria Mercedes Pac
cola Oonzalez,

Sr, Hora cio Moretto

No dia 9 do fluente, aniversa- 
ria ô sr. Horació Moretto, pro- 
prietario da afamada “Casa de 
Móves Moretto,
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Form atura
É com prazer que noticiamos, a 
colação de grau, que deverá 
dar-se no dia !8 de março pro- 
ximo futuro, no salão nobre da 
Faculdade de Direito de Bauru, 
de nossos estimados amigos Luiz 
Lúcio Paccola e Olívio Capelari.

Lençóis Paulista, terá assim, a 
satiifação de contar com mais 
dois advogados, filhos desta terra 
e que militarão em nosso fôro.

O nosso jornal não poderia 
deixar de agradecer o convite 
recebido, bem como, nesta opor
tunidade, adiantar os mais efu
sivos parabéns pela colação de 
grau de Luiz Lúcio Paccola e Olí
vio Capelari,
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O C A .  LENÇOENSE é ainda noticia. Treinou por duas vêze* 
esta semana sob a orientação de Balduino, e na 5.a feira, a chuva 
atrapalhou o ensaio, que passou para 6a. feira.

O ALVI-negro teve grandes novidades em seus treinos. Os cra
ques Dino, Luizinho, Marinho, Nicola, Robertinho e Vinícius foram 
liberados êste ano pelo E, C. São José, afim de reforçarem o glo- 
rio‘ío para a temporada de 66. Bonito gesto da diretoria do São José. 
Todos poderão treinar esta tarde, na cancha do C, A. L.

TAMBÉM Silvinho Capoani voltou a treinar no C. A. L. Edilinho, 
que também esteve licenciado pela diretoria do glorioso voltou aos 
ensaios. Por aí podemos notar como está ótimo o plantél alvl-negro.

flssm flnTE S RECLFimflm

Em noBSt redsçSo compareceram al
guns astinaotes possuidores de aparelhos 
telefônicos, reclamando da morosidade 
das telefonistas em desligarem aparelhos 
chamados anteriormente. Reclamam 
que. é preciso esperar muito, para que 
uma segunda chamada imediata a pri
meira, seja efetuada.

Pessoa que reune entre nós 
grande circulo de amigos e nu
meroso párentescOi o transcurs- 
EO da sua data natalicia será jus
to motivo e satisfação para todo 
aqueles que adimiram.

Ao sr, Horacio Morettc,as nos
sas antecipadas manifestações de 
rigosijo pelo seu aniversário are- 
gistrar.se no dia 9 deste.

ESTIVERAM expostas, no Bar do Ginasium de Esportes, as no
vas jaquetas do C. A. Lençoense, confeccionadas por importante 
firma da Capital. As côres são as tradeionais branca e preta. Belis- 
simo o novo uniforme dos companheiros de Walter.

BALDUINO marcou para hoje, domingo, à tarde, novo treino 
em conjunto do C. A. Lençoense. Com mais 2 ensaios que se rea
lizarão durante esta semana o C. A, L, receberá no proximo do
mingo a forte agremiação do municipal de Vera Cruz, que conta 
cm aeu elenco dom alguns ex craques do São Bento de Marilia.

Cães na rua
Vergonha de Lençóis Paulista

Pôsto Esso São Cristóvão
Apresenta o novo Mapa Turístico

Centro Su. do Brasil
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