
Semana Santa: 
Tradicional e m Lençóis

A Sesnana Santa, nesta cidade, 
brilhou sob todos os aspectos q/ 
caracterizaram as cerimônias re
ligiosas.

A Igreja Matriz, durante todas 
ás cerimônias, viveu literalmente 
tomada de fieis.

Mas o ponto alto da Semana 
Santa, foram as procissões: Pas
sos, Sexta Feira e Ressurreição.

Na procissão de Sexta Feira,
a nossa cronometragem regis
trou, «m números redondos, no
ve mil pessoas acompanhando o 
séquito, não computando o des- 
virtuamento do povo que seguiu 
durante o percurso.

Poderiamos dizer assim, que 
umas doze mil pessoas estive
ram presentes acompanhando 
e apreciando a procissão.

Voleibol masculino

Nó dia 2 do corrente, no Oi- 
nasium de Esportes, realizou*se
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anunciada peleja de volel entre 
a equipe local e de Altinopolis, 
vencendo os lençoenses por 
3 8 0.

Os lençoenses não se apre
sentaram. demònstrando sua real 
capacidade, mas atuaram bem. 
prova que o técnico Marculino 
deu «chance» a todos os jogado
res presentes para que atuassem 
na equipe.

A equipe feminina foi classifi. 
cada pelo não comparecfmento 
de São Jose dos Campos.

ABiim, com a lua clatBificaçAo para 
a i íioaic, aa equipes masculina e femi
nina, dia I6, atuarão em Araraquara, 
frente aa repraaeatafõea daquela cidade. 
B dia 23, atuarão em Lengoia Paulista.

X A D R IZ

A Oomiaafio encarregada dessa moda 
iidsde de esporte pretende oriaoiaar um 
eenjunto de xadres, para aa futuras 
competigõea dos Jogos Abertos, Para 
isso solicitam doa intereasadoa, que pro
curem o Dr: Arnaldo Alexandre e prof. 
Herval Paccola, os quaia lAs orienta
dores doa treinos que aerão realizado no 
U. T. C . todas áa nottei, depois de os 
meamos serem iateiados.

A n iv «r sa r ia m

Hoje — sr. Luiz Baptistella, 
industrial c comerciante nesta 
praça.

Sr. Alberto Paccola. Juiz de 
casamento;
Dia 11/é —dona Maria Apare
cida Brandi Paccola. esposa -- do 
•r. Ideval Paccola; Riciere Cone- 
glian.

MODERNISSIMO
Alinhador de Direção C^De Valeta**)

C A R A N I - Oferece aos seus clientes
— Segurança
— Menos desgaste de Pneus
— Mais prazer ao dirigir
— Direção mais leve c mais firme

Mais confiança em sua Oficina com j^Hnhador de 7>ireçõo
AGÊNCIA PUKD Distribuidora de Automóveis Irmãos Carani S*A.

RUA 15 DE NOVEMBRO. 351 - FONES: 91, 118, « 49 - Lençóis Paulista

O  Palácio dos Rádios serve bem

porque oferece sempre o melhor



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

Muito confortável! Molejo "Fabnc Link" e acol- 
cfioado supernracio! Facliima de guardari Basta 
dobrá-la sem tirar o ccichãol Fechada tem 21 cm, 
de larguraI Fácil da transportar! Equipada com pe
quenas roldanas, pede ser transportada fàcilmen- 
tel Cabe também noporta-m das deum automóvell

A  venda na 

CASA DE M O VEIS 

M ORETTO

Preferida pelos que sabem
escolher

Rua 13 de novembro 798, Fone 106

alcgrata na rau5iea de uma terra abençoada do sol 
alegrate na beleza de um povo que ama ai roiias 

vivas
alegrate aa riqueza cálida dos vinhedos banhados dc

sbl
alegrate com a boa musica comprando seus discos 

de maiér sucessos na Agencia Centenário de An
tonio Augusto Corrêa

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

Indicador Profissional
Médicos

Dr. João Paccoia Primo

Médico — Operador — Parteiro 
Do Departamento da criança

Carteira do Conselho Regional de Medicina n.o 7021 
Lençóis Paulista — Caixa Postal, 38 —

Srs. lavrad ores
Necessitando de Elementos bimples para sua lavoura tais como:

Dr. Antonio Tedesco

- M É D I C O -

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

Sulfato de amôaío
Cloreto de Potássio L)r. Luiz Gonzaga í̂ i to Moreira
Superfosfato CRlíM ESP 7.976
Escorias de temas Clinica da Crianças e Adultos

Procure o agente nesta cidade Sr. — PARTOS —
RUA ANITA GARIBALDI, 35 — Lençóis Paulista

JARYCEZAROTI
Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda>

yigente de Seguros
da Sul yimerica

cidentes Trabalho 
» » > Pessôas 
» » » Veículos 
> » > Incêndio 

H É L I O  P A C C O L A
_Rjjj_lj_de_Maio 429 — Fone 178 — Lençóis Pauísta

Dentistas 

Dr. Reinaldo Lelis Luminatti
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende-se com hora marcada
— 3.a, 5,a. e Sábados durante o dia

Consultas — 2.a, 4,a e õ-* á noite
Rua Inácio Anselmo 212 (Residência)

Fone 63 — Lençóis Paulista

Impressos em Çeraí
Urpogrofia O €  CO

Dr. Lidio Luiz Bosi
CIRURGIÃO DENTISTA -

RAIO X

Atrncle-se com hera marcada
CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim Gabriel, a.o 298
RESIDÊNCIA: Fone 82 ----  Lençóia Paulista



E D I T A L

; (Cltacie do denunciado WALDOMIRO VENANCIO com o prazo 
de 15 dias)

O Dr, ARNALDO HECHT. Juiz do direito desta cidade e comar
ca de Lençóis Paulista, na forma da Lei; etc.

FAZ SABER, a quem o presente virem e especialmente ao de
nunciado WALDOMIRO VENANCIO que, por este Juizo e Car- 
torio do 2.0 Oficio, se processa os termos dê uma ação penal movi
da contra o mesmo como incurso nas sansões do art. 129, «caput» 
do C. P: B. por ter no dia Jü de Janeiro p. p,, cerca das 20.30 ou 
21,30 horas, nas proximidades do bar de propriedade de Manoel 
Pereira Bueno. na Av. Brasil, nesta cidade, por questões de somenos 
importância e estimulados pela ação de bebidas alcoólicas que ha
viam ingerido, agrediram a socos e garrafadas a JOSÉ LUlZ DE 
SOUZA, pelo que fica o denunciado Waldomiro Venancio, citado 
com o prazo de 15 (quinze) dias para ser interrogado e para os de
mais termos e atos da ação penal, cuja audiência realizar-se á na 
sede desta Juizo às 13,30 do dia 16 de maio p. f. sob pena de reve
lia. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu se o pre
sente que vai fixado e publicado na forma da lei. Passado nesta ci
dade e Comarca de Lençóis Paulista, aos trinta dias do mes de mar' 
ço de 1966. Eu, (a) Ernesto Cordeiro, Escrivão, fiz dat. e subscrevi.

O Juiz de Direito — (a) Dt. Arnaldo Hecht

Lider da cidade
Serve tudo o que hc de bom e

de methor
Satisfazendo os mais apurados 

paladares w
BAR DO Z I C C O p e ç a  •  n«rd a t e n d id o

LENÇÓIS PALISTA

N oticias de Borebí
Qirigentc* * do Borebi Esporte Clube, estiveram em nossa redaçlo, 

fazendo sentir, por nosso intermédio, aos Poderes Públicos Munici
pais que os trabalhos empreendidos na remodelação do Campo da
quela entidade esportiva, tiveram execução até na ségunda quinze
na de janeiro, sendo inesplicavelmente suspensos, quando o término 
dos mesmos demandaria por dois dias de trabalhos apenas.

Acontece, agora, que as ultimas chuvas, prejudicaram grandemen
te os trabalhos já executados, por não estar o terreno gramado.

Afirmam ainda os esportistas de BorebI que a casa perteazente ao 
B. E. C. fôra demolida pela Prefeitura” cum o intuito de ser idífiçada 
n nova sede. Agora nem casa c nem sede.

B A T E N D O  C A I X A
*  Falta de espaço, tem alijado esta coluna do Jornal, Hoje c como 

sempre, estamos hrmes para aiializar as coisas que dizem a respeito 
à vida desta terra de 108 anos.

*  Então trabalhemos. Falemos neste domingo de Pascoa. primei- 
ramente nas Escolas Municipais. Domingo, O ECO falou de duas 
que não funcionam no municipio. A postos, gente minha, que tem a 
ver com o fato. Solucionemos e impasse éristente. Escola é coisa sa
grada neste pais d t 80 milhões , . ,

J^çõo contra os cheques sem juqdo
Publicação do nome nos jornais e cancelamento da« contas banca

rias dos reincidentes na fraude, são as medidas que a Deirgacia 
Regional do Departamento de Rendas Internas de São Paulo pre
tenda tomar contra os emitentes de cheques sem fundo, em defeja 
da população e das empresas. De acordo com a lei do selo em vi
gor. a pena para emissão de cheques sem fundo é muita igual ao 
valor do cheque, estabelecido um minimo de Cr$ 50,000; assim, a e- 
missão dt cheque sem fundo de cr$ 10.000, por exemplo, acarreta
ria multa de cr$. 50.000. Alem da multa, poderá ser aplicada pena 
de 1 a 5 anos de reclusão.

Oportuna tugestão
Professores dt Colégio "Virgílio Capoani, por nosso intermédio 

trazem uma sugestão às autoridades Holicíais. para que r> transito 
da Av, Ubirama, entre em sentido contra.io na rua 13, quando atinge 
o «balão».

Segundo eles, a medida proporcionaria menor perigo ao.s transe* 
untes e princípalmente acs aluno.-- do Culegio,

Em época de safras, o movimento é mais intenso (e. muitos moto
ristas vão á toda) o perigo é maior.

E tem mais. O Jardim da infancia local não funcionou ainda 
em 1966. Como esta folha faluu anteriormente, sua dependtncia é 
utilizada pelo 2.o Grupo, Se eete precisa sobreviver o jardim também 
precisa. Ou «desvestiram um santo para vestir outro»? ! ?, Os pais 
daa crianças de prè-primario, têm reclamado. . .

*  Razão existe aos mestres de nosso Colégio que aqui compa
receram para reclamarem do transito da Av. Ubirama, proxImo ao 
Colégio. Certo professores. Alí, no crusamento com a 13 de maio, o 
perigo responde presente todo instante. E quando se fala em Colé
gio, lembramos crianças! Que o clamor seja ouvido !

*  Gente de fora, todo o dia vem pedir esmolas em Lençóis. Sa
bemos de gente de Agudos e visinhança que por aqui apertam duas 
vezes por semana I Já não basta o povo cooperar aqui e agora vem 
os pedintes dc fora. Aí está uma «tarefinha» para a Policia coibir c 
em cima da hora, Porque, segundo os jornais, anunciam, estender 
a mão à caridade publica éotimo negocie para alguns, hoje em dia,. 
O trabalho, ; , . óra e trabalho!

*  Ponte sôbre o rio Areia Branca, em Alfredo Quedei; em horrí
vel estado, ha mais de 8 meses. IVefeitura! Mãos á obra. O povo 
de lá nescesSiita dessa ponte.

Pensamento dc hoje: A maior desventura da vida é a velhice com 
um passado inútil, (Buzurg)

FUTEBOL - Acertado o amistoso com o E *C . Noroeste de Bauru para dia 28 dc Abril 
em Lençóis Paulista contra o C. A. Lençoense, onde o Noroeste estará se apresentando com 

_____________________________ sua equipe de titulares_______________________________ _



Visitar a €asa LEBER 
não é perder tempo!

■é comprar barato o que t]a de rrielhor

Visite a CASA LEBER ganhando dinheiro e
com prando m elhor

Rua Floriano Peixoto, 155 — Lençóis Pta.
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Chegou sua vez
com

14.500 m ensais

você pode comprar urr\ belissinjo 

conjunto estofado

G
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MOVEIS GUIDO o endereço da sua economia

Você encontrará na

A í  Faia ta ria 
Ci c c o  n e

de OIOVa NNINO
CICCONE 

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

com vantagens de paga
mentos c preços

Ptças "Singer" legitimas, caacerto 
garaatido ____ _

LENÇÓIS PTA.



Editais de 
Proclam as

Wilson de Moraei Rosa Oficial 
gistro Civil

do Re>

Wilson de Moraes Rosa Oficial do Rc- 
glslro Civil

Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram os documentos exigidos pelo 
art. 180 n.o 1, 2. 3e 4 do Código Civil 
Brasileiro João Pereira dc Camargo e Alai- 
de Maria Pomini Êle natural Macatuba,des 
te Estado nascido em 20 de outubro dc 1942 
profissão operário, estado civil solteiro do- 
mieiliads neste distrito filho de João Batista 
dc C amargo e dona Etelvina Honório da 
Silva Ela, natural de Macatuba. deste E s
tado nascida cm 24 de novembro de 1945 
profissão prendas domésticas, estado civil 
solteira domiciliada neste distrito filha de 
Antonio Pomini e dona Noemia Godeguez

Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram os documentos exigidos pelo 
art. 180 n,o 1, 2. 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro Antonio Cassadoro e deresinha 
Scrich Clemente Ele natural de Oarça, des
te Estado. GGnascidoem 11 de Julho de 19 2 
profissão operário, estado civil solteiro do
miciliado neste distrito filho dc Gentile Cas
sadoro e dona Luiza Üellamura Ela, 
natural de Aguai, deste Estado nascida 
cm 30 de novembro de 1945 profissão pren
das domésticas, estado civil solteira domi
ciliada e residente neste distrito filha de 
José Clemente e dona Adelima Fontes Scrich

Wilson de Moraes Rosa Oficial do Re
gistro Civil

Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram os documentos exigidos pelo 
art. 180 n,o 1, 2 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro Francisco Manoel Gonçalves e 
Benedita Fernandes Êle natural de Bragan
ça, deste Estado nascido em 17 de junho 
de 1906 prõfi ssão funcionário público es
tado civil solteiro domiciliado e residente 
nesta cidade fiiho de Julio Antonio Gonçal
ves « dóna Maria Gonçalves Ela, natural de 
BOREBI deste Estado nascida em 2 de ju
nho de 1942 profissão prendas domésticas, 
estado civil solteira domiciliada e residente 
nesta cidade filha de Francisco Fernandes 
e dona Laudelina Fernandes

Wilson de Moraes Rosa Oficial do Re
gistro Civil

Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram os documentos exigidos pelo 
art, 180 n o 1. 2, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro Cláudio Camilo dos Santos c Ma
ria Lourenço Afonso Ele natural de Jequié, 
Estado da Bahia nascido em 28 de fevereiro 
de 1941 profissão operário, estado civil s.ol- 
teiro domiciliado c residente neste distrito 
filho de José Camilo dos Santos c dona Dio- 
nilia Maria de Jesus S. Ela, natural d/ dis
trito nascida em 3 dt março dc 1934 profis
são prendas domésticas, estado civil viuva 
domiciliada e residente neste distrito filha 
de José Lourenço c dona Roca Cavassutti

Assinem este Jornal

F

Carta ao O  Éco
Lençóis Paulista, 31 de Março de 1966 

Prezados Senhores:—

Tem a presente o fim especial de apre
sentar a Vv. Ss. os nossos mais sinceros e 
efusivos agradecimentos, pela ccopeiação e 
colaboração que esse semanario vem pres
tando ao esporte lençoense, incentivando *e 
enaltecendo, tanto os dirigentes como os 
atletas de nossa cidade, através de suas pá- 
ginas.

Assim sendo, esperamos continuar con
tando com éssa prestigiosa colaboração a 
fim de que possamos elevar bem alto o no
me esportivo de nossa terra.

Certos de contarmos com a atenção de 
Vv, Ss. aproveitamos a oportunidade para 
apresentarmos os protesto4 de elevado res
peito e distinta consideração,

Àtenciosamente

Alayr Orivaldo Paschoarelli 
Presidente da C. C. E.

Páteo da Estação

precisa ser

pavimentado

A  T E N Ç A  O  Srs. Proprietários de Geladeiras
Bievemente, em Lençóis Pta. será montada uma seção con pleta para consertos de

Geladeiras

F A B R IC A  D E M O V E IS  M O R E T T O
—  J O S €  j n O t t € Z Z O  —
Tudo em madeira que Você precisa para sua casa

L in h a s , C á ib ro s , R ip a s , T e íb u as, 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 la ú stre s  
P o rtõ e s  G ra n d e s  v a n ta g e n s  enn p regos.

E s tu d a *s e  p la n o s  &uaves de p o g a m e n to s

Avenida 9 de Iilho 716 Fones 113 e 2113 Cx. Postal. 357 — Lençóis Paulista

, A Farmácia SA ü  JO SÉ  de Manoel Lopes, Atende a noite c a domicilio

C olossal estoque de m ercadorias do Ram o I
Farmacia São José, Sua Farmacia A Drogaria de Lençóis Paulista



€.scritorio Uecnico Contábil
€ í CEZAROTTl

Ru» C«l. Joequim A. Martins n.o 701 — Pone 116 — Lençóis Paulista
C»ntablidade em geral, escritas, aberturas, encerramentos, 

coatratos distratos e tudo concernente ac ramo.
Supervisão e Direção do Proprietário 

JARY CEZAROTTl

* D iário de São Paulo ^
O mais completo matutino paulista

A mais permita visSo cotidiana do mundo —'os mais abaliza, 
dos analistas e colunistas — 4 suplementos dominicais; Suple
mento Feminino. Suplemento Infantil, 4 Cantos e pregío Imo

biliário.

Preço
em 4 parcelas mensais 
as. anual cr$. 24.000 

sem. cr$. 12.000 
trim, cr$. 6.000

à vistâ 
22.000 
11.000 
6000.

MAURO CROTTI

Oficina e Loja ^BRANDÍ*
A sua disposição para instalações de 

agua a domicilio

Artigos do ramo

Conheça os nossos preços para verificar as vuatagens
que lhe oferece

Rua Ignacio Anselmo 223 - fone 40

Você já  notou.

Prêmios para a corrida de Bicicletas do dia 
28 de Abril

Alem dos Prêmios Oficiais oferecidos pela Prefeitura primeiro 
segundo e terceiro a comissão dos festejos contará ainda com a 
coorporaçâo do comercio Local com os seguintes.

Para o Primeiro colocado oferta da Tribuna Lençoense - Uma 
Viagem a SSo Paulo e estádio de três Dias em Hotei de Categoria. 
Esta Viagem que o vencedor terá direito a leito pela E. F. Sorocabana 
poderá ser escolhida a data durante três meses a partir do dia 28. 
Será intransferivel c inegociável.

Para o segundo colocado - Ofertà do "BAR OUARANl” (saida 
e chegada da corrida) Um prêmio SURPRESA caso o Vencedor 
deste Prêmio seja um funcionário do Bár o Prêmio será em dobro

Para o que passar em Primeiro 
Lugar na Penúltima Volta em 
Frente do Bar do Roque (o Rei 
dos Sorvetes) um Cheque de 
cinco mil cruzeiros.

mais bem

as qne leem

0 ESrADO DE S. PAULO
Caranla você também seu exemplar d’ O E.STADO DE S. PM/LO> 

fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade;
MmKiá Ai£L.LO m

AV. NOVE DE JULHO, 314 
LENÇÓIS PAULISTA

Para o que Passarem Primeiro 
Lugar aa Anti Penúltima Volta 
na frente da CASA LEBER (tudo 
para ciclistas) um cheque de 
cinco mil cruzeiros e desconto 
de dez por cento em todo mate
rial e Peças Para Bicicletas du- 
rante 60 dias.

Para o terceiro colocado uma 
feijoada com a acompanhante 
oferta do Lençóis.Hotel e dois 
cortes de calça oferta da FITé CO 
S/A

Para o quarto Colocado òferta 
da c o o p e r a t iv a  DE CON
SUMO DE LENÇÓIS PAULIS
TA” uma caixa de lençóis e unta 
caixa de meias e dois cortes de 
calça oferta da FITÉCO S/a.

Para o quinto colocado oferta 
da casa de calçados "Martins” 
um par de sapatos no valor de 
Cr$ 9.000.

Para o sexto colocado 
oferta da "AGÊNCIA CENTE
NÁRIO” um Long.Play a esco
lher

Para o sétimo colocado oferta 
do "BAR DO BIÉ” um cheque 
de Cr$ 5.000,

Para o Que Passar em Pii- 
meiro Lugar na segunda Volta 
em Frente a “SALPCI” uma 
caixa de Pinga.



ELET R O M O D E L O
Minetto, Pereira & Cia.

AV. 25 DE )ANE1R0, 258, — FONE 165

Especialistas em reenrolamento de Mo 
tores, Transformadores Geradores

Atenção Proprietários de Veiculos

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

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

Antes de qualquér negocio, consultem 
nossos preços, sem compromisso

A o  Sentar-$e 

Mesa

Exija este fino Aperitivo

C H O R O R O

Pedidos: Fone 144

c
H
O
R
O
R
Õ

Farmácia Coração de Jesus

--------------  rv r* .................
.... ...... .......

Décio C e lso  C d m p a n a r i  L td a .

Fon e — 10
RUA 15 DE NOVEMBRO 675 LENÇÓIS PAULISTA

D ia e Moite d serviço de s u a  S a u d e

Banco Indústria c Comércio de Santa

Catarina S/A

MATRIZ -  ITAjAÍ (SC), -  FUNDADO EM 1935 

CAPITAL K RESERVAS — CR 10.554.544,284

105 Departamentos instalados nos Estados de S9o Paulo 

Santa Catarina, Paraná, Rio dc Janeiro, Guanabars e Distrito

Federal

Agencia em Lençóis Paulista — Rua 15 de Novembro, 843 

(PREDIG PRÓPRIO) Fone 14

Deixem que digam, que pensem, que falem 

É a Cooperativa a mais popular.

Lá eu eompro todo dia...

Boas mercadorias... Prá minha familia
Seja voce também, associado da Cooperativa de Consumo de 

Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

Eietro Técnica Lençóis

M iguel C osta & C ia.
15 de Jícvembrc ^55

Televisores, maquinas dc lavar, re
frigeradores, maquinas dtf costura, 
fogões c completo sortimento de 

materiais elétricos.

fone 88 Sençóis Pta.



SO C  I A IS Dirttòr

Alex£ndrs Chítto □ EC D Redator—Chefe 

Herminio Jacon

Fazem Anos 

dia 17

meainoi Rodolfo e Robeito, 
fiJhoi do ar. Luiz Ferreira e do
na Carmcm Q. Ferreira.

Dia 18
Sr, Giovaniao Cíeconi. comer

ciante estabelecido nesta praça; 
ar, Francisco Fernandes, ata, Ma 
ria Aparecida Servilhano, jovem 
Pedio Cacciatorl.

Dia 19
jovem Therezinha Zillo deCar 

valho.

Dia 20
ar. OJimpio Thyrso de Mattos 

gerente da Cia. Paulista de For
ça c Luz. nesta cidade; sr. Adal- 
to Ciccone,

Dia 21
•r, Enio Giavaaettií jovem Clau 

dia CicConi, jovem Sérgio Boao, 
Milton Moreno, residente em A- 
tibaia; ara. Naide O. Paschoarelli 
esposa de sr. João Paschoarelli; 
sr. Mario Ribeiro, residente em 
Carnelio Procopio, Paraná.

Dia 22
•r. Luiz Bíral, Joãa Ranzaai, 

Jovem Pcris Pires de Camargo, 
sta. Maria Aparecida Pacsola, 
ati. Rosa Maria Lini. sr. Teares 
Conti, sr: AntonlO Laurindo Sas
so. jovem Benedito A. Carlos 
Blanco.
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Diá 23
sra. Guiomar F. Coneglian, 

Cacilda Hermelinda Coneglian. 
sr. Wlademir faiali, jovem Anto- 
nie F. Simioni.

Sr. Governador do 
Estado

No dia 22 do corrente, aniver- 
saria o Dr. Ademar de Barros.

Ao ilustre Governador do Es
tado, estão lhe sendo preparadas 
grandes homenagens, na capital 
paulista.

Nessa ocasião, S, Excia, fará 
grande pronunciamento policico.

E n lace
Jyíafrimonial

Ne dia 23 do corrente, às II 
horas na Igreja Matriz Nossa S. 
da Piedade, realizar-se-á o enia 
ce matrimonial da sta. Denize 
Coneglian, filha do sr. Natal 
Coneglian e dona Maria B. Co- 
neglian, com o sr. Samuci Alves 
da Rocha, filho de dona Olga F. 
Alves da Rocha, residente em 
Osasco.

Completa hoje suas 35 primave
ras o ar. Luiz Moretto.

Chut n a Canel a
Do jeito que as coisas estSo até agora, onde se fala tanto em 

ESTABILIDADE, chega-se à couclusão que essa «palavra», não tem 
ainda nenhuma ESTABILIDADE!

— Outro dia, nos cinemas de SP, quase houve quebra-quebra por 
causà do filme dos cabeludos «Beatles»!
— Muita animação da juventude transviada?
-- Que nada! Viram os cabeludos e queriam «malhar os judas»!

Este ano, o pobre foi mesmo batata. NSocomea carne na quares
ma inteirinha!

Esse negocio do S5o Paulo F. C. oferecer MILHÕES a rodo 
pelo jogador mineiro convocado pela CBD, é muita banana por um 
TOSTÃO!

Feolâ dispensou todòa os cobras, até segunda ordem, e como um 
dos jogadores perdeu o avião para regressar, este teve que voltar 
à NA DO !

Afirmam os homens da Seleçlo, que nossos craques vão treinar 
em LAMBARl com os MINHOCAS, afim de evitar os PESCADO
RES de autógrafos!

Na traseira de um caminhão Chevrolet, ultimo tipo, da capital esta
va escrito: «Corro maa não i  de medo»!

O Dr. Hilton Qossling. médico da Seleção, disse que todos os 
craque estão aptos fisioamente. Apenas mandou Flavio num ferreiro 
para endireitar os pés!

A Ilha solteira, atualmente representa 0 maior potencial em ener
gia elétrica para o pais. Voces ja pensaram quando essa ilha se 
casar ? ? ?

Posto Esso São Cristóvão
Apresenta o novo Mapa Turístico

Centro Sul do Bratii

Indipensável aos M otoristas
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