
Câmara; apresentados 
projetos interessantes

O dedicado edil Geraldo Vaz 
à t  Almeida de uma tò  vez. apre> 
sentou, de sua aatoría, diversos 
projetos realmente interessantes 
ao município.
1) — Instituição da Bandeira de 
Leaçois Paulista (aprovado).
2) — Solicitação à Câmara para 
se interessar mais profundamen
te ao problema da pavimentação 
do pateo da Estação (aprovado).
3) — Solicitação de providencias 
para se fazer junto a Assembléia 
Legislativa, movimentos no sen
tido de que ela aprove logo o 
projeto do dep. l.ino Saglietti que 
visa dar à Lençóis o Ginásio A- 
grícola (aprovado).

4) _  Apresentará oportunamen* 
te, projeto visando criar o M«r- 
cadinfio .municipal de Lençóis.

Só nof resta aplaudir o edil 
em questão, pelos seus oportu
nos projetos que receberam total 
apoio da Camara, que por Sua 
vez, merece os elogies do p«vo 
lençoensê:
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C. A . L.
caiu de pé
Jogando 5.a feira contra a for

te equipe de titulare.s do No
roeste, c C. À. L. foi derrotado 
por 3 a 2. No I.® tempo o glo
rioso esteve «acanhado^ e perdia

por 2 a 0, Ma fase final, na caça, 
marcou o seu l.o gol através E- 
dililic e o Noroeste marcou seu 
3.® tento ficando em 3 a 1 o 
marcador. O C. A. L; equilibrava 
o jogo e Walter marcava um be
lo 2.0 gol. Aí tudo complicou p/ 
o Noroeste, que precisou usar de 
todos os recursos para oão ce
der o empate, j i  que a pressão 
do Glorioso era terrível: Juiz:- 
Jo5o Etzal. EQ U IPES: Noroeste:

Chiquinho, Romualdo, Geraldo e 
Bonfim. Louriv.-l e Britão. Nino, 
Zé Carlos, Renav 1: Sagres c Pli- 
nio. Entraram depois Ilzo, W ag
ner eVirgillo CAL: Romano, Má
rio. Biral, c Helio. Dino e Tuta 
Rato. Ediiio, Walter, Gebara e 
Pedrinho (Orlando). Téc. Milton. 
N. da R. Informamos que o No
roeste é ainda lider INVICTO do 
atual torneio de clubes pequenos’ 
promovido pela F, P, F.

MODERNISSIMO
Alinhador dc Direção ( ” Dc Valeta*’)

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

Ma/s confiança em sua Oficina com. j^linhador de direção
AGÊNCIA FORD Distribuidora de Automóveis Irmãos Carani S-A.

RUA 15 DE N O VEM BRO . 351 - FONES: 91, 118, c 49 - Lençóis Paulista

José S erra lv o  S ob rin h o
Comunica seu nevo eqdereçõ a P̂ ua Çeraido de Sarros n.o 551,

com telefone n.o 69



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

A mais perfeita visão cotidiana do mundo — os mais abaliza-
dos analistas e colunistas — 4 suplementes dominicais: Suple
mento Feminino, Suplemento Infantil, 4 Cantos e pregão Imo-

biliário.

Preço
em 4 parcelas mensais à vista
as. anual cr$. 24.000 22.000

” sem. cr$. 12.000 11.000
” trim, cr$. ó.OOO 6000.

Agente: MAURO CROTTI

Oficina e Loja ̂ BRANDÍ*

A sua disposição para instalações de 
aguà a domicilio

Artigos do ramo

Conheça os nosios preços para verificar as vuntagens
que lhe oferece

Rua Ignacio Anselmo 223 - fone 40

Macatuba de luto, chorou a morte de 
Lidinho e Celso

€  %critorio Zécqico fjonfabü
Í t CEZAROTTI^"

Ru» Cel. osquim A. Martins b .o 701 — Pone 116 — Lençóia PauliiiU 
Centablidade em geral, escritas, aberturas, encerramento», 

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

JARY CEZAROTTl

s ã o  j u s t  a r c i e n t  e

0 ESTADO DE S.RAU1D

Toda Macatuba e circunvizinhança, no ultimo domingo, ficaram co
bertas de dor e luto, quando as 11 horas do dia 24. tomaram co
nhecimento da morte de Lidio Chiari Filho (Lidinho) e Celso Bor
ges de 27 anos. solteiro, da Capitai.

Ambos, no dia sobredito, estavam dorioTietc passando o domin
go, banhando-sc, quando por volta, das 11 horas, Lidinho, talvez 
discuidando-se, fei em direção à um canal do rie que estava nas 
proximidades e submergiu. Seu companheiro, percebendo que não 
sabia nadar direito, foi em socorre de Lidinho, e acabou por perder 
tambera a vida. Lidio Chiari Filho, que possuia 28 anos de idade, ca
sado, era natural de Macatuba e muito conhecido nos meios esporti
vos, quando defendeu as eqUipes da A. A. Macatuba, À. A. Pouso 
Alegre e E. C; São José.

O sepuitamento de ambos, deu se em Macatuba na 2.a feira, às 
11 horas; acompanhados por imensa massa humana que chegou

a lotar litèralmente at dependên
cias da Igreja onde foi celebrada 
a missa de corpo presente.

Na hora do sepuitamento o co
mercio macatubense cerrou suas 
poitas. assim como as escolas 
suspenderam suas aulas. Grande 
numero de amigos e admirado
res doE extintos, vindos de toda 
visiahança de Macatuba, compa
receram também ao féretro. in
clusive bancariüs colegas de Lidi
nho, vieram chorar a.s mortes 
dos infelizes jovens, que. à beira 
da sepultura, o Padre Roberto 
Wanke de Macatuba, sr. Virgí
lio Mcdola e Alberto Paccola, 
este em nome de Lençóis

A.< f̂amilias enlutadas, as con
dolências de O ECO.

n o t o u

Garanta você também seu exemplar d’ 0  E.STAD0 DE S. PAULiO 
■ fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade:

i ^d.-sfA MARIA AIELLO

Deputado Federal 
Dr. Aderville Alegrctti 

que, dentro em breve, esta 
rá em visita a esta cidade.

Assinem O ECO



Fiação e Tecelagem“Fiteco” S A 
Relatono da Diretoria relativo ao exercido

de 1965
Senhores Acionistas

Cumprindo que imposto por lei e pelos estatutos sociais, vem 
a Diretoria submeter à vossa apreciação o Balanço Geral e demons. 
fração da Conta de Lucros e Perdas relativas ao ano findo em 31 
de dezembro de 1965, acompanhados do parecer do Conselho Fis
cal.

A Diretoria fica ao dispor dos senhores acionistas para qualquer 
esclarecimento que se faça necessário.

Aparecida de São Manoel, 15 demarco de 1966.
Attilio Scapin -  Diretor . Presidente
Francisco Àuguslinho Justo - Diretor Vice Presidente.

Balanço geral em 31 de dezembro de 1965 - ativo - imobilizado - ma. 
qumas e instalações Cr$ 35.938.339, Moveis e Utensilios cr$. 
250.635, Motores cr$. 3 3 iO.OUO, Veiculos cr$. 8.500,000 - Total do 
Imobilizado cr$. 47.998 974 - Disponivel - Caixa e Bancos cf$: 
22.753.745 - Realizável . A curto prazo - Materias Primas cr$. 
7.041.523, Fornecedores cr$ 110.876 Total do realizável cr$ 
7,152.399 Contas de Aouração lucros e perdas cr$ 9.240.792 
Contas de Cornoensação - Caução da Diretoria cr$ 40.000 Total 
Geral do Ativo cr$ 87.185.910 - Passivo nlo Exigivel - Capital 
cr$. 80 600,000 íixigivel . a curto prazo - Fornecedores, cr$ 
7.145,910- Contas de Compensação Ações caucionadas cr$ 40.000 
Total Geral rio Passjvo cr$ 87.185 910. - aa) Attilio Scapin — Dire
tor—Presidente. Francisco Augustinho Justo — Diretor - vice Pre
sidente, Herminio Jacon - Contabili ta Reg. C. R. C. Sp. n. 24 481 
Demonstração da Conta de Lucros e perdas em 31 • 12-1965. De- 
bito - juros diversos cr$ 6.033, Despesas Gerais do Exerciciocr$ 
9.264.835 Total Geral do Debito - cr$ g.270.868 Credito - Juros 
recebidos cr$ 366, Descontos (Jbtidos cr$ 29,710, Ptejuizo verifica 
do neste exercício cr$, 9.240.792 Total geral do credito cr$ 9,270.868 
aa) Attilio Scapin - Diretor Presidente, Francisco Augustinho Jus
to • Diretor Vice presidente, Herminio jacon - Contabilista Reg; C. 
R. C. n.o 24.481 - Sp. Parecer do Conselho Fiscal - Os abaixo as
sinados, membros do conselho fiscal da Fiação e Tecelagem <Fitêco> 
S/A, tendo procedido ao exame dos livros, documentos de contabi
lidade, Balanço e contas da mencionada Sociedade, referente ao a- 
no findo em 31 de Dezembro de 1965, e, encontrando tudo na de
vida ordem e exatidão, são de parecer que sejam aprovada* as refe
ridas contas, assim; como todos os atos e propostas da diretoria, 
-aparecida de São Manoel, 15 de março de 1966. aa) Procopio de 
Oliveira Lima, Emilio Pclegrin, Waldemar Pacifico Oliveira.

E d ital
O Dr. Arnaldo Hecht Juiz de Direito da Comarca de 
Lençóis Paulista, etc,

FAZ SABER ao réu ALBERTO SILVA, brasileiro, casado, com 35 
anos, nascido dia i8/õ/l930. filho Joaquim Ferreira Silva e de Flo- 
ripes da Silva, que a Justiça Publica lhe move um processo crime 
como incurso no artigo 155, § 4 o, II e II, duas vezez, em con
curso material (arf. 51 do C. P.) com a agravante do art. 44. 1', le. 
tra «g>, ea do art. 176. uma vez, em mesmo concurso com as figu- 
delituosas acima capituladas, todos do Codigo Penal por haver, a- 
busando da confiança que inspirara, mediante fraude e destreza, com 
o uso de chave falça, penetrando nos quartos do «Lençóis H tel> 
onde se hospedavam Mario Roberto Atanásio e Dârcy Carvalho de 
Lima, e subtraído para si, do l.oum Radio portátil «Sharp» e um 
barbeador elétrico «Remington» e do 2.o um par de sapatos, E, estan 
do o reu em lugar incerto e não sabido é expedido o presente e- 
dital, como prazo de 15 dias, através do qual fica o mesmo citado 
para todos cs termos do processó, bem pomo de que para ser in- 
teiiogado, foi designado o dia I5 de maio pf, às 13,00 horas, no fo- 
lume Sala das audiências do Comarca. Lençóis Panlista, 2 de abri- 
de 1966- Eu, Onilaude S. Basso escrevente autorizado fiz daf. e su- 
screvi.

O Juiz de Direito — Arnaldo Hecht

Despedida
Tendo deixado a Agencia de Estatística para assumir outro car

go público e na impossibilidade de despedir-me pesaoalmente de 
todos os meus amigos, aproveito as paginas deste prestigioso jornal 
para faze-lo.

Desejo também deixar patente o meu sincero agradecimento às 
autoridades, aos funcionários públicos, ás empresas, à imprensa, ao 
radio e ao povo lençoense pelo apoio que emprestaram à função 
que acabo de deixar

Coloco-me à disposição de todos na Exatoria Federal em Bauru, 
onde terei exercício.

Lençóis Paulista, março de 1966 
' Sérgio Antonio Azevedo

A  T E N  Ç A  O  Srs. Proprietários de Gelãdeirãt

Brevemente em Lençóis Pta; scrâ montada uma sessão completa para consertos de
Geladeiras

FA B R IC A  DE M O V E iS  M O R E T T O
-------  J O S €  j y f Õ ^ € C Ü O  -------

Tudo em madeira que Voce precisa para sua casa
L ân h as, C á ib ro s , R ip ;:* , T d b u a s , Forrorf, T a c o s , B a ts n to 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 ran d es v a n ta g e n s  e m  pregos.

£studci*fie p la n o s  su a v e s  de p o g a m e n to s
Avenida 9 de Julho 716 — Fones 113 e 2113 — Cx. Postal. 357 — Lençóis Paulista

F â r m a c I a S a O  J O S É
Farmácia SAO JO SÉ  de Manoel Lopes, Atende n noite c a domicilio

C olossal estoque de m e rca d o ria s  do R am o !
Farmacia São José, Sua Farmacit A Drogaria de Lençóis Paulista



RVÂBEL

Nas medidas 
68 X 1,88 e 
78 X 1.83

t/u ito  confortável! Molejo "Fabnc Link" e acol- 
cticaáo superTacíc! F ci'irT-.a de guardarI Basta 
dobra h  senn tirar c rcicirão i F< ch rda tern 21 cm. 
de l3'gur I Fác.l d  ̂ I arrsportari Lquipada com pe
quenas r,;idon .s p tí-  s- r ir-ir-.spoilada fácilmen- 
Ic l Cabe tarnbem no p -lU-m lias ^eum automóvell

A  venda na 

CA SA  DE M O V EIS  

M O RETTO

Preferida pelos que sabem
e s c d h k T

Ru» 15 de novembro 798. Fone 106

B O A  M U S I C A
alegrato na musica de uma terra abençoada do sol 
aJegrate oa beleza dc um povo que ama as coisas 

vivas
alegrate i(a 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 F>iscoteca Caçula da Cidade
Rua 15 de Novembro 682 — Fone 15

S rs. la v ra d o re s
Necessitando dc Elementos bímples para sua lavoura tais como:

Sulfato ds amônio 

Cloreto de Potássio 

Superfosfato 

Escorias de tomas 

Procure o agente nesta cidade Sr.

JARYCEZAROTI
Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

Jlgenie de Seguros
da Sul Jimerica

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

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

Impressos em Çera!
tSipografia õ  ■6C0

Indicador Proíissiona!

Médicos

Dr. João Paccola Primo
I

Médico — Operador — Partek-o
Do Departamento da criança

Carteira do Conselho Regional de Medicina a.* 7021
Lençóis Paulista — Caixa Postal, 38 —

Dr. Antonio Tedesco

M E D I C O  -

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

PARTOS
' Fone 61

Ur. Luiz Gonzaga Ri to Moreira
CRF.MESP 7.976

Clinica de Crianças e Adultos
__ PARTOS —

ROA ANITA GARIBALDI, 35 - Lençóis Paulista

Dentistas

L)r. Reinaldo Lelis Luminatti
CIRURGIÃO DENTISTA

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

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

Fone 63 — Lençóis___ ^lista

Dr. Lidio Luiz Bosi
CIRURGIÃO DENTISTA -

RAIO X

Atrnde-se com hora marcada 
CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim Gabriel, n.o 298
RESIDÊNCIA: Fone 82 — — Lençóis Paulista



Casa ‘LEBER*
C asa dos p resen tes, con su lte  seus preços

Lençóis Paulista

BAB DO ZICO
O mais moderno em Lençóis Paulista

M
Ó
V
E
1
S

Chegou sua vez
com

14.500 m ensais

você pode comprar um belissir^o 

conjunto estofado

G
U
I
D
O

M OVEIS GUIDO o endereço da sua economia

Você encontrará na

A l í a i a  ta ria 
Ci cco  n e

de 0 1 i .VAN'NIN'0
LICCONE 

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

com vantagens de paga
mentos e preços

Peças "Singer” legitimas, cancerto 
garantido

LBNÇOlS PTA.



€diial de leilão
O Doutor ARNALDO HECHT, Juiz de Direito da comarca de 

Lençoii Paulista, Estado de São Paulo na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que no dia 4 de maio pf. às 15 horas, à porta 
do edificio do Fórum desta comarca, situado à rua 7 de setembro. 
n.5> 247. o Oficial de Justiça que estiver servindo de porteiro dos 
auditórios levará a publico leilão, os seguintes bens vagos, arreca
dados em decorrência do falecimento de Severinc Poscidônio de Si
queira. avaliados em Cr$. 23.750 (vinte e tres mil, setecentos c cin
quenta cruzeiros,): 1 - uma carteira de material plástico, 2 - Dois
•culos escuros, tipo «RayJBan». 3 - uma caneta tinteiro, marca «No- 
bei», velha, 4 uma aliança domada. 5- um paletó de casemira. ti' 
po esporte, nova. 6- um paletó de linho, azul marinho em bom es' 
tado, 7- um blusão dc coro, em bom estado, 8- uma camisa azul 
dara, de cambraia de algodão. Q- uma camisa azul. de tricoline, 
remendada, 10 uma camisa de tricolini. nova; cor beije, 11 urna ca 
misa esporte marrom, cm bom estado. 12 uma camisa de flanela, 
xadrez, velha. 13 uma calça de linho, azul marinho, cm bom estado 
14 uma calça de linho, azul claro sem uso, 15 uma calça de brim, 
tipo rancheira, cor azul, l6 duas sacolas em péssimo estador 17 
um par de calçados tipo «Kets», novo. de pouco uso. 18 um cache 
col verde, usado, 19 uma Biblia Sagrada, 20 dois vidros dc perfume 
marcas «Glostora» e «Tabu», usados 21 um aparelho de barbear, 
usado, 22 um cabide. 23 um pandeiro usado, 24 um espelho. 25 
um agulheiro, 26 uma lima «carborundum», 27 um cinto para calça, 
de borracha. 28 duas escovas de dentes usadas, e um tubo de par
ta. 29 um canivete, usado, marca «corneta», 30 Uma calça azul ma
rinho velha e uma camisa «bordeux.» e 31 uma mala de papelão 
velha. E para que chegue ao conhecimento de todos c para que nin
guém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, tendo 
em vista o artigo 565 do Codigo dc Proceiso Civil, que vai publi
cado e afixado na forma da Lei. Lençóis Paulista, 23 de fevereiro 
de 1966. En, Onílande S. Basso, escrevente autorizado fiz dat. e 
subscreví.

O Jui» de Direito — Arnaldo Hecht

E d i t a i s  d e  P r o c l a m a s
Wilson de Moraes Rosa, Oficial do registro civil das Pessoas Na

turais deste distrito, município c comarca de Lençóis Paulista, Estado 
São Paulo, etc.
FAZ SABER que pretendem se casar:

c

Oswaldo Argentino com dona Maria l.eonice Belei, ele com a pro
fissão de metalúrgico, estado civil solteiro, com 26 anos de idade 
nascido em Alfredo Guedes Estado de São Paulo, aos 7 de dezem
bro de lQ3g, filho de Lourenço Argentino c de Humberta Placca, 
domiciliado ê residente neste distrito; Ela com a profissão dc pren
das domesticas, estado civil solteira, com 22 anos de idade, nascida 
neste distrito Kstado de São •̂ aulo, aos l;Ode Janeiro de 1944, filha 
de Abílio Belei e de Aparecida Lexandrina Ordonhês, domiciliada e 
residente neste distrito.

Apre.sentaram os documentos 1 2 a 4.

Acilon Furtado dc Lacerda com dona Lourdes Francisca Leite ele 
com a profissão de lavrador estado civil solteiro, com 2l anos de 
idade, nascido em Piancó. Estado dc Paraíba, aos 7 de Julho dc 
1944, filho de Antenio Furtado de Lacerda, domiciliado e residente 
neste distrito, Ela cora a profissão de prendas domesticas, estada 
civil solteira com 22 anos de idade, nascida em Borebi, Estado de 
São Paulo, aos 5 de Janeiro dê 1944, filha de Mario Francisco Leite 
e de L azara Francisca Leite, domiciliada e residente neste distrito 

Apre.sentaram os documentes 1 2 a 4.

Abílio Albertini com dona Maria Elena de Azevedo ele com a pro
fissão de lavrador estado civil solteiro com 21 anos dc idade, nasci
do em Macatuba, Estado de São Paulo, aos 4 de Novembro dc 
1944, filho de Antonio Albertini c de Olímpia Marosi. domiciliado e 
residente neste distrito; Ela com a profissão de prendas domesticas 
estado civil solteira com 15 anos de idade, nascida cm Bo.rebi Esta
do de Sáo Paulo, aos 17 de ou’ubro dc 1950, filha de Manoel Go
mes de Azevedo e de Maria Aparecida de Jesus, domiciliada e resi
dente neste distrito.

Apresentaram os documentos 1 2 3 c 4

nos de idade, nascido em Jaboticabal. Estado de São Paulo, aos 3 
de julho de 1946, filho de Mario Benelli e de Mari.* das üoreS Dan 
tas Beaellt domiciliado e residente neste distrito, Ela coma profissão 
de costureira, estado civil solteira, com 17 anos de idade, nascida 
neste distrito Estado de São Paulo, aos 27 dc setembro de 1948, fi
lha de Nelo Breda e de Angélica Ponsoni, domiciliada c reiidente 
neste distrito.

Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4.

Edital de Proclamas recebido do Cartorío de Dois Córregos.
Antonio Pedro Capuzzi, Oficial do regi.otro civil das pessoas natu

rais deste distrito município e Comarca de Dois Corregos, Estado 
de São Paulo etc.

Faz Sabe." que pretendem se casar:
Antonio Vaz com dona lima Abrantes ele com a profissão de co

merciante. estado civil solteiro, com 2l anos de idade, nascido em 
Pederneiras Estado ds São Paulo, ao 25 de setembro de 1944, filho 
de Sebastião V aze de Olivia Istanislau, domiciliado e residente em 

'Lençóis Paulista, deste Estado; Fia com a profissão de 
mestiças, estado civil solteira cora I9 anos de idade 
Galia. Estado de São Paulo, aos 14 da Abril de lg47. 
tonio Pinto A.brantes, c de Maria Lanza Abrantes, domiciliada c re
sidente nesta cidade.

Apresentáramos documentos 1 2 3 e 4.
E para que chegue ao conhecimento todos, lavrou-se o peesente 

edital para ser publicado na imprensa local e de Lençóis Paulista. 
Dois Corregos. 6 dc Abril de 1966

Lençóis Paulista II de Abril de 1966, -

O Oficial do Registro civil
Wilson de Moraes Rosa

prendas do- 
nascida cm 
filha dc An-

A  Igreja e nós
Pc. Luiz Baldini

O Concilio Ecuaaenico Vatíaano II foi em tudo o maioi da 
historia. Agora chegou a hora da aplicação dos ensinamentos 
do Concilio. Todos os cristãos devem entrar neste ritmo de pro
funda renovação da igreja. Para isto cnecessário conhecer os 
documentos cOssiliares. Dentre esses docamentos, convem salien 
tar três: a Constituição Dogmática Luzdos Povo?, sobre a igre' 
ja - a Constituição Pastoral Alegria e Esperança, sobre a igre
ja do raundo de hoje - e o Decreto sobre o Apostolado dos 
Leigos.

A Luz dos Povos, sem duvida o documento ha*t do Concilio, 
dá uma marfvilhosa visão da Igreja, Nós somos o povo de Deus, 
< 0  estado deste Povo é o da dignidade e da liberdade dos fi
lhos dc Deus, èm cujos corações habita o Espirito Santo como 
num templo: Sua lei é o mandamento novo dc amar como « 
próprio Cristo nos amou».

A Constituição Pastoral Alegria e Esperança traz uma Jnz 
■ova para os problemas do mundo de hoje. «Proclamando a 
vocação altíssima de homem c afirmando existir nele uma se
mente divina, o Sacrossanto Concilio oferece ao gênero huma
no a colaboração sincera da Igreja pura o estabelecimente 
daquela fraternidade univer»al que corresponde a esta voca- 
çio».

O decreto sobre o Apostolado dos Leigos nos mostra a imen
sa tarefa dos leigos na construção do mundo temporal,

Portanío é necessário conhecer os documentos do Concilio. 
É preciso le-los < estuda-los e aplica-los ema/ vida, Muitos pe« 
«am due são catolico quando rezam o terço, fazem a novena, a- 
sistem a missa. Outros acham que só os padres o religiosos po
dem ser santos. Nada disso. Todos, solteiros e casados precisam 
iluminar sua vida pela graça do Batismo; os padres, os pais 
e mães de família, tadas as atividades profissionais, culturais e 
politicas. Pois. diz o Concilio, «todos os cristãos de qualquer con
dição ou estado são ehanados pelo Senhor, cada um por seu 
caminho, á perfeição da santidade pela qual è perfeito o proprio 
Pai». Não basta fazer atos religiosos, é preciso que a vida seya 
santa:

Festas de Santo Antonio

Marionaido Leonel Dantas Benelli com dona Luzia Tereza Breda 
êle cem a profissão de cometeiario, «stad* civil solteiro com 19 a

A ^ 1vem ai !



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

AV. 25 DE jANElRO, 258, — FONE 165

Especialistas em reenrolamento de Mo 
tores. Transformadores Geradores

Atenção Proprietários de Veiculos
—- —V,---  ' —------- mi-::rr=r:=rr:---- E ---- -

Temos a s /  disposição um especialista cm 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 qualquér negocio, consultem 
nossos preços, sem compromisso

A o  $cntar-se 

Mesa

Exija este fino Aperitivo

C H O R O R O

Pedidos: Fone 144
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Farmácia Coração de Jesus •
---------«  .................... .................................... “ --

Décio C elso  C á m p a n a ri  L td a .

F o n e  —  10
RUA 15 DE NOVEMBRO 675 LENÇÓIS PAULISTA

Dia e N oite á  serviço de nua S au d e

Banco Indústria e Comércio de Santa

Catarina S/A

MATRIZ ^  ITAJAÍ (SC). -  FUNDADO EM l935 

CAPITAL E RESERVAS — CR 10.554.544.284

V  >

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 Cooperativa a mais popular.

Lá eu compro todo dia...

Boas mercadorias... Prá minha familia

Seja voce também, associado da Coopèrativa de Consumo de 

Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

Eletro Técnica Lençóis

M iguel C o sta  & C ia.
J{ua Í5 de Jiovembro ^55

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

materiais elétricos.

fone ôô Sençó/s Pta.



in a u g u ra d o  o B an co  

A g ro -P ecu ário  de Cam po  

G ran d e S-A

Dia 23 do corrente, às II ho- 
ras, o Banco Agro-Pecuário de 
Campo Grande S/A inaugurou 
sua Pilial nesta cidade, à rua 15 
de Novembro n.o 624

Ao ato, que caracterizou numa 
festa toda particular para nossa 
cidade, estiveram presentes di
retores do "Banagro”, Autorida
des Municipais, Estaduais Fede. 
rais, Senhorâs. Bancarios. repre
sentante do nosso comercio, in
dustria. lavoura, imprensa e pes
soas do nosso ecol social.

Procedida a ^enção das insta
lações pelo Rv-vmo. Pe. Luiz 
Baldini e desatada a fita simbo' 
lica pelo sr. prefeito Dr. Paulò 
Zilio, foi proporcionada a visita- 
ç3d publica a nova Agencia do 
cBanagro»

Depois usaram da palavra, o 
Dr. Paulo Zillo. Prefeito Muni- 
pal e o Dr. Maximiano Gonçal. 
ves. Diretor Gerente do Banco;

Em seguida foi oferecido so- 
boroso coquetel aos piesentes.

No Lençois Hotel, o Diretor 
do «Banagro» mandou preparlau 
to almoço, tomando parte auto- 
loridades e pessoas especialmen
te convidadas;

Assim sendo, atualmente, Len
çóis Paulista conta cem mais 
uma importante Agencia bancaria

P la n tã o  de 
F a r m á c i a s :
E d il etstudard nd  
e d m a r a

Temos conhecimento que, 
dentro em pouco, um edil 
de nossa cidade apresenta
rá projeto à câmara, com 
o objetivo de se estabelecer 
em Leuçois Paulista, o sis
tema de plantao das Farma- 
cias. Conforme apuramos 
a maioria dos responsáveis 
petas nossas Farmacias já 
estão de acordo, só restan
do a apresentação e apro
vação do projeto perante 
a Camara Assim aprovado 
esse projeto, depois de se 
tornar lei, só virá trazer be- 
neficios à nossa população 
medida essa que Lençois 
necessitava há muito tempo.

O ECO estara a disposi
ção das Farmacias, pára a- 
nunciar GRATUITAMEN- 
TE, qual a que estara de 
plantão no] domingo.

‘3)eparfamer]fo de j^ss is te rjda  ao

Cooperativisme

Inaugurado o novo prédio 

da Cooperativa de Lençóis 

Paulista e suas modernas

instalaçoes
Sexta-feira, às nove horas, foi inaugurado o novo prédio da Coop; 

de Lençois Pta. e suas modernas instalações, à Av, 25 de Janeiro.
Os atos inaugurais revestiram-se de acontecimentos inéditos na 

historia de nosso comercio.
Estiveram presentes à fest* inalgural, o Dr. Geraldo I’eixoto, ge 

rente do Banco Regional de Créditos as Cooperativas; Dr. Frede
rico Barreto da Agencia do Banco de São Paulo; o Diretor da fir- 
Caixa Registradora Nacional; autoridades da cidade, numeroso po
vo e cooperados.

Aatrs de tudo, useu da palavra o Dr. Geraldo Peixoto, fazendo 
referencia ao alegre acrotecimeate e da marcha do Cooperativismo 
no Brasil, desatando; em seguida; a fita simbólica.

Procedida a Benção pelo Pe. Luiz Baldini, as dependenefas do 
estabelecimento foram franqueadas a visitação publica.

Assumindo a direção da mesa receptora, o prof. Mario Paccola 
passou a palavra ao atual presidente da Cooperativa, Dr; Leny 
Pereira Sant'Ana. que historiou a fundação e desenvolvimento da
quela organização, enaJtecendo os nomes de seus idealisadorei e 
fundadores, princípalmente o da figura do prof. Waldemar Pa
cifico de Oliveira, ex-presidente.

Segutu-se depois, com a palavra o prof. Waldemar Pacifico, que 
também, fez alusão à vida da Cooperativa, destacando o auxilio 
monetário que obteve dos Banco» locais do Banco de créditos à 
Cooperativas è Prefeitura.

Encerrando, discursou, o sr. Prefeito Dr. ^aulo Zillo. congratu
lando-se e destacando o sucesso conquistado pela Cooperativa.

Foram postos em relevo também, o nome do sr. Aldo Trcccnli, 
José Prado, Dr. Flzo T. Garbinp, Horacio Moretto, prof. Nelson Bro- 
lo e «utros. quanto à sua cooperação, no sentido de engrandecer 
aquele super-mercado lençoense.

A diretoria da Coop. ofereceu aos presentes saboroao coquetel
A nossa reportagem registrou, ainda a presença de pessoas de 

Botucatu, São Manoel, Macatubac Agudos.

C h u te na C anela’
Portaria do Diretor Técn eo

Considerando, o que foi apurado cm inspeção promovfda na Coo' 
perativa, dos Plantadores de Cana da Zona de Lençois Paulista, com 
com sede na cidade de Lençóis Paulista.

Considerando, que o pedido de demissão coletiva apresentado pe
los membros do Cons; de Administração implica em descontinuidade 
para as operações sociais.

Considerando, o disposto no art. 4.o, § l.o, do decreto Lei n. 6.980 
de 19 de março de 1941:

Resolve, no uso das a^ribaições que lhe confere aquele dispositi
vo:

Artigo I. — Determinar a intervenção, "ad referendum’’ do De
partamento do Cooperativismo dó Instituto Nacional de DesenvoD 
víasento Agrário do Miais erio da Agricultura, na Cooperativa dos 
Plantadores de cana da Z na de Lençois Pauli.-ta. designando inter* 
ventos o Senhor Luiz Lucio Pacctla,

Artigo 2,0 —Durante o periodo da intervenção, que terá duração 
de 180 dias, praticará o interventor todos os atos de administração 
nos termos das legislação em vigor.

Trai i cr  o do Diário Oficial do Estado 26/4/66.J

-Por Rimedem-

Hoje, dia l.o de maio, é dia dos famoSos discursos, que tem sem 
pre aquele comccinho: «Trabalhadores do Brasil».

— Na corrida áe bicicletas, o Afonso autorizou aos ciclistas 
correrem sem a «chapinha» do veiculo, que, ele «garantia tudo»!
— Ué! Porque? ^
— Porque o Afonso tem «PLACCAs»!

Em comemoração ao dia do TRABALHO, hoje a data é dupla; 
Feriado c domingo!

Afinal, quem lançou a moda dos cabeludos — Os «Beatles», e Ro
berto Carlos ou o Janio ?



C o m e m o r a d o  com
entusiasm o o 1 0 3 . O

Aniversário de fundação
No dia 2S do mê* paxsado. Lençóis Paulista festejou o xeu 108 

aniversário de fundação, que muito lhe diz respeito da sua 
tradição histórica. Comissão e autoridades movimentaram'Se 

no sentido de que tudo corresse a contento e assim aconteceu.
Na vespera dia 27. na Concha Acústica a Banda do 4.o B. C. de 

Bauru, ricamente uniformisada, executou doze números de leu vasto 
repertório. Grande massa popular se fez presente.

Dia 28, apos o hasteamento dos Pendões Nacional e Paulista, alu> 
nos das nossas escolas e colégios, desfilaram garbosamcntc pela 
principais ruas da cidade, ostentando dísticos e galhardetes 
alusivos á data tendo o teu ponto alto, os dois carros ale
góricos, ricamente enfeitados: “Branca de Neve e Sete Anões, enfei
tado pele 2.0 Grupo Escolar, e o Progresso de Lençóis brilhando 
no Coração do Território Paulista, adornado pelo Curso Primano 
Anexo. As aatoiidades assistiram ao desfile no palanque adredemen
te instalado defronte ao U.T.C.

Encerrada a parte cívica, teve lugar a prova ciclístíca, num per
curso de 10 mil metros, sendo inscritos 30 atletas, mas tomando par
te somente dez.

A prova findou com o seguinte resultado: !.• — José Fernando
da Silva; 2,® — Juraci Cacita; 3.o — Antonio Mu(o;
4.0 — Alberto dos Santos; 5.o —• José Braz; 6 o — Ro-
mildo B. de OLveira; 7.o — •Lezaro Lourenço Silva

À tarde, no Estádio Archangelo Brega, dois prelios foram dispu

tados. A preliminar entre os tradicionais rivais Alfredo Guedes x Bo- 
rebi, cetejo pelo Troféu “Prefeito Municipal”, havendo o empate de 
1 a 1 no decurso dos tempos regulamentares. m

Dada a hora adiantada, decidiu se o desempate por penalidades, 
cabendo a Alfredo Guedes o triunfo.

A parte esportiva teve cono ponto alto o prelio entre o C. A; L. 
c E. C. Noroeste, de Bauru — saindo vencedor o visitante por 3 ■ 2.

Antes do início da partida, houve troca das saudações protocola
res. O pontapé inicial foi dado pelo sr. Prefeito Municipal, Dr. Paulo 
Zíllo.

Os comentários o que fôra a contenda, ficarão para outra oportu
nidade.

A arbitragem esteve a cargo do afamado João Etzcl Filho, da 
F.P.F. que veio n convite do sr, Hugo Tarani.

À noite, as festividades tiveram o teu encerramento, cem a entre
ga dos prêmios aos competidores da prova ciciistica e com o anima
díssimo e espetacular shew, proporcíodando por afamados artis 
tas da TV . Paulista. I

Assim, Lençóis Paulista comemorou o seu 108 aniversário de fun
dação. graças ao esforço da Comissão Organizadora, Prefeitura, 
Autoridadei e demais pessoas que .‘ e empenharam para o grande 
exito. ^

A Corporação Musical desta cidade tambem proporcionou o seu 
costumeiro concurso.

Participâção
Participamos aos nossos leitores que a missa de sexta feira, dia 

6 de maio, às 19 horas, será celebrada por D. Henrique G. Trinda* 
de. Arcebispo da Diocese.

As 20 horae S. Excía. Revma, fará conferência sobre as mães 
no Rotary Club.

Nascimento

V O L IB O L :-

No dia 26 do mês passado, o sr. Lourival Paccola e sua exma. 
esposa dona Cleube Frezza Paccola tiveram seu lar cm festa, com 
o advento do seu primogênito, que na pia batismal, recebeu o nome 
de Evaldo Luiz.

Seiam e yíssinenj 0  ‘€co

Lençóis Finalista

j^!s equipes de Volibol local joga
ram ontem erri /̂c>. Jindré, nos fi
nais do Estadual.
J)ia 7, a disputa final do titulo en
tre Sençôis x  f̂ andi (masc. e ferq.) 
será aqui. Jivantes para a vitória 
final



íiO C I A I S

í azem anos

Hoje — Maria de Lourdes Cic- 
cone, ar. Argemiro PaccoJa, ir. 
Carlos Alberto Paccola, ir. Vir* 
gilie Aiello, sta. Elaia Lorenzetti, 
Erasmo Waldir Paccola.

Dia 2 — sra. Marilia Sosi Ven- 
dramiai, esposa do Dr. Rubens 
Vendramini. residente em Marilia: 
sra. E|za Radichi, sra. MafalHa 
Bosi Capoani. esposa do sr, Hiler 
Capoani; sra. Leonilda A. fone- 
glian. j v. Ângelo PetenazziJunior

Üia 3 — sra. Angélica P. Capoa* 
aí, esposa do sr. Silvio Capoani 
sr, Alaií O. Paschoarelli; jovem 
Sétimo Frezza.

/
Dia 4 — sr. Ar mando Baptistcl' 
la. sr. M aríno de Santis, sta. Lu- 
cy Clary Paccola, sr. Francisco 
Radichi, jovem Gtrvasie Pacco
la residente em Lins; ar, Ameri- 
eo Conegliaa Junior, sr. Nilzo 
Capelari, ara. Alaide C, Mo- 
retto, esposa do sr. Horacío Mo- 
rctto.

Dia 6 -  Joana Antonia Paccola.

Dia 7 — Dr. Lidio Luiz Bosî  
sra, Assunta Ciccone.

DimtÃr

Alexandre Chitto □ E C D Redator—Chefe

Hernilnio Jacen

Ano X X IX ençóis Pta í de àvliio de í96ó N.o 1453

Enlace 
M atrimonid

No d ia 14 do corrente,'' Tàs 
17,30 horas, na Igreja Matriz de 
Lençóis Paulista, realizar-se á o 
Enlace Matrimonial do sr. Pedro 
Prandini, Filho do casal Luiz 
Prandini. cora a sta. Zilda Franca 
ti. filha do catai Antonio Fraa- 
catti,

C urso em  
S. M anuel

Alunos do 3.0 ano Normal e 
aperfeiçoamento do C. E, E. N. 
<Vírgílíe Capoani». estiveram em 
São Manuel de 18 a 23, a fim 
de se especializarem em varias 
naaterías que se relacionam ao 
magistério.

A caravana lençoense que a-
companhou a prof.a Maria Beve 
Coneglian, foi amavelmente rece
bida na vizinha cidade, a qual, 
por intermedie desta folha, exter
na seus profundos e sinceros a- 
gradecímentos aos sãomanuelen- 
ses.

D r. João

P accola

P rim o

No dia 6 do corrente, anlvcrsaría o Dr. João Paccola Pri
me, ilustre medico e que. entre nós gosa de elevado concei- 
to, não lõ quanto aos seus méritos profissionais, mas tam
bém aos seus predicados de pessoa integra e despreen 
dida em relação ao proximo.

Ao Dr. joãó Paccola Primo,'nossas felicitações antecipadas-

Posto Esso São Cristóvão
Apresenta o novo Mapa Turístico

Centro Sul do Brasil

Indispensável aos M otoristas

Rua 15 de Novembro, 782 Nesta


