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“ Lençóis M acatu ba ** 
pronta dentro de 1 mês
Dia ddf Mães

Pt. Luiz Baldini

Você já viu casa sem coziaha? 
Tem que ter. “A gente não esque
ce do fogão de lenha, a comida 
t/ mais goitoe porisso ao lado do 
fogão a gás. está o fogão a lenha. 
Mas outro dia eu vi uma casa, 
sem fogão, e perguntei onde es
tava a cozinha. Só havia um fo- 
gareiro de querosene. A dona da 
casa ajeitou os cabelos da meni
na, foi ver o nenê que estava 
chorando e re.spondeu;

— "Tem sim”. Viu que ainda 
não dava para entender e expli
cou: "nós moramos neste.- dois 
cômodos, mas aqui não podemos 
cozinhar para não estragar a pa-
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rede.
Era isso mesmo. Ft^gão só la 

fora. Ao rclento E a chuva vi' 
nha chegando. Era hora de fa
zer a janta. As duas meninas pa
raram de chorar. E aquela se
nhora continuou:
— « É duro, padre, mas graças 
a Deus a gente dá um jeito.^

É assim mesmo. Muitos tem 
que dar um jeito. Eles se arru
mam, Se viram. Fazem malabaris
mos. Juntam coragem c mágica 
e vão vivendo.

O dia das Mães é um dia mui
to bonito, Mas essas mães não 
podem dar a seus filhos uma ali
mentação de gente, uma higiene

de pessoas humanas, não podem 
dar a seus filhos uma educação 
ao menos básica.

E voce ja pensou que elas co
mo todas as mães, tem o direito 
de serem felizes?

Quem vai dar o presente do 
dia das mães pare elas ?

M O DERN ISSIM O
Alinhador de 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

Jyíafs confiança em sua Oficina com yUinhador de 2)ireçõo
AGÊNCIA FO R D  Distribuidora de Automóveis Irmãos Carani S*A

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

José Serralvo Sobrinho
Comunica seu novo eqdereço a Ĵ ua Çeraldo de Barros n.o 551,

com telefone n.o 69



ELETRO M O D E L O

Minetto, Pereira & Cia.
AV. 25 DE lANElRO, 258. — FONE 165

Especialistas em reenrolamento de Mo 
tores. Transformadores Geradores

Atenção Proprietários de Veiculos
~ —^  ---------  ' = -  - —

Temos a s / disposiçSo um especialista fm rcenro 
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 qualquèr negocio, consultem 
nossos preços, sem compromisso

A o  $entar-tc a 

Mesa

Exija este fino Aperitivo

C H O R O R Ô

Pedidos Fone 144
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EIctro Técnica Lengóis

Miguel Costa & Cia.
J{ua 15 'de Jiovembro íí-55

Farmácia Coração de Jesus

-------- ----- U tê ----- ------ ----- -

Décio C elao  C ã m p a n a ri  L td a .

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

Oia e Noite á  serviço de s u a  S au d e

Banco Indústria e Comércio de Santa

Catarina S/A

MATRIZ - -  ITAJAÍ (SQ. -  FUNDADO EM 1935 

CAPITAL a  RESERVAS — CR. 16.554.544,28-»

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

Televisores, maquinas dc lavar, re

frigeradores, maquinas de costura, 

fogões e completo sortimento de 

materiais elétricos.

fone 88 Sençóis Pta.



Edital de intimação do réu Silvino Macedo da 
Silva * prazo 60 dias

de Cicero Lopes da Silva e de Francisca Olivia da Conceição, domi. 
ciliada e residente neste distrito.

Apresentaram os documentos 1, 2 e 4.

O Doutor ARNALDO HECHT, Juiz de Direito, desta cidade e
comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, 
lei, etc.

na f̂orma da

FAZ SABER que por este Juizo e Cartorio do 2.o Oficio, trâmita 
os têrmos de um processo crime, movido pela Justiça Publica con
tra SiLVíNO MACEDO DA SIlVA, solteiro, lavrador, com 19 anos 
de idade, natural de Bomfim - Bahia, filho de José Joaquim Santana 
e de Romana Macedo da Silva, residente atualmente em lugâr incer
to e não sabido, denunciado como incurso nas penas do ait. 215 § 
Único do C Penal No decorrer do processo foi êle condenado por 
sentença de 15 de Abril corrente, a cumprir a pena de 2 - (dois) a- 
nos de reclusão, custas processuais, e taxa penitenciaria de Cr$100; 
tendo sido pela mesma sentença concedido ao réu a suspensão con
dicional da pena pelo prazo de 3 (treis) anos «Sursis», E constando 
dôs autos que o réu se encontrà em lugar incerto e nãó Sabido, 
expediu-se o presente edital, pelo qual INTIMA-O da sentença 
condenatoria acirna referida, do prazo de cinco ( 5 ) dias para o
recurso de apelação e da designação da audiência admonitória pa
ra o dia 17de Junho dô corrente ano, ás 13 horas. Lençóis Paulis
ta, aosjvinte e seis de abril de mil novecentos e sessenta e seis, Eu, 
Ernesto Cordeiro, Escrivão, datilografei e subscrevi.

O juiz de Direito — Dr. Arnaldo Hecbet

Editais de Proclamas
Wilson de Moraes Rosa, Oficial do Registro civil das pessoas na

turais deste distrito município e comarca de Lençóis Paulista. Es
tado de São Paulo, etc,

FAZ SABER que pretendem se casar:
Aparecido Ribeiro com dona Darci de Oliveira Souza Ele com 

o profissão de motorista, estado civil solteiro, com 19 anos de ida
de, nascido em Pratânia, Estado de São Paulo, aos 28 de Junho de 
1946, filho de José Avelino Ribeiro e de Nair Ferreira, domiciliado 
e residente neste distrito; Ela com a profissão de prendas domesti
cas, estado civil solteira, com 18 anos de idade, nascida em Pratânia, 
Estado deSão Paulo aos 22 de fevereiro de l948,filha de Mario 
de Oliveira Souza e de Pedra Rosa ^e Souza, domiciliada e resi
dente neste distrito.

Apresentaram os documentos n.es;i. 2, 3, e 4.

Leonildo de Olivei a com dona Tereza Pereira ele com a profis
são de lavrador, estado civil solteiro, com 24 anos de idade, nasci
do em Macatuba, Estado de São Paulo, aos 3 de fevereiro de 1942, 
filho de Jose de Oliveira e de Adelia Barbe, domiciliado e residen 
te neste distrito,- Ela com a profissão de prendas domesticas, estado 
ctvil solteira, com 19 anos de idade, nascida em Urandi, Estado de 
Bahia, aos 2l de setembro de 1946, filha de Sebastião Pereira e de 
Izâbel Angélica Pereira, domiciliada e residente neste distrito.

Apresentaram os documentos n.os 1 2 3 e 4.

Pedro Antonio Prandmi côm dona Zilda Antonieta Francali ele 
com a profissão de balcnni ta, estado civil solteiro, com 25 anos 
de idade, nascido em Macatuba. Fstado de São Paulo, aos 24 de 
julho de 1940, filho de Luiz Prandini e de Laurfnda Galassi, do
miciliado e residente nesta cidade, Ela com a profissão de cabele- 
reira, estado civil solteira com 26 anos de idade, nascida neste dis
trito estado de São Paulo, aos 25 de outubro de 1939, filha de 
Autonio Francati e de Herminia Ramponi. domiciliada e residente 
nesta cidade.

Apresentaram os documentos n.es I 2 e 4.

Nelson Rodrigues com dona Josefa Lopes da Silva ele com a pro
fissão de operário, estado civil solteiro com 25 anos de idade, nas
cido. em láras. Estado de São Paulo, aos 10 de outubro de 1940, fi
lho de Galdino Rodrigues de Lima e de Ana Rodrigues de Campos 
domiciliado e residente neste distrito; Ela com a profissão de pien. 
das domesticas,estado civil solteira, com 18 ános de idade, nascida 
em Piancó, Estado da Paraiba aos 16 de Abril de 1948, filha de Ci
cero Lopes da Silva e de Francisca Olivia da Conceição, domicilia 
da e residente neste distritoi

Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4,

E s p o r t e s

. A. l e n ç o e n s e  t e m  n o v o  T é c n i c o

Desde o cotejo contra o Noroaite, que o C. A. Lençoense tem 
novo técnico. Trata-se do preparador Milton, que já«i êfteve em Ba- 
riri, em Marilia e que, até bem pouco tempo, teve • oportunidade 
de montar aquele poderoso equadrão do E. C. São Joeè. Ao Milton, 
por sinal bastante competente, enviamos aosses votes de que seja 
sempre feliz nos leus trabalhos de orientação do Glorioso, principal
mente agora em que o C. A, Lençoense »e prepara para o campeo
nato da 3.a divisão.

— oOo —

Hoje, será realizado no Estádio Archangelo Brega; sensacional 
torneio inicio, que marcará o começo de mais um Campeonato Var- 
zeaoo local, patrocinado pelo C. A. L.

— oOo—

Conforme anunciamos, jogaram no ultimo sabado na cidade de 
Santo André, as equipes de volibol masc. e fem, de Lençóis. Nos
sas equipes foram derrotadas por 3 a l e 3 a 0 respectivamente. 
Ontem, no Gmasiun local houve a «desforra» entre os competidores 
pelo troféu Bandeirantes.

Seja qual for o resultado, achamos que Lençóis merece nossos 
respeitos, em virtude de chegara ser finalista. Pnr si só, isso já é 
uma gloria para nosso volibol.

—oOo —

SAO BENTO VEM JOGAR COM O C A. L.

A diretoria do C, A, Lençoense, já acertou uma partida amistosa 
com o São Bente de Sorocaba, nesta cidade. Isso acontecerá dentro 
de poucas semanas, só restando acertar difinitivamente a data. A- 
guardemos, pois, a visita do São Bento em Lençóis-

Salve 8 de maio
Este é um dos meses do ano, que é considerado por todos como 

o mais belo do ano. Talvez seja porque maio é considerado o mes 
de Maria e também extensiva ao seguncío domingo do Me», cuja 
data é reservada às m^es do mundo. A todas às mães do globo ter- 
reste, sem qualquer preconceito de raça ou de coi, as nossas mais 
profundas e sinceras homenagens, pela passagem do DIA DAS
MAES.

Salve 8 de maio de 1.966.

Jose Machado de Oliveira com dona Odefe Lopeada Silva ele com 
profissão de Iratorista. estado civil solteiro com 21 anos de ida

de, nascido neste distrito Estado de São Paulo, aos 4 de junho de 
1944, filho de Joio Machado de Oliveira e Maria Machado domici
liado e residente neste di«trito; Ela com a profissão de prendas do 
rnesticas estado civil solteira com 24 anos de idade, nas

cida em^Pincó, Estado de Paraiba aos 14 de fevereiro de 1942, filha

A direção

j^ssinem epropaguem' “O “ECO f f



Casa *LEBER*
Casa dos presentes, consulte seus preços

Lençóis Paulista

BAR DO ZICO
O mais moderno em Lençóis Paulista
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Chegou sua vez
com

14.500 m ensais

você pode comprar um belissirrjo 

conjunto estofado

G
U
I

O
MOVEIS G UID O  o endereço da sua economia

Você encontrará na

A l f a  i a t a r i a  
C i c c  on c

de OIOVANNINO
CICCONE  

a sua maquina de costura

‘ ^ S i n g e r ^ ^

com vantagens de paga
mentos e preços

Peças “Singcr” legitimas, cancerto 
garantido

LENÇÓIS PTA.



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

CAMÂ RESERVABEL
Muito confoitâvell M ! 'jo  "-a b -ic  Link" e acol- 
ctioado su pe m a c ic ' f i-i ima de guardarI Basta 
dobrá-la sem tirar o ccichaol Fechada tem 21 cm. 
de largur -! Fácil da transportar I Equipada com pe
quenas roldanas, pede ser transportada fàcilmen- 
te l Cabe também no porta-malas deum automóveil

A  venda na 

C ASA DE M OVEIS  

M ORETTQ

Preferida pe/os que sabem
escolher

Ru» 15 de novembro 798. Fone 106

alegrat* muslaa de «ma terra abençoada do sol
alegrate na beleza de nni povo gue ama as reisas 

vivas
alegrate na tiqneaa eálida dos vinhedos banhados de 

sél
alegrete eeai n boa musica comprando seus discos 

de malér sucessos na Agencia Centenário de An
tonio Augusto Corrêa

A Discoteca Caçula da Gidadc
Rua 15 d* Novembro 682 — Fone 15

Srs. lav rad o res
Necessitando de Elementos Simples para sua lavoura tais como;

Sulfato de amôaio 

Cloreto de Potássio 

Superfosfato 

Escorias de tomas 

Procure e agente nesta cidade Sr:

JARY CEZAROTI
Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda»

gente de Seguras
da Sul J^merica

cidentes Trabalho —
> > > Pessôas 
>,» » Veículos
> » > Incêndio 

H É L I O  P A C C O L A
Rua 13 da Maio 429 Fone 178

Impressos em Çera!
Lençóis Pauista

tipografia O €CO

Indicador Profissional

Médicos

Dr. João Paccola Primo

Médico ‘— Operador —’ Parteiro
Do Departamento da criança

Carteira do Conselho Regional de Medicine n.e 7021 
Lençóis Paulista Caixa Pastai, 38 —

Dr. Antonio Tedesco

-  M É D I C O  -

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

Dr. Luiz Gonzaĝ  ̂ Pinto Moreira
CRlvMESP 7.976

Clinica de Crianças e Adultos
“ — PARTOS —

RUA ANITA GARIBALDI, 35 - Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo Lelis Lumínatti
CIRURGIÃO DENTISTA

Atcnde>st com hora marcada
^  3.at 5,a. e Sábados duraate o dia 

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

Fone 63 — Lençóis sulista

Dr. Lidio Luiz Bosi

— CIRURGIÃO DENTISTA -  
RAIO X

Atcnde-sc com kora marcada 
CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim 
RESIDÊNCIA: Fone 82 ------

Gibriel. n.o 298 
Lonçóis Paulista



C H U T E  N A  C A N E L A
-Por RIMEDEM-

Querem cmBRAMAr, tudo, báVARIARo assunto, aumentando o 
preço das bebidas; Agora o «siot VEJA» se esta certo isso!

■---------- -oOo-----------

Se o arroz subir de preço com dizem, os noivos quando casarem, 
vão catar um por um. os grãos que foram jogados!

—---------oOo-----------

— Uma multidão incalculável festejou o dia de São Jorge ne Rio!
— Vai ver que 95% do pcrsoal era corintiano!

-----------oOc-----------

O eumuio do exagero foi o daquele sujeito que mandou tirar a 
CERA dos ouvidos, para passar o Sinteko.

---------- ^oOo-----------
— À cerveja depois de subir, vai aumentar a ESPUMA!
— Como? No copo?
— Não. Na boca do pe«soal de tanto passar vontade.

----- ------ oOo-----------

Botar FOGO para ® arros SUBIR, e arte de alguma PANELI
NHA sem SAL e oera PIMENTA,

----------- oOo— —■—

Devido ao aumento, os que gostam de CERVEJA vão entrar nu
ma «bem g e l a d a »!!!

----------- oOo-----------

Na traseira de um FNM da Capital, estava escrito: <0 dia em
que o pobre tiver fábrica de chapéu, ai a turma vài nascer sem ca
beça !”

Coop. dos Plant. da Zona de Lençóis Pta.

Pelo presente e na qualidade de interventor nomeado pelo Depai 
tamento de Assistência ao Cooperativismo, para gerir as operações 
sociais da Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Len
çóis Paulista, levo ao conhecimento de todos os agricultores da Zo
na de Lençóis Paulista, nossa promoção de vendas de adubos; com 
preços melhores e com 10% de desconto, c, ainda mais um devo" 
lução de Cr$ 50 000 p/tonelada, através da FUNFERTIL,

T A B E L A S

ADUBO SOLORRICO:

1
Formula 30  d ia s  

c/ 1 0 %
6 0  d ia s  
c/ 1 0 %

9 0  d ia s  
c/ 1 0 %

 ̂20  d ia s  
c/ 1 0 %

160 d ia s  
c/ 1 0 %

180 d ia s  
c/ 1 0 %

4 -1 3-8  
4 -1 2 - 8  

1 2-6-12  
10 10-10

173.000
163.000
215.000
218.000

180.000
170.000
220.000 
226.000

186.000
176.000
230.000
234.000

192.000
182.000
235.000
242.000

199.0Ü0
189.000
245.000
250.000

206.000 
*196.000
250.000
260.000

ADUBO BENZENEX

5-15-10 I 198,000 1 205.000 | 210.000 ] 220:000 | 228.000 | 240.000 

ADUBO COPAS

4-H-8 I 170.000 1 180.000 | 185.000 [ 190.0C0 | 197,000 \ 205,000

PROMOÇÃO DE VBNDAS DE OLEO LUBRIFICANTES
mes com 5%

de

Lata de 1 litre eleo brindilla 20/30
bindilla 40
F. Dourada 10/20/30 
F. Dourada 40/50 
F, Qourada 20/30/40 
valvolini 40

cr$ 800 
800 
900 
900
900 
gOO

(a) Dr. Luiz Lucio Paccola 
Interventor

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

Brevemente em Lenç(5is Pta. serâ montada uma sessão completa para consertos de
Geladeiras

FABRICA DE M O V E IS  M O R E n O
------- J O S €  M O J ) € C Z O  -------

Tudo em madeira que Voce precisa para sua casa
L in h a s , O áib ros, R ip as, T d b u a s , F o rro s , T a c o s , B a te n ts s , P o r ta s , Ja n e la s , e B a laú stres  
P e rtõ s s  G ran d es v a n ta g e n s  em  pregos.

E s tu d a -s e  p la n o s  su av es  de p o g o m e n to s
Avenida 9 de Julho 716 — Fones 113 e 2113 — Cx, Poitil, 357 — Lençóis Paulista

F a r m á c i a  S a O  J O S È
A Farmácia São José de Manoel Lopes, Atende a noite e a domicilio

Colossal estoque de m ercadorias do Ram o I



O mais compieto matulino paulista
A mais perfeita yisão 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
ass. anual cr$. 2 .000  22.000

” sem. cr$. 12.000 11.000
” trim. cr$. 6 .000  6000.

Agente: M AURO CROTTI

€%criforio Uécnico Contábil
( í CEZARO TTÍ"’

Rua Cel. oaquim A. Marties n.o 701 — Fone U6 — Lençóis Fauii-ta 
Centablidade em geral, escritas, aberturas, encerramento»!, 

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

JARY CEZAROTTl

Oíicina z Loja ̂ BRANDÍ’

A sua disposição para instalações de 
de água a domicilio

Artigos do ramo

Conheça os nossos preços para verificar as vuntagens
que lhe oferece

Rua Ignacio Anselmo 2?3 fone 40

Inauguração do “Mercantir’ talves em maio

Nossa reportagem manteve contactos com o sr. Lino Athanázio 
Ambiel, que ja foi designado para funcionar em nossa cidade, como 
gerente do 3anco Mercantil de São Paulo S.A.

Através de O ECO, o sr. Lino esclarece ao povo Itnçoense. que 
a inauguração dêise estabelecimento bancarío, poderá acontecer 
ainda nêste mês, já que se processam ràpidamente os trabalhos de 
reforma do prédio onde funcionará o Banco Mercanti

♦

Pavinientaçõo continua

Vbce já notou 
qne as pessoas

Continua sendo executado o plaao de pavimentação da cidade, 
realizado pela Preftitura Municipal, através de empréstimo do Go
verno Estadual. Nossa reportagem, constatou “in loco” que o asfal- 
tamento da rua Manoel Amâncio, ao lado do Ambulatório Médico

Canavieiro, está cm fase de cod'  
clusão, como esti o trecho desta 
mesma rua, que segue nm senti
do à rua 15 de novembro.

0 ESTADO DES.PAUL0

Praça Washington Luiz
Após, já, há dias, haverem si

do concluides os trabalhos de pa
vimentação da Praça Washington 
Luiz, na Vila Mamedina quem 
sabe por omi.ssão, a Prefeitura 
na< letirou até agora, um gran- 
d c á dt terra (drfiontc à 
Igreja feneiiro) coidão êsse 
que alí eitá há quase 2 meses e 
qua só vem atrapalhando os tran
seuntes e veículos que demandam 
à Vila Mamedina.

Oxalá, as providências cheguem 
logo, pois a existência daquêle 
cordão de terras que antes servia 
para desviar enxurradas que es
tragariam o serviço, não tem mais 
a sua razão de ser.

Garanta você também seu exemplar d’ O ESTADO DE S. PAULO) 
fazendo nma assinatura com nosso agente nesta cidade;

-SSU.NTA MARIA AÍELLO ^

AV. NOVE DE JULHO, 314
LENÇÓIS PAULISTA

c. E. mnRimBonüo inflUBURo 
HoiE u in s  inTERnns

A diretoria do C, E. Marim
bondo, hoje, às 16 horas, entre
gará ao numeroso quadro asso
ciativo, devidamente pavimentadas 
as duas avenidas interaas que 
dão aeesio ao referido Club.

Trata-se portanto, de mais uma 
boa realização da profícua ges
tão do sr. Élio Carani, à testa dor. E: M.

Pata essa importante inaugu
ração de hoje. a diretoria, através 
de O ECO, convida à todos os 
sócios para estarem presentes à 
aludida inauguração das vias in
ternas. •

LAVRADOR: Compre seu Adubo com prazo maior, preço melhor e com 10°/„ de desconto, na
Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Lençóis Paulista



S O C I A I S
Dir«t6r

Alexindrc Chitto □ E C D Redator— Chcfa

Heimiaio }acon

razem anos
A bo  X X IX LeBçóia ^ta. de 8 Maio de í966 N.o 1454

H O JE

sr. Lourivâl PaccoJa, sra. Dai- 
va Regina de Mattos, esposa do 
sr: Olympio Thyrso de Mattos; 
sta. Maria Celia Campeão..

DIA 9

jovem Roberto Saotino Sasso 

DIA 10

sta. Carmen Ligia Paccola, sra. 
Zallnda B. Coneglian

DIA 11

sra. Lina de Santis. residente 
em São Paulo; Alaia Moreno, rc- 
sidanie em Atibaia; sr. Carlos 
Micadci. ^

DIA 12

Irinea Bíral Otwaldo Jacomini. 
sr. Elias Miranda, sra. Iza Sc* 
verin® Micade», esposa do sr, 
Carlos M ícadei.

DIA 13

sra, Josefiaa M. Moretto, es
posa do sr. Vicente Maretto; jo
vem Mario Silvio Baptiítella, 
Antoaio Tomazzi

d ia  14

sra; Virginia B. Canova, Flavia 
Benedetti, sta. Leoni Nelli, sta. 
Jcaaice Terezinha Moretto

Corporaçõo
rrjusical
municipal

Rm homeBagcm ao dia'‘ das 
Mães, a Corporação musical mu
nicipal de Lençóis Paulista ofe- 
rccertí a todas as Mães Lençoen- 
ses, hoje à.s 20 horas, na Coa" 
cha Acústica, uma retreta que o- 
bedccerá ao seguinte programa: 
Benedito Maciel - dobrado 
Sertanejo Patriota - maxixe 
O Relógio - boléro 
Oominique - ritmo de fóx 
Mães Lençoenses - valsa 
Saudades de Jurema - dobrado 
Divorcio - bolero 
Vai Banda Ahí? - samba 
Baile da Saudade - valsa 
Folhas Murchas - dobrado

PREFElTUBfl mUnICIPFiL DE 
LEnçoiS PflLisro

Co munieado
A Delegacia Seccional do 

CORCESP, instalada em Bau
ru, à Avenida Rodrigues Alves 
B.‘> 5 82. comunica a todos os 
Representantes Comerciais Auto-

nomos que ainda não fizeram o 
RriGlSTRO DE PROFISSÃO 
conforme determina a Lei Fede
ral n.o 4886. de 9/12/65. que o 
prazo para aquele Registro ex
pirará impretcrivelmente no dia 
23 de maio de I966.

Depois desta data. os represen 
tantes não registrados terão de 
submeter-se às sanções penais 
da referida Lei.
BAURU, 2 de maio de '966. 
assj  Héleio Pupo Ribeiro 
Delegado Seccional 
DS/9 BAURU

Festa
R otariana

Ante ontem, o Rotary Len- 
çoense viveu mais um dos seus 
grandes di£s festivos, este todo 
particularizado cam a visita que 
lhe fez o sr. Arcebispo Diocesa
no, Sua §xcia. Rvma. especial
mente convidado pelo Rotary 
lacal, ante ontem aqui esteve e 
apos haver celebrado Missa na 
Igreja Matriz, no Lençóis Hotel, 
proferiu sua anunciada palestra 
sobre o «Dia das Máes>, cujas 
palavras calaram profundamente 
na alma dos presentes. Cento « 
trinta pessoas: Senhores, senhoras 
e Rotarianos de Agudos, Peder
neiras. Botucatu, São Manoel e

Marilia. tomaram parte ao lauto 
jantar oferecido ao sr. Arcebispo. 
Don Henrique G. Trindade, no 
Lençóis Hotel.

Saudou o ilustre visitante, o 
sr. Rubens Pietraroia. proferin
do um saudação brilhante e fe
liz, sentetizaado a biografia do 
sr. Arcebispo,

O ECO também esteve presen 
te, a convite especial do lotana- 
no Jose Serralvo Sobrinha.

Cantinho infantil
(Para as crianças lerem hoje à 

mamãe)

Mãezinha - só uma
George Cooper

Tantas estrelas, no céu, estão
brilhando

Tantas conchinhas brincando
com o mar.

Tantos carneiros na campo
pulando

E passarinhos voando à cantar.

Tantas abelhas fixendo lum-zua, 
E borboletas azuis a voar.
Tantas gotinhas da orvalho na

grama,
Mãezinha - só uma eu tenho prà

amar.

Tr. de Evete da Cruz Machado

Pôsto Esso São Cristóvão

Apresenta o novo Mapa Turístico

V

Centro Sui do Brasil

Indispensável aos M otoristas

Rua 15 de Novembro, 782 Nesta


