
Riquezas dó 
trabalho
Pe; Baldlni

Em mais de cem paises, cumC' 
mora-se a Semana da }oc Intet'
nacional ? Por que ?

No dia 25 de agosto de lQ57. 
a }oc levou a Roma. com os 
maiores sacrifícios, 33,000 jovens 
trabalhadores de todas as partes 
do mundo. O Papa Pio XII os 
recebeu de braços abertos. Este 
fato extraordinário é comemora^ 
do todos os anos nc meio da ju- 
venruie tiãbalhadora de todo o 
mundo. No ano passado, mos
trando seu dinamismo, a Joc rea- 
liz>u «eu Iil cm^elho mundial, 
ni Faliíidia, A ia Deste co- 
nhf*cimento da- nguezas e difl- 
culiade'; da cia «•» trabalhadora, 
a loc leva a t dos os jovens 
traOiihídores sua mensagem e 
-eu rabalho pela promoção da 
juventude e da classe trabalha
dora ' ortadores de cans. traba
lhadores da lavoura, pedreiros, 
padeiros, bonc^rios, domesticas.. . 
todos constrcem o mundo através 
do trabalho.

Os trabalhadores tem as suas 
riquezas. A alegria, a genero«i- 
dsde, os que repartem a meren
da com o companheiro, os que 
enfrentam a poeira e o cansaço 
C ) II u n gracej.i, cantand < a ulti 
ma in 'da

Nem podemos e.squecer o es
forço dos que trabalham de dia 
e estucam 3 noite. 0< que gos
tariam de ter competência profis
sional, se aprender, e de se a- 
perfetçoar.

Podemos até olhar para mais 
longe. Os que vivem ao campo. 
Os que partem para a ^epublica 
Dominicana ou Suez: Os jovens 
norte americanos que deiXam tra- 
ba ho e estuda para lutar no Vie
na. Os jovens africano q '  desejam 
o progresso, a liberdade e a inde
pendência pcoiiomi.a e politica 
de leu gigantesco continente.

O trabalho constral o mundo 
r nos faz «.'Hdarios com os ho
mens de outras nações.

Plantão de hoje: — Parmacia Coração de |esus — das 8 ás 20 hs.
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A . OUEDES: D O P  vistoria Orupo Escoíar
Um engenheiro do D.O P' 

Departamento de Obeas Publi
ca») visitou o G E de Alfredo 
Guedes, fazendo alv ama inspe
ção. Todavia, àquele fuacirnari# 
veiu com o objetivo de construir 
somente o 6alpão, qaandu o 
Grupo necessita de total reforma. 
Alertado sobre o assunta, o en
genheiro do DOP disse t|ue fa
ria relatorio, expondo o f^to à- 
quele orgâo, para que, eoi-i ur
gência, providencie taabem as 
necessárias reformas.

Colegiais rumam 
amanhã a SP.

Atletas do Colégio Estadual 
«Virgilio Cnpoani> de Lençóis 
Paulista rumarão amanhi para 
a capital paulista, onde, aa Pa- 
caembu, diputario as fiaalissi- 
mas do Campeonato Celcgi&l 
Oficial, promovido pelo DEPE.

A» m dalidades quenasaa Co

legio disputará, por já estar cias 
sificad.!, Não as seguinte»: Volei 
masculino; Atletismo Fera. e Na
tação m a.'C . e ftm.

jHoite Ixctcria

A convite do Sr. Egydio Pac- 
cola, sexta feira, a nossa repor
tagem esteve presente à Noite 
Rotaria, no Lençóis Hotel.

Como Sempre foi uma reunião 
seleta c maravilhosa, enfeitada 
por senhoras rotarianas.

O palestrante da noite foi Q 
professor D ,mingos Dinis de Bo- 
tucatu, que versou sobre a «Ma
ravilha dü »om>. Palestra impor
tante ilustrativa.

2)eclaraçõeò
Para todos os efeitos declaro 

que perdi o meu certificado de
rcserv!'ta de 3.a categoria expe- 
do pei.i i a C. R. de Soroc. ba 
sob o i.-»' 747I09 D.

An'-onio Pereira

Declaro que perdi o meu certi
ficado de reservista de 3.a cate
goria iob o n'o 140829 - D expt 
dido pela H:a C R de Sorocaba. 
Lcaçois Pta. iQ de Agosto dc 1q66 

Orlando Paschoarelli

A U L A S
P A R T I C U L A R E  3

CURSO G IN A SIA L

Orientação: profa.
T . Bcrnadette Carrít

Coneglian_________

L  A.
Faz 40 Kms. co

B R E T  A
um f ó litro de combu&tivel ! !

Reduz o custo operacional
A um enta a produtividade, dando m uito

ren d im en to  no t r a b a lh o
Venda p eh  crediário enj C J-! 7( J i  I

Lençóis P au lista  - Fones 91 e 118

maiS

S E R R A L  V O continua  

vendendo Televisores" Semp 

agora em m elhores condições



O mais completo matutino paulista
Faça uma assinatura do DIÁRIO DE 
SAO PAULO eganhe uutra da excelente 
revista“7 DIAS NA T V ”,onde V. encon

trará tudo sobre iclevisão.
Agente em Lençóis Pta. M UR« ' CRC>>TTI

Vila Marimbondo Rua Duque de Caxias, n.o 39

€^critorio Z-écnico Contábil
í í CEZAROTXr^

Itu» ] Joaquim A. vl:irtÍE* b.° 7^*1 — f ôoe 116 — Lençóii FsuíkC*
Cdntablidade em geraJ. escritas, aberturas, eacerramentoM 

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

JARY CEZAROTT!

Farmácia São José
A Farmacia São Jose atende a noite e a domicilio 

Colossal estoquc de mercadoria» do Ramo

Farmacia São José a drogaria de Lençóis Pta

A G O R A  S IM
proprietário ç de Çeladeiras

)

A ELETK í MODEi c muniCH que 
agora também está atendendo a consertos

de geladeiras

Av. 25 de Janeiro 258. Lençóis Pta. Fone 165

Oficina c Loja ^BRANDI’
A sua disposição para instalações de 

agua a domicilio
Artigos do Ramo

Conheça nossos preços p/ verificar as vantagens que lhe oferece 

Rua Ignacio Anselmo 223 Fone 40

•COM

ADUBANDO DA'

Farmacia Coração de Jesus

=D E i

DECIO CELSO CAMPa NARI LTDA,

Rua 15 de Novembro 675. — Fone IC —. Lençóis Paulista 

Dia e noite a serviço oe sua sáude

B anco Industria e 

Com ércio dt Santa  

C atarin a S. A.

! N C O
M ATRIZ — I (SC) FU N D A CO  EM 1.935

CAPITAL E RESERVAS — CR. 10.554.544.284 

105 Departamentos instalados no Estado de São Paulò 

Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, e Distrito Federal

Agencia em Lençóis Paulista — Ruâ 15 de novembro, 843 
(PRÉDIO PRQPRIO)___________________

Deixt m que digam, que pensem, que falem 
E a Cooperativa a mais popular 
Lá eu çompro todo d ia. . .
Boas mercadorias . . .  Prá minha família

Seja Tocé também, associado da Cooperativa dn Consumo 

de Lençóis Paulista usufruindo dc suas cais /aatagens

Chororó
O aperitivo que satisfaz o mais exigente

paladar

C H O R O R Ó
Ô  aperitivo preferido por todos

Representante autorizado neste
município

Sr. A ldo TrecCnte
Rua 7 de Setembro 464 — Fone 54

Lençóis Pta



1,

fii

e 25 mensa!idar*es iguais de

sem mais despesas ou acréscimo!
Não acredita? Mas. é a pura verdade! Com estas facilidades 
você leva para casa um belíssimo refrigerador com 
Iodas as características de alta qualidade. 
bom gôslo e 270 litros de capacidade. ^

Móveis Guido

Stnçóis paulista

n

CHAMPION
pés cúbicoe

• Possante compressor, faMcado 9ob 
cia Tefcumseh Products Co, (U.SiA.)

Ginásio Agrícola: Sairá ou não ?

L e n ç ó i s  espera



faleceu o professor 
Jorge Jiyres

Faleceu sábado ultimo, dia 20, em Bau- 
ru. o estimado professor Jorge Ayres.

Coatava o extinto Si anos de idade, dei
xando viuva, filhoS e netos.

O profes?or Jorge Ayres, manteve um 
curso preparatório e comercial em nossa 
cidade, ha que-ítão de 30 anos.

Possuidor de uma rica bagagcn de co
nhecimento' g rais, e de um espirito bom, 
o seu pas-íamcnro consternou os meio.s so- 

i ciais de n -ia terra
U seu lem-* ç<-h; ” Ensinar é doutrinar, é 

comunicar, vencer pela palavra, lentamtn- 
te, a-sim c uno a gota de água, cristalina e 
pura. vence a rigidez granitica da pedra”.

Tngedia do circo Fcrkos
^sta foi a peça encenada e levada com 

suce-isO no U; T, C. sab do passado, pelo 
conjunto de amadcres do Seminário de A-
gudos

Alem da peça ter como assunio, a vida 
que a genre de circo leva fora, nos bsstido- 
rcs do circo teve um desempenho otimo 
po parte de rodo elenco.

arabens bravos seminaristai! Oxalá a- 
qu estejam mais veze>. para nos distrai,cm 
c m ri Jifj. i! rfc de repre-entar ciu publico.

€ditais de frodarrias
Wilson de '^oracs Rosa, Oficial dO Re

gistro civil das pessoas naturais deste distri
to, municipio e comarca de Lençóis Paulis
ta Kstado de São Paulo, etc.
FAZ 3 \BF.R qu pretendem se casar;

Lazaro Ribeiro com don  ̂ Maria Francis- 
ca de Souza êle com a profissão de lavra
dor, estado civil viuvo cora 66 anos de ida
de, nascido em ifredo Guedes Estado de 
bâo ♦̂ 'auio, aos 10 de Junho de 1900 filho 
de Vicentc Ribeiro e de Maria PaulÍna;do- 
mi»i.iJÍado e residente ne-te distrito; Ela com 
• profissão de prendas domesticas, esta lo 
civil solteira com 56 anos de idade, nascida 
em Piedade do Rio Grande, Estado de Mi* 
nas Geraií, aos 2 de agosto de 191P. filha 
de Joaquim Francisco de Souza e de Mal 
v̂ na R imunfa de Je‘us, dora<cíli^da e re
sidente n st- distrito.

Apresentaram os documentos 1 2 d < 5,

João Moreto Salvador com dona; Maria 
das Dares Evaristo eie com a profissã ) de 
auxiliar de e.scritorio, estado civil solteiro. 
<t*m 23 anos de idade, nascido em Borebi 
Estado de São Paulo, aos 18 de Junho de 
1 .9 43 . filho de Josc Salvador c de R eg in a  
Morcro Salvador, domiciliado e residente 
neste distrito; Ela com a profis,..ão de pren 
das domesticas, estado civd solteira, com 
26 anos dt idade, nascida em Piratininga 
Estado de São Paulo, aos 2 de fevereiro 
de 2940, filha de Antonio tlvaristo e de Ma
ria Benta Evaristo. domiciliada e residente 
*s»te distrito.

Apresentaram os documentos 1 2. e 4,

Antonio Batista Leite eam dona Apareci
da dos Santos ele com a profissão de mecâ
nico, estado civil solteiro, com 33 anos de 
idade, nascido em Albuquerque. Estado do 
Mato Grosso, aos 10 de maio da 1933, filho 
de José Batista Leite e de Geraida de Sou
za Leite, domiediade e residente neste dis
trito; Ela com a profissão üe picuoias do 
mestiças, catado civil soteira c»>m 33 anos de 
idade, nascida em Macaíuba, Fstado de 
Sã • ^aulo, aos 4 de outub • dc l9 , filha 
dejoãodos Santos e de Jo^efa i îa ; domi
ciliado e re-ilentc neste d.í-t itp.

Apresentaram os documentos 1 2 e 4,

Geraldo Monteiro com dpna Benedita de 
! ima eie coma profi-são de lavrador esta
do civil solte!' ). com 20 no.s i? idade, nas' 
cido em Pederneiras Pstad de bâ ' aulo 
aos 6 de Julho de 1946, filho de Izaulino 
Monteiro c oazara Simão; domiciliado e re
sidente neste distrito ‘ la coru a p'ofi são 
dr prendas domesticas.eatado civil -.oiteira 
com 22 anos de idade, nascida cm 
Vitoria Estado São Paulo aos Ô de agos
to de 1944 filhí dc juvenrino rnstide.*; de 
Lima c de rxntonia / parerida Corrêa Lioia 
domiciliada c residente neste distrito.

presrntaran o ' documento* I 2 3 e 4 
be alguera souber de algum iuipedidi- 

raento acu*=em os.

Juizo de ireitu üa coniaica 
de cnçois Paulista

E D I T A L

o DOUTOR ARNALDO HECHT, Juiz 
de Direito da comarca dc Lençóis Paulista 
do Estado de São Pauto, etc

FAZ SABER a todos quantos o presen
te edital virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, que; por haver designa
do o dia vinte e seis f'26) de ^etembro pro- 
xlmo vind uro, às horas, no Edifício
doForum e Sala do Tribun»! do Juri de»- 
ta comarca, sito à rua 7 de setembro; 247, 
nesta cidade, para ter inicio a piimeira digo 
a terceira (3.a) sessão periódica do Tribunal 
do jun, procedeu hoje ao sorteio dos fura 
dO' que deverão servir naquela .'Cssão, ten
do sido sorteado e designados os segu me: 

Adeiamr facomino, professora; Alberto 
Paccola, camerciante; Ameia Bento cio Nas 
cimento, profa,; Archangelo Brega, conta^ior 
Carmem Siivia Pires Ferreira Fernandes, 
profa.; Dionizio Ccsrhini, contador; Dulci 
neia Orri. professora, Enio Giovanetti fun 
cinario publico municipal; Herminio Daré, 
agricultor; Herenides Andretto bancario; 
Ib^nil Giovanetti mecaa co; José de Olivei
ra Prado, técnico em contabilidade; josê 
Francisco Placca. agricultor; Ladi Medola. 
escrituraria; Leogiido Andretto técnico em 
contabilidade, Neide dc'.s ''antos C ardoso 
Franco professora Reg unido ^ossi, func 
publico municipal - Ru'h < orrea ( ard err 
Func Publico P leral V le, ,, .Ant -mo 
Casagrande, ag .cultor, Vugilio Felipe 
tenico em contabilidade c Waher Diomedis 
balconista,

A todos os quais e a cada um de per si 
bem como ao pupiíco em geral se convida a 
comparecer àquela sessão, no dia e hora su

pra designados, enquanto durarem os tra
balhes da mesma sessio. E, para que che
gue ao conhecimento de todos, mandou o
M. }.;iz e.xpfdir o presente editai 
que será publicado peiá imprensa local jor
nal O ECO e afixado na forma da Lei
Dado e pa^s^dn nesta cidade e coK...ca 
dc Lençeis Fnuliata. do Estado de São Fau- 
lo ao- dezessete (í7) de agosto de mii no- 
vecentos e-essenta e seis (1966), Eu. 'clào 
F. anco de Toled ..^cnvào d ■ jun, uat lo- 
grafei e sub^crev;

U luiz de Direito 
* ridilo Hecht

Batentu. ..Caixa
-------- Comentando ô ‘ omentarios._____

Sodré praticamente eleito governador do 
Estado, com n deliberação do MDb em 
retirar seu candidato da «corridõ2> eleitoral.

•
Pipo do negoci'. chao e sem graça, aer 

eleito dessa forma, uão ? eleito sem um 
cheirinho de povo, -ein nado! Assim mes
mo é bem capaz d? aparecer por ai. algum 
pai oa pdtria, ^batend coma língua: «Tra
balhei para o S dré, ne* .

•
Gente asMm nao falta. Be m, . ,  U esfor

çado grllpo que lida com as imagens da 
T V . sempre na ativa por aqui. São esforça
dos, mesmo. Pena que não capitemos bem 
o c o 9.

•
Por falar em TV., permita nos uma suges 

tão. Não seria melhor passar tudo para a 
prefeitura, e o dono do aparelho recolher 
a taxa devida (em prestações) a munici
palidade? Bem. isso é sugestão, apenas,

•
Instituto de Educação. Na «bica* para sair 

lei que cria o mesmo. Otimo. Mas porque 
nossas autoridades comp-tentes, não procH 
ram ver em que pé está o casO  do Giaasi«> 
Agrícola, projeto do deputado Lino Saglietti?

-d
Cai por terra a ideia da demolição do Es

tádio Ao menos é o que se nota. apos ana- 
lisaru io« o.s ■'Tatos» antcfores. Mulle obrí 
caJo. Era is-e que nos queríamos!

•
Pensamento Hoje: <tm que e o homem 
superior à > abras e os carneiros, se o seu 
cerebro» não conhece senão uma vida cCga?

k E T k  t T A
HOJE: 8e o tempo permitir • 
Municipal, eAará na Concha 
para apreaentar ao publico < 
Benedito Macie!
Sertanejo P trinta --
Vera
kel6g'o
Ssudadea de Jurema —
No Mutirão 
Ondas do Daanbio 
Divorcio
Mães Lençeensei 
Folhas Murchas

racão Musieai 
Acurtiea ài 20 horas 

ê. II iiie programa: 
Dobrado 
>»niba 
'■ al'a 

Bolero 
Dobrado

Samba '
Valea
Bolero
Valsa
Dobrado

\

o l o r r í c o Jldquira agora Jidubo granulado 
S O S O T i f ^ i C O  pela tabela

à vista

E pague somente depois de um ano apos o embarque

Parn maiores informes o Agente Autorizado Sr: VALERIO ANTONIO CASAGRANDE. nesta cidade



Dr. João Paccola Primo
'Ví V .

Médico — Operador —■ Parteiro 

Do Departamento da criança

Carteira do Conselho Regional de Medicina n.o 7021 

Lençóis Paulista — Caixa Postal, 38

Dr. Antonio Tedesco

-  M É D I C O  -

CLINICA GERAL — OPERAÇÕES -  PARTOS 

Rua Floriano Peixoto, 24f> — Lençóis Paulista —"Fone 61

II Luiz Gonzaga Pinto Moreira

- CR1’ MESP 7.976

Clinica de Crianças e Adultos

-  PARTOS -

RUA ANITA GARIBALDI. 35 — Lençóia Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo Ldis Luminatti
C R ííP G lA O  DKVTISTA 

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

Consuitas _  2 a, d.a e 6 * à aoite

Fone 63
Rua lnác'o Anselmo 212 (Residência)

— Lençóis Paulista

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

r
Suilato de amôaiu 
Cloreto de Pota :»io 
Superfosfato 
Escorias de tomas

Procure o agente nesta cidade Sr 

lARY CEZAROTI

Produtos da
Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

A N O  V  A

a M óveis
s
a

Dr. Lidio Luiz Bosi i’»

CIRURGIÃO DENTISTA -  

RAIO X

Ataade'sa com hora marcada

CONSULTÓRIO: Rua CeL Joaquim Gabriel, n.o 29S
RESIDÊNCIA Foae 82 ------ Lençóia Paulista

á
e

JYõo vui ser uma

yt"m cra ...

Vai ser um a  

* ^ B r a s a  M o r e t t o ^ ^

RiJíi 15 de Novembro n.o 564

(a partir de l.o de Setembro)

B A R D O Z I C O
O  mais moderno em Lençóis Paulista



E L E T R O  M O D E L O
Mincto Pereira & Cia.

AV. 25 DE JANEIRO. 258 — FONE 165

Efpecíalfgtas em reenrelamento de Motor*«i Tran‘ f*rmadoies
e Geradores

Aenção Proprietários de Veículos

Temos a sua disposição um especialista em reenrolamento 
de Geradores c Motores de partida serviços eletricos de eu

veiculo

Instalações em Alta e Baixa Tensão

Antes de qualquer negocio consulte nossos pteços. sem com
promisso

Depósito de Vinho
o A

ADEGA GAÚCHA
VINHOS: BRANCO, ROSADO. TINTO, SECO, SÜAVE B  DOCB, 

Dl RETA MENTE nO RIv', GRANDE DO SUI- 
ViLA VKRGlLlÜ CAPOANl • Lencois Paulista - Fone 96

jfigenie de Seguros
da òu! JJrnerica

—' Acidentes Trabalho ■  ...............
» » > PessôaE 
> > » V'eíciilo 
» » > Incêndios

-----------  H É L I O  ' A C C O L A --------
Rua 13 de Maio 429 — Fone 178 — Lençóis P?ui;ta

Vòce já  notou, 
que as pessoas

mais

^ s t a

as qne leem
-.1 D

*7
ra 1  _  u fé

0  <3 âULO
Garanta você também seu exemplar d '0  E.STADO DE S. PAULO 

fazendo uma assinatura com nosso agcnlc nesta cidade;
ASSUNí A Ma íOA Áltl.LO

AV. NOVE DE JULHO, 314
lE N Ç O íS  P A liL iS T A

•*. svisê

Rouda de

No transconer da semana pas 
sad.i. a nos.';* reportagem teve 
cm visita:

À filial da "Casa de Moveis 
Moretto” instalada à ru* 15 de 
Novembro n.° 5ó4, a qual veio 
inaltecer o «speeto de um dos 
quarterces da nossa principal 
artéria publica.

O sr, Horacio Moretto, pro
prietário do estabelecimento, lá 
estando, recebeu nos amavelmen 
te, dizendo se satisfeito em po
der reunir ao "interland" comer
cial icDçrense a sua cova Casa 
de MoVeis,

Depois, visitamos a fabrica de 
chapéus «Capri» nova industria 
nesta ciJ. de, à av. Q de Julho 
336, d̂  fi rma ( ar o An.selmo 
No estabelecimento, tivemos am
pla cvp] oação dos coruponentes 
da firma c mo .■‘âo fi^bricados 
« j chapéus de sua especialização.

Finalmente, em companhia d© 
Dr- ' eny Santana, Di -̂etor do 
Coleg;< Virgílio T tpoani visita
mos aquele ertsbclecimento dc 
ensino sendo nos dado o prazer 
de conhecer as melhoras já intro
duzidas no Colégio e o que ain
da pretende realizar c seu diretor. 

Galpão, salan de aulas, em outiai 
dereiidimcias numa ordem que demons
tra claranjente i trabalho que »e vem 
expcutarido inieiramer te no Colegio:
Ha pouco» dia.- foi inaiiguiada e Can* 
tii.a, qii' i i i na  mJ i f< dr s cf arpetob 

l'arabeu.-, pi i-, >•«> ar. Horário Moret- 
t( a> s SIS Garmo & Ansemo e ao Dr, 
Leny Bantana.

Consórcio Televisor
A dquira o seu Televisor, pagando

cr$ . 20.000 m ensais
"Cüdos os meses dois sorteies: Çeral €speaal

sem ente

O primcii» c*nsorcio de Televisores d e sta  Cidade

Associação de orientação em emp eendimentos * pari* 
çãn de Lençóis f'au s -

Not*: Os Televisores serão entrrgu peid LLETRO 
TECNCA LENÇÓIS a qual dara tod a.ssistencia nece

sana

Para maiores inf «çõ 
LENÇOH _  ^ua 15 

c S

FTPf'
V̂ l

TÉCNICA 
Pone 88



V isite a **CASA LllBEB 99

E verefique a mais recente novidade da afamada marca W ElSStais como litro 

e gaiiota térniiCrt W- î-sS e a iiiuii. linüa florcira

"Visite-nos e cowprovt e^ta verdade

A CASA LEBER vende meit peque vende novidades

FABRICA DE M O V E IS  M O R -T T O

J  0  s  e  M  õ >■: €  C C o

Tudo em madeira que voce precisa para sua casa

Linhas. Ripas, Caibros. Taboas, Forros, Tacos, Batente*, Portas, janelas, Balaústres e Portões 

Grandes vantagens em preços. Estuda-se planos suaves de pagamentos

Av. 0 de julho, 716 — Fones 113 e 2113 — Caixa Postal 357 Lençóis paulista

Comunicado
A Diretoria do Clube Esportivo Marimbondo; comunica aos seû - 

associapos a abertura da temporada de verão, a partir de l.o d 
Setembro próximo, na qual coloca à disposição suas depeni ênci&s.

Outrossim solicita a colaboração de seus associados na apresen
tação da caiteira de identidade social, sem a qual não será permitido 
a entrada no clube.

Lençóis Paulista, 28 de agôslo de 1.9Ó6

Você encontrará na

A I  f a i e ic; r i a 
Cícc on e

de OIOVANNINO
U C C O N E

a sua maquina de costura
“ S i n g e r ^ ^

com vantagens de paga
mentos e preços

Ptças "Singer” legitimas, cencerto 
garantido

l e n ç ó i s  PTA.

pHRflLizifl inFflnriL

Aviso ao Publico
De 12 a 17 de Setembro do corrente ano, proceder-se-á a vaci.- 

nação contrf a patalizia infantil pela v?cma Safein. ,
Serão vacinadas todas as crianças de 3 ii eses a 10 anos de ida

de. í
Os já vacinados poderão tomar a • s- de reforço.
Tal vacinação será feita nos *'ost(i ui Sf ut » e Puericultura, 
Postos volantes strâo instalaeOs n z ua rural



S O C 1 A 1 S
Fazem anos

H O J E

Maria Lucía Paula, sra. Au
gusta Colomera Paschoarelli, es
posa do sr. Orlando Paschoarelli. 

DIA 29
Durval dos Santos Càpelari, Tc- 
fczinha Aparecida Paschoarelli, 
jovem José Mussolini, sr. Luiz 
Gonzaga Ferraz Nogueira, oficial 
da Força Publica Estadual, resi
dente em SSo Paulo.

OlA 30
sr Narciso Pregnaca, sr Tonin 
Benedito Bergamaschi. residente 
em Palmit^l. Miguel Ângelo, fi
lho de dona Maria Coneglian e 
sr. America ^J^eglia^ Junior.

Dl \ 31
jovem Du’-val fampanari, sta. 
Antonia Ci nó Miranda, espoja 
d-» si. Lhas Miranda, menino 
An»onjr> José. filho do sr. Hugo 
Cavas.sutM e dona Maria C. M, 
Cavassutti.

DIA 1/9
menino Assad Cahali Junior, fi
lho do sr. Asíad Cahali. ed. Oll- 
vette O. Cahali, resid. em Piraju 

DIA 2/9
ConceiçSo Aparecida, filha do 

sr. Nelson Pelissoli e dona Con. 
ceiçâo Pelissoli.

d ia  3/9
Zulmira Ana Benedetri, sr, Luiz 
Ferreira, sra. Lilah Brito de To
ledo, esposa do sr. AdSo Franco 
de Toledo. vscrívSo do juri.

DfratAr

Alexiadrc Chitt* □ ECD Chain

Hermiaio }ac<

Aaa X X IX Lcaféia Fta, 21 dc Agaata da I96é N.o 1469

Sr. Edilio Larani Filho
Hoje. o sr. Edilio Carani Filho 

festeja mais uma data natalicia, na 
agenda de sua promissora exis- 
tencia.

Sucio da importante firma: 
"Distribuidora de Automóveis 
Irmãos Carani, desta cidade e 
pessoa que sempit militou pela 
grandeza do nosso ê p̂ te p in- 
cipalmente o futrbol, peh data 
de hoje, o sr, Edilio Carani Filho, 
será por certo, alvo de ^inceras 
manifestaçôe» de amizades.

CuíTipt iuientamos o ilustre 
aniversariante, desejando-lhe que, 
no roteiro da s/vida, possa feste 
jar o dia de hoje, por longos e 
longo* anos.
flniüERSflKIfl 0 SR.

Finronio helli
No dia 3 de setembro vindouro 

o sr. Antonío socio-gerente 
do Pastificio "A Fidelidade” vê 
transcorrer mais uma ef.méiide 
natalicia.

Desde já, aqui associamos os 
nosfos cumprimentos a outros 
tantos, que o sr. Antonio Nelli. 
irá receber de seus amigos e 
parentes.

Chuta na Canela
Atenção: Bnhioû  . Bníseu ospéU- 

entarmente ■ temperalern!

A Snnnb rai combater • cambie ne- 
gro Aa earoe. K queaa vai aombater e 
cambio que a Sanab engata para ‘cubir’ 
a carne de ‘cegueda’ t

No para-ehoquec de um PNM carre
gado de cebolas, eitcve eacríto: «Eata 
vida me faz cberar>!

O Corinthiaoc está uma BRABA, per 
.que o W»dih Helueetá coltaodo oCAR- 
VAO mora?

Pobre BÓ vai para íreate. aestea dias 
de forte ventania.

Uma nova «raça > reseurgiu no pai»!
— Mio me a(«u«te. Qual é?

Nêo. .Náo. a.«raçâ> . corintiana!

Todo* af>rmam que-a cituação cetá 
agora num compaço de cepercv O duro 
d que a «ponta» do cninpasno eatásem
pre fincada nas costas da gente,

B quando o Roberto Cariai disse a 
■na ÍS; «Um quente prá você’ '*i . 
••■̂ dada, retrucou: *E  doi» fervendo prá 
você»;

A policia pauliata caça oc acgüUantes 
do» mi;hõe» .̂ ó falta ele» eitarem 
disfarçado» de guardas, «ajudando» e 
policia procura loa

Luta Livre
No dia 3 de Setémbrõ, a noife, 

estarão lutando; no Ginásio de 
Esportes, nesta cidade, verdadei
ros Reis do Ringue, da T.V, de 
SSo Paulo.

Noite verdadeiramente sensa
cional

HOV: Ho Estddio local 
C. fí. L. X Garça

ECO” do esporte
Dois gois relâmpagos do üuartina, derrota

ram o CAL: 0 x 2

Glorioso joga ea ca*a !ioje centrg Garça P. C.

! ■
Doi$ teatos edampagos e nada mais, conquistados pelo Duaatina 

F C. acabaram por dar a vitoria ao time da casa, diante do C. A. 
Lençoense. A 2 minuto.s de jogo, o juiz da partida asaínalaria un 
“hands’’ de AtÜio (peudi) que decrct»ri-i o l,o gol contrario- Logo 
apos. ou seja. aos 9 minutos, o Duartina marcaria seu legundo c 
ultimo ,goi devido a uma falha da defesa lençoense. aliás bastante 
nervosa por causa da “pressão” exercida paia torcida do Duartiaa. 
Oe décimo minute em diante. o CAL controlando os nervos, lutou 
muito, e deu trabalho insaao à equ pe da casa. embora o esforço 
dispeE îcfo não resultasse em gol nenhum para o Glorioso. Valc 
de.clacar. por ou‘ro lado, oai. uma vez e de forma el'.>giavel, o espi
rito de .Juta c sacrifícios do' Ume do CAL, aliás, sempre bem erica 
ta-du.pelo competentiasimo técnico Adilton Fernandes, Como luta, 
comb tem raça o Glorioso e«qu3drão da rua 13 de maio.

H O Jl CONTRA 0  GARÇA AQüI

Hoje, nesta cidade, o CAL vai recebar a visita do Garça E. C, 
que está eons S pontos perdidos; juatameate com o Duartina (  pro- 
prio C.AL. Como se ve, so a vitoria lntere«sa ao time de Aldo Trccen- 
ti. Todos ao campo, portanto, porque a partida será, sem duvida,
rauitOibÒB., ; :  J

Após Duartina 2 x CAL 0; Resegne 3 x Municipal 1; Vera 
Cruz 4 X Oálla 0; e Garça 4 x ParedSo 0, é a seguinte a clàssi- 
ficaçâo da 3,a div,

•' .J T'* 'i*
I — Resegue 6
2 — Vera Cruz 7
3 — C A I , Duaitiha e Garça 8
4 — - Psr^dSo 11
5 — Municipal e Galia 12

JOGOS DE HOJE

CAL 3 Garça
Rtsegua x Vera Cruz

Municipal a Duartiaa
Galia X Ppredão

Posto 1
/ . r \' ’C

Ssso **S. Grístóvão**
Oíerta Excepcional

Galão de Esso e x tra  faixa azu l de
cr$ . 4.900 por cr$ . 5.500

ZiH o Capoani 4  S ida .

«o Rua 15 ip Novembro 782 — Lençóis Pta.


