
Lençóis terá já nova torre
receptora de sinais TV
carnavaf - 66
pe. baldiqi
o carnaval vem aí: 
baile, feita, animação, 
em que vai dar tudu isio? 
rainha do carnaval, 
bloco de fantasia vencedor, 
prêmio ao maior folião, 
conjuntos de musica > são formi
dáveis, tocam prá valer, 
as famiüas, os clubes, a juventu
de.
amizades, brincadeiras, arte e 
folclore, povo brasileiro, 
a presença lúcida dr>s pais. ei 
eternos foliões, os que gostam de 
carnaval, as velhas musicas, a ul
tima. carnaval é do povo. vem 
desde o tempo das bruxas, pas
sou pela inquisição, castelo bran
co não o segura, 
no meio dêãse movimentar de mú
sica e corpos, bons desejos e pai
xões deaeafreadas, saúde gasta 
e salário jogado fora, nos olha
mos os jovens, que irradiam ale
gria e entusiasmo, 
que a alegria seja alegria e não 
fotografia da morte, seja vida, 
respeitos às pessoas, e não ape
nas máscara do pecado, máscara 
de uma vida vazia, sem ideal, sem
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sentido.
atrá* das mascaras, haja rostos, 
faces, imagens do criador, 
e não embrutecimento, animali
dade, escravidão, 
jovem:
sua alegria seja juventude, seja 
aproximação e sinal de deus, se
ja glorificação de deus em seu 
corpo, em sua movimentação, em 
sua fantasia, em seu grupo, em 
seu companheiro, em seu amigo, 
jovem, você terá muitos convites: 
a bebida alcoólica, o mau con
selho. : .
mas não se esqueça de seu fu
turo,não estrague o que depen
de BÓ de você. tenha sempre 
presentes as palavras de michel 
qtioist:

‘ cre-me, é um aprendizado bem 
longo o do teu amor, 
c não há muitas e.species de a- 
mor;
amar. sempre é deixar-se para ir 
aos outros, . .
Senhor, ajuda-me a esquecer-me 
por meus irmãos
es homens, para que um dia 
dando-me eu aprenda a amar",

rRKnfiUHL UEfT AÍ

Os folguedos do reino de Mo
mo vem aí e pelo que se nota, o 
carnaval de rua em Lençóis Páu- 
li-ta, será despido de qualquer 
animação. Pelo menos até agora, 
nada foi observado ou apurado

sôbreoque será o carnaval de 
rua na cidade.

Por outro lado, somos sabedo 
res que o Carnaval de salão, tan 
to no U.T.C. como no Clube 
Operário, serão espetaculares. 
Muitos foliões que brincarão no 
Club Operário já estãoconfeccio- 
nando suas fantasia*, enquanto 
que muitos outros folio s que 
irão para o U.T.C. não deixam 
por menos, isto é, preparam suas 
tantasias também

Chiari e-seu conjuuto anima . 
>ão o triduo carnavalesco no 
Ubirama Tênis Club, enquanto 
que o conjunto Arco Íris abri- 
lliantaiá o carnaval noClub Ope- 
rári h
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Autom óveis 
Novos e Usados
Fones: 91 c 118

Cam inhões - T rato res
Peças fe Acessórios

Lençóis Paulista

O  Palacio dos Rádios serve bem

porque oferece sempre o melhor



A T E N Ç Ã O  Sns. Proprietários de Gelddeirat
Brevemente, em Lençóis Pta. serâ montada uma seção completa para consertos de

Geladeiras

Elétro Técnicã Lençóis
Miguel Costa & Cia.

Televisores, Maquinas de lavar, Refrigera

dores. Maquinas de costura, Fogões e 

completo sortimentode Materiais Elétricos

RUA 15 DÊ NOVEMBRO, 485 FONE, 88 
LENÇÓIS PAULISTA

Prefeitura Municipal ^ e rro  de 
de Lençóis Paulista fíotucatu

7{eforma do 
Colégio

Acham-se bastante adiantados 
«s serviços de reforma do atual 
prédio do Colégio «Virgilio Ca' 
poaai», cujas obras estão sob 
os cuidadas da firma CONSTAL 
de Avaré. Nossa reportagem, em 
breve visita que fez àquele esta
belecimento de ensino, pode per 
eeber o bom adiastamento das 
melhorias que ora são elaboradas 
• que dentro de poucos dias se
rão concluidas.

R u aS . Paulo
Acha-ia adiantado o serviço 

de pavimentação das ruas da 
Vila Mamedina, entre elas. as 
ruas Manoel Amancio c Fernan
do Preste (ja concluidas) e Expe
dicionários, em fase de conclusão 

Com relação à rua São Pau
lo, esta, já está com teu leito de 
vidameate preparado para a con
clusão da pavimentação, fato es
te que assim permanecia até o 
encerramento destes trabalhos. 
Também o sistema de encana
mento d’água estava sendo me
lhor enterrado, para a perfeição 
dos serviço.s, os quais estão sen
do executados pela Prefeitura 
local, cora o auxilio que foi cedi 
do pelo Governo do Estado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Dr. PAULO ZILLO Prefeito 
Municipal de Lençóis Paulista 
Estado de São Paulo, na forma 
da Lei etc.

FAZ SABER que a PREFEITU
RA MUNICIPAL DE LENÇÓIS 
PAULISTA comunica aôs se
nhores proprietários de Imóveis 
Rurais, deste municipio, que não 
tenham cadastrado seus imóveis 
durante a SEMANA DA TERRA 
conforme determina a Lei n o 
4 504 - Estatuto da Terra - de 30 
de novembro de 1,964, que tal 
obrigatoriedade permanece mes
mo apos a realização da referi
da Semâna, devendo os Senho
res Proprietários se dirigirem a 
esta Prefeitura para efetuarem 
o cadastramento, preenchendo a 
declaração de propriedade,

E: para que chegue ao co
nhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, expediu- 
se o presente Edital de convoca, 
ção que sera fixado c publicado 
na forma da Lei. Dado e passa
do nesta cidade de Lençóis Pau
lista, âos cinco dias de feverei
ro de 1966. (5/2/66).

Lençóis Paulista, 5 de fevereiro 
de 1,966.

Dr. Paulo Ziã/ci 
Prefeito Municipal

Com os reparos que estão 
sendo efetuados na serra de Bo- 
fucatu, entre eles, melhoria« na 
pista para evitar deslizamento de 
veiculos, a região toda está so
frendo cs efeitos da não passa, 
gem de ônibus e outros meios 
de transportes rodoviários.

Assim é que. Conchas; Laran
jal, Botucatu, Sio Manoel, Leti- 
çois. Agudos e Bauru, figuram 
como região mais afetada pela 
morosidade dos serviços elabo
rados na pista da Serra de Bó- 
tucatu. sendo assim, prejudica 
das as aspirações do povo de ca 
da uma dessas cidades, de se ser
virem desse trecho que deman
da a São Paulo e vice-versa.

H O J E
} (c  Cstcdio loca!

C. A. L.
X

FISM A C.
. -  m—p.

FABRICA DE M Õ V E IS lORETTO

J Õ S - e  f d O J i C U Z O
Tu(Jo em madera que Você precisa para sua casa

L in h a s , C á b ro s , Rípaü, Tdbuat>, F o rro s , T o co s , B a te n te s , P o r ta s , J a n e la s , e B a la ú s tr e s  
P o rtõ e s  ra n d e s  v o n ta g e n s  em  p reço s .

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

a v e n id a  9 DE lUI.HO N.o 716 _  FONES 113 E 2113 — CX. POSTAL. 357 — LENÇÓIS PAULISTA

F a r m á c i a  S a O  J O S É
Â Farmácia SAO J o S É  de Manoel Lopes, Atende a noite e a domicilo

Colossal estoque de m ercadorias do Ram o I
Farmácia São José, Sua Farmacia. A L^rogaria de Lençóis Paulista



Intimação da sentença condenatoria imposta 
ao réu Mariano Pinheiro de Urna com o 

prazo dc 60  (sessenta) dias

o  Doutor Maurilio Gentil Leite Juiz de Direito 
deita cidade e comarca de Leoçois Paulista, Estado de São Pauio, 
na forma da Lei, etc.

F A Z  SABER a MARIANO PINHEIRO DE LIMA, brasileiro, 
casado, motorista com 3l anos de idade, filho de Tomaz Rodrigues 
de Lima e de dona Elfrida Pinheiro da Silva, o qual se encontra 
em lugar incerto c não sabido, que havendo sido contra ele movido 
processo crime como iacurso nas penas do artigo 329. 331, 129,
«caput». do codigo penal e 62, «caput» da L. C. P. pelo cartorio do 
2,0 Oficio dêita comarca, teve a ação o seu curso regular e encer
ramento com sentença condenatoria proferida no dia 5 dc 
maio de 1965, cujo fiaal tem seguinte teor: Passa-se a decisão: Ale 
gou o Dr. defensor em defesa do seu constituinte o fato do mesmo 
estar embriagado sendo a embriagues completa c proveniente de ca
sos fortuitos, devendo ser isento de pena por esse motivo. O réu real 
raentecncontrava-se embriagado, mas de forma alguma essa embria
gues era completa, ou seja, no estado camatoso, e muito menos se 
pode falar embriagues de caso fortuito ou força maior, eis que 
ele estacionou o seu veiculo e de sua livre e expontânea vontade foi 
ao bar Guarany, onde começou a tomar batidas dc pinga com limão 
a »eu bcl prazer com amigos. Nada existe que abale a prova acusa 
toria. Diante dessa irrecusável que ao guarda noturno competia zelar 
pela boa ordem e tranquilidade, um ato inerente ao leu oficie, de 
mod® que competia a ele chamar a atenção do acusado a fim de co
locar o veiculo no lugar devido e não como se encontrava atravessa
do na rua. Cesta forma, a atitude do reu em desacatar de inicio 
o guarda noturno, depois os demais milicianos, inclusive a autorida
de policial desta cidade foi (ojustificada, assim como a sua restrição 
à prísã® e as agressões por ele praticadas. Caracterizando-se. assim 
na cspecié, o delito do art. 329 ao lado do 129 «caput», em virtude 

da* lesões leves apresentadas pelo guarda Manoel de Oliveira, que 
decorreram da violência com que se opos o reu, à execução do a- 
to legai da prisão. Resistindo à prisão, arriteoa-se a produzir o e- 
vento. Com referencia a contravenção prevista no artigo 62 da Lei 
das contravenssões Penais, esta não configurcuem face ao concurso 
aparente de normas. No que tange ao crime previsto no artigo 
331 do Codigo Penal, também imputado ao réu, a jurisprudência 
vem decidinoo que- «não con- t̂itui de«acato o excesso de linguagem 
praticado em estado de embriagues (Reviitai forenses 98/190). de 
cujo ponto de vista não discrepa a «loutrina. Na linha dessa argu' 
mentação. aão se pode reconhecer no caso dos autos, a rigor o pie 
citado delue O acusado é reincidente geaèrico c esptcifico, certi

dões 57/58. de vida pregressa, p/ bem irregular. Com referencia a 
reincidência especifica a sentença condenatoria, transitou em jul
gado pelo venerando Acordão datado de 28 de dezembro de IgÕO 
Assim em face do exposto, bem como das diretrizes dos artigos 42 
46, § 1.0,1 e II e 47.1 Codigo Ecnal, estabeleço as penas relativas 
aos delitos arruados, um pouco acima do minimo legal, observando- 
se o$ artigos referidos. À vista do expesto: julgo procedente em 
parte a denuncia e hei por bem condenar, como condenado tenho, 
o reu Mariano Pinheiro dc Lima, como iacurso nos artigos 329 e 
129 «caput» c. c. o artigo 51 «caput». todos do Codigo Penal, a 
pena dc íü mescs e Cineo dias dc detenção, bem como pg. custas do 
processo. Imponho. ainda, ao reu e por dois (2) anos, medida dc 
segurança dc liberdade vigiada, pelas dificuldades que se encontram 
para dar cumprimento ao artigo 93 do Codigo Penal, d.vido à fa! 
ta de estabelecimentos adequados ou lugares não existentes, deven
do durante o prazo observar todas as condições previstas no artigo 
767 do Codigo do Processo Penal, Lançado o nome do réu no rói 
dos culpados, expeçam contra ele os mandados de prisão em qua
tro vias. P. 1. C. Lençóis Paulista 5 de maio dc 1965 (a) Dr. 
Maurilio Gentil Leite. E constando do» autos que o referido reu se 
encontra cm lugar incerto c não sabido mandou expedir o presente 
edital pelo qual fica o reu Mariano Pinheiro de Lima, intimado da 
aludida sentença condenatoria pelo prazo de 60 (sessenta) dias; cor
rendo apoá esse prazo © de 5 (cinco) dias, para apelação. DESPA
CHO: Intime-se u reu por edital no prazo de 60 (sessenta) dias. 
Lençóis Paulista, 21/9/65. Dada e passada nesta (sdade e comarca 
de Lençóis Paulista; aos 22 de setembro de 1965, Eu, Ernesto Cor
deiro, Escrivão, fiz dat. e subscrevi.

O Juiz dc Direito 
ür. Maurilio Gentil Leite

Agradecimento
A familía dc Jose Cleenne Sobrinho, profundamente sensibilizada 

agradece a todos que a confortaram durante O doloroso transe por
que passou e acompanharam o feretro ate à necropole local.

S e/a  assine e Propague 0 € C Õ

Você encontrará na

A l í a i a t a r i a
iccon e

de O IO V a NNINO
O C e O N E

sua maquina de Costura

‘ ^ S i n g e r ^ ^
com vantagens dc paga* 

mentos e preços

Peças “Singer” legitimas, concerto 
garantido

LENÇÓIS PTÀ.

G l Çrandes p a ile s  Carnavalescos no U. Z. C.
rnavaí: clu be Operário

e no
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Chute na
Visitar a CASA Canela

LEBER, não é POR RIMEDEM

A Rússia,'segundo dize.in, mandou no 
Lunik, 18 cães à lua. Agora, falam que

perder tem po! ela está coberta de OURO. Entãõ, já 
existe lá o tipo de OURO 18 “ QUl 
LATE” ! ! !

Vocês viram o caso do DitAe e Nair ?
r

E co m p rar barato  o que ha de m elhor
O NAVE se “afundou” é quaie afoga 
a tripulação PORTüGLíESA !

Visite a C A S A  L E B E R
Se os calçados centinuarem a subir 

tanto, ja já  vai sumir a expressão. “Olha 
0 meu de BOTINA aí” !

0 •

Ganhando dinheiro, com prando
Corte de CABELO à SOO mangos, é 

uma BARBÃridade !

m elhor Apesar da estréia da ILUMINAÇÃO

P ^ u a  p ! cri ano Peixoto, i55  -  Sençóis Pautista
NEGRA, sábado, para o Palmeiras em 
Ribeirão Preto !

" V o c e j á  n o t o u

— Saiu novos tiroteios na Rep. Do
minicana !

— Lá não tem geito ! SÃO DOMIN
GOS, dias santos e feriados de brigas c 
nada mais !

O Palmeiras colocou o SU iN Q üE e 
quem deu e BAILE foi o Comercial !

Essa remarcação de TECIDOS que 
estão fazeodo por aí, não vai dar PANO 
prá MANGAS ?

as que

0ESTADO DES.PAULO
Garanta você também seu exemplar d’ O ESTADO DE S PAULO 

fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade.
M A k íâ  AiELLO «

AV. NOVE DE JULHO, 314
LS:NÇÓ1S PAULSSTA

— o  Geb»ra e o Walter, durante os 
treinos do CAL. foram apelidados de 
dUNAB!
— SUNAB?
—  tíim. DOIS fazem cada TABELA!!!

Editai de 
Proclam as
Wilson de Morais Rosa, Oficial do Re

gistro Civd dai Pessoas Naturais deste 
distrito, municipio e Comarca de Len
çóis Paulista, Estado de S. Paulo etc.

F A Z  SABER que pre tende «e cas«r:
José da c o s t i Pereira com dona A n to -  

nia A m o rim  Beietri ele com a profissão 
de lavrador estado c iv il so lte iro , com 28 
anos de idade, nascido em Chapada de 
M in as  Novas Estado de M inas Gerais, 
aos 9  de O ütubfo de 19 37 . f ilh o  de Iz i- 
dora da Costa Pereira, d o m ic ilia d o  e 
res iden te  neste d is tr ito ; Ela com a p ro 
fissão de prendas domesticas, e s tid o  ci" 
v il le ite ira  com 21 anos de idade, nas
cida em em The ldore  Sampaio, Estado 
de São P au lo , aos 13 de a b ril de I9 ã 4
fiiha  de Jose A m o rim  Bezerra e de M a  
riana Rodrigues C a ld e ira  d o m ic ilia d a  e 
res iden te  neste d is tr ito .
Apresentaram os doeumetoi 1 2 e  4 .  
Se alguém aouber de algum impedi
mento acusem-OI



E sp  o r t e s
Hoje é dia de festa para o futebol lençoense! 

Glorioso faz sua primeira exibição à  torcida

Hoje. será «era dúvida, um dia de festa para o futebol de Lençóis; 
eis que, • seu mais discutido, o seu mais esperado e o seu mais fa
moso e querido esquadrão de roda a história esportiva, ou seja, o 
C. A. Lençoense. vai pisar, uiitra vez. para alegria de todos, no ta- 
pête verde do Estádio alvi negro.

Hoje.no mastro do próprio da municipalidade, haverá uma ban
deira vintenária tremulando, acariciada pelo vento que passa. Uma 
bandeira gloriosa e histórica, que desapareceu algum tempo, mas que 
é trazida de volta entre triunfos e saudades. Ô! bindeira gloriosa 
essa, repetimos! Nem mesmo a passagem dos tempos lhe roubou a 
côr branca e prêta, ou melhor, a cór alvi-negrn, que são idênticas a 
bandeira de São Paulo 1 Cssas, são as córes do nosso querido C.A. 
Lençoense. Nossas esperanças de sucesso dêsse club histórico, são 
infindáveis ! Só de vermos os evfôrços da diretoria, só de vermos o 
seu mais famoso craque — Walter. viajando sempre para a Capital, 
procurando colaborar fóra do campo com o glorioso — só de vermos 
as dedicações de Romaninho, Biral, Dirceu e outros nos ensaios, 
des sacrifícios de Gcbara em voltar a ter colossal forma física, só 
de vermos como trabalha bem o técnico Balduino. nós temes a co
ragem firme de estufar o peito e bradar em alto e bom som:— Tor
cida valiosa: Venha hoje aplaudir e Incentivar uma equipe que renas
ce humildemente, mas que muito precisará de você !

-oOo-

NOTAS DO C  A. L.

Para e jôgo desta tarde nesta cidade, contra o FISMA CLUB de 
São Manoel, o C, A. L. realizou dois ensaios coletivos, além de ura 
individual.

Biral, zagueiro central da equipe, vera 
nástica aos demais companheiros.

línistraBde sessões de gi-

Edílinhe, miin direita do C. A; Lençoense. devidamente licenciado 
pela diretoria, encontra-se em viageâ para o exterior, devendo re
gressar dentro de 10 a 15 dias.

Equipe provável do C. A. L. para e jôgo de hoje; Romano, Sallese 
Biral. Dirceu-Rubinho e Germano. Geraldo, Gcbara, Walter, Orlan
do é Nicola. Poderão entrar ainda. Rato, Sthanghini e Tílico 
equipe alvi-negra.

na

-oO<

DESTILARIA CAMPEAO

Participando de ura torneio início que reune menos que oito 
quadros do futebol mirim de nossa cidade, o Destilaria Esporte Clube 
sagrou-se brílhantemcnte campeão após ter eliminado vário» clubes.

Es‘c torneio foi realizado no parte matutina domingo proximo pas
sado c foi denominado "Torneio Virgílio Capoani".

O time capitaneado por Ayrtontevea seguinte constituição; Cidi- 
nho Berto e Zeca;Ayrtoa c Pelé.

Portanto esta de parabéns o futebol mirim de nosse terra e prin- 
eipalmente o Destilaria.

Intimação de sentença condenatória 
imposta ao réu S ucio  Sourenço com 
0 prazo de 60 (sessenta) a ias.

O Doutor Adalberto Spagnuolo, Juiz de Direito 
(substituto) desta cidade e Comarca de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo, na forma da 
Lei. etc.

FAZ SABER a LÚCIO LOURENÇO, brasileiro, solteiro, lavra
dor, com 18 anos de idade, natural de São Domingos (Bahia) filho 
de João Lourenço c de D. Beatriz Lourenço, o qual se encontra em 
lugar incerto e não sabido, que havendo sido contra êle movido pro
cesso crime como incurso nas penas dc art. 129 "caput" c c. o art. 
44. inciso II. letras “a” (la figura) e "d” (la. figura), todos do Códi
go Penal, pelo Cartório do 2.o Oficiodesta Comarca, teve a ação o 
seu curso regular e encerramento com sentença condenatória profe
rida no dia 7 de abril de i965, cujo final tem o seguinte teôr;— De
cido: A materialidade do delito de lesões corporais e sua autoria, re
sultaram provadas nos autos, a primeira, pelo auto de exame de corpo 
de delito de fls. 7, a segunda, pelas declarações do ofendido, pela 
palavra das testemunhas, que confirmaram a confissão do acusado na 
polícia, Deixo de acolher as alegações da ilustradla defensora, a fls. 
47. eis que, prova alguma existe de ter sido a embriagues fortuida. 
mesmo porque, pouco antes o réu havia pedido mais um trago de 
pinga. Pelos depoimentos das testemunhas ouvidas, e pela localiza
ção da lesão, o acusado, atacou o ofendido pelas costas, e nada 
existe que justifique essa agressão. O acusado é primário, fls. 50. 
Atendidas as diretrizes do art. 42 do Código Penal, estabeleço a pe
na base no mínimo previsto cm lei, porém aumento a de úm mês, 
dada a preponderância do art., digo, circunstância agravantes cons
tantes das alíneas "a” e "b” do art. 44, inciso 11, do Codigo Penal. 
Hx positis; Julgo procedente, a denúncia, e condeno LUCIO LOU
RENÇO, como incurso no art. 129 do Codigo Penai, a pena de 
quatro mêscs de detenção, bem come ao pagamento das custas do 
processo. Concedo-lhe todavia o “sursis’', peio prazo dc dois anos, 
de acófde com o art. 696 do Codigo Penal, sob as *-cguintes condi
ções, aièm das mencionadas em Lei; a) abster-se de bebidas alcoóli
cas; b) aprender a ler e escrever: c) comparecer, trimestralmente pe
rante a autoridade policial de seu domicílio; d) não mudai de domi
cilio sem p.-évia comunicação a êste Juizo: c) pagar as custas do 
processo em quatro meses.- Lnoceo Sr. Escrivão o nome do réu no 
rol doa culpadi.s. e designo o dia 12 de maio, p.f; às 13,0(J horas, 
para a audiência admonitoria, P.R.I.C. Lençóis Paulista, 7 de abril de 
1965. (a) Dr, Mauiilio Gentil l eite.. Juiz de Direito- DESPACHO
Torno sem efeito a suspensão condicional do pena nos termos do art. 
705 do Codigo do Proc. Penal. Espeça-se mandado de prisão. Cls. 
cm vinte dias. Lençóis Paulista, lC/11/65,— (A) Dr. Adalberto Spa- 
ganuolo. E constando dos autos que o réu se acha em lugar incerto 
e não sabido, mandou expedir o presente edital, pelo qual fica o réu 
LUCIO LOURENÇO, intimado da aludida sentença enndenatoria. 
pelo prazo de sesicnta (60) dias, correndo apos edecusso desse pra
zo odecinco (5) dias, para apelação: Dado passado nesta cidade e
Comarca dc Lençóis Paulista, aos dezoito dias do mê  ̂ de novembro do 
ano de mil novecentos e oecíprita e cinco (1965). Eu, (a) Ernesto 
Cordeiro* Escrivão, fiz dai. e subscievi;

0  luíz ât Direito — (a) ftâolberto Spoganuolo

yissin em  e propaguem  
0 €CÕ

//.
—  Oficina e Loja

A sua disposição para instalações de agua a domicilio

BRANDÍ
« t

Artigos do Ramo.

GoNHKCa OS N08SOA PREÇOS PARA VERIFICAR AS VANTAGENS QUE LHE OFERECE RUA INÁCIO AMSElllÜ, 323 - FONE 43



ELETRO M O D E L O

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

Especialistas em reenrolamento de Mo. 
toref, Transformadores Geradores

Atenção Proprietários de Veiculos

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

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

Antes de qualquer negocio, consultem 
nossos preços, sem compromisso

A o  $cntar-se a 

Mesa

G
H
O

Exija este fino Aperitivo

C H O R O R Õ
O

Pedidos: Fone 144

€scrííor/o Zécnico Contábil
( t CEZARO TXr^

Ru» Cel. Jo squij^^A . M arties n.c 701 -  Pr>ne 116 — Lençóia Fauli^ta
Ceatablidade em geral, escritas, aberturas, encerramentos, 

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

JARY CEZAROTTl

Para as suas noites de C A R N A V A L

Bar do Zíco
Basta voce pedir, será servide, com os 
pratos, e Bebidas do seu gosto e paladar!
BAR DO ZICO — Lençóis Paulista



RESERVABEL

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

Muito confortávell Molejo "Fabric-Link” e acol
choado supermaciol Facilima de guardarl Basta 
dobrá-la sem tirar o colchão! Fechada tem 21 cm. 
de largura I Fácil de transportar I Equipada com pe
quenas roldanas, pode ser transportada facilmen
te I .Cabe também no porta-malas de um automóveJJ

A  venda na

CASA DE M OVEIS  

MORETTO

prejerídu pelos que sabem 
escolher

Rua 15 de novembro 798, Fone 106

Indicador Profissional

Médicos

Dr. João Paccola Primo

-  M E D I C O  -

CLINICA GERAL — OPERAÇÕES — 
Rua Floriano Peixoto, 245 — Pcnçóis Paulista

PARTOS
■ Fone 61

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira

CRltM ESP 7.976

Clinica dc Crianças e Adultos
-  PARTOS -  

RUA ANITA GARIBALDI, 35 - Lençóis Paulista

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 c 5 .a à noite
Rua lnác'o Ansehno 212 (Residência) 

Fone 63 — Lençóis Paulista

Médico Operador — Parteiro
Do Departamento da criança

Carteira do Conselho Regional de Medicina n.° 702 j
Leaçõii Paulista — Caixa Postal, 38 —

Dr. Antonio T edesco

alegratc na mu.sica de uma terra abençoada do sal 
alegrate na beleza dc um povo que ama as coisas

vivas
alegrate aa riqueza cálida dos vinhedos banhados de 

sói
alegrate (om a boa musica comprando seus discos 

dc maiór sucessos na Agencia Centenário de An 
tonio Augusto Corrêa

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

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

Sulfato de amõnio 

Cloreto de Potássio 

Superfosfato 

Escorias dc comas 

Procure oageme nesta cidade Sr,

JARYCEZAROTI
Produtos da

Hugo Stinncs do Brasil Ltda.

Dr. Lidio Luiz Bosi

c i r u r g i ã o  DENTISTA -
RAIO X

Atende-se com hora marcada
CONSLILTÓRIO; Ru» Cel. Joaquim Gabriel, n.o 298
RESIDÊNCIA: Fone 82 -----  Lençóis Paulista

gente de Seguros
da S ul Jtm erica

cidentes Trabalho
> > > Pessoas
> » > Veículos
> » » Incêndio

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

Im pressos em Çera!
tdipografia Õ € C Õ



S O C I A I S

Fazem Anos 

HOJE

Sra, Leonilda Nelli Duarte, espo. 
sa do sr. Benedito Muniz Duar. 
fe; Enio Lorenzetti.

Dia 14 — sr>. Dalva Coneglian 
jovem Luiz Carlos Conti. sra. 
Voanice Coneglian; jovem Eduar
do M. Duarte.

Dia 15 — sr. Breno Brega. jo
vem.Edgar Brandi.*sra, Josefina 
Cimó Feres, esposa do sr. Lidio 
Feres.

Dia 16 — sra. Antonieta Giova- 
netti Müller esposa do sr; Alci
des Müller, sr, Antonio Ranzani,

Dia 17 — sr. Antonio Paschoa- 
relli Lourival Bcrgamaschi re- 
residenta em Palmital; sta. Ante- 
nesca Simioni.

Dia 18 — sr. sr. Cesar Oiâco- 
mlni, antigo comerciante estabe
lecido nesta praça.

SR. WALDEMAR PACIFICO 
DE OLIVEIRA

No dia 16 do fluente festeja 
sua data natalícia o sr. Waldemar 
Pacifico de Oliveira, proprietá
rio nesta cidade e no municipio 
presidente da Associação dos 
Fornecedores de Cana e verea
dor da edilidade local.

Desde já. associamos as nos-

Diretôr

Alexaodrs Chitto □ ECD Redator ̂—Chefe 

Flerraicic JacoQ

Ane X X IX Lençóis Pta, 13 de Fevereiro de i966 N.o 1443

sas felicitações antecipadas que, 
por certo, o sr. Waldemar Paci
fico de Oliveira irá receber no 
dia 16 do corrente, dos seus 
amigos e parentes.

Comunicação
N . O  1 / 6 6

Comunicam do correio local 
que se acha afixado no saguão 
daquela agencia, um Edital de 
Concorrência Administrativa n.o 
10/66, destinada a locação de um 
imóvel para funcionamento da 
mesma;

Os interessados poderão, pa
ra melhores esclarecimentos pro 
curar aquela repartição, nos ho
rários habituais.

a) Edna O Capella 
Agente Postal

Ccnvocaçõo
A ASSOCIAÇAO BENEFI

CEN TE HOSPITAL N; S. 
PIEDADE, desta cidade, convo
ca os senhores socíos com di
reito a voto para a Assembléia 
Geral Ordinária a realizar-se no

dia 21 de feveriro p; futuro, ài 
20 horas, no Salão Nobre do 
Hospital; para tratar do seguinte:

1 - Leitura e aprovação do Re
latório da Diretoria referente 
1965,

2 - Eleição da nova Diretoria 
para o exercicio de 1966 e

3 - Outros assuntos,
LençoÍ.s Paulista, 8 de feverei

ro dc lQ66.
Associação Beneficente Hospital 

Nossa Senhora Piedade 
a) HORACIO MORRETTO 

2.0 Secretario

Pe/a passagem  
do 28.0
aniversário de
0 € C ü

Pelo transcurso do 28.o aniver
sário de O ECO, recebemos vo
tos de felicitações do sr. Rubens 
Pietraroia. gerente do Banco 
INCO; agencia desta cidade; 
Dr: Renato V: Gadelha, suas
felicitações particulares e pela 
Companhia Paulista dc Força e 
Luz, Bauru; dos confrades da 
«Tribuna Lençoense», em belissi- 
na nota alusiva à data, publica
da por aquele semanário; do 
Rotary Club de Lençóis Paulista, 
um oficio por intermedio de ticu

Secretario Herval Paccola, ex
ternando suas manifestações 
pessoais e da nobre entidade 
lençoense.

Nossos agradecimentos.

Rainha do 
Carnaval

Apuração de 11-2-66

1.0) Maiia Matsuzaki 5.943

2.0) Leonicc Rodrigues 4.768

3.0) Zilda Toniolo 4.656

4.0) Marlene Conti 541

Nulos 215

Na próxima semana serão rea
lizadas as apurações finais nos 
dias 14, 15, 16 e 17.

FORTE rHUUn

Sexta feira, desabou verdadei
ra tromba d’água sobre a cidade. 
Os danos materiai.s foram peque
nos não haucndo outros fatos a 
registrar.

Pôsto Esso *S. Cristóvão*
Apresenta o novo Mapa Turístico ESSO

Centro Sul do Brasil

Indispensável aos M otoristas

Rua X V  de Novembro, 782  — nesta


