
Festas de Santo A ntonío
iniciar-se^ao 10

Com a procissSo que seguirá 
da cidade ao Corvo Branco, ini- 
ciar.se-ão as festas de Santo An- 
tonio, naquele bairro.

Conversa de 

compadre
Pe. Luiz Baldini

— “Cumpadre, a pinga tá fa
zendo mal prá vancê, Vamo 
cunversá um poco” .

Sim. a conversa hoje é com o 
compadre, o seu Zé, o seu Anto- 
nio, o Nico . . ;  Vamos falar da 
pinga, que já fêz mal a muita 
gente. Pinga foi feita para o ho
mem. Para estimular, para aperiti. 
vo. para umgolinho com os ami
gos. Mas o homem se engana 
com a pinga; qut r matar as amar
guras com ela e aí está o perigo,
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a embriaguês, a bebedeira. Coisa 
séria a bebedeira. Prejudica a 
muitos pais e suas famílias. Saú
de, energias, tudo se vai com a 
pinga. Só uma coisa pode Hzer 
enveredar outra vez pelo caminho 
certo; a amizade, o respeito pe
las pessoas. É preciso uma mão 
que ampare, que ajude a sentir 
o valor da vida. a recomeçar uma 
vida útil e feliz.Noé amaldiçôou 
seu filho Caim porque éle riu 
da embriaguês de seu pai. Mas

abençou Sem e Jafé porque res
peitaram seu pai na embriaguês 
invocou sobre êles as melhores 
bênçãos de Deus. Respeito não 
quer dizer ficar de braços cruza
dos, e sim, tomar providencias, 
não deixar expor ao ridículo seja 
quem for. Porisso, é preciso 
acreditar no valor das pessoas. 
— “fumpadre, (á qui o conseio 
finá de hoje: cuidado com a ten
tação da caninha, deixa a marva- 
da pinga”.

Não deixe que a pinga mande 
em você, nem em seus compa
nheiros, não abandone seu com- 
panheiio, seja um homem dc 
valor.

Visitem Lençóis 
Paulista

M O D E R N I S S I M O
Alinhddor de Direção Valeta ’

C A R A N 1 - O ferece aos seus cHentes
—  Segurança
— Menos desgaste de Pneus 

Mais prazer ao dirigir
—  Direção mais leve e mais firme

yifa/s confiança em sua Oficina cem Jllinhador de 2)ireçõo
AGÊNCIA FO RD  Distribuidora dc /-utomoveis Irmãos Carani S-A

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

S E R R A L V O  con tin u a  

vendendo Televisores Semp 

agora em m elhores condições



Rimedèra apresenta:

CH U TE N A  C A N E L A
Lutando como lutou 3a, feira, o Harada fez com o Éder o que a 

revolução fêz no Brasil — Acabou com a esquerda !

O circo de MOSGCU chegou em São Paulo c anunciaram que 
possui, além de outros animais raros, 12 URSSos da Sibéria.

— Os estrangeiros afirmam ainda, que apesar de BI-CAMPEAO, 
o time do Brasil só é formado por "ÍNDIOS” !

— Pois é. São ÍNDIOS que entendem de futebol e quando que
rem aprender mais, ainda treinam com o GUARANI. . ;

A turma ainda quer descobrir uma coisa:— Saber se são os jura
dos ou se ê o japonês que é uma pAR^DA dura pro Éder !

Os /ornais anunciam:— “Preço do LITRO DO LEITE pode ser 
majorado, Mas alegria de*pobre . ; . Pensei que fosse do LITRO 
(vasilha) !

Dizem que a situação das eleições indiretas em SP, poderá mudar 
já. Para falar a verdáde, essa situação muda mais que lançasoento 
de cápsula espacial americana

— Que você achou da luta no JAPAO ?
— Por favor. Não TÔKIO mais nêsse asrunto !

Na traseira de um caminhão de Araraquara estava escrito: — 
"O homem nasce, cresce, fica tôbo e . . .  casa. (Oolaboração de O. 
V. nesta).

— Será que o Pelé c também usíneiro de leite ?
— Não sei. Por que ?
— Dizem que êle está “escondendo o leite"

— O Corinthians fez a seleção ifaÜana correr !
— É. 0 *  fato a AZURRA ficou com mêdo do levar uma SU R

RA !

T e ! e v isa o  em Fóo co
Foi criado em Lençóis Paulista a “ASSOCIAÇÃO PRO TETO 

RA DOS SERVIÇOS DE TELEVISÃO EM LENÇÓIS PAULISTA”.
Diretoria constituída em reunião de 31.5.66,

•

Presidente: Mário Trecenti; Vice-Presidente: Miguel Zillo, l.o 
Secretário: Edmar Won Anckeo: 2.o  Secrerário: Sylvio de Godoy
Cordeiro; l,o Tesoureiro.- Alberto Trecente; 2.o Tesoureiro: Be
nedito Muniz Duirte

CONSELHO FISCAL

Élio Caraní; ClarO Sebastião Vieira,- Uris Paccola

SUPLENTES:

Hélio PaceOla; Jósé Serralvo Sobrinho; Virgílio Felipe

Assistentei técniíiss: — Ricardo Costa; Rafael Cutierrez Netto;
José Lopes

Assistente judiciário — Dr. Herminio Jacon
e

Diretor de Relações Públicas: Ricardo Gebara

= A T £ N Ç Ã O =
Propr/efar/os de geladeiras

Brevemente em Lençóis Pta. serâ montada 

uma sessão completa para consertos de

Geladeiras

K  sua disposição para instalações de 
agua a domicilio

Artigos do ramo

Cnaheça os aosios preços para verificar as ventagena
que lhe oferece

Rua Ignacio Anselmo 223 fone -40

F. arm aciã

São Jofé
A farmacia São Jose atende a nòite e a

domicilio

Colossal estoque de mercadorias do Ramo
FARMACIA SAO JOSÉ — a drogaria de Lençóis Paulista

Associação dos Fornecedores de Cana da Zona 

de Lençóis Paulista

A V I S O
Comunicamôs aos senhores fornecedores de cana que o prazo 

para entrega das estimativas de produção, da lafra l96Ò/67, termina 
a 10 de junho proximo,

Assim sendo, pedimos aos senhores forneccdóres decana que se 
dirijam, o quanto antes possível, à sede da Associação, à rua Cel. 
Joaquim Anselmo Martins n. 407, nesta cidade, a fim de prestarem, 
as informações necessárias a respeito do assunto.

Lençoii Paulista, 30 de maio de 1966 
a) Vigo Aagesen

Presidente da Associação dos Pornecedores de Cana 
da Zona dc Lençóis Paulista
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e ADUBANDO DÀ

R epresentante autorizado neste
m unicípio Sr. A L D O  TRECEN TI

/̂ uí7 7 de Setembro n. ^6^
Fone 54

LENÇÓIS PAULISTA

HOJE

€iri ^ariri

Resegue

vs.

C. A. L.

Pelo 3 .0  D ivisão

Leiam, Assinem c propaguem 

"O ECO”

A te  índugurdl da Agencia 
do Banco Mercantil de 

São Paulo
No dia 30 do mes passado, o Banco Mercaatíl de São Paulo 

inaugurou a «ua agencia nesta Cidade, à Rua 15 dc Novembro, no 
loeal do <Palacío dos Rádios».

A cerimônia, que se caraclerlzou simples mas bastante significa
tiva para Lençóis Paulista; vimos reunidos altos funcionários do Ban- 
CO, auxiliares. Autoridades Municipais,'^Estaduais, Federais. Co
merciantes, Bancaríos, Industriais. Representante da Lavoura, da 
Imprensa Falada e Escrita, senhoras e outras figuras de destaque no 
seio da comunidade Lençoense.

O ato inaugural teve inicio com n apresesentação do prof. Celio 
Pinheiro, justificando lígeiramente os motivos daquela seleta reunião. 
Seguin-se, o Pe. Luiz Baldini com a Benção das dependeacias do 
Banco.

O Dr, Ariovaldo Aily, Direter-Adjunto do Mercantil, usou da 
palavra, fazendo extenso relato da Organização Bancaria, como foi 
fundada e da marcha do seu progresso.

Usou da palavra, depois, o sr; Lino Athaaazio Ambiel. Gerenre 
da Agencia do Banco Mercantil nesta cidade, externando a sun sn> 
tisfação por se achar entre nos na execução da suas atividades 
profissionais.

Finalizando, o sr. Prefeito Municipal, Dr. Paulo Zillo, falou era 
■orne de Lençóis Paulista, sentindo-se eufórico por estar presen
te à inauguração de uraa nova organização Bancaria que nsuito veio 
orgulhar, ao lado das demais pujança economica dc nessa terra:

Aos presentes foram oferecidos salgadinhos c champanhe pela 
Gerencia do Banco.

Pronunciamento Oportuno
A Assecinção dos Fornecedores de Cnna da Zona de Len

çóis Paulista, face àcalamitosa situação porque atravessa a classe 
dc fornecedores de cana, nesta região, vera de achar oportuna a pu* 
blicação do escrito abaixo, inserto na Revista de Tecnologia das Be
bidas, edição de Abril de 1966 n. 4. come segue:- Por ocasião da 
sua posse na presidência da Associação dos Fornecedores dc Cana 
dc Guariba, e Dr. Plinio Botelho do Amaral proferiu um discurso a 
re.speito da situação dos fornecedores de cana, cujos termos trans' 
trevemos na íntegra: "A situação que nós, plantadores de cana. es
tamos atravessando no momento, lembra es tempos históricos do 
Brasil Colonía, quando os brasileiros eram obrigados a entregar ao 
Reino dc Portugal, ^0 a 30% dos seus produtos agrícolas c, ai da- 
fucle que nãó n fizesse: seria detido, sujeito a castigos, destituído

dc suas propiiedades e até prisão. Em época mais recente, há mais 
de 5o anos, perdurava ainda um sistema de feudo: nas grande* 
fazendas, nas construções de grandes obras, os caipregados eran; 
remunerados através de ■*vaJes» pa.-a que retirassem aos atmazens 
e fornecedores o .suficiente para sua manutenção e a de seus fami' 
liares. Gom a mudança dos tempos, por um imperativo de justiça 
e humanidade, cora a qual concordamos picnamente, éises mesmos 
operários são amparados poríeis sociais que lhes garantem uma re
muneração adequada, em moeda corrente, afim dc que possam, com 
dignidade e da forma que desejarem, dirpor do fruto do »cu traba
lho: E nós fornecedores de cana, não temos tido o mesmo amparo 
e quaSe nenhuma garantia. As poucas que nos sobram, não temos sa
bido usa Ias. “Trabalhamos sem cessar, empatamos o/ recursos e 
averes no aparelhamento da lavoura, não medimos tacrificios p/ 
cumprirmos com pontualidade nossas obrigações na entrega de nos
sas quotas mas, quando chega a ocasião da safra, o qua deveria 
ser motive de júbilo e alegria geral, torna-ec um verdadeiro pesade
lo c surgCm humilhações de toda especie; são as intermináveis filas 
nas balanças, descontos injustos e impíricos. ordens a contra-or- 
dens; ameaças c, como se não bastasse tanto, há ainda os indesc- 
jã/cis atrasos nos pagamentos; haja vista'o atual momento pois, de
corridos seis meses desde o inicio da safra, recebemos cerca de 15%, 
se tanto, de nosso saldo credor. Em toda a minha vida profissional 
e longa carreira de trabalho e experiencia técnica c comercial, ja* 
mais presenciei semelhante calamidade e falta dc respeito humano.

‘‘Temes uma lei instituída pelo governo federal, para facilitar a 
obtenção de recursos nos bancos: a promissória que obriga o usi- 
neiro a aos pagar dc acordo com o plano canavieire regido pelo 
1. A, A. mas, também nem essa lei é respeitada, pois não nos dão 
essa promissória, alegando que terãc de resgata ia em data certa. 
Nós, por aeaso, não temos também nossos compromissos com da
ta certa?

‘Tudo isso é /astimável, porque não só gera o descrédito e o 
desanimo ao fornecedor, como atinge e prejudica incalculavelmeatc 
a vida e progresso da Zuna de Guariba, onde estão instaladas va
rias e grandes usinas • seu comercio gira cm torno da industria a- 
çucareira;

"Para o bem estar c tranquilidade geral, é necessário que o dinhei
ro circule normalmcnte, pois é ele que movimenta as engicnagens 
do progresso: Emperrando a engranagem maior, por estar mal ajus
tada cu por qualquer outro defeito que desconhecemos, dificulta o 
movimento das menores chegando até a paraliza-las.

"Eis o porque do desajuste atual que e.«tamos passando, nós 
os fornecedores: situação aflitiva, em que muitos dc nos, credoras 
de grandes importâncias, passamos pelo vexamej  ̂dc não pcdeimos 
saldar, à* vezes; seríssimos compromis«os.

"Sabemos que a situação açucareira não c boa; não vamos culpar 
nícguem. Devemus porem sair dela airosamente como homens de 
bem. Para tanto, devemo-nos unir como se foramos uraa corrente 
com elo» ínquebrantaveis, sem odio e sem rancor, cxiglhde que nos 
deem o que a nós é devido por direitos adquiridos com nosso traba
lho; assim como nos temos-lhe dado o nasso esforço honrado a- 
lem de grande colaboração’*.

<0 P.CO> não ilude, orienta-



Nas me"ifias. 
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SERVABEL
Muito confortávsll Molejo '• abric Link e acol- 
ctica Io siiperíTacc I F r i irr.a de guardari Basta 
dob:á \ci se : tifa r o cclcriao> Fechada tem 2l cm, 
de larqut I Fa -.1 d “ transportar I Equipada com pe- 
quer, • r^L- n s. prde ser transportada fàcilmen- 
1 ! be tarnhém no p :rta -m a las-e  um automóveti

À  venda na

CASA DE M OVEIS  

MORETTO

J^refenda pelos que sabem
escolher

Rua 15 de novembro 798, Fone 1C6

B O A  M U s i C A
alegrata aa musica dc uma terra abeafoada de sei
alegratc na beleza dc um povo guc ama as roisas 

vivas
alegratc aa riqueza cálida dos vinhedos banhados dc

sói ^
alegratc com a boa musica comprando seus discos 

de maiór sucessos aa Agencia Centenário de An 
tonio Augusto Corrêa

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

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

Sulfato de amôaio 

Cloreto de Potássio 

Superfosfato 

Escorias de temas 

Procure o agente nesta cidade Sr:

JARY CEZAROTI
Produtos da

Hugo Stinnea de Brasil Ltda<

yígenie de Segutos
da Sul JJmerica

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

------ ^  H E L 1 O
Rui 13 dc Miio 429

P A C C O L A -----------
Fone 178 —• LençóU Pauisti

Impressos em Çeral
Õpografia O €CÕ

Indicador Prorissionaí
Médícos

Dr. João Paccola Primo

Médico — Operador — Parteiro 
Do Departamento da criança

Carteira do Conselho Regional de Medicina a.o 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

CRUMFSI / ,V/ò

Clinica de Crianças e Aduiros
— PARTUS -

RUA ANITA GARIBALDI. 35 — Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo Lelis Luminatti
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende'sa cem hora marcada
— 3.a, 5,a. e Sábados durante o dia

Consultas — 2.a. 4.a e 6 *
Rua Inácio Aasclme 212 (Residência) 

Pone 63 —__________ Lençóis Paulista

Dr. Lidío Luiz Boti

— CIRURGIÃO DENTISTA -  
RAIO X

AtendC'Se com hera marcada
CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim 
RESIDÊNCIA: Pone 82 ------

Gabriel, n.a 298 
Lençéia Paulista



E L E T R O M O D E L O
Minetto, Pereira Cia.

AV. 25 DF )AMEIR0, 258, — FONE 165

Sspecialislas em reenrolamento de Mo 
fores, Transformadores Geradores

Atenção Proprietári^^s de Veicuíos

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

A o  Sentar-se a 

Mesa

Exija este fino Aperitivo

C H O R O R O

Pedidos Fone 144

c
H
O
R
O
R
Õ

Farmácia r * oração de Jesus

= H =  D E

Décio C elso  C a m p a n a r i  L td a .

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

Oia o Mõite d serviço  da s u a  S au d e

Eíetro Técnica Lençóis

M iguel Costa & Cia.
J{ua Í5  de Jiovembro ^55

Banco Indústria e Comércio de Santa

Catdirina S/A

MATRIZ -  ITAjAÍ (SC). -  FUNDADO^ EM 1935 

CAPITAL E RESERVAS — CR. 10.554.544.28*1

105 Departamentos instalados nos Estados de São Paulo 

Santa Catarina. Parani, Rio de Janeiro. Guanaban e Distrito

Federal

Afencia em Lençóis Paulista — Rua 15 de Novembro. 843
V

(PRÉDIO PRÓPRIO) Fone 14

Deixem que digam, que pensem, que falem 

É a Cooperativa á mais popular.

Lá eu compro todo dia...

Boas mercadorias... Prá minha familia

Seja voee tambetn, asseeiade da Cooperativa de Consumo de 

Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

Televisores, maquinas de lavar, re

frigeradores, maquinas de costura, 

fogões c completo sortimento de 

materiais elétricos.

fone 88  Sençôis pta.



* Diário de São Paulo^
O mais completo matutino paulista

Negócios e televisão tem um objetivo no Diário de São Paulo. 
O Pregio Imobiliário e "Sete Dias na TV” levam êsse objetivç 
até você.
Faça a sua assinatura e receb* aos domingos essas duas reviê - 
tas.

Preço

Assinatura anual Cr$ 24.000  
” sem. Cr$ 12.000

Agente cm Lençóis Pta. Ma URO CROTTI
Vila Marimbondo — Rua Duque de Caxias, n.o 3Q

€  %cntorio üécrjíco
" " C E Z A R O T X r ^

Cenfabil

Ra» C« JMquim 4. Martuis b.c 7OI ^  Voa« 116 — Lem çóiê Pauicte 
CMtabHáade eaa geral, escritas, akcrturas. encerrameatoa. 

contratos distratos e tado coaccrncate ao ramo.
SuRcrvisSo c Direçio do Proprietário 

JARY CEZAROTTl

Você Já notou

Escotism o Lençoense
Com o afastamento da srnha. Cármem Zacharias, a alcateia rc- 

cém-formada acha-se com sua direção modificada; ingressaram vo- 
luntàriamenie três senhorinhss de nossa sociedade. Ficou assim 
organizada:

— Padre Luiz Baldini: orientador religioso, moral e educacional,
— Mária Regina Martins: chefe geral;
— Maria Angelina Zillo; Sandra Orsi e Araken Mattos assisten- 

tes de chefe.
A nova direção acha.se empenhada em soerguer o movimento de 

Lobinhos e Escoteiros, a fim de que, como há tiinta anos possam 
existir no seio lençoense Escotehose Lobinhos, amigos de todos, 
amantes da vida ao ar livre, praticantes de boas ações.

É necessário que o povo apoie, aceite e prestigie o movimento
Aos pais de meninos de 7 a 10 interessados no movimento e nc 

ingresso de seus filhos, poderão procurar as pessoas responsáveis, 
aos domingos, à rua 7 de setembro, n.o 165, das nove às onze hs.

Sociedade S- Vicente de pauto 
em Sencois paulista

Foi reorganizada em Lençóis Paulista a Sociedade S. Vicente dc 
Paulo, por intermédio da Conferência Vicentina N. S. da Piedade.

Como todos devem saber, esta sociedade tem por finalidade aliviai 
pouco miséria humana.

Os confrades dessa reunem-se todos os sábados as 20,30 horas 
na Igreje Matriz N. S. da Piedade.

Cooporem com os vicentinos.

Informa-nos o seu presidet!/esta da Lerveja i,. „. h. iio p,ccci, que c
Rotary Club Lençoens*. em ou
tubro proximo tem programada 
a Festa da Cerveja, a realízar-se 
no Ginasium de Esportes. 

Inédito acontecimento.

mais bem

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

fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade:
MARIA AIELLO «%

AV. NOVE DE JULHO, 314
LENÇÓIS PAULISTA

palecimento
Sr. Francisco Ruiz Gimenez

No dia 30 do mês passado, fa- 
leccu, nesta cidade, o sr. Fran- 
Cisco Ruiz Gimenes,

O extinto contava 65 anos de 
idade, deixa viuva dona Eiizia 
Pinto Gimenez,

O sr. Francisco Ruiz Gimenez 
fôra seivente do Grupo Fscolar 
Esperança de Oliveira, de 6/6/29 
*30/3/1938, sendo depois tranfe- 
rido par* * cidade de Igaraçu.

O seu sepultamento deu-se no 
cemiterio local, saindo o feretio 
d* residência da familiado extinto

Aos Estados 
Unidos

No transcorrer da semana pas. 
sada; viajou para o* Estados 
Unidos o Tenente Coronel Wel- 
demar .Cezarotti, aluno da Esco
la do Estado Maior do Exercito 
Nacional.

Como é do conhecimento pu
blico o Tenente Coronel Cezarotti 
é leuçoensc de nascimento c ec> 
guíu àquele pais, cm estudos.



Instituto Nacional do  Desenvolvimento
A g »/rario - IN D A "

Prorrogado O prazo para o agricultor liquidar seu débito com  o ‘INDA’

o  Goverao Federal, por portaria conjunta dos 
Ministros dl Agricultura e Fazenda, atendendo 
à exposição do Presidente do Instituto Nacional 
do Desenvolvimento Agrário, deliberou prorrogar 
o prazo de vigência do Art. 13, da Lei n.o 4.862, 
de 29 de novembro de 19^5, até o dia 30 de 
Junho do cor'ente ano.

A referida portaria que tera o n,'J 140, diz tex- 
tualmente; ‘ \u'orizar o recebimento até o dia 30 
de Junho de 1966. sem quaisquer outras penali
dades, inclusive novas multas de móra, das im
portâncias devidas ao Instituto Nacional do De
senvolvimento Agrário (INDA), que devem ser 
recolhidos nos exatos termos do art, da Lei 
n.o 4.8Ó2, Je  de novembro de 1965”.

O debito dos lavradores rcfere'sc ao não recôlhi 
mento de taxas fiscais pelo ex-Serviço Social

Rural e cx-Superintendcncia da Reforma Agrá- 
, ia - 5SR e SU PRA - no que mencioni o art. 
13 - "O contribuinte que, até o dia 3l de janeiro 
de lg66, (prorrogado atè 30 de junho) efetuar, de 
uma so vez, o pagamento do débito fiscal que de 
veria ter sido liquidado antes de 17 de julho de 
1964. goza,á de redução de 50% (cinquenta por 
cento) da importância das multas devidas, bem 
como ficará dispensado da correção monetária, 
do valor do débito, desde a sua constituição até 
a respectiva liquidação”.

O pagamento deve ser efetuado nas agencias 
do Banco do Brasii ou aas Coletoiias Federais e 
Estaduais, à conta do INDA mencionando ser 
para a liquidação do debito fiscal referido acima,

Procurar n ColetOria Federal:!

E S P O R T E S Editais de

Partindo para o saenfido Proclam as
Depois de muita meditação por parte da diretoria dn C. A. Lcn- 

çoense, esta, na ultima 3 a feira, tomou uma decisão corajosa e dig
na de nosso respeito; disputar o Campeunatt) da 3.a divisão de pro
fissionais da F. P. F.

Esta ideia, vinha prevalecendo hd já algumas semanas atras e só
esfriou um bocado, por causa das 
arrecadações apenas regulare.s dos 
cotejosômistosos realizados em nos
so Estádio 3S quais as*ustaram a 
super-esforçada diretoria, que tra
balha quase sem apoio de ninguém 
mas que nem por isso tende a de
sanimar-se totalmente

Visando levar o nome esportivo 
de Lençóis para frente, a diretoria, 
mesmo sabendo dos pesados cncar* 
gos que terá pela frente, inclusive 
para inscreves os jogadores, tema 
decisão corajosa e mesmo máscula. 
Haja o que houver, com apoio ou 
sem apoio dos que poderiam apoiar 
e não apoiam, o glorioso vai partir 
para o sacrifício, disputando a 3*a 
divisão.

A maior arma para lutar contra 
os sacrifícios que o Campeonato da 
rá, o CAL. possui; tratam-se dos 
jogadores, que pediram à diretoria 
que disputassse a 3,a. c que eles co
laborariam cam seus esforços;

Uma nota de destaque e de aae- 
recidos elogios enviamo.'! à decidida 
e esforçada diretoria do C. A. Len- 
çoense, que tudo faz para erguer 
bem alto o nome do glorioso de 
1-ençois. Por cutro lado, acredita
mos que poucos terão o direito de 
reclamar se o CAL for mal na 3:a

divisão (• que não acreditamos). Se o pior acontecer, recebendo pou 
CO ou quasa nenhum apoio, sobrará no fim de tudo. muitos rlogios 
à atual diretoria, qiie parfé agora, para lutar com os sacrifícios.

GEBARA O (raode ‘ 
C. A..L.

coring» do

sSo de prendas domesticas, es
tado civil solteira eom 16 anos 
de idade, nascida em Quananbi 
Estado de São Paulo, aos 36 
de março de 1950, filha de Ma
noel Rodrigues Macedo e deNait 
Rodrigues Macedo, domiciliada 
e résídente neste distrito, 

Apresentaram os docunentos 
1 2 3 e 4.

Antonio Rueno co.n dona !cu 
za Aparecida Tangerino ele c.mii 
profi-j.-ão lavrador, estado civil 
. oiteiro com 26 anos dc idade, 
nascido em Pratania t stado de 
bão Paulo, aos 26 de novembro 
(̂ e 1939 filho de Helena Apare
cida Bueno Vioto. dómiciliado e 
residente neste distrito, Bla com 
a profissão de prendas domesti
cas, estado civil solteira com i6 
anos de idade; nascida neste dis 
trito. Estado de São '^aul'' aos 
14 de agosto de 1949. filha de 
Aparecido Martins Tangerino c 
Alice Barbosa, domiciliada e re
sidente neste distrito-

Apresentaram ns documentos 
1 2  3 c  4.

Se alguen souber dc algum kn- 
pedimento. acusem-os

Wilson de Moraes Rosa. Ofi
cial do Registro civil das pes
soas Nalurais deste distrito mu
nicípio e comarca de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo.

FAZ SABER que pretendem se 
casar:

Antonio Rodrigues da Silva, 
dona; Eurides d s Santos 

ele com a profissão de lavrador 
estado civil solteiro, com 20 a- 
nos de idade, nascido em Aran. 
du. Estado de São Paulo, aos 
19 de Abril de 1946, filho de 
Jose Rodrigues da Silva e de 
Elisa Domingues, domiciliado 
e residente neste distrito; Ela 
eom a profissão de prendas do 
mestiças, estado civil solteira, 
com 18 anos de idade, nascida 
em Agudos, Estado de São Pau
lo, aos 21 de janeiro de 1948, 
filhu de João Silverio dos Santos 
e de Maria Francisea dos Santos 
domiciliada e residente neste 
distriloi

Apresentaram os documentos 
1 2 3 4.

Olindo Rebelatto com dona 
ZHia Rodrigues ele com a pro- 
fissão de lavrador, estado civil 
solteiro com 26 anos de idade, 
nascido em Alfredo Guedes, Es
tado de São Paulo, aos 7 outu
bro de 1,939, filho de Pedro 
Rebelatto e de Lydia Evange
lista; domiciliado e residente 
neste distrito, Ela com a profis-

Ubirarria Zenis 
Clube

Baile Caipira

Como faz tradícionalmentc o 
U.T.C. fará realizar a 25 de ju
nho proximo, em seus salões de 
dança*, com inicio as 23 horas, 
espetacular Baile «CAIPIRA^,

Ornamentos originais, pipocas 
amendoins, quentões e doces a- 
brilhantarão a festa, no decorrer 
da qual teremos a indi.«pensa- 
vel QUADRILHA, marcada j»e- 
lo jovem Lcurival Pereira de 
Andrade,

A diretoria do U, T. C. cen- 
vida aos senhores socios e dig
níssimas Famílias e conta com 
sua prestigiosa pre.sença.

Conjunto BIG 7. da cidade.

M issa de

an iversário
Amigos e parentes de Pascoai 

Benardino, partipam que no dia 
7 do corrente, ãs 6 horas (ma
nhã) mandarão celebrar missa dc 
1.0 anivcrsnrio, pela alma do ex
tinto.

Penhorados agradecem.
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Casa dos presentes, consulte seus preços
Lençóis Paulista

F Â B R iC A  D E M Ó V E IS  M O R E T T O

J O S €  M O Í ( € Z Z O

Tudo em mudeira que Voce precisa para sua casa

Linha«, Taibroa. Ripaa, Tábaas. Fcrtea 

Tacos. Batentes, Portas. Jaaelas. Ba- 

iaastres e Portões

Aveaida f  de Jalho. 716 — Fone* 113 2113

Orandes Vantagens em Preços 

Estuda-se planos suaves de pagamentos

Cx. Postal, 357 — Lençóis Paulista

Você encontrará na

A i í  ai a t a ríd 
C i c c  o ne

de OIOVANNINO
CICCO N E  

a sua maquina de costura

" " í i i n g e r ' "
com vantagens de paga

mentos c preços
Peças "Singer” legitimas, concerto 

garantido

LENÇÓIS PTA.
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Não acredita? Mas, é a pura verdade! Com estas facilidades 
você leva para casa um belíssimo refrigerador com 
todas as características de alta qualidade, 
bom gôsto e 270 litros de capacidade.

Móveis Guído

Sençóis paulista
CHAMPION

9.5 pés cúbicos
Possante compressor, fabricado «ob licença 
da Tecumseh Products Co . ^U.S.A.)
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Sr. Olavo Brega, residente eiii 
Macatuba.

Dia 6 Paulo Araaury Ser- 
ralvo, Valda Paschoarelli, tr> Sil
vio Capaani, comerciante nesta 
cidade.

Dia 7 Maria de Lourdea Bíral.

Dia S sri Olivio Zan, José 
Rubens, filho do Dr. José Ru
bens Vendramini e dona Marilia 
Bosi Vcndramini, residente ent 
Marilia.

Dia 9 Antonío Jose Conegliao.

Dia 10 sra. Perla G, de Santis. 
ésposa do sr. Orlando de Saatit 
sra. Adelía Chitto Rodrigues, es
posa do sr. Edgar Rodrigues, re
sidente en; São Paulo: sr. Alonso 
do Amaral.

Dia 11 sra. Eliza P. Camar
go. esposa do sr. João B. Mou
ra Camargo, residente P. Prudea 
te; Maria Eliza Frezza,

Lençóis Pta. 5 de Junho de l966 N.o 1458

Dr. A lexan d re M oretto
O Dr. Alexandre Moretto acuba de ser nomeado Delegado Regio

nal da Secretaria da Fazenda do Estado, substituindo em Botucatu.

A sua nomeação para o alto posto é fruto dos seus trabalhos, es
forços e merecimemos.

Ao lençoenie Dr, Alexandre Moretto, as felicitafões desta folha 

pelo exito que acaba de alcançar na sua brilhante carreira.

EX^OSIÇRO DE TRABALHOS 
DO 3.0 nORmAL

A cha-se  aberta  a Exposição de  
T ra b a lh os  D idáticos  para o  curso  
primário, d o  C o lég io  Est. Virgi 
lio C apoan i ,  qu e  funcionará  nos  
seguintes horários:

Dia 4 âas l2 às 17 horas 
Dio 5 ” 8 ” 12 ’•
Dia 6 ” 7.30 15 ”

Diretoria do -CEM» para o bienio 
1/6/66 a 1/6 68

Nos dias 28 e 29 do mes passado foi eleita, ou melhor reeleita, 
• Diretoria do «CEM», para o biênio 1/6/66 a 1/6/68,

Compareceram 16 tocios, cuja votação foi a seguinte: pres. Hé
lio Carani. 115 ■ 1.0 vice presidente Renato CicconelM  - Antonio 
Lorenzetti, 2 - 2.o vice pres. Archangelo Brega 113, Mario Zillo, 
2 lec. geral: Hiler João Capoani, 114 - Vergilio Felipe 1,
1.0 lec. Vergilio Felipe 115, Hiler João Capoani 1 - 2,o *ec: Nor' 
berto Giuvanetti, 115» l.o tesou. Rubens Pietrarroia 115, - 2:0 te* 
aoureiro Gumercindo Jacon l i 5 - 3 . o t e s ,  Daniel Jesus Zillo 113, 
Conselho fiscal Dr. Antonio Tedcsco 115 - Duilio Capoani |I5 
Helio Paccola 113 - Suplentes l.idio Bosi 114, Bruno Brega 115, 
Mario Trecentti 115.

FE STA  DE SANTO AN
TONIO

H5SI5TAm A5 FESTAS DE 

SAATO AATOmO AO CORUO

BRAACO DIAS II, 12. E 13

DE TUnHO

Pôsto Esso **S. Cristóvão**
Cada vêz meiho'

A presenta agora o tro cad o r de óleo acionado
por a r  com prim ido

J)lSo utiliza elevadores hidráulicos ou valetas para iubrificaçõo
r

E Instantâneo
Rua 15 de Novembro 782, Fone 23 — Lençóis Paulista


