
Aviso importante

A Associação dos f^ornecedo- 
res de Cana, avisa seus associa* 
dos eaão associados, para com
parecerem aos Escritórios das 
Usinai, afim de receber seus 
créditos; referentes à safra pas 
sada, uma vez que o assunto foi

deliberado em convento, entra a 
Associação e o Grupo Zillo- Lo- 
renzetti.

Dois biliões e quatrocentos mi
lhões serão pagos em duai etapas, 
num pr^zo de quinze dias, aaais 
ou menos.

S f. JJrcsbispo
No dia l i d o  corrente, às 17 

horas, chegou, a esta cidade, o sr. 
Arcebispo, sendo festivamente 
recebido, defronte a Matriz, por 
numeroso povo, autoridades e 
írmandades.

Segundo fomos informados. 
S: Excia. Rvma, que veiu em
Visita Pastoral à Paróquia, per
manecerá nesta cidade, até ama
nhã.

Plantã) de hoje: F A R M A S I 1 - IA das 8 ás 20 hs.
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Realizou-rc na ultima segunda 
feira reunião da C omissão da TV. 
e possuidores de aparelho.s res
pectivos.

A reunilo coroou-se de exitoa e 
a Comissão anuncia para amanhã 
realizar grandes experiencías pa
ra captar, agora, de forma definiti 
va, o canal  ̂ em Lençóis.

CRIADA A DELEGACIR DO 
C. R. C. EM LENÇÓIS PTA.

Foi criada bá poucos diaa aesta ei« 
dade, a Delegacia do Conaeibo Regio
nal de Contabilidade Doravante, Len> 
çoia terá Delegacia Regional.com juris
dição aobre as localidades de Alfredo 
Guedes, Borebi. Vangloria. Macatuba e 
Areiépolis Poi nomeado para exerceras 
funções de Delegado do CRC. em l en
çóis e li.c liHade- citsáas, o cr. Niizo 
C t e iiri, ca ta or nesta cids le. Sena 
duvida, Lençóis está de purabens, por 
receber mais uma importante criaçio;

VEREADOR LOCAL Ê CANDIDATO 

Á D EP, ESTADUAL PELO M DB,

O vereador da edilidade local, sr, Lu* 
ciano Beraardes Pilho, é candidato a 
deputado estadual por esta região, ten
do eon'-'eguido vaga pira a dispute ele
tiva, nas fileirar do M. D. B í Ao de« 
dicado vercad('r local, desejamos fucea- 
ao na escolha de teu aome para desena- 
penhar tão alto posto.

0 nouo PRÉÜIO ÜO C0LÉ610

Em companhia do Dr. Le.ny Pi San
tana, diretor do Colégio Virgílio Capoa- 
ní, estivemos visitando as obras do no
vo Colégio Estadual, localizadas no bair 
ro alto da cidade

Oon-titanos que os serviços caminham 
de uma forma bastante acelerada e que, 
o novo prédio deverá lei concluído cm 
abri! ou maio de 67,

L A M B R E T A
Fdz 40 Kms. Com um só litro de combu&tívei ! ! 
Reduz o custo operacional
A u m en ta  a p ro d u tiv id ad e , dando m u ito  m ais

re n d im en to  ao  tr a b a lh o
Venda pelo crediário err] C J'- H J i  i

Lençóis P a u lis ta  - Fones 91 e 118

S E R R A L V O co n tin u a  

vendendo T elev iso res Sem p  

ag o ra  em  m elh ores condições



S o lo r r íc o J íd q u ira  agora _/idubc granulado 
3 ü S 0 7 i f \ l C Õ  pelo tabela

à vista

E pague somente depois de um no depois o embarque

Para maiores informes o A gente Autorizado Sr; V ALERIO AMTONIO CASAGRANDE. nesta cidade

ESPOE.T
Pibra de aço (CAL) x técnica (Resegue) fazem 

hoje o encontro ano

Hoje é o dia mais esperado pelos esportistas locais já que have
rá futebol sensacional no Estádio local, pela 3.a divisão.

De um lado, a S. E. Resegue. lider do campeonato com todo o 
direito, esquadrão poderoso, bem orientado e milionário. É o club 
mais caro do certame. De outro lado o C, A. L dono de uma di
retoria e jogadores abnegados, que trabalham sô por amor ao time. 
Esquadrão de aço, lutador de um passado hi torico. espetacular e 
famoso, fatores que lhe obrigou a ser alcunhado de Glorioso, com 
toda a justiça É o clube que merece as melhores das atençòe d 
Lençóis Paulista, já que seus atleta* 
nada ganham, mas que amam 0 time 
e o corpo diretivo de forma bastante 
elogiav-1. hoje, sem duvidas, será o 
confronto do tostão x milhão. É por 
isso, que. conclamamos os lençoenses 
à comparecerem em massa ao Está
dio local para vibrar e incentivar os 
companheiros de Walter à nma gran
de vitoria, que colocará o Gloiioso 
à liderança do certame.

jogando domingo ultimo na cidade 
de agudos, frente ao Brahma, o CAL 
empatou por ] gol. tento de Brosco 
paia o CAL.

O C\L foi otimamente recebido 
em Agudos pela diretoria do Brahma 
F. C. A partida foi apitada por Nilson 
Paschoal (otimo). O CAL recebera o
Brahma nesta cidade, talvez a 7 de 
setembro.

Para o grande jogo de hoje o 
C.A.L. treinou 3.a, 4.a, 5,a. e 6.a 
feiras, sendo que na 3.a e 5.a treinou 
coletivos e 4,a e 6.a individual.

BIRAL - dedicado « half » 
do Glorioso

Biquinha e suas grandes vitorias

No ultimo domingo o E. C. Biquinha realizou um jogo amistoso 
(O  1) us Romanos.

R'te jogo foi disputado no campo da Congregação Mariana.
Biqumha è uma «brasa mora?> derrotou os Romanos com a con- 

tigem de 3 a 1
P  esquadrão formou se com os seguintes atletas: Ditinho, Vidal, 

Brit e ebola, depois Tupã. Osmar e Zezinho, Coto; Chimboré, 
Sebastião. Tasquinha e Bodo.

Os brasinhas que morcaram os gols foram.- Sebastião 1 gol, Ze
zinho 1 gol. Coto l gol - Total 3 gols.

Romano seu único tento foi marcado por uma penalidade maxima.

a) Coto

D eclaração
Para todos os efeitos declaro que perdi o meu certificado de reser 
vista de 3,ã Categoria sob n,o 859629 - B expedido pela 14.a C. R, 
Sorocaba no qual estou requerendo a 2.a via do mesmo.

Lençóis Paulista 1,966

Luiz Paschoálinoto

fe s ta  da cerveja
Consoante o que publicamos em oportunidade anterior, em ver

dade, o Rotary Club local, promovera no dia 15 de outubro p. f., a 
l;a festa da cerveja em Lençóis Paulista, foi o que afirmon à nossa 
reportagem, o seu presidente sr. Hélio Paccola.

e x e m p l a r e s  d e  o ECO i n s t r u e m  
DO I E.

DOCUMENTAÇÃO

Exemplares de O ECO, foram levados à Capital do Estado, pe
la comitiva de professores locais, afim de instruir documentação 
para a criação do Instituto de Educação «Virgilio Capoani>.

peõü/T

ADUBANDO DÀ

Representante autorizado neste 
rnunicipio

Sr. Aldo Trecente
Rua 7 de Setembro 464 — Fone 54

Lençóis Fta.



J uízo de Direito da Comârca de Lençóis
Paulista

Cartúrio do l.o Oficio

EdfUl de notificação para conhecimento de terceiros

O Or, Arnaldo Hecht, juiz de Direito da Comarca de 
LençeiH Paulista, SP, na forma da Lei, etc,

PAZ SABBR a todos quantos o presente edital virem ou dele ce> 
nhecimento tiverem, que. por parte de BENEDITO ALVÊS FILHO 
lhe foi apresentada a seguinte petição:- "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di. 
reito da Comarca. Benedito Alves Filho, brasileiro, casado, comer
ciante. domicili.ido nesta cidade, por seus procuradores afinal assi
nados (doc. 1, fls. 4). respeitosamente vem propor e requerer a 
V . c;,xcia. o que segue:- Conforme cen-ta dos inclusos autos, o supte. 
notificou Sebastião Francisco, ali qualificado, para, acompanhado de 
sua consorte vir outorgar lhe escritura de venda de um imóvel SitUa* 
do nesta cidade, à rua Coronel Joaquim Anselmo art'ns, n.o 1,5)6 
cujo preço e-rava totalmence pago, tendo sido fixado para o ato o 
dia 15 de julho p. passado, às 14 horas, no Caitrrrio do 2.« Oficio 
desta Co:narca Pela mesma via, o supte formulou protesto contra 
alienação uu oneração que tives'.? p r objeto o md'cado bem (doc. 
n.0 1, fls. 2/3), Sucedeu. MM. juiz que, em prosseguimento à trama 
dolosa armada coatra o supte., naquele me mo dia e cartorio. antes 
q/ se efetivas.se a notificação; o casal de Sebastião Francisco vendeu o 
referido imóvel para Emilio Antonio Netto, brasileiro, lavrador, do
miciliado nesta cidade, casado com Lidia Bertoli Netto, procurado* 
ra de Sebastião Francisco e na pessoa da qual este veio a ser noti* 
ficado (cfr., certidão folhas 7 dos autos inclusos) Vale registrar, 
MM Juiz, a velocidade com que agiram as partes contratantes; no 
mesmo dia 27 Sebastião recebeu e conseguiu fazer transcrever a 
escritura aquisitiva do terreno, outorgada pela prefeitura deste rauni- 
cipío, no mesmo dia. mediante requeriménto firmado por Lidia Berto- 
ii Netto; se precedeu à averbação da construção nele levantada 
por Seba^tião; no mesmo dia e cartorio. Sebastião outorgou escritu
ra de venda de todo o imóvel ao já mencionado Emilio Antonio 
Netto, a qual logo no dia imediatc era transcrita (cfr. doc. 2). E s
sa velocíssima sucessão de atOs é tXpressivo testemunho do prepo- 
sito que animaram seus participantes, de tomar irreparável a ex- 
teaçi-lesão patrim >ntal sofrida pelo supte. Assinale-se. de pas* 
sagem, que Lidia Bertoli Netto vinha dando efetiva essistencía ju
rídica a Sebastião Francisco em tudo quanto se relacionasse com o 
«negoclo> por este dolcsamente maquinado contra o supte. Não eau 
sa especi», portanto, que seu marido, também sempre bem informa
do de tudo, se prestasse a «adquirir» de Sebastião Francisco, o uni- 
ee bem imóvel sobre o qual viesSe a recair a reparação do dano 
Causado ao supte. Tipico «con.silium fraudis» que será objeto, epor- 
(unamente, das medidas judiciais adequadas e por cujos efeitos 
seus autiire- ã« so idaridmente respoa aveis (Cód. Civ., art 1518 
§ único- inten'̂  e evitar que Em Ho ntouio Netto e sua mu
lher Lidia Bertoli Netto venham, a seu turno, dispor daquele imo 
vel, ou onera lo, concluindo ass'm o papel que lhes foi reservado 
na conjuiação dolosa c >ntra o supte., quer este protestar contra 
qualquer alienação ou oneração do mencionado imóvel, seja a que 
titulo for, send  ̂ deste protesto notificado o casa/ de Emilio Antonio 
Netto e, por editais, terceiros que não poderão alegar ignorância 
ou boa fé Termos era que. servindo a pre ente de mandado e com 
fundamento nos arts 720^72 do CPC e demais disposições legais 

pl e iveis, P. Deferimento. Lençóis PaUlirta, Q de Agnsto de 1.966. 
l aa)  'ivaldo Assis Cintra Osmar Delmanto”. - E, para que che- 

ue ao conhecimento de todos e para que ninguém possa alegar 
gnorancia, a requerimento do interessado, é expedido o presente edi- 

1 que vai afixado e publicado na forma da lei. Lençóis Paulista 
9 de agosto de 1966, Eu. Onilande S. Basso, Escrevente autorizado 

tilografei e subscreví.
O J uiz de direito — Arnaldo Hecht

B A T E N D O  C A I X A
Comentando & Cnmentaries

Código de ética jornalística, vai sendo entortado aos poucos nes
ta terra. Lamentável, não? E a culpa não è nossa, não. Triste ter 
que comentar isto!

Talvez o maior pecado desta folha, resida em procurar zelar de
mais pelas cjisas do povo ou mesmo do proprio povo. Bem , . . Mu- 
demos de a.ssuato.

Grupo Escolar de Alfredo Guedes ainda continua d ê O de 
Borebi também. Se a «cêra» das reformas prevalecer mais um pou
quinho, «.^dios pampa mia». Deus permita que professores ou mesmo 
os inocentes alunos, não «paguem o pato» pelo desmanzelo atuai 
dás coisas.

Aifalto da 15 de Novembro, cada vez mais retalhado ou mais es
miuçado. Panelas aqui ou acolá, existem as dezenas. Remendões ti
po «meia sola»tembem. Que fazer?

I Lençol» engalanada com a presença daSuaExcia. Revma, o sr 
Arcebispo Diocesano D. Henrique Eolland Trindade. O pastor visita 
suas ovelhas.

Necessidade premente de se fazer uma campanha geral esclarece.n- 
do ao povo, as vantagens do telefone automático para as industrias 
ou para a cidade. Mobilizem-se, partes competentes e recebam nos
so apoio.

Pensamento de hoje: "Adquire a todo custo a verdade,_e não ven 
das nem a abedoría, nera a doutrina, nem a inteligência’

( ‘-‘roverbio Biblico/

D eposito de V inho
D A

A D EG A  G A Ú CH A
VINHOS; BRANCO, ROSADO. TINTO. SE  ?0. SUAVE I  DOCE, 

D IR ETA M EV TE DO RIO GRANDE DO SUL 
VILA VERGILIO CAPOANl • Lençóis Paulista - Fone 96

HOJE: no Estádio Archangelo Brega, o jogo do ano
C. A. Lençoen se “ x  S. E . Resegue
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*Diário de São Paulo^

O mais completo matutino paulista 
Faça uma assinatura do DIÁRIO DE

SAO PAULO c ganhe outra da excelente 

revista “7 DIAS NA T V ”, onde V. encon

trará tudo sobre televisão.

Agente em Lençóis Pta. MAURO CROTTI
Vila Marimbondo — Rua Duque de Caxias, n.o 39

C EZA R O TTI( í

Ra» C Joftquim A. Martin* ■.* 701 — Pua« 11$ — Leaçóia Pauiita 
Contablidade cm geral, escritas, aberturas, eacerrameatoa 

coBtratos distratos e tudo concernente ao ramo.
Supervisio e Direçlo do Proprietário

JARY CEZAROTTI

Eletro Técnica Lençóis
J/íigue! Cosfa Cia.

Televisores, maquinas de lavar, refrigera
dores, maquinas de costura, fogões c com

pleto sortimento de materiais eletricos.

Rua 15 de Novembro, 455 — Fone 88 — Lençóis Pta,

€scritorio Zécnico Contábil
Oficina e Loja ^BRANDI’

A sua disposição para instalações de 
agua a domicilio

Artigos do Ramo
Conheça aossos preços para verificar as vantagens que lhe

oferece

____________________  Rua Ignacio Aaselmo 223 Fone 40

Ainda Q Estádio

Farmácia São José
A Farmacia São )ose atende a noite e a domicilio 

Colossal estogue de mercadoriai do Ramo

Farmacia São José a drogaria dc Lençóis Pta

A G O R A  SIM'
proprietários de Çeladeiras 

A ELETRO MODELO comunica que 
agora também está atendendo a consertos

de geladeiras

Av, 25 de janeiro, 258 
Lençóis Pta, — Fone 165

Domingo passado, temos lido um escrito, por aí, que cOntesta 
a nosta aota do dia 31 domes passado, a qual é contraria à ideia 
ventilada, aa cidade, quanto à demolição do Estádio «Archaagelq 
Brega>, aproveitando se. depois o terreno para outras finalidades.

Ventilada a ideia da demolição do Estádio, é justo que nos maní' 
festassemes contrários imediatamente, pelas razões que apontamos

Não iriamos esperar que o caso se consumasse, para depois aos 
manifestar Caso consumado, morto é.

Contestou-se a nossa nota, porque dizem não ser verdadeita.
Mas o fato é que aão existe fumaça sem fogo, afirma o adágíç.
Agora, não sabemos por qual motivo trouxe tanta dor de coto

velo aos que nem sequer ferimos e menos ainda seu nome meaciO' 
namos.

A questãozinha nos faz relembrar que o Dr. Janio Quadros re
nunciou a alta magistratura do Pais. porque não aceitou influenciaf 
de f <rça.̂  ocUltas no seu governo,

E bom! aquele era o Dr. Janio Quadios , ...
Mais adiante o escrito ja não diz da nota, mas da ideia: "Essa 

ideia não tem cabimento” etc etc
Ora, sendo a ideia da nossa publicação, já não merece comenta 

rio aaS sendo com rcfercpcía a ideia que ventilou na cidade, quan
to à demolição do Estádio, ficamoi satí feitissimos, como satisfeitos 
estarão nossos iuformantes, aliás, homens de responsabilidades, ve
lhos esportistas e que, há muitos anos, trabalharam aa construção 
do Estádio «Archangel.) Brega>, em tempos que tostão era tostão. 
Grandes sacrifícios aqueles.

Outra;- Nós não dissemos que as autoridades municipais tém a 
cabeça fora de lugar, aliás, são dignas representantes do nosSo po
vo e m*rece toda a nossa consideração.

Leiam e vejam a psicologia das ultimas quatro linhas do escrito, 
o intuito não foi outro senão atirar as autoridades contra aos. Mas, 
felizmente, elas compreendera que a nossa nota não as atingiu e que 
foge à razão das cores que sc pretendem pínta-las.



RESERVÂBEL

Nas mi.' idas. 
68 X .33 e 
78 X 1,Bd

Muito conforlávell Molpjo "Fabric Link e acol- 
ctioado super^acio l F. ciüma de guardaM Basta 
dcbiá I sem iLar o cclchãol Fechada tem 21 cm, 
de largur i Fác:l de transportar! Equipad > com pe- 
quendí- rcid^niS. p de ser transportada facilmen
te I Cabe também no porta-malas de um automóveJI

A  venda na 

C A SA  D £ M O V EIS  

M O RETTO

Preftnda pehs que í>vbem
escolher

Rua 15 de novembro "̂ 98. Fone 106

alegrate na mu^dca de uma terra abençoada do sol
alegrate na beleza de um povo que ama as roisas 

vivas
alegrate aa riqueza cálida dos vinhedos banhados de

sói
alegrate 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 de Novembro 682 F obc 15

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

Sulfato de amôaio 
Cloreto de Potássio

t

Superfosíato

Escorias de tomas 
Procure o agente nesta cidade Sr.

JARY C EZA R O TI
Produtos da

Hugo Stinne do Brasil Ltda.

yjgente de Segui os
da Sul yim erica

— Acidentes Trabalho 
» > > Pessôas 
> » > Veículo 
* » » Incêndios

H É L I O  P A C C O L A1 Rua 13 de Maio 429 — Fone 178

Pr. João Paccola Primo

Médico — Operador — Parteiro 
Do Departamento da criança

Carteira do Conselho Regional de Medicina ».® 7021 
Leaçõis Paulista — Caixa Postal, 38 —

Dr. Antonio Tedesco

-  M É D I C O  -

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

PARTOS 
- Fone 61

Ur. Luiz Gonzaga Pinto vioreira
CRI-MESP 7.976

Clínica de Crianças e Adultos
_ PARTOS _

RUA ANITA GARIBALDI. 35 - Lençóis Paulista

Dentistas

Lençóis Pauista

Pr. Rein.fido Lelis Lu ii!>’.aUi
C IRURG IÃO  D c .c n S T A

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

Consultas ^  2.a, -l.a e 6 ® * noite
Rua Inácio Anselmo 212 (Residência) 

Fone 63 — Lençóis Paulista

Dr. Lidio Luiz Bosi
-  CIRURGIÃO DENTISTA -  

RAiO X

Atcnde-sc com hera marcada
CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim Gabriel, n.o 29S 
R E S ID Ê N C IA  Fone 82 -----  Lençóia Paulista



Farmacia Corscâo de Jesus

eD E e

DECIO CELSO CAMPANARI LTDA

Ru« 15 de Novembro"675. — Fone 10 — Lençóis Paulista

Dia e noite a serviço de sua sâude

/

B anco in d u stria  e 

C om ercio  e S an ta  

C a ta rin a  S. A .

I N C O
MATRIZ — ITAJAI(SC) FUNDADO EM 1.935 

CAPITAL E RESERVAS — CR. 10.554.544.284 

105 Departamentos instalados no Estado de SSo Paulo 

Santa Catarina, Parana. Rio de Janeiro, e Distrito Federal

Agenciafem Lençóis Paulista — Rua 15 de novembro, 843 

(PRÉDIO PROPRlO)

Deixem que digam, que pensem, que falem 

E a Cooperativa a mais popular 

Lá eu çompro todo d ià. . .

Boas mercadorias . . . Prá minha familia

Seja T*cè tambcai, associado da Cooperativa do Consuma 

de Lençóis Paulista usufrainde de suas reais vantagens

E L E T R O  M O D E L O
Minelto Pereira & r ja .

\

AV. 25 DE JANEIRO. 258 — FONE 165

Elpccialistas cm reenralamento de Motores; Traaifarmadares
e Geradores

Atenção Proprietários de Veiculos

Temos a sua disposição um especialista em reenrolameotos 
de Geradores t  Motores de partida serviços eletricos de Seu

veiculo

Instalações em Alta e Baixa Tensão

Antes de qualquer negocio consulte nossos preços, sem com
promisso

Chororó
O aperitivo que satisfaz o mais exigente

paladar

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

Leiam, assinem c propaguem O ECO



J-

e 2 5  mensalidades 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 
todas as características de alta qualidade, 
bom gôsto e 270 litros de capacidade.

Movei» Guido

Sençóis paulista
CHAMPION 

•9,5 pés cúbicos
• Possante compressor, fabricado sob llcçnçii 

da TeCumseh Products Co.



Consórcio Televisor
A d q u ira  o seu T elevisor,

C r$ . 20.000

pagando sóm ente
Tm ensais

Ü^odos 0s meses dois\sorteícs: Çera! e ■€special
0  prirrjeiro cor]sordo de Zeleviscres nesfa cidade

Associação de Orieníação cm tinpreendimentos e participação dc Leni» is Paulista 
NOTA: Os televisores serão entregues pda ELLTk l » T£CNICA LENÇO íS a qualdarâ

tuda assistência accessaria

Pari maiores informações na ELETRO TÉCNICA LENÇÓIS
Rua 15 de Novembro 754 — Fone 88 •- Lençóis P»ulisla

Vòcêjá notou 
qne as pessoas

mais bem

são jnst amente 
as qne leem

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

íazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade;
ASSUNTA MARIA AIELLO

AV. NOVE DE JULHO, 314  
LENÇÓIS PAULISTA

Para 7 de 

Setembro

Iniciaram seus ensaiot, as fan
farras escolares de Lencois Pau
lista, visando as comemorações 
próximas de 7 de Setembro. De 
acordo com as tradições, deve
remos ter novamenfe este ano, o 
belissimo desfile escolar, que. 
tem sempre dado um colorido 
todo especial as datas festivas 
da Fatria,

C. A . L. já

escalado
Para o colossal jogo de hoje 

entic o C. A, l.euçoense e S. h. 
R segue, o Oloriosf', ^alvo mo. 
dificaçSo de ultima hora, jogârã 
com: Romano, Pafettl; Tilico, 
Rubinho e Antigas. Biial eü jr- 
ceû  Geraldo, Edilio, Walter e 
Brosco.

Ve n de -se 
C asa

A Rua Raul Gonçalves de Oli- 
vei'a. n.i> :?3

Tratar com Elzo T. Garbino.



Visite a **CASA LEBER**
E vcrefiquc a mais recente novidade da afamad» marca W EISS tais como litro c

garrafa térmica W EISS e a mais linda floreira
Visite-nos e comprove t^sta verdade

A CASA LFBER vend«' mais poique vende novidades

FABRICA DE MÕVEIS MORETTO
3  0 s  € M 0 Ji € u c  o

Tudo cm madeira que voce precisa para sua casa

Linnas; Ripas, caibros Taboas forros. Tacos, Batentes, Portas 
Janelas balanstres e Portões

Grandes vantagens em preço 
Estuda.se planos suaves de pagamento

Av. 9 de julbo; 7l6 — Fones 113 e 2U3, faixa Postal 357,— Lençóis Paulista

Você encontrará na

A  lí ã i a tâ ri a 
Cicc on e

de OlüVANNINO
U l-CONE 

a sua maquina de costura
o in g er

com vantagens dc paga* 
mcntis e preços

PeçAs “^inger” legitimas, concerto 
garantido

LENÇÓIS PTÀ.

A R  DO Z I C O
O mais moderno em Lençóis Paulista



s o cn A 1
Pazem anos 

HOJE

Nancy de Fatima Blanco.

— Dia 15 -

Sf. Amadeu Radichi, Alipio 
•rezza, sr. Mario Netto.

-  Dia 16 —

Claudette Purgano; st«. Nancy 
ilian Paccola, jovem Jo§o An- 

onio ÍVupíl, Lidia Miranda, re- 
idente em Afíbai*: sr.José Ro- 
iue Gezarini, jovem Wilson Sar- 

íios Muller.

Oiftlõr

Alexandre Chfttn

— Dia 17 —
Prof.a Terezinha Elda 

residente em S5o Paulo; 
BÍo Carlos F, Oomes, 
Maria Pelissoli:

— Dia 19 —

Chitto,
Anto.

Cleide

Sr. Walter Coneglian, Wilson 
Breda, jovem Edmuudo Nelli Fi- 
Iho, filho do sr, Edmundo Nelli 
e dona Elizabeth Di Muro Nelli.

-  Dia 20 —
Sr. Rafael Aielo, sra. Adelina 

Santis Giofre, sr. Oscar Oliva, 
residente em S5o Paulo; jovem 
Francisco Luiz Panequc; resi
dente em São Paulo; Arnaldo

□ Redator—Chefe 

Heriaiaie Jacon

Ano X X I X Lençóis P»a. 14 de Agosto de i966 N.o 1469

Capelari, Edgarzinho Rodrigues 
filho dó sr, Edgar Rodrigues 
e dona Adelia Chitto Rodrigues, 
residente em São Paulo,

Nascimento
Nodia 7 do corrente, o sr, Va- 

lerio Antonio Casag-ande e sua 
Exma. esposa donâ Irlanda Do- 
mirigues Casagrande tiveram sea 
lar em festa como advento de 
um menino que na Piá Batismal, 
recebeu o nome de Valerio Anto- 
nió fasagrande Junior.

^uraco na 
rua Í5

Moradores da rUa 15 de nov. 
imediações do Cine Guarani, por 
neSsO interrnedio, reclamam cen. 
tra a existência de um buraCo, o. 
casinnado pelo mau remendo 
do asfalte, por oca«ião que le fez 
conserto no encanamento.

O buraco enche-se de agua e 
quando passa um veiculo, após 
o solavanco a eguichada de agua 
suja é certa.

Urge, então o reparo;

Rimedem apresenta ------------------------------------------— ------------------

CHUTF N A  C A N E L A
Enquanto o «vem não vein  ̂ solução da crise canavieira, não vem, 

o fornecedor fica igual aquele propagandista da TV. <Seata . . . l e
vanta, tira u paletó, anda, senta>.

•
Será que em 66 a torcida em .NTOSvai ficar â ver NAVIOS?

O Corinthiaas vai aa base da Lugite Bardot. Troca mais de; técni
co que ela de marido!

•
No para-choques do caminhão do Café Tesoro.esti escrito: ^Mes 

sio que chova . . . tem pó»!
•

Nem agora. Agosto passou em branco. Desta vez a reauaeia foi 
do Braadão.

Os serviços postais serão majerados. embora, com relação aos 
correios, eles coatinuem sam SE-LOS eficientes!

ó
A ultima veiu aí. Os Esi, Uaidos vão importar do Brasil, borra

cha em forma da estiliague!

— O ponta direita Zico da Fort. Santista fot processado pelo Or
lando. do Santos.
— Porque ?
— Ora. Deu <baíle  ̂ao terreao do Orlaado, sea alvará de licaaça.

. •
— O Sr. Pedro ZiDÓI, de Sindicato Farmacêutico, anunciou aeva 
remarcação de preço nos remedios.
—• E o povo é que «SI DOl» com isso ! ’

Posto “]Esso S. Crisf
Oferta Excepcional

tovão”

G alão de Esso e x tra  F a ix a azul de

cr$ . 4.900 p or c r$ . 3.500

ZiHo. Capoani Cia. Stda.

0
\

Ru XV  dc Novembro 782 — Lençóis Pta.


