
A  Pedidos Plantão de hoje: — Farttiacia PO PULAR — das 8 ás 20 hs.

“Em aosto próximo número, 
publicaremos A PEDIDOS, am
plo aoticíarfo a respeito do que 
vem ocorrendo no Colégio Téc
nico Comercial Municipaí de Len 
çois Paulista”.

D eclaração
Declaro que perdi o meu certi

ficado de Reservista de 3,a Ca
tegoria sob o n o 140.829. D 
expedido pela 14.o C.R de So
rocaba.
Lençóis Pta. IQ de agosto de 1966 

(a Orlando Paschoarellt)

Luta Livre
Informa-nos o sr. Helio PaC' 

c«Ia, pres. do Rotary Club, que 
no dia 3 de setembro, às 20 lis. 
■o Giaasium local, haverá luta 
livre, com a prerença dos "Reis 
do Ringue” da T .V . Paulista.

Aguardem o espetacular acoB-
tccimente.
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Dia do Soidedo
No proximo Jia 25, 5-a frira, comemorar-se-a em todo o Brasil, 

o dia do soldado brasileiro*
A figura de Luiz Alvares de Lima e Silva - o Duque de Caxias 

será lembrada em todas as partes cio Paif<. evidenciando o que fez 
o bravo soldado brasileiro, para a história do Brasil, em defesa da 
Pátria quando atacada pelos estrangeiros, ecam grande patriotismo, 
soube pacificar as revoltas interiias, de modo a conservar a integri
dade de nosso querido Brasil.

Ao seld&do brasileiro, às nessas sinceras homenagens.

f(eformas do Jfospital continuam
Continuam em rítimo acelerado as reformas do Hospital Nossa 

Senhora da Piedade. Conforme O ECO noticiou diversas vezes, nos
so nosocômío, será ampliado conjideravelmente, e as obras deverão 
ser concluidas dentro de poucos méses. A diretoria do Hospital cogi
ta também, de adquirir modernos aparelhamentos necessários ao 
nosso Hospital, quando de sua total remodelação.

Céüulas de 
W mil

4 manhã, serão entregues às 
casas bancárias da cidade de 
Santos Dumont (Minas) as cédu
las de 10 mil cruzeiros, numa ho 
tnenagem ao “Pai da Aviação' 
Santos Dumont, cuja efígie estará 
naquela.s cédulas,

Pestesiormente ns cédulas cir
cularão em todo Brasil.

flssinem o eco

Li Al ]M n T
Faz 40 Kms. com um só litro de combustivei ! ! 
Reduz o custo operacional

•Aumenta a produtiv idade, dando m uito  mais
ren d im en to  ao tra b a lh o
Venda pelo crediário err] C JÍ' H i

Lençóis P a u lis ta  - Fones 91 118

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

vendendo T elev iso res Sem p 

agora em m elh ores condições



jggt _  ^  ^  A  J/idquira agora jldu bo  granulado
3  ̂Í J  »  r  E* M C  3 O S 0 f i J { l ( J Õ  pela tabela

à v/ot 7

d psgUíí somente depuis de um ano apos o emb^^rque

Para maiores informes o Agente Autorizado Sr: VALERIO A^ITONIO CASAGRANDE. nesta cidade

ESPORTE M.

CAL suou muito mas derrubou o líder Resegue

Raça do glorioso imperou e LMrceu decidiu
o jogo: 2 a 1

Na partida mais emocidnáníe do certame, tivemos no ultimo 
domingo a melhor pugna da 3 a divisãO: C. A. L. 2 x Resegue 1, 
gois de Walfcr aos 27’ do l:o tempo e Dirceu de testa, aos 45’ do 
2.0, sendo que o ponteiro esquerdo do Resegue, marcaria de falta, 
a >s 4 minutos do segundo tempo o ponto de honra do até en
tão líder solitário, em bela cobrança.

COMO FOI A PRIM EIRA FASE

A partida foi iniciada num clima in> nso nesvosismo entre os 
22 homens, motivado pela responsabilidade grandiosa do jogo, ten
do em vista a clas^iificaçio das esquadras na tabela.

O C 'L. aO' pouc >s tui dominand ’ (.s nervos eatacava bem, com 
p sses bem tramados e levando muitas vezes o peiigo para o aico 
d > Resegue que por ûa vez, defendia se bem e contra-atacava me
lhor ainda. Mas aí aparecia sempre firme a defesa do Glorroso 
« nada permitii ao' visitantes aos  27, Waller marcaria o I.o gol 
do CALe o í.o tempo terminai ia em 1 a 0 para o Glorioso.

SEGUNDA FASE RESEGUE REAGE

O Resegue voltou ao campo decidido a empatar o jngo desde o 
inicio da fase final e logo aos 4 minutos, empataria o jogo através 
belíssima c b ança de falta. Conseguindo o empate, o Resegue a- 
plicou o sistema da «-anfona», i t̂o é, defendendo se e atacando 
sempre em ma.''Sa. Eoi feliz nisso, por cau>-a de melhor pieparo físi
co. Todavia, f >i ai que começou a surgir a r&ça alvi negia, e o es
pirito de luta o coração, a vontade ne vencer, unidos, oerrotaram 
a lecnica visitante. Buscando o desempate o CAL foi á frente e aos 
44’ o aibitio marcaria um penal sobre Walter (contestado violenta- 
menle pelos visitantes) e atirado fora por Biral, que não conteve as 
lagrimas. M«s para a felicidade sua e do C a L, um minuto apos 
Brosco sofreu falta no bico da area, que Antigas cobrou, para Dir

ceu, no meio de muitos adversários, golpear para as redes, dando 
a duia, mas bela v i-a ao L tazendo a torcida explodir de a- 
legria, Era os 2 a 1 finais ( ■ C.^l jogou com; Romano, Pafeti, Ati- 
lio, Rubens e Antigas, Biral c irceu, Pedrinho. Edilio, Walter e 
Brosco. Renda 294.C0G, juiz; regular.
Preliminar - Calzinho I x Borebi 0

Ocorrências: Aos 19’ da l.a fase. o goleiro do Resegue desenten
deu-se com Walter. formou se um bolo de jogadores.com o golei
ro muito assustado, mas depois tudo voltou a normalidade.

Hoje o CAL jogará em Duartina em outro jogo dificil.

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

Lençóis Paulista 1.96i

Luiz Paschoàlinoto

Cia. P au lista  de Força
e Luz
QUEIMADAS

Solicitamos aos Srs; Fazendeiros c Sitiantes a fineza de avisarem 
com anttcedencia o nosso e. ĉritorio mai« proximo, quando tiverem, 
que efetuar queimadas em matas, pastos, ou derrubada de arvores 
que possam atingir as nossas linhas de energia eJetrica.

Com esse aviso antecipado, os nossos funcionários poderão tomar • 
em tempo, as precauções necessárias no sentido de impeair que o 
fogo cu a queda das arvores possam afetar as referidas linhas evitan
do dessa forma interrupções geralmente demoradas no ni sso forne
cimento de energia eleti ica o que acarretam prejuízos e aboirecimen 
tos aos consumidores em gerai.

C O M

' '^ U B A N D O  D À

•V Representante autorizado
rnunicipio

neste

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

Lençóis Pia.



O  mais completo matutino paulista 

Faça uma assinatura do DIÁRIO DE

SAO  PA U LO  c ganhe outra da excelente 

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

trará tudo sobre televisã(.
Agente em Lençóis íTa. M a URO CROTTI

Vila Marimbondo — Rua Duque de Caxias, n.o 39

^^CEZAROTXr^
Ru» C Joaquim A. MarticB b.° 701 — Pone 116 — L«iiç6ia PsuiatA
C»atablidade em geral, escritas, aberturas, encerraateatoa 

coatratos distratos e tudo concerneote a* ramo.

Supervislo c Direçfio do Proprietário 

JARY CEZAROTTl

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

Colossal estoque de mercadorias do Ramo

Farmacia São Jesé a drogaria de Lençóis Pta

A G O R A  S IM
proprietários de Çetadeiras

A ELETR O  M O D ELO  comunica que 

agora também está atendendo a consertos

de geladeiras

Av. 25 dc 258. Lcaçois Pta. F«bc 165

Eletro Técnica Lençóis

jYfiguel Costa Cia.

Televisores, maquinas de lavar, refrigera

dores, maquinas de costura fogões e 

completo sortimento de materiais eletriccs

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

Cscritorio Zécnico Contábil Oíicina e Loja 'BRANDI'
A sua disposição para instalações de 

agua a domicilio
Artigos de Ramo

Conheça aossos preços para verificar as vantagens que lhe ofer-

R\iã Igaacio Aasclme 223 Fene 46

J{omenageado a sr. Pruno Prega
Os funcionários da Coletoria e do Posto Fiscal Estadual, desta 

cidade, prestaram, no domingo p- passado, uma homenagem ao seu 
ex chefe (Coletor c Chefe do Poste Fiscal) sr. Bruno Brcga, pela sua 
aposentadoria. A homenagem constou de um churrasco e uma suco- 
lenta feijoada, que teve lugar na fazenda dosr. Helio Brega. neste 
município, onde compareceram fami l ia re s  do homenageado e de
mais parentes, entre estes a deputado Renatv  ̂ fiodeiro e esposa; os 
funcionários da Coletoria e do Posto Fiscal; amigos e colegas da 
DRF. l l  Bauru, liderados pelos senhores: Fábio Máximo de Macedo 
e Hugo Cavichini Pires. Saudou o homenageado o sr. Adhcmar To- 
lomei, pelos funcionários He Lençóis Paulista eo sr. Hugo Cavlchi- 
ni Pires, pelos co egas de Bauru, Agradecendo em nome do home
nageado, falou o deputado Renato Cordeiro.

Novo Comandante
No dia 1 1 do corrente, assumiu o comaado do Destacamento Po

licial desta cidade, o Sargento sr. João Moreira.
Ao Sargento Moreira, destjemos-lhe longa e feliz permaneacía 

eatre aéa.

D eclaração
Para todos os efeitos declaro que oerdi o meu certificado de 

servista de 3.a Categoria expedido pela 14,a C, R. de Sorocaba 
sob o a.o 747109 - D.

Aatoaio Pereira



juizo de Direito da Comarca de Lençóis
Paulista

Cartúrio do l.o Ofíde

Edital de notificação para conhecimento de terceiras

O Dr. Arnaldo ileeht, juiz de Direito da Comarca de 
Letjçoifi Paulista, SP, na forma da Lei, etc.

Editãis de Proclamas
Wilson de Moraes Rosa, Of'CÍal do Registro civil das pessoas na

turais deste distrito municipio e comarca de Lençóis Paulista; Estado 
de SSo Paulo; etc.

FAZ SABER que pretendem se casar:

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou deie co
nhecimento tiverem, que, por parte de BENEDITO ALVES FILHO 
lhe foi apresentada a seguinte petição:- "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da Comarca. Benedito Alves Filho, brasileiro, casade. comer
ciante, damíciliade nesta cidade, por ecus  procuradores afinal assi
nados (doc. 1, fls. 4). reepeitosamente vem propor c requerer a 
V. cxcía. o que segue:- Conforme cansta dos inclusos autos, o supte. 
notificou Sebastião Francisco, ali qualificada, para, acompanhado de 
sua cionsorte vir outorgar lhe escritura de venda de um imóvel SitUa' 
do nesta cidade, à rua Coronel Joaquim Anselmo \1artins. a.o 1,516 
cujo preço estava totalmente pago, tendo sido fixado para o ato e 
dia 15 de julho p. passado, às 14 horas, no Cartorio do 2.*̂  Oficio 
desta Camarca. Pela mesma via, o supte. formulou protesto contra 
alienação ou oneração que tivesse por objeto o indicado bem (doĉ  
n.* 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 efetivasse a notificação; o casal de Sebastião Francisco vendeu o 
referido imóvel para Emílio Antonio Netto, brasileiro, lavrador, do
miciliado nesta cidade, casado com Lídia Bertoli Nettu, 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 
ascritura aquisitiva do terreno, outorgada pela prefeitura deste muni
cípio, ao mesmo dia. mediante requeriménto firmado por Lídia Berto
li Netto, se precedeu à averbação da coasrrução nele levantada 
por Sebastião; no mesmo dia e cartorio. Sebastião outorgou escritu
ra de venda de todo o imóvel ao já mencon Emílio Antonio 
Netto, a qual logo no dia imediato era transcrita (cfr. doc. 2). Es
sa velocíssima sucessão de atOs é expressivo testemunho do prepo- 
sito que animaram seuS participantes, de tomar irreparável a ex- 
tençi -!esão pitrimontal ofrída pelo supte. Assinale-se. de pas' 
■agem, que Lidia Bertoli Netto vinha dando efetiva assistência ju- 
sidica a Sebastião Francisco em tudo quanto se relacionasse com o 
■♦negocio» por este dolr samente maquinado coiitra o supte- Não cau 
sa especie, portanto, que seu maride, também sempre bem informa
do de tudo, se prestasse a «adquirir» de Sebastião Francisco, o úni
co bem imóvel sobre o qual viesSe a recair a reparação do dano 
Causado ao supte. Tipico -tconsilium fraudis» que será objeto, opor- 
lunamente, das medidas judiciais adequadas e por cujos rfeítos 
•eu« autores são solidariamente responsáveis (Cód. Civ., art I.51S 
§ unico- Ao iatento de evitar que Emilin Antouio Netto e sua mu- 
Ihn Lidia Bertoli Netto venham, a teu turno, dispor daquele imó
vel, ou onera Io, concluindo ass<m o papel que lhes foi reservado 
na conjuiação dolosa contra o supte., quer este protestar contra 
qualquer alienação ou oneração do mencionado imóvel, seja a que 
titulo for, sendo deste protesto notificado o casa/ de Emílio Antonio 
Netto e, por editais, terceiros que não poderão alegar ignorância 
«u boa fé Termos em que. servindo a presente de mandado e com 
fundamento nos arts 720^72 do CPC e demais disposições legais 
aplicavei<-, P. Deferimento- Lençóis PaUli<-ta, 9 de Agosto de 1.966. 
(aa) Rivaldo Assis Cintra - Osmar Delmanto”. - E, para que che
gue ao conhecimento de todos e para que ninguém possa «<legar 
tgnoiancia. a requerimento do interessado, é expedido © presente edi
tal que vai afixado e publicado na forma da lei. Lençóis Paulista 
9 deagoitode 1906. Eu. Onilande S. Basso, Escrevente autoifzado 
datilografei e subscreví.

O Juiz de direito Araaldo Hecht

Alecio Romani com dona Elide Tereza dos Sawos êle com a pro
fissão de bancario, estado civil solteiro, com 31 anos de idade, nas 
cido neste distrito, Estado de SSo Paulo aos 8 de maio de 1935, 
filho de Baptista Romani e da Maria Càpoani, domiciliado e resi
dente neste distrito; Ela com a profissão de prendas domesticas, es- 
tad > civil solteira com, com 24 anos de idade , nascida em Guarisinho 
Estado de São Paulo aos 19 de outubro de 194/. filha de Dario 
Pereira dos Santos ede Amélia Laurinda de Carvalho, domiciliada 
e residente neste distrito, 

fípresentaram os documeutos 2 2 e 4.

Antonio do Carmo com dona Helena Golvêa ele com a profissio 
de laviador, «tado civil solteiro, com 26 anos; nascido em Areio 
polis. Estado de São Paulo, aos 7 de agosto de 1940, filho de 
Ovidio Luciano de Siqueira e de Conceição Gonçalves, domiciade 
e '•esidente ne.ste distrito; Ela com profissão de piendas domesticas 
estado civil solteira, com 21 anos de idade, nascida em Barra Boni
ta Estado de Sãô Paulo, aos 20 de julho de 1945, filha de João 
Gouvea e de Maria Munhoz domiciliada e residente neste distrito 

Apresentaram ea documentos I 2 e 4:
Se alguém souber de algum impedimento acusem-os.

Deposito de V inho
D A

ADEGA GAÚCHA
VINHOS: BRANCO, k0SAD‘ >. TI nTO. s E O, P*VE  E DOC*.

DIRETAMENTE OO RIO GRANDE i •> .'-̂ 1 L 
VILA VERGILIO CAPOANI ■ Lençóis Paulista - Fone 96

Leiam, assinem c propagutm O EC O

Menores & Cantina
Na noite do ultimo sabado, por volta das 23 hs. alguns meaorts 

desta cidade, tentaram adentrar na Cantina do Colégio. Para tante, 
arrancaram parte da grade do vidro de proteção, e apos quebrarem 
parte dos vidros, furtaram do locai cerca de I a 2 quilos de doces 
O comissário Florindo Coneglian, que fazia ronda nas imediações 
conseguiu identificar os menores intrusos.

^uas em mal e:faao
Encontram-ic em péssimo estado de conservação, algumas ruas 

da cidade, na parte do Bairro alto da cidade. Entre elas, podcaios 
citar, a rua Cel. Álvaro Martins (final), que é a que mais cuidados 
urgentes, éxige no momento; Também na Av. Brasil, esquina com 
a rua Cal. Joaquim A. Martins, existe eontinuadamente grandes 
quantidades de lixo atirada aobic a via asfaltada.



RVABEL

Nas me^^idas. 
68 X 1.88 e 
78 X 1,88

Multo confortável! Molejo "Fabrlc Link e acol- 
cfioado supern aciv,I F cüima de guardar! Basta 
dobra !a sem tirar vj cichãol Fechada tem 21 cm. 
de la rg u r,! Facil d - transportar! Equipada com pe
quenas rriJ-inas. p 'de  ser uansportada fàcümetv 
te l Cabe também no porta-malas ue um automóvel)

A  venda na 
CA SA  DE M O V E IS

M O R ETTO
preferida peles que sabem

escolher
í

R ub 15 de noveabre 79S, Feae iOÕ

B O A  M U S I C A
■Icgrat* aa ansica de ama terra abençoada de sal
alegratc aa baleza dc um povo que ama as coisas

vivas
alegratc aa riqnaxa cálida dos vinhedos banhados dc 

sói
alegratc com a boa musica comprando seus discas

de maiór sucessos aa Agencia Centenário de Aa
tonio Augusto Corrêa

A Discoteca Caçula da Cidade
Rua 15 dc Novembro 6$2 — Foac i5

\

S rs . lav rad o res
Necessitando de Elementos bimples para sua lavoura tais como: 

Sulfato de amônio 
Cloreto de Potássio

Superfosfato

Escorias de tomas 
Procure oageme nesta cidade Sr.

JARY CEZARQTl
Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

yígente de Seguros
da Su! Jímerica

Acidentes Trabalho
> > > Pessoas
> » > Veículo

» > > Incêndios
-----------  H E L 1 O

Rua 13 de Maio 429 ^
P À C C O L A -----------

Fone 178 — Lenç6is Paukta

Dr. João Paccola Primo

Médico — Operador — Parteiro 
Do Departamento da criança 

Carteira do Conselho Regional dc Mcdíeíaa
Lençóis Paulista — Caixa Postal, 3S —

i.» 7021

D r. A ntonio T edesco

-  M É D I C O  -

CLINICA GERAL — OPERAÇÕES -  PARTOS 
Rua Floriano Peixoto, 24í> — Lençóis Paulista — Fone 61

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira

C RlíM ESP 7.976

Clínica de Crianças e Adultos
— PA RTO S -

RUA AN ITA GARIBALDI. 35 -  Lençóis Paulista

Dentistas

Ü r. Reinaldo Lelis Luminatti
CIRURGIÃO D EN TISTA

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

Coasuitas _ 2.a, 4.a e 5,a à noite
Rua Inicio Anselmo 212 (Residência)

Fone 63 — Lençóis Pauiiséa

Dr. Lidio Luiz Bosí
CIRURGIÃO DENTISTA -

RAIO X

Atcade-sc coa hera marcada
Gabriel, a.o 298CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim

RESIDÊNCIA Foac 82 — Lençóis Paulista



A dquira o seu

Cr$.
Teí evisor, pagando som ente

20.000 m ensais 2
^odoi, os meses do/̂  sorteies: Çeral e €" oecial

O prirrieira coqsordo de Zelevisores nesta cidade
Associíição de Orientação em Empreendmei los t  par icipação de Le icv.is í líüsta 
NOTA: Os televisores serão entregues pda ELETRO  TÉCNICA LENÇÓIS a qual dará

iwüa ass.stencia necessaria

Para maiores informrtçôes na ELETRO TÉCNICA LENÇÓIS
Ru» 15 de Novembro P54 — Eone 8S -  Leaç«is Paulista

Juizó de Direito da Comarca de Lençóis Pta.

E D I T A L

O DR. ARNALDO HECHT; |aiz dle Direito da cOmarc» dc Lea- 
^•i9 Paulista, d* Estado de Sãe P»ulo, t:tc.

f  AZ SABER a todos quantos o preseate editai virem ou dele 
coiiheeimente tiverem e iater^ssar p: Ssa. que, por haver designado 
• dia viate c seis, (2é) proxirao vindouro, às 13 horas, ao Edifício 
do fórum e sala do Tribunal do Juri desta comarca, sito à setem
bro. 247, mesta cidade, para ter iaicio a primeira, digo, a terceira 
(3.a) sessão periódica do Tribuaal do Juri. procedeu hoje ao sorteio 
do5i jnrados que deverão se^vir naquela sessão, tendo .̂ ido sortea- 
dô i e designados os seguintes:

Adelanír Jacomino, professora; Alberto Paccola, comerciante; 
Amélia Bento do Nascimento, professora; Archaagelo Biega. conta
dor; Carmem -'ilvia Pires Ferreira Fernandes. professora 
Dionizio Cesebiai. contador; Dulcineía Orsi, professora; Eaio Ciiova- 
iietri, funcionário publico municipal; Herminio Daré. agricultor, He- 
ronides Andreto. bancario; Ibanil Giovanetti, mecânico; Jose de O- 
liveira Prado, técnico em contabilidade; )ose Francisco Placca, agri
cultor; Ladi Medola, escrituraria; Leogildo AndrCtto, técnico em 
rontt‘bíiidad«; Neid* dos Santos Cordoso Frasco professora . Re- 
ginaldo Rossi, funcionaria publico municipal; Rufh Corrêa ■ ^ardiere, 
fuac. publico federal - Valeiio Antonio Casagrande. agricultor 
Virgílio Felipe técnico em contabilidade e Walter Díonedes, balco
nista.

A todos es quais e a coda utn d« per si, bem como ao publico 
em seral se convida a cou.parecer aquela seisâo, no dia e hora 
supra designados, enquanto durarem os trabalhos da mesina seSsio. 
E , para que chegue ao conhecimento de todo«, mandou M. Juiz es- 
pedir o presente edital que .̂ era publicado pela imprensa local jornal 
«O ECO>, e afixado na forma aa !ei. Dado c passado nesta cidade 
e comarca de Lençóis Pauhsta. Estado de Sio  paulo. aos dezessete 
fl7)de agosto de 1966 Eu, Adão Franco de Toledo, escrivão do 
Juri datilografei e subereví,

E D I T A L

COMARCA DE PED ERN EIRAS - CARTORIO de 1.» ÔFICIG

Edital requerido no pedido de Ceacerdata Preveativa da firma 
AÇUCAREIRA POUSO ALEGRE LTDA.

/

O Doutor Francisco Antoaie 6 ames Nette, Juiz de Direita da 
Comarca dc Pederneiras, Estado de São Paulo, etc.

F.AZ SABER a quantas a presente Edital virem ou dele conheci
mento tiverem qae aos autos do pedido de CONCORDATA PRE
VENTIVA da fima ^ÇUCAREIRA HOUSÜ ALEGRE LTDA., a 
concordatáría apresentou requerimento dc îstirui*' d j pedido de ecncor 
data,cm viitude de ter celebrado composição cOm a totalidade de seus 
credores.- Assim tendo pelo presente edital ficam cientificados e 
avisados tcdo.« ot credores ou prejudicados para apresentação de 
impugnação no prazo legal (art. 137 da Lei de FalênciasJ E para 
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será fixado e publicado na forma legal, Dada e passado nesta 
cidade e comarca de Pederneiras, Cartorio do 1 .o Oficio, aos cinen 
(cinco) dias do mes de agosto de mil novecentos e sessenta e seis (1966 
Eu, (a.a) Henrique Sóriajunior, Escrevente autorizado, datilografia.

O Juiz de Direito
(a) Francisco Antonio Gomes Netto

O  Estado d<g São Paulo

ê o m aior ío rn a l que
O juiz dc Direito 

Arnaldo Hecht circu la  d en tro  do B ra s il



Farmacia Corgcãode Jesus

eD E e

DECIO CELSO CAMPANARI LTDA

Rua 15 de Novembro 675, — Foae 10 — Leaçoie Paulista

Dia e noite a serviço de sua sáude

B an co  In d u stria  e 

, C om ércio  de S a n ta  

C a ta rin a  S. A.

I N C O
M A fR IZ  — ITAJAI(SC) FUNDADO EM 1.935 

CAPITAL E RESERVAS — CR, 10.554.544.284 

105 Departamentos instalados no Estado de São Paulo 

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

Agencia|em Lençóis Paulista — Rua 15 de novembro, 843 

(PRÉDIO PROPRlO)

Deixem que digam, que pensem, que falem 

É a Cooperativa a mais popular 

Lá eu çompro todo d ia . . .

Boas mercadorias . . .  Prá minha famiiiati

Seja vacê também, aiaociãdo da Cooperativa da Consuma 

da Lençóis Paulista nsuíruindo de snat reais vantagens

E L E T R O  M O D E L O

Minetto Perei a & Cia.

AV. 25 DE JANEIRO. 258 — FONE 165

Especialistas em retnralamento de Motoras; Transfamadatas
c Geradores

Atenção Proprietários de Veicules

Temas a sua disposição um especialista em reenrolamentot 
de Geradores e Motores de partida serviços eletricos de Seu

veiculo

Instalações em Alta c 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
0  aperitivo preferido por todos

Leiam, assinem e propaguem O  EC O
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e 25  mensalidades iguais

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

Móveis Guido

Xençó/s Paulisia CHAMPION 
*9 ,5  pé$ cúbicos
*Possante compressor, fabricado sob Koenca 
<)a TeCumseh Products Co. (U.S.A.)

*1
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Visite i i L R
E verefique a mais recente novidade da afamada marca WEi.>s U h  como litro 

e garrafa térmica WEISS e a mais linda fioreira

Visite-nos e coninp<' ve e ja  yerdcde
M CASA LEBER vende mais p rque vende novidades

/ FABRICA DE M O V E IS  M O R E TT O
- J  o  s  €  JYI 0  R €  C  V  C

Tudo em madeira que voce precisa para sua casa

Linhas, Ripas, Caibros, Taboas, Forros, Tacos. Batentes, Portas. Janelas, Balaústres e PoitÕes 

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

Av, 9 de julho. 716 — Fonrs 113 e 2113 — Caixa Postal 357 — Lençóis Paulista

Você encontrará na

A  Ifã ia ta r í a
Ci cc on e

dc OIOVANNINO
UCCONE 

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

com vantagens de paga- 
ment<»s e preços

Peças "Singer’’ legitimas, concerto 
garantido

LENÇÓIS PTA.



S O C  1 A 1 S

râzem anos

Dírclôr

Alexãadre Chitto □ ECO Redator <—Cheí* 

Heiminío Jacon

Àao X X IX Lençóis Pta. 21 de Agosto de í966

HOJ E

N.o 1468

Aparecido Fernandes.

Dia 22 - sr, Aroldo Cezarotti, 
jovem Onilanda BaSso> jovem 
Arnaldo JoSé Strralvt», sr. Anto 
alo Votos,

Dia 23 - sra. Maria de O. Cic- 
cone, esposa do sr, Humberto 
Cíccone.

Bia 24 - Ednist Capelari, sr, 
Caríssimo Paccola.

Dia 25 .  jovem jo si Florindo 
Concglian.

Dia 27 - sr. Aristeu Linl, dona 
Nitiz Jacon Moreira, esposa do 
sr. Abelardo de Arauto Moreica. 
residente em Curitiba.

Sr. Egydio Paccola

No dia 23 do andnnte, feste* 
ja stia data natalicia o sr Egidio 
Paccola proprietário e conceitua^ 
do comerciante ncíta praça. Fi
gura que peles seus predicados 
pessoais gosa entre nós elevada 
estima e consideração dia 23, será 
por certo, alvo de sinceras ma
nifestações de amizade.

Ar> sr. Egydio Paccola, as nos
sas felicitações antecipadas.

Aniversaria sr. Ideval 
Paccola

Aos 26 deste mes, aniversaria, 
o sr, Ideval Paccola. fazendeiro 
e comercíanre nesta cidade.

Feia pas.sagem da sua efeme' 
ride natalicia, apresentamos ao 
ilustre vereador da nossa Gama
ra, as adiantadas felicitações des
ta folha.

Rimedem apresenta

CHUTE N A  C A N E L A
Se o «acêrto^ da cana demorarse mais um pouco, não sei qne 

bode ia dar. U fornecedor estava com a corda no pescoço, e scdí  
um BANCO para «firmar» os pés.

A CCR vai contratar o goleiro do Resegue para a prova dos lOO 
mts. rasos nos jogos de 67.

Com toda cs.sa cana sobrando; e ainda o governo quer limitar » 
consume da cachaça?

Pode perder o titulo, mas • CAL quis provar que não fica 
primeiro lugar só na saida do campeonato, não

em

Tem uma coisa. Sc o goveno limitar o consumo da PINGA, ai 
então vai parar de dar «CANA»

— A Sunab vai mandar suspender o ABATE do gado.
— ti agora teremos CARNE com ABATIMENTO?

Ô sempre assim. Toda vez que o Palmeiras joga com o São Bento, 
o SORO . . .  ACABA!

Posto Esso **S. Cristóvão 9 9

G alão de 
cr$.

Oferta Excepcional

Esso ex tra  fa ixa  azu l de
4.900 por cr$ . 3.500

ZHIo Capoani Cia, Xtda. .

Rua 15 de Novembro 782 — Lençóis Pta.


