
Correio de Borelsâ iecha 
depois do dia 10

Conforme este jornal n;)tíciou 
dias atras, o disfiito de Borebi 
terá qu estudar uma nova ma
neira de receber correspondên
cia, já que o f'). C T de Bamú, 
vai mesmo encerrar os servigos 
naquele distrito lençoensCi

Seguado decisão do D, C. T. 
essa medida é, na realidade, ina 
diável. porquí a Agencia de Bo
rebi é bastante deficilaria aos in
teresses 'daquele orgão.

Assim sendo, o Correio funcio- 
nará em Borebi, até no máximo, 
dia 10 de ontubro. quando en
tão, deixará definitivamente de 
existir.

Todavia, quem sabe, com um 
pouco de boa vontade, venha a 
Prefeitura Municipal resolver o 
impasse criado, pondo em piá. 
tica um meio que possa dar a 
a Borebi, a possibilidade de seu 
povo receber correspondência 
Sem se locomover para outros 
locais Ventila-se que o de Alfre
do Guedes será igualmente fecha 
do.

Plantão de hoje: Farmácia t^opul-ir das 8 ás 20 hs.
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F e r i ã do

a m a n hã
O Pres. Castelo Branco de

cretou feriado nacional o dia dc 
amanhã, quando será eleito o 
M arechal Costa e Silva. Será 
eleito, indiretamente, Presidente 
da Republica.

Falecimento f
Profa. NINFA PIETRÀROIA
As 5 horas de ontem, dia :.o 

de outubro faleceu, nesta cida
de. a professora Ninfa Pletiaroia.

A extinta contava 47 anos de 
idade, era filha do sr. Carmeno 
Pietraroia e dona Maria Pictra- 
roia.

Deixou os irmios, srs; Rangel, 
casado com dona Antonieta Pie
traroia; Rubens, casado com do
na Odete f ifctraroia e Edw rd. 
ca.s. com d. Eredi Pietraroia.

O Seu stpultamento deu-seon- 
fem, no cemitério local, ss 17 
l eras, saindo o feretro da rua 15 
de novt n brc. 843.

A extinta era descendente 
de uma familia conceifuadissima 
nesta ciüadee, não < bslante es
tar residindo, há longos anos em 
São Paulo, consternou profunda
mente os meios sociais lençoen- 
ses.

À familia Pietraroia, os setiti- 
dos pesares desta folha.

M a n e 1 u
Foi inaugurado, ponposamente, dia 30 p. p. o moderno Salão dc 

Beleza, com que as elegantes dc Lençóis foram premiadas; Manelu 
já está, desde ontem, com suas portas abertas, para receber a dis
tinta clientela lençoense.

Sua inauguração, antecipada por motivo dc força maior, consti
tuiu o maiür acontecimento social dos últimos tempos. O luxuoso 
salão estava iiteralmente tomado por distintas senhoras e graciosas 
senhoritts. Após a Benção inaugural, pelr Rev no. vigário da Paró
quia foi 'crvido um fino e delicioso coquete! com Que se brindou 
náõ só a br l:za c conforto do novo salão, como também suas elegan
tes propnetarjas.

Fo rnccedor
N

Continue a prestigiar seu orgão de classe mantendo se uaido aos 
demais e confiando em Seus dirigentes, para o bem geral.

fFesta da. cerveja^  ̂ espetacular promoção do
«

Rotary para dia 15



V o c ê  já  n o to u .

o u e  lês:

Garanta vocè também seu exemplar d’ 0  ESTADO DE S. PAULO 
fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade: 

ASSUNTA MARIA AIELLO 
AV. NOVE DE JULHO, 314
LENÇÓIS PAULISTA

^   ̂  ̂ ^
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E S P O R T E S
C. A. L. PERD» DB 2 EM GÂLIA E JOGA EM 

CASA HOJE CONTRA “PAREDÃO” MISTE

RIOSO

Classificação ainda pode vir

Apesar de outra vez ’ogar bem fora de 
seu? dominios, o C. L. foi derrotado em 
Gália por 2 a 0 quando faltavam 9 minutos 
para acabar o jogo, jà que mantinha até a- 
quela altura o empate que lhe interessava.

Um cochilo da defesa por parte de Tiiico
e uma boa trama do ataque de Galia aca- 
baram por derrotar o Glorioso por 2 a 0.

Mesmo assim, desde Romano, até Brosco, 
todos, sem distinção, /ogaram bem no alvi-
negro e valorizaram a vitoria do Galia, que 
foi um time leai e a partida foi dirigida, dei
*a feita por um bom arbitro. O CAL jogou 
com: Romano, Manduri Biral • Antigas. Ge- 
bara e Tilico. Rato, fc dilio, Walteu, Dirceu 

Brosco.

HOJE CONTRA O U. PARECÂO

Esta tarde. Waltere .?cus companheiros 
vão enfrentar nesta cidade, o misterioso ti
me da U. Paredão F, C- que pela primeira 
vez atuará em Lençóis. Restando ainda ao 
CAL. um fio de esperança para a classi 
ficação; não poderá siquer empatar hoje, por
que bastará o empate para que o time orien 
tado por Milton acabe por ser desclassifi
cado. antes do ultimo compromisso que será 
domingo.

Confiamos nur-a boa vtoria do glorioso, 
que mais do que nunca, hoje, vai precisar 
do incentivo da torcida local.

Classificação geral

1 .o) Resegue 8

2.0) V. Cruz e Duartina 12

3.0) CALe Garça 13

4.0) Paredão, .Municipal e Galia H.

Últimos Jogos 
Hoje: CAL X Paredão

Duartina x Resegue 
Dia 2/10 Garça x Duartina

Paredão x Municipal
Resegue x Galia e '
Vera Cruz x CAL

Rua em mau 
estado

Não obstante reclamações de moradores 
r adjacências, continua em péssimo estado 
de conservação, a paxte final da Rua Cel. 
Joaquim Anselmo Martins, proximo a vila 
liere. Dias atras, registramos o fato e, a 
Prefeitura Municipa 1 fez passar ali. a moto- 
mveladora. Apesar disso, o serviço feito pe- 
L. municipalidade não durou nada, e agora 
aquele fim de rua encontra-se em mau esta
do de conservação novamente.

Lampadas na Rua 15 deNov.

As lampadas, da rua 15 de Novembro 
carecem de uma limpezinha, como também 
a substituição de muitos tubos queimados.

p rep ag u ein  O € C 0



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

Móveis Guido

Sençóis pouUsta
CHAMPION 

*9,5  pés cúbicos
* Possante compressor, fabricado sob ticança 

da Tecumseh Products Co. (U.S.A.)
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üepós i to  a prazo

com C o r r e ç ã o  M  onetár iâ

o  Banco do Estado de São Paulo, S. tem o prazer de co

municar a seus amigos, clientes e ao publico em geral, que já 

estâ autorizado pelo Banco Central da Republica do Brasil a re

ceber, em sua Matriz e Agencias, Depósitos a Prazo com Corre

ção Monetária, de pessoas fisiças e de empresas de seguro, e capi

talização
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Farmácia São José
A Farmacia São |ose atende a noite e a domicilio

Colossal estoque de mercadorias do Ramo

Farmacia São JoSé a drogaria de LençoU Pta

€scriforio Zécnico Contábil
( í CEZAROTTI

Rua C, Jo»quim A. Martins a.c 7 t — Pone 116 — I.ençóÍH Pauint» 
Contablídade cm geral, escritasi aberturas, encerramentos 

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

JARY CEZAROTTI

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

AV. 25 DE jANF:r \ 258 — FON^ 165
Especialistas cm reenrolamcnto de Motores, Transformadores

e Geradores
Atenção Proprietários de Veiculos

Temos a sua disposição um especialista em reenrolamcnto 
de Geradores c Motores de partida serviços eletricos de seu

veiculo

Instalações em Alta e Baixa Tensão

Antes de qualquer negocie consulte nossos preços, sem com
promisso

Depósito de Vinho
D A

a ! m:g a  g a ú c h a
VISHOS: BRANi-^, r^OS^Dü. T"» TO. SE  '0 .  SUAVE B DOC*, 

DIRRTAM FVTE líO RTo GRANDE DO SUL 
VILA VERG1l,1ü  CAPOANI • Lençóis Paulista - Fone 96

jdgente de Seguros
da Sul cTimerica

Acidentes Trabalho
> » » Pessôas 

> > V * ículo
> » > Incêndios

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



J uízo de 2)ireito da Comarca de 
Sençóis paulista
CAftTôRlO DO 2.0 OFICIO 

EDITAL DR PRAÇA

O Dfi Arnaldo Hecht, Juiz de Direito da Comarca de Lençóis 
Paulista. Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.

FAZ SABE^, a todos quantos o ptesente edital virem or dêle 
conhecimento tiverem, que no dia 17 de Outubro p. f. às 13,CO ho
ras, à porta do Edifício do Fórum desta Comarca, situado à rua 7 
de setembro, n o 247, o Oficial de Justiça que estiver se vindo como 
porteiro dos auditórios, levará a público preoâo de venda e arie- 
inatação, a quem mais der e maior lanço oferecer, acima da avalia- 
ção de Cr$ 7.000.000 (sete milhões de cruzeiros), o seguinte bem 
penhorado ao exucatados Antonio Guilheme Cezar Pereira de Lima, 
na Ação Executiva Cambial q/ os exequentes Edilio Carani Filho e Ou 
tros, move contra os mesmos, perante êstes Juizo e Cartório do 
2.0 Ofício, a saber . -  UíTlfl PROPKlEOnòE F16RIC0LFÍ, com 27,40ha. 
de terras, situàda na Fazenda Boqueirão ou Cio Claro, riéste muni
cípio e Comarca contendo algumas benfeitorias, havida pelas trans
crições n.o 708 e 1.3Q9 do Registro de Imóveis local, dividindo de 
um lado com Manuel Rumualdo por outro com Virgilio Filismino 
e também com a cabeceira, e nos fundos corn Agua do Cravinho. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, é expedido o presente edital que vai afixado e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Lençóis f’aulisfa, aos 23 dias do mês de setembro de 1.9ÕÒ. Eu, 
Ernesto Cordeiro, Escrivão, fiz dat. c subscreví.

O Juiz de Direito — Dr. Arnaldo hecht

Com panhia Paulista de
F o rça  e Luz

COMUNICADO
NOVAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA

O Departamento Nacional de Agua.-i c Energia, do Ministério das Minas e Ener
gia, autorisou à Companhia Paulista de Força e Luz, através da Portaria n.o 94, 
de 26 de Julho de I9tíii, a aplicação, a partir de 1-9-6G, em todo o território 
por ela eervido, das seguintes tarifas:

Serviço secundário (tensões de distribuição de 110 a 440 volts)

Cr$ SI,S2 por KWh consumido

Taxas míoina.ss mensais

Monofásico 
Bifási^o —
Trifásieo —

Cr$ 1,655, com direito a 30 KWh 
Cr$ 5.1*2, com direito a 100 KWh 
Cr$15:646, com direito a 300 KWh

S êrviço primário (teo.sues de distribuição de 2.200 a 13.200 voits)

Demanda _ — Cr$ 9 369 por KW, por mês e mais;
Consumo — CrS 13,49 por KWh consum'do.

Serviço de Transmissão — (tensões de transmissão de 33 OüO a 60,000 voits)

Demanda
C'ousumo

Demanda
Consumo

Serviço le iliimin«câo pilhlic»

Cr$ 7.688 por KW, por mês e mais;
Cr$ 10,13 por KWh consum do

(ten.ões ue transmis-ão de 88 |•llU a 132 000 volte»)
C rí  6 995 por KW, por mês e mais;
Cr$ 9,87 por KWh consumido

Ct$ 4.368 por mêí, por KW de carga ligada.

Para alertar e esclarecer aos seus consumidores dos serviços primário e de 
transmissão, sôbiea conveniência de atentarem para a boa utilização da energia, 
já que tais tarifas são scnslveia ao fatoi de car-ra, pois que quanto maior êste, me
nor será o preço médio da energia consumida, a Companhia Paulista de Fôrça e Luz 
está juntando às eontas de fornecimento do mês em curso, impresso elucidativo, 
que explica também a estrutura e o espírito que presidiram a elaboraçãe das ta
rifas que acabaram de entrar em vienr

Simultânea,Tiente com a aplicação destas novas tarifas, o custo da energia elé
trica fei beneficiado eora uni aesconto de 50% nas parcelas referentes ao Impost<» 
Ünico kôbre energia elétrica e no Empréstimo Compulsório a favor da CLE- 
T R O BR 4S.

Eíetro Técnica Lençóis

jYíiguel costa Cia.

Televisores, maquinas oe lavar, refrige 

radores, maquinas de costura, fogões e 

completo sortimento de materiais elétrico.

-Rua 15 de Novembro, 455 — Fone 88

Lençóis Paulisla i

Prefeitura JYuriicipal
E D I T A L

ARCHANGELO BREGA, Vice prefeito de Lançeis I^aulista. Es
tado de São Paulo, na forma da Lei. etc,

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou de- 
conhecimento tiverem, que acha se aberta n̂  PREFElTLIfíA MU
NICIPAL. subscrição pata aquisição de até (100) cem aparelhos te
lefônicos automáticos, mediante as condições seguintes:

1 .0 . Os aparelhos serão vendidos de piefeiencia aos vereadores 
à Camara Municipal, aos funcion.ario;. ,-ubi;cOi p^ufes ...ics, baiicaiios 
industriarios, comcrciarios ou componentes de categoria correlatas;

II - O presente Edital tem ò pr/iZo de 15 (quinze) dia a contar 
da data de sua publicação, ou -eja de I.o a Io de outubro de 
ocasião em que sera impreterivelmenfe encerradas a« sub-crições,

ill - No ato da sub cr,ção o interessado deve;á efetuar o reco
lhimento Ia primeira prest.^ção. na imp^r^anna de Cr$. 30,000 
(trinta mil cuzeiros). na Tesouraria da Prefeitura Municipal;

IV As demai pr '-t iÇõe* lambcm de Cr$. 30.000 (innta mil cru- 
Zeirts) ^frão reccih ni rritsin s daias d  ̂ meses subsequentes 
até fe fazer © rota! do p eço O pagamento da prestação efetuado a- 
pós o vencimento, ã um acréscimo de l 0(r.

V - O preço do aparelho será o que a Companhia concessionária 
determinar, de acordo com o coatrato firmado c, cm havendo reajus 
te, será o mesmo acrescido, cm partes iguais, as prestações ainda 
poi vencerem;

VI Ultrapassado o numero de subscritores ao numerO de apare
lhos, sera procedido sorteio entre eles para se determinar os conten 
piados:

a) Aos não contemplados serão devolvida ,̂ no dia util imediato ao 
do .•'Oneío.as importâncias anteriormente recolhidas, sem quaisquer 
acrecim.-js;

b) ü.s vereadores e funcionários publiceS municipais terão prefe 
rencia p- îa a aquisição de aparelhos telefônicos, não se sujeitando 
ao sorteio;

VII - Cada interessado poderá adquirir somente um aparelho 
que de " r se-á a .«-eu uso pessoal.

E para que chegue ao conhecimento de todos e para 
guem possa alegar Ignorancia ê expedida o presente 
vai afixado e publicado na forma da Lei.

que
edital

nm"
que

Prefeitura Municicipal de Lençóis Paulista, l.o de outubro de 19fó

Archangelo Brega
Vice Prefeito Municipal em exercício



Dr. João Paccoia Primo

Médico — Operador — Parteiro 

Do Departamento da criança

Carteira do Conselho Regional de Medicina n.° 7021 

Leaçóii Paulista — Caixa Postal. 38

Dr. Antonio Tedesco

— M E D I C O  -

CLINICA GERAL — ’ OPERAÇÕES -  

Rua Floriano Peixoto, 24f> — Lençóis Paulista

PARTOS 

<’ Fonc 61

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira

CRl-M ESP 7.976

Clinica de Crianças e Adultos
_  P.ARTOS -

RUA ANITA GARIBALDI. 35 — Lençóis Paulista

D e n t i s t a s

Dr. Reinaldo Lelis Limiinatti
CIRURGIÃO DENTISTA

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

ConsuJtas 2.a, 4,a e 5 .a à noite

Fone 63
Rua Inácio Anselmo 212 (Residência)

— Lençóis Paulista

Dr. l idio Luiz Bosi
— CIRURGIÃO DENTISTA -  

RAIO X

Atenak-sc com hera marcada

CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim Gabriel, n.o 298 
RESIDÊNCIA Fone 82 ------ Lençóia Paulista

Srs. lavradores
Necessitando de Elemento . ies para E u a  lavoura tais como:

SuIIato de ^aiônio 
Cloreto de Potássio 
Supetíosfãi 
Escorias de tomas

Procure o agente nesta cidade Sr.

lARY CEZAROTI

Produtos da
Hugo Stinnes do Brasil Ltda,

E ou não é uma «brasa»

í)

A

já  eita funcionando na ampla e 
_______  derna loja _____

mo-

A R u a  15 de Novexrtbro, n .o  564



Bodas de O uro de Batendo
Bruno Brega e Luizinha

Alguém já dizia: ” A vida é 
um album cuja« paginas são o s  

dias; uns cla.'o>í, outros e s c u t o S ;  

menos de luz que de sombras; 
Déz paginas acinzentadas para 
uma só azulada”.

A vida que Bruno e Luizinha 
vivem, formam as paginas do ál
bum que todos nos conhecemos.

Páginas clara*;, onde a luz ilu
mina o caminho para ambos 
chegarem juntos a esta magna 
data.

Aqueles para os quais a ami
zade constitue a base da feli- 
cidade pessoal, não podem fur
tar-se ao desejo de expandir a 
satisfação que os domina, nes 
tc dia em que circunstancias pro
picias incitam a falar dessa ami
zade.

Há 50 anos, precisamente a 2 
de outubro de I9I6, unian se 
Bruno c Luizinha. pelo casamen
to perante a Lei de Deus rece
bendo do Saudoso padre |ose 
Ma gnani a benção nupcial, ser
vindo como testemunhas naque* 
le ato. Atílio Moré. e Donato 
Ciccone e perante ao Juiz de Paz 
o Major Lucio de Oliveira Lima e 
das testemunhas Chitto Mauro 
e Fernando Oliva Primo a cele
bre frase: «Eu em nome da Lei 
vos declaro marido e mulher 

Assim unindo do mesmo modo 
as suas almas que. de então, 
rec:ben.«ni je.stimulo do aféto, 
porque haveríam de fundir-se. 
in r̂g ir se unificar-se num só 
desejo. numa só Vontade, numa 
uníca final dade: viverem felizes, 
para a família e para a sociedade.

N ão mc dev furtar de expan
dir a minha alegria na esmemO- 
ração desta tão nobre data. Não 
devo silenciar o meu sentimento 
por esta celebração d« 50 anos 
de união matrimonial.

Cincoenta anos unidos ! Cin- 
coenta anos a caminhar, lado a 
lado. pre TV pelo mesmo ideal 
afetivo qu? os uniu um dia.

Cincoenta anos de lutas, sle 
aflições, de incertezas, dc cari- 
aho e de amor.

Cincoenta a n o s ..........uma e-
xistencia desdobrada em varias 
existência. Cincoenta anos, , . u- 
oidos pelo mais nobre ae todos 
•s sentimentos, o Amor. O Amor 
que i  a mola mestra do mundo! 
Que rege nossos sentimentos, 
que domina nessos atos e que 
nos leva as realizações mais su
blimes.

Cincoenta anos, passo a passo,

ALBERTO PACCOLA

par a par, a palmilhar a mesma 
e-rrada da vi1a, sinuosa p r̂ ve- 
zev. dificil em certos trech is. co- 
quanto outras veze», e>sa cami- 
nhída lhes tenha sido facíl. lhes 
tenha sido agradavel, alegrada 
pela bonança, mas onde nunca
o animo lhes tenha sido tu--bado 
pelo deiesp*ro, ou esse amor 
que os uniu no casamento, te
nha sofrido diminuição de inten
sidade. mas, sim. esteve aquele 
«empre revigorado pela confian
ça, e este aumentado na propor
ção dos dias que se sucediam;

E ao vermos sempre juntos, 
encantados como aquela primei
ra hora, enamorados como no 
primeiro dia em que se conhece
ram, felizes como aquele ínstan' 
te em que receberam o sacramen
to do casamento.

Caro Bruno c Luizinha! Fara 
nós, seus amigos, que os estima
mos bastante e que aprendemos 
a respeitar e admirar o exemplo 
de confiança e de afeto, de rc' 
signação, de dignidade que nos 
tem dado. esta data representa 
um motivo de jubiío. tanto quan
to para seus filhos, netos, irmãos 
parentes - suas razões de orgu
lho e não menos de prazer, por 
todos iiOB que os estimamos uiuí- 
tisvimo. A felicidade que voces 
sentem agora, vendo seus filhos 
ja encaminhados para a vida. 
sentindo-se como dantes, presos 
um a outro, lhes faZ bem, como 
a nós que lhes queremos de todo 
o coração.

Aquela m'*sma casa que lhes 
serve dc abrigo e této há mais 
de 60 anos, onde tambenr nas
ceram seus filhos, terà para sem 
pre o mesmo valor, a mesma 
tradição e o mesmo respeito, por 
que lá também viveram seus que
ridos prcgenitore.s, tronco da mes 
ma arvore genealógica.

Estimados Bruno e Luizinha ! 
Ao comemorarmos hoje as suas 
Bodas de Üuro. elevemos a 
Deus o nosso coração, num vo 
to sincero, para que continue 
dando a mesma parcela de ven
tura, porque vüccs bem o mere
cem txempiu que tem dado
de amor, de respeito, de digni
dade e de bondade, e que há de 
servir como linhas mestras do ca- 
rater de sua prole, para alegria 
de seus entes queridos e para 
gáudio de seus amigos • admira
dores:

ctí ! X d

Comentando & Comentários

DENTRO em breve, satisfa
zendo assim seus velhos anseios, 
Lençi is F'?uiista terá. para «dar 
e vender», cneigia elttrica de 
sob'-,  com a linha de C6.000 
sendo montada.

ÓTIMO, não? Afinal, o refor
ço eneigttico que vem aí; ci.|a 
n(ce*sicl:cie tanto comentamos 
ttmp<>- atrás, virá abrir perspcc- 
tivas alvissareiras para o progres
so industrial leuçoense.

MAIS ENEROilA, significa i- 
bertura de campo para que no
vas industrias sejam instaisdas 
aqui, o quanto antes. Lençóis do 
modo cõmo estão as coisas, pre 
cisa de mais algumas industrias 
qne se instalem por âqui.

PORQUE - cá entre nós, hein! 
Pensar no futuro economioo do 
município tomando por base só 
a cana não a.1 não! B m enten 
dido. Precisamos da laveura ca
navieira. mas preisamos de outras 
coisas mais, que soliuifiquem 
nossa economia, não é certo? Afi
nal nem so de cana vive o ho
mem . . .

BURACO no asfalto come- 
çam a surgir novamente aí pe
la Rua 15. «Obturar» a velha 
«Caiie7 -ó com cimento, não 
tem dado resultado, Piefeitma, 
Vamos estudar ouframaneira pa- 
ra remendai?

POR falar em Prefeitura, que 
precisa ri r̂ uma olhadela para 
a Vila Virgílio Caboani, queremos 
cumprim» iitar a municipalidade p/ 
have tui' ado algumas n edidas 
dignas de rtgistio. Verifiquen:: 
Ft.i só falaimos outro dia da pés
sima situação da lag^a xislen- 
te na Faz. Sta. Mana, e mais 
recentemente da necessidade de 
sc construir e i«uro do Ginásio, 
o sr .  Prtfeito foi a SP, dar «um 
toque» na papelada que visa a- 
cabar com essas anomalias citadas 
por aqui Palmas p/ a n.unicipa- 
iídàde. É assim que se tiabalha.

Prefeitura Municipal

E D I T A L

A Prefeitura Municipal dc 
Lençoi« Paulista, notifica os se'- 
nhores proprietários Rurais estar 
em Cl b ança o I FRRI-
T‘ 'U ‘ s fí 1 ■ H M. reterenfe ao e*
xcrciü de 1.666, e convoca ao 
pagamento, no prazo de 60 dias, 
a partii- dc 20 de setembro de 
1.9 6, munidos, os contribuinte 
de aviso de debito c do Recibo 
de entrega. na agencia do 
BANCO fx i ESTADO DR S.lO 
PALM () 8/A, jito a rua 15 de No- 
vembío. nO 525, nesta cidade.

Aqueles que por ventura não 
receberam o Aviso de Debito, 
por auxencia de preenchimento 
do edereço postal, na Declaração 
de Propridade, deverão procuta- 
la nesta prefeitura.

Lençoía Paulista, 27 de setembro 
de 1966

Archengelo Brega 
Vice-Prefeit® Municipal «m 

Exercício

Avi ão aoB E l e i t o r e s

Os eleitores que ainda não re
tiraram seus titulos do Cartorio 
Eleitoral, deverão faze-lo o quan 
to antes.

Esquina perigosa
Providencias urgeiues devem 

ser tomadas peldh partes compe
tentes; com relação ao pctigo 
que existe na rua 13 de Maio 
esquina coji a rua Ignacio Ansel
mo ao lado do Estádio Archan- 
gclo Brega. U perigo, que ora 
ressaltamos, é com relação ao 
tráfego de /eiculos. já que, an- 
teriormente h uve no local cita' 
do, abalroamentos.

Tanto ü veiculo que desce a 
Ignacio Anselmo, como o Que 
vem transitando na 13 de maio 
passando dc fronte ao Estádio 
e que pretenda subir a referida 
Ignacio Anselmo, sofrem o risco 
de acidentes, ja que o muio do 
antigo bar do Eitadfo. tira a vi
são gerai dos motoristas.

Que os técaicos no as.«unto, 
procurem resolver essa questão 
que merece grandes atenções dos 
mesmos.
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S o  l o r r í c o

Banco Industria e

• Com ercio de Santa

J íd q u ira  agora jd d u b o
C atarin a S. A.

Ç r anu i ado 3 õ X o P \}{ lC Õ - I N C O  -

p e la  tabela à v is ta MATRIZ -  ITAJAI (SC) FUNDADO EM 1.935
a

CAPITRL DE RESERVA S CR, 10.554.5''d.284

E pague somente depois de um ano após
105 Departamento» iastalados no Estado de São Paulo, Santa

0 embarque Catarina. Paraná, Rio de Janeiro e Distrito Federal

Para maiores informes; Agente Autorizado --------------- -----------------------------------------------

S r .  V a lé r io  A n t o n io  C a s a g r a n d e ,
Agencia em Lençóis Paulista — Rua l5  de Novembro 843

n e s t a  c id a d e
• Prédio Proprio

"FINANCIAMENTO INTEGRAL PARA AQUISIÇAO DE FER TILIZ A N TES E CORRE
T IV O S DO SOLO, A PRAZO ALÉM DA COLHEITA E ISEN TO  DE DES ESA S

BANCARIAS

Como Agente Financeiro do FU N FER- 
TIL (Fundo de Estimulo Financeiro ao 
Uso de Fertilizantes e Suplementos Mine
rais). o BANCO DO ESTADO DE SAO 
P a u l o , S; a , e§tá concedendo financia
mento ao agricultor para a aquisição de 
fertilizantes e corretivos do solo, em con
dições excepcionalmente vantajosas, como 
segue:

a) não há derpesas bancarias de juros e 
comissões;

b) o adubo e o corretivo serão 1C0% 
financiados;

c) no financiamento do corretivo será 
inculido o frete;

d) as faturas obedecerão ao preço avista;

e) o prazo para pagamento será o da 
colheita, mais 45 dias.

A garantia dc preço a vista obtém-se pe
lo confronto com a tabela de preços a vis
ta do C üN E P, que será obrigatoriamente 
apresentada pela firma vendedora dos fer
tilizantes e corretivos.

As Cooperativa'  ̂ de Produtores Rurais 
também poderão recorrer a êsses tipos de 
financiamento e gozar de idênticas regalias.

Para melhores esclarecimentos, os lavra
dores. cooperativas e firmas vendedoras 
de fertilizantes e corretivos devem dirigir-se 
à Carteira Agricola. em São Paulo, cu às 
Agencias do BANCO DO ESTADO DE 
SAO PAULO S. A.”

Rua 15 mais 

bonita
Cnm a instalação da nova Caía de 

Móveis Morettoe »eu luxuoso luminoso, 
e, com os nuitoa já existentes nas fa
chadas das casas comerciais da Rua IS, 
Do<sa principal aitéria, à noite, tem fi
cado mais engalanada, cheia de hizes.

Oxalá, ê.>se fato esteja presente todas 
as noites, para que a cidade, tenha sem
pre, uma vida noturna mais bela.

Assinem O ECO

H O JE:  ̂ No Estádio M unicipal A rchangelo B rega

= =  C. A . Lençoense x Usina Paredão -



Assine o

Diário de São Paulo
e g a n h e  tu d o  p a r a  renov ar  o seu la r

Faça hoje mesmo a sua assinatura do mais completo matuti. 
no paulista: Você terá o mundo diariamente em seu lar e to
dos os meses poderá dotar sua casa de todo o conforto mo
derno concorrendo aos seguintes prêmios;
1’0 prêmio:— 1 geladeira 9 pés "Hot-Point”

l máquina de lavar roupa “TORGA”
1 televisor 23 "STRAUSS”
1 enxoval de cama. mesa e banho c 67 peças 
“NINHO”, 1 fogão a gaz "ALFA”, uma cozinha 
americana “FIEL” e uma máquina de costura 
•ELGIN”.

2.o-prêmio) I máquina de lavar roupa
3.0 .prêmio) o enxoval de cama, mesa e banho com 67 peças
4 o-prêmio) i televisão de 23”
5 o.prêmio) 1 máquina de costura

O sorteio será realizado pelo canal 4 no último dia de cada
mês às 22 horas

Agente - Mauro Crotti — Rua Duque de Caxias, n.o 39 
"Vila Marimbondo” .— Lençóis Paulista

A G O R A  SIM

Proprietários de Geladeiras

A Eletro Modelo comunica que agora 

também esia atendendo a conseríos de

Geladeiras
t

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

Farmácia Coração dc Jesus

D E

DECIO CELSO Ca MPANARI LTDA.

Rua 15.de Novembro 675 — Fone 10 — Lençóis Paulista

Dia e noite a serviço de sua saude

Deixem que digam, que pensem, que falem 

É a Cooperativa a mais pO|>ular 

Lá eu compro todo d ia ...

Boas mercadorias . . . Pra minha familia

Seja você também um aisocíado da Cooperativa de Coniumo

de Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

Oíicina c Loja '^BRÁND!*'

A sua disposição para instalações dc 

aguft a dom.icilio

Artigos do Ramo

Conheça nossos preços p/ verificar as vantagens que lhe
oferece

Rua Ignaclo Anselmo, 223 Fona 40

COM

e ADUBANDO DA

A  Representante autorizado neste
município

Sr A ldo Trecenti
Fua 7 de Setembro, 464 — Fone 54

Lençóis Paulista



FABRICA DE M Ó V E IS  MORETTO

C ^ L Cc? J  €  .
Tudo em madeira que voce precisa |)ara sua e a - ?

Linl as. I ipas, Caibros, Taboas, Forros, Tacos. Batentes, Poitas, Janelas, Balaústres e Poitôes 
Grandes vantagens em preços. Estuda-se planos suaves de pagamentos

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

Você encontrará, na

A  lf‘ã iat a r ? a
cIcc on e

de OIOVANNINO
U C C O N E

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

com Vc htagens de paga 
menU s e preços

Peças "Singer” legitimas, concerto 
garantidu

l e n ç ó i s  p t a .

Consórcio
Televisor

A d q u ir a  o «ei T e  evisor p a a o n d o  s o m e u t e  
Or$. 20.000 m e r  s a is

Todos os meses dois sorteios: Geral e
Especial

o  primeiro Consorcio de Televisores ^desta cidade

Associaçiode orientação em empreendimentos e parição de
Lençóis Paulista

Nota: os Televisores serão entregues pela E L E T R O
TÉCNICA LENÇÓIS a qual dará toda assistência necessária.

Para maiores informações na ELETRO TÉCNICA LENÇÓIS 
Rua 15 de Novembro — Fone 88 — Lençóis Paulista

Bar do Zico
O  bar mais sortido da

cidade •



so c I a I $ Oirttõr

Alcxaadre Chitto □ ECD Redator —Chefe

Herraiaio Jacon

Pazem Anos

HOJE
I

Sr, Bruno Rasso, Zilda Maria, 
filha do sr. Olavo O. Lima c do* 
na /olanda F. Lima,

Dia 3 — ar, Emidio Guirotti, 
sr. Luiz FcraaadeSj ir. Aatonio 
Patcboarrlli.

Dia 4 — sra. Cleide M. Cano- 
va, etposa do Dr. Hilton CaQo> 
va,reiidente en Bauru.

Dia 5 — jovem Danilo Tadeu 
Prezza, Carlos Roberto Paccola,

Dia 6 — sr. Wilson PetenaZ- 
zi, menina Telma Mattos, filha 
do casal Tereziuha B, Mattos e 
sr, José Augusto de Mattos:

Dia 7 — sr, Claudíno Paccola, 
sr. Aldo Ciccone, jovem Waner 
Paccola, Rosa Maria Coneglian, 
sra. Terezinha Bosi de Mattos, 
esposa do sr. Jos» Augusto de 
Matto»; sta. Antonia Judith Fu- 
gagnoli.

Aao X X IX Lençóis Pta. 2 de Outubro de í966 N.€ 1472

EnJace M atrim onial
No dia 22 do corrente, às 10,30 horas, na Igreja Matriz, realizar- 

se-á o Enlace Matrimonial do sr. Carlos Zillo. filhe do sr. Mario 
Zillo, e dena Odila P. Zillo, com a sta. Nilceía Simioni, filha do 
sr. Ângelo Simioni e dona Alzira B Simioni.

/V volta dcH îtica internacional

Terça feira, às 9 horas passaram, por esta cidade, os competidores 
da IV Volta Cicliitica Internacional, promovida pela «A Gazeta 
Esportiva» de São Palilo.

Numeroso povo' perfilou-se ao longo da Rua 15 de Novembro 
à espera da sensacional chegada dos corredores.

Com disticos c e.stouros de foguetes, Lençóis Paulista saudou os 
intrépidos pedalistas, que vinham ecompanhados de uma numerosa 
caravana assistência!, composta de policiais rodoviários, médicos 
mecânicos, jornalistas, etc. ’

O primeiro competidor a dar entrada nesta cidade, fôra o 
de n.o 40-

Chute na 
Caqela

Será que essa 
cerda também 
«costa»?

Por Rimedcm

«frente» do La- 
não é cantra

Eh! São Paulino. Ja pensou o 
Ademar ali. qnando faltavam 10 
segundos para terminar o jogo 
com o Santas?

Hoje: «CHL no Paredão», sig
nificará «pás» sem «areia», para 
nosso time não ficar no «reboque»

No dia 29 proximo passado, 
aniversariou o jovem Odair Ta
deu Blanco.

Á l  g e

Você pode trocdr o oleo do seu veiculo & cadd

6.000 Kilometros rodados

J)/íude hoje rrjesrrjo para o melhor
Mude para o novíssimo Esso Extra Motor Oil

Posto Eiso São Cristovão Ncmb.o.izz


