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Com panhia Paulista de 

F o rça  e Luz
Comunicado

o  Decreto n.o 59,414, de 25 de outubro de 1966. cm seu artigo 
12, atendendo aspiração dos que se dedicam ao trabalho da la
voura e do Campo, estabeleceu condicões especiais, em todó o Pais, 
a partir do corrente mes de novembro, para os consumidores rurais 
de energia eletrica, desde que â energii seja ufil zada em atividade 
agropastoril.

Dessa forma, as contasjderfornecimento tendo por base as tarifas»» 'Tits 'a»
autorizadas pela portaria n.o g4, de 25 de’julho de 1966, corres-Tl~l~ —I
pondentes ào mes em'^curso, passarão a ser emitidas como segue: 
Cargas inferiores á 50 KW - Consideradas como serviço secundário

nas mesmas condições das zonas ur
banas (mediçõe* monofásicas, bifási- 
cas e trifásicas), com o descènto de 
20 %.

Cargas iguais ou superiores
a 50 KW — Serviço primário com o desconto de

4 5 ^  sobre o preço da demanda veri
ficada.

€dipse observado perfeítamente 
nesta cidade

0 eclipse ôo Sol, cujo aparecimento tanto se comentou nestes últimos 
àias. foi perfeítamente obseruoào nesta ciàoàe, oté a sombra ôa Lua 
ter olcançQdo sua fase maxima.

Depois nuuens pesadas cobrirom o ceu, acabando com a festinha, 
dai chuuo.

V erba p ara o Futebol

em 1967
O i  amantes do esporte bretão nesta cidade, queixam-se que a 

verba destinada ao CA.L em 1967, que consta no orçamento, é muito 
pequena.

Um milhão e novecentos mil, é uma verba que nem dá pata se 
contratar um preparador.

A queixa dos amantes do nosso futebol é unanime, tendo eir vista 
que a Comissão Central üc Esportes possue uma verba de dose 
milhões, para 1967.

J/tissa de 7.o dia
A familia de Maria Penhafiel Princepe, participa a todos que.

amanhã, segunda feira, dia 14, mandará celebrar Missa na Igreja
Matriz às 9 horas, pela alma da extinta.

Penhorada agradece

ELEITORES !

T erça  feira, dia de eleição 
com pareçam  as urnas

S E R R A L V O  continua  

vendendo Televisores Semp 

agora em m elhores condições



Elétro Técnica Lençóis

jyíiguel Costa Cia.

Televisores, maquinas de lavar, refrige- 

redores, maquinas de costura, fogões e 

completo sortimento de materiais elétricos.

Rua 15 de Novembro, 455 — Fone 88 

Lençóis Paulista

Farmacia Coração dejesus

D E

DECIO CELSO CAMPANARl 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 popular 

Lá eu compro todo dia. . .

Boas m ercadorias... Pra minha família

Seja você também um associado da Cooperativa de Consumo 

de Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

A E l e t r o  M o d e l o
de Minetto Pereira & Cia

Tem, 0 grato prazer de comunicar aos seus a. Comunica também que alem de: Reenrolarnento

amigos e freguezes a mudança de suas instala.
de motores, induzidos de qerador, partida e insta
lações em automóveis e res'dencias, agora também

ções para a rua 7 de setembro, 280 (Pertinho está atendendo a consertos de refrigeradores do
mésticos e industriais

do Forum)
-

Prezado amigo esperamos a sua visita

Representante autorizado neste 
município

Sr. A ldo Trecenti
Rua 7 de setembro,^64, - Fone 54 

Lençóis Paulista
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Na Kombi cabe.
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650 caixas de sapcCiGs Uma fa m ília  de 9 pessoas

Cabe. Cabe. Cabe.
Mais do que em qualquer outra ca
mioneta. Porque dentro da Kombi 
tudo é espaço.
Não existem saliências, reentrâncias 
que ocupem o lugar da carga.
São quase 5 m  ̂de espaço coberto por 
cima, pelos lados, por baixo.

E você não precisa pagar mais por 
essa cobertura: a Kombi já vem co
berta da fábrica,
A carga viaja bem protegida.
E os passageiros? ^
Vão bem, obrigado.
Basta colocar os bancos, coisa de 
minutos apenas.

V

Tem lugar para 9 adultos.
Ou uma multidão de crianças, 
Quantas? ^
Francamente, não sabemos. Ésse é o 
único tipo de mercadoria 
que nunca conseguimos 
descobrir
quanto cabe na Kombi...

S A  L C A  .  Revendedores

Sençoense de Com, è j^utomóveis
Avenida 25 de Janeiro, 141 Len(^óis Paulista
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Biblioteca sobre Rocias
leva C u ltu ra a bairros

%

Uma biblioteca sôbre rodas percorre 16 bairros paulistanos, levando aos habitantes de uma 

área de 300 km2 mais de 600 obras literárias, a maioria livros infantis. Instalada no interior de uma 

Kombi Volkswagen — adaptada com sobreteto — essa bibliotcca-volaatc c a primeira unidade de uma 

série de veiculas idêntico?, que o Serviço Social da Indústria (SESI) colocará em atividade. Sua missão 

è disseminar o hábito da leitura, em zonas da capital paulista desprovidas de quaisquer outros centros 

culturais, embora nelas habitem 40% da população urbana. A Kombi-Bibliotcca estaciona um dia inteiro 

em cada um dos 16 bairros constantes de seu roteiro, para que as pessoas ali residentes tenham acesso 

às obras expostas. Cada livro é emprestado por um periodo não superiora 15 dias, findo os quais de

verão ser devolvidosà biblioteca, em seu proximo retôrno. De um modo geral, o público infantil vem
íí-
preferindo as obras de Monteiro Lobato—̂ "Reinações de Narizinho”, “Viagem ao Céu”, “Geografia 

de dona Benta”, entre outras - as poesias de Vinícius de Morais e Guilherme de Almeida. Os adultos 

-a  maioria dos quais constituída por mulheres - procuram, eipecialmente, volumes de ficção-científica, filo

sofia e romances. Entre os autores dêstei, A.J. Cronia é o predileto.

S A  L C A  ^ Revendedores

S. yi. Sençoense de Com. ô yuiomóveis
Avenida 25 de Janeiro, 141 — Lençóis Paulista



Postes de C im ento
Ha dois meses, mais ou menos, diziamo?, que os postes de ma

deira. da iluminação publica da Cel. Joaquim A. Martins, deveríam 
ser substituidos,

No transcorrer dâ semana passada, a nossa reportagem Consta* 
tou que a Cia, Paulista de Força e Luz já iniciou os trabalhos da 
substituição dos postes de madeira pelos de cimento, naquela artéria 
publica da cidade.

T. L. An iversaria
No próximo dia 15, 3.a feira, o Jornal «Tribuna Leoçoense», 

estará comemorando seu 7.o aniversário.
À sua direfão e também aos seus colaboradores, enviamos 

nossos cumprimentos, almejando votos de longa e duradoura 
existeacia na vida jornalística de nossa terra.

Falecim en to

E D 1 T A L
(Citação do denunciado — W altcr Carvalho 

Lopes, com o prazo dc 15 dias)

o  Dr. Arnaldo Hechet, Juiz de Direito desta cidade e 
Comarca de Lençóis Paulista SP.

FAZ SABER, a quem o presente edital virem e especialmente ao 
denunciado WALTER CARVALHO LOPES. que. por êste Juizo e 
Cartório do 2.o Ofício, se processa os têrmos de uma açSo penal
movido c /o  mesmo como incurso nas .canções <io art. 121 § 3 o e  120, § 6.0 do
C.P.B. considerando que citado denunciado agiu com impericia 
pois alem de não habilitado como moto i ta, provocou o descon
trole do veiculo que o mesmo dirigia, sem que houvesse outro mo
tivo para tanto, c que provocou a morte de Joaquim Batista Santa
na; ferimentos no referido condutor; e ainda em Apârecido Reis 
Lôpes, todos ocupàntes do veiculo sinistrado. Pelo que fica o de- 
nunciado, WALTER CARVALHO LOPES, citado com o prazo de 
15 dias (quinze) pars ser interrogado t  para os demais termos e 
atos da ação penal, cuja audiência reali/ar-se-á neste juizo 13,30 ho
ras do dia 1,0 de dezembro de 1966, sob pena de revelia. Lençóis 
Paulista, aos vinte e oito dias do mes de outubro de 1966, Eu. (a) 
Ernesto Cardeiro; Escrivão, fiz dat, e subicrevi,

O Jniz de Direito - Arnaldo Hecht

BATENDO C A IX A

Comentando ô Comentários

O velho pateo da Estação, âinda é o mesmo de sempre. Cheio 
de buracos, valeta», mato eic. Havimenta-lo ? É a coisa mais difi- 
cil do mundo.

Para falar a verdade, nlo sabemos o que im̂ pede, ou o que tem 
impedido, no decurso dos anos da não pavimentação do Pateo da 
Estação;

D ona M a ria  P en h afie l P rin ce p e

No dia 9 do corrente, com a idade de óQanos, faleceu; nesta cida* 
de, dona Maria Penhafiel Princepe. A extinta era viuva dc João 
Priacepc, Deixa os filhos; Jose, casado com Joana Paccola; Carrae- 
la, casada cam EmílioTelatin; Claudia, casada com Divino Moreira, 
Agostinho, casado com Angélica Cavalheiro, Jacomo, Ivone e Maria 
Apa recida, solteiros.

Deixa, ainda a extinta, 13 netos.
O seu sepultamento deu-se no dia seguinte, as 8 horas no cemité

rio lozal, saindo o feretro da Avenida Q de julho, 246.

E por falar nisso; Lençóis está mal em matéria de 
recebem viajantes,

pontos que

Quem viu quanto é a verba municipal destinada ao futebol em 
1967. da mil razões à diretoria do CAL em encerrar temporariamen
te (assim esperamos), suas atividades.

Não dá mesmo. Assim não dá, prefeituiâ. 1 milhão e 900 
para o futebol em 67, não da nem para comprar 2 remessas 
chancas.

mil
de

Casai de
M óveis
Guído
A Casa de Moveis Guido está preparada 

para voce escolher um rico presente de

Natal

Lençóis Paulista



Dr. João Paccola Primo

Médico — Operador — Parteiro

Do Departamento do criança 
Carteira do Conselho Regional de Medicina n;0 7021

Lençóis Paulista — Caixa Postal, 38

Dr. Antonio Tedesco

-  M É D I C O  -

CLINICA GERAL -  OPERAÇÕES -  PARTOS
C

Rua Floriano Peixoto, 245 — Lençóis Paulista — Fone 61

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira

C R EM E S? 7 976

Clinica de Crianças c Adultos
-  PARTOS -

RUA ANITA CARÍBALDI, 35 -  Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo Lelis Luminatti
-  CIRURGIÃO DENTISTA -  

Atende.se com hora marcada

Consultas — 3.a, 5. a, e Sábados durante o dia

Fone 63

— 2.a, 4,a e 6.a à noite

Rua Inácio Anselmo 212 (Residência) 
— Lençóis Paulista

Dr. Lidio Luiz Bosi
-  CIRURGIÃO DENTISTA _

RAIO X

Atende-se com hora marcada

CONSULTÓRIO; Rua Cel. Joaquim Gabriel, n.o 2Q8 
RESIDÊNCIA: Fone 82 — Lençóis Paulista

Srs. lavradores
Necessitando de Elcmentos^^SimpIes para sua lavoura tais como:

Sulfato de amônio 
Cloreto de Potássio 
Superfosfato 
Escorias de tomai

Procure o agente nesta cidade Sr.

Produtos da

]ARY CEZAROTTI

Hugo Stinncs do Brasil Ltda.

E ou não é uma «brasa»

D E

já está funcionando na ampla e moderna

loja

R ud 15 de N ovem bro, n .o  564



J uízo de Direito da Comarca de Lençóis Pta.

E D I T A L

O Dr. ARNALDO HECHT. Juiz de direito dt Comarca de Len
çóis Paulista, do Estado de São Paulo, etc.

FAZ SABER, que, nos« termos do Decreto Esladual n,o 4,786. 
de 3/12/Í.930, prócederá à correição geral periódica ordinaria, nos 
Cartorios desta comarca, tendo, para esse fim, designado o dia vin 
te e um (21) de novembro, do corrente ano, para o inicio das vi. 
sitas, obedecendo a seguiute ordem.

a) Dia 2 i ,às  9,00 horas, visita ao Cartorio do Registro Civil dás 
pessoas Naturais do distrito da sede;

b) Dia 21, ài 14,00 hôras, visita ao Cartorio do Registro de Imó
veis e Anexos;

c) Dia 22, àsg,00 horâs. visita ao Cartorio do Primeiro Oficio de 
Notas e Anexos.

d) Dia 23. às 9,00 horas, visita ao Cortório do Segundo Oficio 
das Pessoas naturais e anèxos;

e) Dia 24 às 9,00 horas, visita ao Cartorio do Distribuidor, con- 
tador e partidor. com anexos de Depoiifario publico desta comarca;

f) Dia 24. as 14,00 horas, visita a Delegacia de Policia e Cadeia 
Publica local.

g) Dia 25, as 9,00 horas, visita ao cartorio do Registro Civil das 
Pessoas Naturais e Anexos do distrito de Alfredo Guedes;

h) Dia 25 as 14,00 horas, visita ao cartorio do Registro Civil das 
pessias Naturais e Anexo do distrito de Borebi,

Ficam, pois convocados, pelo presente edital, os senhores Dele
gado de policia, escrivães, tabeliães, oficiais de registro, contador, 
escrivão de policia e auxiliares, para comparecerem aos respectivos 
cartorios. por ocasião das visitas nos dias e horas designados, E, 
para que ch«gue ao conhecimento de todos os interessados e nin
guém possa alegar ignorância, mandou o M. Juiz expedir o presen
te edital, que será afixado no local de costume e publicado pela 
impreosa local. Lençóis Paulista, vinte e nove (29) de setembro (9) 
de mil novecentos e sessenta e seis (1966) Eu )ose Silvino Peranto- 
ni. Oficial maior, datilografei e «ubscievi.

O Juiz de Direito — Arnaldo Hecht

E D I T A  L
(Citação dos denunciados FRANClbCO BARBOSA e 
ELIAS, com o prazo áe 15 dias)

ANTONlO

O Dr. ARNALDO HECHT; Juiz de Direito, desta cidade 
e comarca de Lençóis Paulista. SP. na torma da Lei, etc.

FAZ SABER, a quem o presente virem e especialmente, aos 
denunciados Francisco Barbosa e Antonio Elias, que por este juizo 
e Cartorio do 2,o Oficio, se processam o<; termos de nma ação pe- 
ual movido contra os mesmos como incursos no art. 155, § 4,o I 
e IV. do C. Penal, porque conforme dennneia de fls, 2. mediante 
concurso e destruição de obstáculo (exame Pericial), subtrairam pa- 
ra si, as coisas de propriedades da firma vitimà Granja Santa 
Rita, apreendidas, avaliadas e depositadas as fls pelo que ficam os 
denunciados Francisco Barbosa e Antonio Elias, citado com o prazo 
de 15 dias (quinze) para serem interrogados e para os demais termos 
e atos da ação penal, cuja audiência realizar-se-á na sede deste Jui-

zo as 13,00 horas do dia l.o / dezembro de 1966, sob pena de Re 
velia. E para que chegue aõ conhecimento de todos expediu-se i 
presente edital que vai afixado e púbica do 
forma da Lei, Dado e passado nesta cidade c comarca de

c a
Lençóis

Paulista, aos 28 dias do racs de outubro de Io66. Eu, (a) Ernesto 
Cordeiro, e.scrivão. fiz dat. e subscrevi.

O Juiz de Direito — Arnaldo Hecht

C O N V I T E

A Igreja Presbiteriana Independente desta cidade, convida o po
vo em geral para assistir a solenidade de lançamento da pedra fun
damental de seu novo templo, sito a rua Marechal Deodoro n.o 537, 
a realizar-se no dia 20 do corrente às 16 hs.

Abrilhantará essa solenidade o coral da Igreja Presbiteriana 
Independente de Botucatu.

C h u i na C a-n e I a
POR RIMEDEM

Afirmam os responsáveis pela regulamentação dt preços que a 
baixa da BATATA, c BA l ATA mesmo !

O PAO poderá ter aita porque a farinha vai subir. Favor nã« 
:hamar de PAO DURO” quem não puder comprar o alimento

— O CflNfiL 4 voltou em Lençóis, hein ?
— Tomára que não "céia de 4 ” outra vez !

— Dizem que o índice de reprovações de alunos no Estado vai 
ser grande.

— Então, a única coisa que os pais vão ver "passar” será a Banda?

Sim. O Cofinthiani tem agera uma nova "estrela” na linha Tra
ta se da "careca” do Dino.

A carne CONGELADA está tendo pouca saida, porque o povo já 
não entra mais em FRIA

Só porque o Pclé não anda com vontade de jogar, pediram o 
impeachment” do "Negrão” ?

CflfnPflnHfl DR5 LUZES
comERCiHnTES: EnFEiTEfn sufls uiTRinEs no nnrflL

Bar do ZICO
o  m ais m oderno da cidade



B a n co  In d u s tr ia  e C om ercio  de S ta . 

C a ta r in a  S. A.

I N C O
MATRIZ -  ITAJAI (SC) FUNDRüO EM 1935

CAPITAL DE RESERVAS Cr$. 10.554,5^4.284

105 departamentos instalados no Estado de São Paulo, 

Santa Catarina, Paraná. Rio de Janeiro, e Distrito

Federal

Agencia em Lençóis Pta; Rua 15 de Novembro 843 

prédio proprio

CAIXA ECONOM ICA DO ESTADO

Acha-se aberta na Delegacia Regional de Bauru, à rua Antônio 
Alves, 9-48 a Concorrência Publica para v̂ enda de um imóvel sito 
à Rua Cél Joaquim Gabriel s/ n.° nesta cidade de LENÇÓIS PAU
LISTA.

Encerramento dia l.o de Dezembro de 1.966, às l6 horas.
O Edital completo será fornecido aos interessados no endereço 

acima e nesta cidade, na Agencia da Caixa Economica do Hstado 
de São Paulo.

Lençóis Paulista 1 de novembro de 1966

'cdifaís de prccíorrjas
Wilson de Moraes Rosa, Oficial do Registro Civil das Pessoas 

naturais deste distrito, município c comarca de Lençóis Paulista. 
Estado de São Paulo, etc.

FAZ SABER que pretendem se casar:
Aparecido Poloni com dona Udine Aparectda Borin ele com a 

profissão de lavrador, estado civil solteiro, com 22 anos de idade 
nascido em São Manuel, Estado de São Paulo, aos 22 de janeiro 
de 1944, filho de Josc Poloni e de Brasilia Canos Poloni. domicilia 
do c residente neste distrita; Ela com a profissão de prendas domes
ticas, estado civil solteira, com 19 ano? de idade, nascida neste distri
to Estado de São Paulo, ao>5 26 de junho de 1947, filha de Augus' 
to Borin e de Maria Luiza Bcncdeíti, domiciliada c residente neste 
distrito.

Apresentaram os documentos 1 2  3 è 4 ’

Vòce já notou. qu.e as pessoas

5 a u i e  l ê e m
JSk,

Garanta você também seu exemplar d’ O ESTADO DE S. PAULO 
fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade;

ASSUNTA M AR IA  AIEI.LO 
AV. NOVE DE JULHO, 314

L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A

Jose Leite Monteiro c®m dona 
Maria Paula de Oliveira ele com 
a profissão de lavrador, estado 
civil solttíro, com 23 anos de 
idade, nascido em Alfredo Gue
des. Estado de São Paulo, aos 
17 de agosto de 1943, filho de 
Antonio Leite Montciio e de Ro
saria Pavaneli domiciliada e resi
dente neste distrito; El« com a 
profissão de prendas domeitica.» 
estado civil solteira, com 19 anos 
de idade nascida em Pardinho 
Estado de Sao Paula, aos 25 de 
junho de 1947, filha de Benedito 
Pinto de Oliveira e de Maximilia 
Maria Francisca, domiciliada e 
residente neste distrito.

Apresentaram os documentos 
1 2 3 e 4.

Josè Liberato Espirandelli com 
dona Alice Miguel èlc cem a 
profissão de motorista, estado 
civil solteiro.com 23 anos de ida
de, nascido em Agudos, Estado 
de São Paulo, aos 25 de feverei
ro de 1943, f Iho de Cezatino 
Spiiandelli e de Izué Vacchi Spi- 
r ândelli, domiciliado e residente 
neste distrito; Ela com a profis
são de prendas domesticas, esta
do civil solteiro com 20 ano? de 
idade, nascida em Bauru, Esta
do de São Paulo, aos 29 de ou
tubro de 1q45, filha de Sebastião 
Miguel e de Eduvirges Gomes 
Miguel domiciliada c  residente 
neste distrito.

Apresentaram os documentos 
I 2 3e 4.

E L E I T O R Seus CBodidatos a Deputsdo Federal e Deputado Estadual precisam ser do mesmo partido; se isso não
acontecer seu voto será aaulado



FABRICA DE MÓVEIS MORETTO
j o s €  jyíoi;€Cco

Tudo em madeira que voce precisa para sua casa

Linhai, Ripas, Caibios, Taboas. Forros Tacos, Batentes, Portas. Janelas. Balaústres e Portões 

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

Av. 9 de Julho. 716 — Fones 113 e 21l3 — Caixa Postal 357 — Lençóis Paulista

Consórcio
Televisor

A d q u ir a  o aeu  T e le v iso r  p ü g o n d o  som er.te  
C i ’$. 20 000 m e n s a is

Todos os meses dois sorteios: Geral e
EspecidI

o  primeiro Consorcio de Televisores desta cidade

Associação de òríentação em empreendimentos e participação
de Lençóis Paulista

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

Para maioes informações na ELETRO TÉCNICA LENÇÓIS 

Rua 15 de Novembro 455 — Fone 88 — Lençóis Paulista

Você encontrará na

A l f a i a t a r i a
Ciccone

de OIOVANNINO
CICCO N E  

a sua maquina de costura

‘ ‘ S i n g e r ^ ^

com vantagens de paga 
mentv S e preços

Peças “Singcr” legitimas, concerto 
garantido

LENÇÓIS PTA,

e g an h e  tu d o  p a ra  ren o v 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”

1 máquina de lavar roupa “TOROA’
1 televisor 23 "STRAUSS”
1 enxoval de cama mesa e banho c/ 67 peças 
‘‘NINHO’', um fogão a gaz “ALFA”, uma co
zinha americana FIEL e uma maquina de costu- 
ELGIN

2.0 prêmio — 1 maquina de lavar roupa
3.0 prêmio — o enxoval de cama mesa e banho com ^7 peças
4.0 prêmio — I televisão de 23”
5.0 prêmio — 1 maquina de costura

O sorteio será realizado pelo canal 4 no ultimo dia de 
cada mes às 22 horas

Agente; Mauro Crotti
Rua Duque de Caixias n.° 39 •

Vila Marimbondo 
Lençóis Paulista
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Milho gosta do tra to r Ford
(...e as outras culturas também!)

E quem vai tirar vantagem disto 
é você!

O Trator Ford trabalha mais 
rápido, graças à sua balanceada 
relação potência pêso, suas 
8 marchas e seu motor de 56 H.P. 
Você pode fazer tudo na época certa: 
arar, gradear, semear, transportar, 
etc. E isto é muito importante para 
quem gosta de Ver o paiol cheio no 
fim da colheita. Você não gosta?

São 8 velocidades diferentes, uma 
para cada tipo de operação.

O Trator Ford tem controle auto
mático de ondulação (transferência 
de pêso), para trabalhar até mesmo 
nos terrenos mais acidentados.

Agora, mais versátil, com variações 
de pêso e bitola. Trabalha com 
qualquer implemento!

E você ainda tem estas vantagens. 
Nós estamos aqui para prestar 
assistência técnica permanente ao 
seu Trator Ford. Temos mecânicos 
treinados na própria fábrica e 
mantemos estoque das legítimas

peças FoMoCo.
Peça uma demonstração.

APROVEITE! Com a nova 
Resolução n." 8 do Banco Central, 
você compra o seu Trator Ford 
financiado em 4 anos e a juros 
baixíssimos. Procure-nos.
Nós 0 ajudaremos a consegui-lo.

&es
es
U

T R A T O R E S
E Q U I P A M E N T O S

Agê jnc i  a 

Funerá r ia

Agora, na C»sa de Moveis 
Diegoli, V0ce também en
trará urna» funerárias e to
do o material consernente

ao ramo

A CASA DE MOVEIS DIÊGOLI, CO
MUNICA AO POVO DE LENÇÓIS  
PAULISTA; A INSTALAÇÃO DE  

a g e n c i a  FUNERARIA  
NESTA CIDADE

Nova Agencia faneraria 
nesta cidade

Agora também na Casa de 
i «Moveis Diegoli»

I Rua Anita Garibaldi, 61.
I Fone 147
i Defront* ao Lar das Crianças
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A mais m oderna da cidade

C H O R Õ
ú  aperitivo que satisfaz o mais exigente paladar

Farmácia São José
A Farmacia São Jose atende a noite e a domicilio

Colossal estoque de mercadoriai do Ramo

Farmacia São JoSé a drogaria de Lençóis Pta

JJgente de Segures
da Sul fimerica

Acidentes Trabalho
> > > Pessoas 
» > > Veículos
> » > Incêndios 

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

S O L O R R I C U
Adquira Adubo granulado S O L O R R I C O

Pela tabela a vista

E pague somente depois de um ano apos o embarque

Para maiores informes

Agente autorizado 

Sr, Valerio Antonio Casagrande 

Nesta

Depósito de Vinho 

ADEGA GAÚCHA
VINHOS; BRANCO. ROSADO. TÍNTO. SECO, SUAVE B DOCE, 

D IR ET A M EN T E DO RIO GRANDE DO SUL  

VILA VERGILIO CAPOANI • Lençóis Paulista - Fone 96

'Gscritorio Zécnico Centábii

‘^CEZAROTXr^
Ru» C, Joaquim A. Martins a.® 70i — Pone 116 — Lençóis Pauinta 
Contablidade em geral, escritas, aberturas, encerramentoa 

contratos distratos e tudo concernente a* ramo.

Supervisão e Direção do Proprietário 
JARY CEZ/\ROTTl

Oficina e Loja BRANDI"

A suã disposição para instalações dc 
agua a domicilio

Artigos do Ramo

Conheça nossos preços p/ verificar as vantagens que lhe
oferecemos

Rua Ignacio Anselmo, 223 Fone 40



Diratôr t ■b o c 1 a 1 s
Alexandre Chitto

Redator —Chefe

HerruiBio Jacon

I^azem Anos 

HOJE

sra. Danila Casali Treceati, esposado 
sr. Aldo Trecenri; sr. Reoato Radicuhi, 
jovem Paulo Lidio Temer Feres,

DIA 15

gta. Mariza GiaoomÍDÍ, sra. Iracema P. 
Luminatti, esposa do sr, Herminio Lu- 
minatti, jovem I azaro Pereira, dona 
Anj^elina Ana Capoani, esposa do sr. 
Leogildo Andretto

DIA 16

Fernando Biral Mattos, filho do dr; 
Armando Biral e dona Gilka Mattos 
Biral, residente em 9,  ̂ Paulo

DIA 17

jovem José Cailos Grande, dona Adahir 
Grassi Nelli, esposa do sr, Antonio Nelli

DIA 18

•r. João Biral, residente em S; Paulo; 
sr. João Batista Gonzales, sr. Benedito 
Barbosa, Paulo Julio, filho do sr. Elies 
Miranda e dona Antonieta Cimó Mi
randa

DIA 19

sra. Angelina luminatti, sr. Joaquim 
Estrela, sta. Maria Izabel Basao

Ano X X IX Lençóis Pta, 13 de Novembro de 1966 N.o 1478

Sr. Rubens Pietraroia jÇtenção fotógrofos amadores
No dia 15 do corrente, aniver- 

saria o sr. Rubens Pietraroia, Ge
rente d» Aqencíado Banco loco 
nesta cidade.

O sr, Rubens Pietraroia que 
nos meios sociais lençcenses gosa 
de particular conceito e admiração, 
antecipadamente esta folha asso
cia suas maBifestações de regoii- 
jo, a outras tantas que, por cer
to, o ilustre aniversariante irá re
ceber pela passagem da su* data 
natalicia.

jípuraçoo será 
4, a feira

A apuração da próxima eleição 
de 3.a feira, dar-sc-á no Edificio 
do Forum da Comarca, já na 4.a 
feira. O inicio da contagem do* 
votos está marcado para as 8 
horas.

Apresentem suas fotografias na Biblioteca Municipal «Origenes 
Lessa» para a l.a Esposição de Artes Fotográficas.

O prazo para entregá encerra-se no proxieno dia 17 de Novembro, 
quinta feira.

E D I T A  L
N.0 9/66

O EXATOR FEDERAL EM LENÇÓIS PAULISTA, tcmdo 
em vista a portaria n.o 746, de 21 de setembro de lg66 do sr. De
legado Regional de Arreca'dação em São Paulo, torna publico 
que a partir do corrente mes, foi implantado nesta localidade, o 
sistema de arrecadação dos tributos federais, abaixo relacionados, 
através da rede bancária:

IM POSTO DE CONSUMO
IMPOSTO DE RENDA — (Pe.ssoas juridicas e Retenção na Fonte) 
IMPOSTO DO SELO — (Contribuintes sujeitos ao livro)
TAXAS DE SERVIÇOS FEDERAIS

Exatoria Federal de Lençóis Paulisia, em 10 de nevembro de 1966

(Ruth Schimitt Corrêa Cardieri)
Exator Chefe

No Posto Esso São Cristóvão você encontra o 

Novíssimo Esso Extra Moíôr-Oil, que dá ao seu 

carro o Maximo em Kilometragem.

é um pistão extra que voce estará dando á seu veiculo.

e tem  mais
No variado estoque de Oleo lubrificante, sempre temos em Mãos grandes oferta de preços,

oleo de l.a linha de 5.300 por Cr$ 3.200 o galão
Jíão percam - nõo é venda - é queima

Zillo. Capoani & Cia. Ltda. — Rua 15 de Novembro, 782


