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Dia da Bandeira U rnas ficaram  no Forum
Ontem foi comemorado em todo õ Pais, o dia da Bandeira 

Nacional,
O Auri-verde pendão de nossa Patria, ontem esteve tremulando 

nos altos dos edifícios públicos do Brasil,
"A Bandeira, como dizia Coelho Netto, eum simples pano como 

a Cruz ê um lenho, rnas aquela representa uma nacâo como esta ò 
simbolo da fé cristã”.

Devemos sempre prestar o culto respeitoso à Sagrada Bandeira 
Nacional. >

Encerradas as eleições, as 20 urnas foram imediatamente trans
portadas para o Forum local onde ficaram até as 8 horas da manhã 
do dia lo. quando foi iniciada a apuração pela Junta Apuradora 
presidida pelo Dr. Arnaldo Hechet, Juiz Eleitoral.

Durante o transcurso da noite do dia 15 para 16. as urnas fica
ram vigiadas por policiais da F. Pública.

N A T A L

A g r a d e c i m e n t o
Os professores abaixo assinados vêm, de publico, agradecer a 

manifestação do Exmo, Sr, dr. Paulo Zillo, digníssimo Prefeito Mu
nicipal de l.ençois Paulista, em resposta ao pedido de demissão que 
fizeram de seus cargos na direção da Biblioteca Municipal "Orige- 
nes Lessa”.

O nosso desejo de conlinuar à testa da Biblioteca vai paralelo 
ao nosso agradecimento à muiifestação do Exmo. Sr. Pi efeito que. 
em oficio n.o 358/66, no  ̂ deu esse voto de confiança.

Lençois Paulista, 17 de novembro de 1966
Celio Pinheiro, presidente do Conselho Administrativo da

Biblioteca

Maria L, F Orsi, diretora do Depto. Cultural da
Biblioteca

Luiz Carlos Bernardi, membro do Conselho Administrativo da
Biblioteca

Agora que ns eleiçõe* já se passaram e daqui a alguns dias, nin
guém falará sobre esse assunto, pensemos que o Natal vem ai. 

Preparemo-nos para a maior festa da Cristandade.

"(ziv/ssões de Papel-jYíoeda
De janeiro até outubro de 1966, as emissões de papel-moeda 

alcaçaram 380 biliões, contra 451 bilhões em igual período de 1965. 
Como foram recolhidos ao Banco Centrai 70 biliões, resta uma 
emissão liquida de 310 bilhões.

O meio ciiculantc apresenta.se com a soma de Cr$ 2.4 trilhões, 
constituído de Cr$ 2.6 bilhões em cédulas e Cr$ 1,7 bilhão em moe
das de niquel e crupo-niquel.

Dois grandes prédios
De fontes competentes, temos informações que a firma Carant 

construirá dois grandes prédios na cidade: Um na Av. 25 de Janei
ro, quase de fronte a Prefeitura e o outro na Rua 15 de Nov. ao 
local onde atualmente funciona o posto de gasolina da firma,

Este será de doir andares.

S E R R A L V O  continua  

vendendo Televisores Semp 

agora em m elhores condições



E D I T A L
(Citâção do denunciado PAULO JOSÉ DE SOUZA, com o pt-a/o

de 15 dias)

O Dr. ARNALDO HECHT, Juiz de Direito da Co
marca de Lençóis Paulista, SP.

FAZ SABER, a quem o presente edital virem e especialmente ao 
denunciado PAULO JOSÉ DE SOUZA, que, por êste Juizo e Car
tório do 2.0 Ofício, se processa os têrmos de uma ação penal mo
vido contra o mesmo como incurso nas sansões do art, 121, “caput”, 
c.c. 44, II. “f” (ascendente) do CP., em virtude de ler feito dójs 
disparos com um revolver contra seu pai JOÃO JOSÉ DE SOUZA, 
quando êste agredia sua mãe e seu irmão; sendo que um dos dispa
ros atingiu João causando.lhe a morte, excedendo assim o denuncia
do os limites de legitima defesa, pois nsou meios decidamente ino-'' 
derados parâ conter a agressão, quando tinha a seu dispór meios 
menos prejudiciais. Pelo que fica o denunciado PAULO JOSÉ DE 
SOUZA, citado com o prazo de 15 (quinze) dias para ser interroga
do, e para os demais têrmos e atos da ação penal, cuja audiência 
realizar.se.á na séde dêste Juizo as 13,30 horas do dia ó/dezembro 
p,f.(1966). S o b  pena de revelia: Lencois Paulista, aos trqsdias do 
mesde novembro de I9Ó6, Eu, (a) Ernesto Cordeiro, EscrT^ãio-.fiz 
dat, e subscrevi.

• *
O Juiz de Direito — Dr. Arnaldo Hecht"

Com toda ordem e disciplina

:óisLenç 
trdnquilãs

teve Eleições

C a $ a  d e :  
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G uído
A Casa de Moveis Guido está preparada 

para voce escolher um rico presente de 

"  ̂ -Natal

Lençóis Paulistaf

tí' Computo Geral
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Primando por uma ordem digna de registro e comparecendo maci
çamente às urncs. Lençóis Paulista, através de seu povo. cumpriu 
bem o dever cívico de votar, Nenhum sjquer ou nenhum senão ocor
reu durante o pleito. Ninguém deu trabalho a Justiça Eleitoral e n$m 
mesmo à Policia. Tudo transcorreu na maior calma e normalidade. 
O povo compareceu perante as 20 urnas do municipÍQr *)5 das quais 
estavam na cidade (7 no Grupo Escolar e 8 no CoJ4gio Estadual), 3 
em Alfredo Guedes e 2 em Borebi. ' "

.Éleitbres do. municipio apios a votarem (total) 
,Votaram (total)
Deixaram dévf^otar (total)
Obstenção — 17%

5 721 
4.784 

937

Eis alguns dados:— 
LENÇÓIS (cidade)

Eleitores aptos a votarem 
Votaram nas urnas 
Deixaram de votar

Borebi

Eleitores aptos a votarem 
Votaram nas urnas 
Deixaram de votar

/

Alfredo Guedes

VotaraTn nas urnas 
Deixaram de votar

a.>*<. \

A votaç-ão teve início ás 8 hs. ía  manhã do dia 15 e encerrou-se 
as 17 hs, do mesrrtó dia.

OS MAIS V O T A D O S

Dentre os inúmeros candidatos que tiveiam votação em Lençóis 
Paulista  ̂ colhemos os seguintes resultados, dos lU mais votados, 

j. tanto para deputado federal como pata estadual.

!Í'- ; í
i. PARA A C.ÂMARA F DERAL PARA A a ssem bléia LEGISL;

? -í . i.

Israel D. Novais 1.162 Lueiano Bcrnardes Filho 495
,■ r! Geraldo P. Barros 316 Renato Cordeiro 894

4.024 Otávio Brisola 72 1 ino Saglietti 213
3 f9 -.2 n, Nicolati Turaa 86 Ruy Silva 117

712 Waldo Silveira : 60 Roberto Gebara 360
/■ :. ' A Edmundo Monteiro 69 vSólon Borges Reis 38
ÍA r' * - • ’ " * 'Cunti» Bueno ~ ' 44 Antonio Donato 109
rS.v i . Pacheco Chaves 406 Fábio Macedo 71
- - *  ̂ ■ K

í 374  ** • 
29 '3' í.í';;:

Adĥ mfir Pilho 61 Fauze Carlos 218
; í Pedroao Junior 39 Juvenal R Moraia 3S
4 f

Brancos — 922 Brancos — 770

4 Nuloa — 456 Nulos — 3-58

81 i'} r ■ keeen 
ARM. 2 1!5 
MDB. 826

da Ieeenda
ARN, 2.300 
MDB. 959 \

y i
,7 0 6
' 5 6 2 . . .- 
144

PARA O SEííADO:— Carvalho Pinto
Calazaos 184 - 

Brancos 433 — Nuloa 614

/

2.712 — Araripe Serps 687 
-  Dagoberto Sales 156

-  Pe.

'V -. - .
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Na Kombi cabe.

90 pneus

650 caixas de sapatos

;*•’•-■ , . ; !
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Uma família 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.

Revendedores

N

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

S A L C A
S. A. Lençoense de Com. e Automóveis av. 25 de ianeiro, hi -  Lençóis PauUsta



Volkswagen adia Férias Coletivas
Procurando atender aos interêsses de seus trabalhadores, a direção da Volkswagem do 

Brasil deliberou adiar, para o mês de dezembro, as férias coletivas previstas anteriormente para o 

período de 5 a 25 de outubro.

Com esta decisão, aquela indústria atenderá também aos seus esforços pâra o aumento de 

produção no corrente ano, ao mesmo tempo em que oferecerá aos empregados uma época de férias 

coincidente com os festejos de fim de ano e com as férias escolares.

As férias coletivas na Volkawagen do Brasil terão início a 23 de dezembro, cOm retorno 

ao trabalho dia 16 de janeiro de 1967.

Nas dependências da fábrica permanecerão apenas os empregados dos setores de manuten

ção de máquinas e equipamentos, e o pessoal de obras, dando continuidade ao plano de ampliação 

das instàlações industriais,

A medida, visa, por outro lado, ao atendimento da crescente demanda dos produtos tradi

cionais VW nó mercado interno, que apresenta sensível evolução à aproximação dos últimos meses 

do ano.

]\evendedores Volkswagem

A L A
S .A . LEN ÇO EN SE DE COM. E AUTOM ÓVEIS

AV. 25 DE JANEIRO, 141 — LENÇÓIS PAULISTA



B an oo In d u s tr ia  e C o m ercio  de S ta .  

C a ta r in a  S. A.

I N C O
Matriz — Itajai (SC) — Fundada cm IçSS

CAPITAL DE RESERVAS Cr$, 10.554.544.284

105 departamentos instalados no Estado de São Paulo, 

Santa Catarina, Paraná. Rio de Janeiro, e Disfito

Federal

Agencia em Lençóis Pta: Rua 15 de Novembro 843

prédio proprio

C A IX a  ECONOM lCA D ü  ESTADO

Acha-se aberta na Delegacia Regional de Bauru, à rua Antonio 
fllvcs, 9-48 a Concorrência Publica para venda de um imóvel sito a
Kua Cél Joaquim Gabriel s/ n.o n«-<ta cidade de L E N J^ iS  PAU 
LISTA.

Encerramento dia I.o dc dezeuibro de 1966, as 16 horas,
O Edit: 1 completo será {.■rnecido aos interessados no endereço 

acima e ne ta cidade, na Agencia da l’aixa Economica do Estado 
de São Paulo.

Lençóis Paulista, 1 de novembro de 196í>

vJia Paulista de Força c Luz
Queimadas

Solicitamos aos srs. fazendeiros e sitiantes a fineza de avisarem 
com anteccdencia o' nosso escritório mais proximo. quando tiverem 
que efetuar queimadas em metas, pástos; ou derrubada de arvore qut 
possam atingir as nossas linhas de energia eletrica.

Com case aviso antecipada os nossos funcionários poderão tomar 
em tempo> as precauções necessárias nesse sentido de impedir que o 
fogo ou a queda das alvores possam afetar as referidas linhas, evi' 
tando dessa forma imeriupçõcs gernlmente demoradas no nosso 
fomecimeato de energia eletrica o que acarretam prejuiZos t  aber- 
recimentos aos consumidores em geral.

V ò c ê j á  n o t o u  
qixe as pessoas

saojus 
as que

Jibstenção fo i

pequena
Em nosso município, a absten

ção foi realmente pequena, Se' 
gundo Os cálculos,apenas 16.8% 
do eleitorado, deixou de votar. 
Por outro lado, mais de 200 jus
tificações dc não comparecimen- 
to foram atendidas pela justi- 
ça eleitoral.

Garanta você também seu exemplar d’ O ESTADO DE S. P.\ULO 
íazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade;

ASSUNTA MARIA AIEL.LO 
AV. NOVE DE JULHO, 314

LENÇÓIS PAULISTA

B astante  

nulos e 

brancos
Foi rcalmente grande o nume

ro de votos nulos e em branco 
em Lençóis. Na eleição de dep 
federal tivemos entre nulos e 
em branco 1.377 votos; para es
tadual tivemos 1.128 votoa e pa
ra o senado, também, entrCnulos 
e em branca 1.047 votos.



* *  C a s a  L

=A mais m oderna da cidade

0  aperitivo que satisfaz o mais exigente paladar

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

Colossal cstoque de mercadorias do Ramo

Farmacia São JoSé a drogaria de Lençóis Pta

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

Pela tabela a vista

E pague semente depois de um ano apos o embarque

Para maiores informes

Agente autorizado 

Sr. Valerio Antonio Casagrande 

Nesta

( i CEZAROTXr^
Ru» C, Joaquim A. Martios b .o 701 — Pone 116 — Lençóis Pauists
Contablidade em geral, escritas, aberturas, encerramentos 

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

JARY CEZa ROTTI

gente de Seguros
da Sul jfimerica

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

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

Depós íto de Vinho
D A

ADEGA GAÚCHA
VINHOS: BRANCO, ROSADO. TINTO. SE^O, SUAVE S  DOCE, 

DIRETAMENTE DO RIO GRANDE DO SUL 
VILA VIRGÍLIO CAPOANI - Lençóis Paulista - Fone 96

■Qscritorio Zécnico Contábil
A suá disposição para instalações de 

agua a domicilio

Artigos do Ramo

Conheça nossos preços p/ verificar as vantagens que lhe
oferecemos

Rua Ignacio Anselmo, 223 Fone 40
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Milho gosta do trator Ford
(...e as outras culturas também!)

E  quem vai tirar vantagem disto 
é você!

O Trator Ford trabalha mais 
rápidOj 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.

A P R O V E IT E !  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.

TRATORES
EQUIPAMENTOS

A g e n e  i a

F unerá ria

Agora, na Casa de Moveis 
Diegnli, vece também en
trará urna» funerárias t  to
do o material conseraente 

ao ramo

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

AGENCIA PUNERARIA 
NESTA CIDADE

Nüva Agencia funeraria 
negt» cidade

Agora também na Caaa de 
«Movei* Diegoli»

Rua Anita Garibatái, 61, 
Fone 147

Defronte ao Lar das Crianças



D eclaração
Declaro para oS  devidos fins que perdi 

os talonários de notas fiscais de venda, 
de meu estabelecimento sito à rua 15 de no 
vembro n,o 76). cm Lençóis Paulista, de 
notas a.Os 1 a ]450 e os talonários de notas 
fiscais simplificada, de venda, de meu es
tabelecimento sito à Avenida 0 de Julho 
n.o 88Q, em LenÇois Paulista, de «otas n o 
1 a 1500. possivelmente, nas imediações de 
minha residência à Avenida 9 de Julho, 
nesta cidade de Lençóis Paulista.

Se porventura alguém os encontrar, fa
vor entreqa-loi ao Açougue da «Hora», de 
minha propriedade, à rua !5 de nOvembro 
n,o 761, nesta cidade, que será bem grati
ficado,

a) Antenio Martins

Lançamento da Pedra 
Fundamental do novo 
Templo da igreja Presbiteriana 
Indepemdente desta cidade

RealiZar-se-á hoje as 16 horas, nesta cida
de à rua Marechal Deodoro, n.o 537. a 
solenidade de lançamento da Pedra Funda
mental do novo Templo da Igreja Presbite
riana Independente.

Abrilhantard a cerimônia, o conjunto Co
ral da Igreja Presbiteriana independente de 
Botucatu.

O referido Templo, já em construção, em 
linhas modernas, terá capacidade para 300 
pessoas lentadar.

-6dital de Convocação
A A.ssociafão dos Fornecedores de Cana 

da Zona de Lençóis Pauli.‘-ta
Convoca Reunião da Diretoria da Asso

ciação o representante do In?tituto do Açú
car e do Álcool e um representante da Coo
perativa dos Plantadores de Cana. para dia 
25 de Novembro, sexta feira as 13 horas.

a) aprovar o regimento interno de Am- 
bolatorio

b) Tratar de assuntos relacionados com 
o funcionamento dn Ambulatório.

c) Constituir a nova diretoria do Ambu
latório,

Lençóis Paulista, 13 de novembro de 1966
Presidente Viggo Aagesen

J uízo de Direito da Comarca 
de Lençóis Paulista

E D I T A

O Dr. ARNALDO HECHT. J-.iz de Di- 
reito da comaica da Lençoi ‘-'auli.sta. do 
Estado de São Paulo etc.

F.AZ 5-^BER a todos quantos o presen
te Edital virem ou dele conhecimento tive
rem e interessar possa, que, por haver de
signado o dia doze (\2) de dezembro, pro- 
ximo vindouro, às 13,00 horas, no Edifício 
do Forum e sala do Tribunal do Juri des
ta camarca, sito a jua 7 de Setembro. 247, 
nesta cidade, para ter inicio a quarta (4:0) 
sessão periódica do Tribunal do Juri. proce
deu hoje ao sorteio dos jurados que deve
rão servir naquela sessão, tendo sido sortea 
dos e designados os seguintes:

Aleu Basso, comerciante; Araci Zacharias, 
professora; Armando Lini, comerciario; An- 
tonio Coneglian, ferrov arie; Deise de Jesus 
de Souza RadiCchi, professora; Emilio Cam- 
panholli Netto, comerciario; Enedina Ferra
ri. telefonista; HervaJ Paccola, professar; 
José Ranzani, func. pub. Municipal; Lidio 
Bosi, func. publico federal; Lóurival Pacco
la, comerciante; Lu'Z Gonzaga Pinto Morei 
ra, médico; Maria Aparecida Machado, pro
fessora; Maria Clelia do Amaral, professo
ra; Miguei Marino Sextoro Rossi, técnico 
«m contabilidade; Narcizo Pregnaca, camei- 
ciante; NeWton Castíglioni, Bancario; Nor
ma Basso. Tecn. cm cont^bilídavle; Waldo- 
mito Paccola, advogado; Walter Petenazzi, 
motorista c Nastor Luminatti. coraerriame 

A todos 05 quais e a cada um de per si, 
bem como ao publico em geral se convida, 
para comparecer aquela sessão, no dia c 
hora supra designados, enquanto durarem 
os trabalhos da mesma sessão. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, mandou 
o M. Juiz expedir o presente edital, que 
será publicado peia imprensa local, c afi
xado na forma da Lei, Dado e pas ado nes
ta cidade e comarca de Lençoi.s < aulista, 
aos 11 denovembrõ de 1965. Eu, Josc Sil- 
vino Perantoni), Oficial Maior do Juti, da 
tilografei e sub.“crevi’

O Juiz de Direito 
Arnaldo Hecht

H O  j E
No Estádio Municipal Archangelo Brega 

Farturinha x Borebl

l.a partida da serie melhor de 3 pontos 
para decisão do 2.o Campeonato Varzeano

yipuração: 5,15  aa 
manhã

A contagem de votos começou em Lençóis, 
no prédio do Forum, as 8 horas da manhã 
e terminou somente a* 5,15minutos da ma
drugada do dia 17. Duas Juntas Apurado- 
ras presididas pelo dr, Arnaldo Hecht, deram 
cabo do escrutínio de votos.

Aviso
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulis

ta comunica que de acordo com o telegra
ma recebido do Instituto Brasileiro de Re
forma .Bgraria. o pagamento dó imposto 
Territorial Rural fica prorrogado ate o dia 
2o (vinte) de fevereiro de 1967,

Voleibol
Campeonato Estadual de Voleibol 

Inicio às 19,30 horas

Dia 26 - 11 — masculino

Sociedade Esportiva Palmeiras da capital 

X

Clube Social Esportivo Cultural 

Feminino

Clube de Regatas Tiete da capital

X

Clube Social Esportivo e ^ultural

Não Perca m

Comunicado

A Prefeitura Municipal de Lencois Pau
lista comunica a todos os contribuintes da 
taxa de consumo de Agua e Esgoto, que 
seu vencimento sera impreterivelmente até 
o dia 30 do corrente mes. flpos esse ven
cimento será acrescido a multa de 20%

Bar do ZICO
O mais m oderno da cidade



Elétro Técnica Lençóis

jYÍiguel Costa Cia.

Televisores, maquinas

de lavàr, refrigeràdores,

maquinas de costura, fogões

e completo soitimento

de materiais elétricos.

Rua 15 de Novembro, 455 —- Fone 88

i
Lençóis Paulista

Farmácia Coração de Jesus

D E

Decio Celso C o xn p an ari L td a .

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 mercadorias . . . Pra minha familiíi

Seja você também um associado da Cooperativo de 

Consumo de Lençóis Paulista usufruindo de suas reais

vantagens

A  E l é t r o  M o d e l o
d e ' JYÍinetto pereira  4

Tcra o prazer de comunicar aos seus ami-

gos e freguezes a mudança de suas in«-

talações para a rua 7 dc setembro, 280

(Pertinho do Forum)

Comunica também que alem de: Rccnrolamento 
de motores, induzidos de gerador, partida e ins
talações cm automóveis e residências, egora tam
bém está atendendo a consertos de refrigerado

res doineslicos e industriais
,/

Prezado amigo esperamos a sua visita

•COM

.ADUBANDO DÀ

Representante autorizado 
neste município

Sr. A ld o  Trecente
R, 7 de Setembro, 464 - Fone 54 - Lençóis Pta,



F A B R IC A D E M Õ V E IS  M O R E T T O

J Ú 3 €  M ú k e c ü õ

Tudo em madeira que voce precisa para sua casa

Linhas, Ripas, Calbros, Taboas. Forros Tacos, Batentes, Portas, Janelas. Balaústres e Portões

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

Av, 9 de Julho. 716 — Fones 113 e 2I l 3  —- Caixa Postal 357 — Lençóis Paulista

Você encontrará na

A l f a i â t d r i a  
C i c c  one

de OIOVANNINO
U C c O N E  

a sua maquina de costura

^ ^ S i n g e r ^ ^

com vantagens de paga
mentos e preços

Peças “Singer’’ legitimas, concerto 
garantido

' LENCOISPTA.

Consórcio
Televisor

A d q u ira  o seu  Televisor p d g an d o  so m en te  
C r$. 20.000 m e n sa is

Todos os meses dois sorteios: Geral e
‘ Especial

o  primeiro Consercio de Televisores de.sta cidade

Associação de orientação 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.

j ^ s s i n e  0

^^Díárío de São Paulo

Para maiores iníoimações na ELETRO TÉCNICA LENÇÓIS 

Rua 15 de Novembro 455 — Fone 88 — Lençóis Paulista

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 ‘TORGA’
1 televisor 23 "STRAUSS”
1 enxoval de cama mesa e banho c/ 67 peças 
"NINHO’', urp 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 67 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 a.o 39 

Vila Marimbondo 
Lençoi.s Pauliita



Dr. João Paccola Primo

Médico — Operador — Parteiro

Do Departamento do criança 
Carteira do Conselho Regional de Medicina n.o 7021

Lençóis Paulista — Caixa Postal, 38

Dr. Antonio Tedesco

M E D I C O  -

CLINICA GERAL -  OPERAÇÕES -  PARTOS 

Rua Floriano Peixoto, 245 — Lençóis Paulista — Fone 61

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira
-  — — — — —— —

CREM ESP 7,976 
<•

Clinica de Crianças e Adultos
— PARTOS -

RUA ANITA CARIBALDI, 35 -  Lençóis Paulista

Dentistas

ü r. Reina Ido Lelis l uminatti
-  CIRURGIÃO d e n t i s t a  -  

Atende.se com hora marcada
— 3.a, 5.a, e Sábados durante o dia
— 2.a, 4,a e 6 a  à noite

Rua fnácio Anselmo 212 (Resídcacia) 
— Lençóis Paulista

Consultas

Fone 63

Dr. I idio Luiz Bosi

V

-  CIRURGIÃO DENTISTA -  

RAIO X 

Ateade-se com hora marcada

ÇONSlJLTóRlO: Rua Cel. Joaquim Gabriel, n.o 298
— Lençóis PaulistaRESIDÊNCIA: Fone 82

■'f

Srs. lavradores
Necessitando de Elementos Simples para sua lavoura tais como

Sulfato de araônio 
Cloreto de Potássio 
Supcrfcslato 
Escorias de tomas

Procure o agente nesta cidade Sr.

Produtos da

JARY CEZA RO TTI

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

y

E ou não é uma «brasa»

D E

Já está funcionando na ampla e moderna

loja

R u ã 15 dtt Novambro, n .o  564

-<
\



Fazem Anos

Ano X X IX
H O J E

Sta. Maria Angela Irecenti, 
jovem Eduardo José Prupst.

Lençóis Pta, 20 de Novembro de i966 N 1479

— Dia 21 —
Ynah Lucía de G. Lima, sra. 
Neyde Cardoso Franco^ esposa 
do sr, Konaldo C, C. rranco-

— Dia 26 —
Sra. Maria de Lourdes Mala- 

vazzi, jovem Antonio Cristiano 
Brcga, residente em São Paulo: 
sr. Walace Vieira, sr. Januario

C H U T E  N A  C A N E L A
Por Rimedem

— Dia 22 _
Prof. Herval I*accola, lente 

de Matematica no Colégio «Vir- 
gilio Capoaní*; sr. João Voros.

— Día 23 ^
José Carlos Ramponi. Paulo S. 

Coneglian

— Dia 24 —
Sra. Yoguinh í̂ Ferraz Noguei

ra, esposa do prof. João B, Via
na riogueira, residente em São 
Paulo; jovem Luiz Roberto Bap- 
tistella de Oliveira.

— Dia 25 —
Sr. Ernesto Campanari, sr. An

dré Baccili, sta. Sonia Maria Bas' 
so. Leoni Valente, filha de dena 
lida Cezarini Valente.

Jíascimento
No dia H do corrente, o sr. 

Mario Dal Ben e sua Exma. e.s- 
posa dona Dalvice Campanari 
Dal Brn tiveram seu lar em fes
ta. com o advento de um menino 
que. no Batismo, recebeu o nome 
de Luiz Sérgio,

Assinem este jornal 
em 1.967

No dia 24 preximo aniversatia 
O jovem Adilson Guilhen.

dafeiia,  havia tanla gente stremendo» por ai, que nSo dãva para 
se saber se eram candidatos ou palmeirenscs.

Ontem no Pacaembu houve a maoir «guerra> do momento: «pei
xeiros» X «peixeiras».

— Voce viu quantos votos em BRANCO ?
— Sim. Vai ver que queriam votar em Castelo !

Para marcar aquele 5.o gol de outro dia, o BlTA provou que é 
um «CABRA> mesmo !

Na capital, um dos candidatos mais votados é o Nicolau, turma !

Deram uma de «grauj » ns semana passada: A votação do Car
valho PINTO eo Frango de Gilmar!

No Posto Esso São Cristóvão você encontra o 

Novissimo Esso Extra Motôr-Cil, que da ao seu 

carro o Máximo em Kilometragem.

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

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

oleo de l.a linha de 5.300 por Cr$ 3.200 o salão
J^õo percam - nõo é venda - é queima

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


