
Plantão de hoje: — Farmacia São José — das 8 as 20 horas

Rciação c í^̂ ficina:
Rua Igoacio Anselmo n.o 130 
Telefone 37 — caixa Postal 21

Fundado em 6-2-1938 
Registrado no D I. P. 

Decreto 2:322 de 20-6 1940

DIRETOR; Alexandre Chitti

REDATOR CHEFE: 
dr, Hcrminto ]acon

ANO X X IX I S. P, I Lençóis Paulista 27 de Novembro de 1966 BRASIL N.o 1480

Faíecimento
d, Cynira de Souza Mattos

Faleceu, no dia 25 de novembro p. passado, na vizinha cidade de 
Agudos, onde mantinha residência, sra. Cynira de Souza Mattos

A extinta erâ filha de Joaquim Lino de Mattos, residente em 
Araras, rendo deixado, seu esposo, sr. Ageu de Souza Mattos, Exa- 
tor Federal em Agudos, e os filhos - Dia, Maria Izabel Mattos 
jaccon, casada com o dr. Herminio Jacon. residentes nesta cidade 
e jo s é  Renato de Mattos, casado com Nadir de Mattos, residentes 
em Ourinhos;

O p assamento de D Cynira de Souza Mattos, consternou pro
fundamente os meios sociais, tanto da cidade de Agudos, como des
ta cidade, onde a familia gozava de estima e largo circulo de ami- 
zade .̂

O féretro se deu no proprio dia 25 de novembro, saindo da 
rua 7 de setembro n. 494, em Agudos, para a nccropcle daque
la cidade.

Agradecimento
As farnilias de Ageu de Sôuza Mattos e Herminio jacon, agra

decem sensibilizadas, a todos que as confortaram por oca.^̂ ião do 
passamento de d. Cynira de Souza Mattos, ocorrido em Agudos.

Querem a' ŝim, por meio desta nota. deixar consiguinados os 
mais profundos agradecimentes aos seut an igos dc Lençóis Pau
lista. que em Agudos compareceram, nun a veidadeira demonstra
ção de amizade, levando conforto às farnilias enlutatadas,

A todos o reconhecimento eterno.

1.0 aniversário da Legião Mirim
AmanhS, dia 28, completa o «eu 1.o aniversário de fundação, a 

Legião Mirim Lençoense
justamente há um ano, amanhã, vimos o que fôre o entusiasmo 

fe'tivo, reinante noseio de seus fundadadoies e povo, ocasiSo em 
que tinhamos à frent o franco sucesso da nova legião de peque
nos soldados

A Legião Mirim veio «té nossos dias, mas erm um certo arre. 
fecimento geral, que hr je pouco, bem poucoi fala-se n« organiza, 
çâo.

Da Cadifâl da Terra Branca, o sr. Pedro Celestino Toledo, 2.0
Sargento do 4 « KP de Bauru, ura dos baluartes da fundação Mirim em Leoçoia 
Paulista, 8olicita-no8 para que contiiiuemoa entu.siasmando os leuçoeases, afim de 
qu« a organização não pereça. Para 1967, a Camara votou uma verba de Ctt.

Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona 
de Lençóis Paulista

REUNIÃO DE ASSOCIADOS

O interventor Federal da Cooperativa do.s Plantadores de Cana 
da Zona de Lençóis Paulista, convida os senhores associados para 
uma reunião a ser realizada no proximo dia  ̂ de dezembro at 9 
horas da manhã, na sede do Clube Esportivo Marimbondo, nésta ci
dade, que contará com a presença do Dr. Azor de Toledo Barro?, 
Diretor do Departamento ao Cooperativismo. para decisão de assun
to? de interesse geral dos associados, prestação de esclarecimentos 
sobre os negocio» sociais e leitura do relatório da iaterventoria.

Lençóis Paulista, 26 de novembro de 1966 
Dr, Luiz Luci© P«ccola — Interventor Federal

f(ecolhimento aos institutos
Os sennores empresários poderão recolher os seus débitos à Pre

vidência Social, anteriores a julho de 1963, sem correção monetária, 
ueste mês dc iiovcuibiu.

Em contacto com fiscais do I. A. P, I., nossa reportagem foi infor
mada que é grande o número de proprietários de casa própria, que 
tendo construído o prédio nos último.s anos, ainda não recolheram 
suas contribuições ao Instituto, embora já tenham sido convidados a 
fazê lo.

Informarnra ainda, que na impossibilidade de atenderem pe.^scal- 
mente a cada caso, dentro do exíguo prazo, nomeu o Instituto, ao 
contador Sr. jary Cezarotti, par* aqui representá-lo. O referido se
nhor já e-tá de posse da lista completa dos proprietários, os quais 
poderão procurà-lo para orientação- Dito representante está apto a 
efetuar o cálculo do débito e preencher as guias dc recolhimento.

O horário para o atendimento é de 12.30 âs 15 30 horas dc segun
das às sextas feiras, no Escritório do Represemante.

uorfiÇRo Efn LEnçois
D rp utaâos - FED ER A L lOZ, s c n à o S S  Hi^Erifl e 4 7 f T l D B  

ESrRDUflL 159. senão93 RREnfl e 66 mOB

600 mil p»ra a l egião Miiim e com ruaií um pouco de cooperação do povo 
poderemos mante-|« sempre viva.

Pela data do seu l.o aniversário de existência, as homenagens desta folha à 
Legião Mirim,

S E R R A L V O  continua  

vendendo Televisores Semp 

agora em m elhores condições



FABRICA DE M Õ V E IS  MORETTO

JO S €  MOH€tCO
Tudo em madeira que voce precisa para sua casa

Linhas, Ripas, Caibros. Taboas, Forros Tacos, Batentes, Portas, Janelas. Balaústres c Portões 

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

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

Você encontrará na

A l f a i a t a r i a
Ci c c o n e

de GlOVANNINO
CICLO N E  

a sua maquina de costura

^ ^ S i n g e r ^ ^

com vantagens de paga
mentos e preços

Peças “S inger” legitimas, concerto 
garantido

LENÇÓIS t^TA.

Consórcio
Televisor

A d q u ira  o aeu Televisor  p a g a n d o  so m e r , te  
C i$ .  20 OCO tnen&ais

Todos os meses dois sorteios: Geral c
Especial

o  primeiro Consorcio de Televisores desta 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.

Para maiores informações na ELETRO TÉCNICA LENÇÓIS 

Rua 15 de Novembro 455 — Fone 88 — Lençóis Paulista

y i ^ s i n e  0

**Diário de São Paulo’^

e  g a n h e  t u d o  p a r o  r e n o v a r  o s e u  i a 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’
I televisor 23 "STRAUSS”
1 enxrwal 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 6? 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 Crottl
Rua Duque de Caixias n.o 39 

Vila Marimbondo 
Lençóis Paulista



Batendo Caixa
Comentando Ô Comentários

Eleiírão é assunto que ja ficou longe. Nin
guém quase fala mais nisso. Mas. sempre 
há um punhado de gente que ainda fala na 
dita cuja, ~

Moradores da Vila Mamedina 
reclamam

Moradores da vila Mamedina esriveram 
em nossa redação, reclamando de que carro
ças com rodas de aro de feno transitam 
pelas ruas, deixando O asfalto em estado 
lastimavcl.

Alegam qué o asfalto tem lhes custado 
muiio dinheiro e a- ŝim, apelam para as par
tes competentes, para que tomem as proví, 
dencías devidas.

cionario publico, estado civil solteiro, com 
24 anos de idade, nascido neste distrito, Es
tado 'de São Paulo aos 26 de junho de 
1942, filno de Juào Giovauetti e de lldéi 
Olga Campanari Giovanetti, domiciliado e 
residente nesta cidade; Ela com a prutissão 
de prendas domesticas, estado civil solteira, 
com 22 anos de ida .e, nascida neste distri
to, E^tadu de São aulo, aos  ̂ de outubro 
de 1944, f lha de Anísio Lemes e de Euge
nia Maria Toledo, domiciliada e residente 
nesta cidade.

Apresentaram cs documentos 1 2 e 4.

Assim sendo, simpatizantes da candidatu
ra do sr. Geraldo de Barros, acharam mui
to pequena a votação dest .̂ E perguntam: 
<Como pode um homem, que conseguiu ver
ba de I biliáo para que l.ençois tivesse o 
predio do novo Colégio que ora é construí
do. conqu sfar apenas põuco mais de 300 
votos»? Quem responde, minha Gente ?

Há ainda os que acham bastante peque
na tambern. a votaçáo de Solon Borges dos 
Reii, que tudo tem feito e ainda vai fazer, 
para Lençóis ter seu Instituto de Educação.

E nós acrescentamos: - Estão errados us 
simpatizantes dessas duas candidaturas era 
assim julgar? A resposta, cada um dará do 
modo que quizer.

Alegrias de uns, tristezas de outros. O fa
to é que muita gente conquistou voto aqui, 
sem nada ter feito para esta terra. Todavia, 
aguas passadas . ; . Troquemos de assunto.

Pernilongos outra vez dando • ar dc 
sua graça pela cidade. Lnquanto a Prefei
tura «deixar» para que a Delegacia de SaU- 
dc de Botucaru tome as providencias e es
ta, deixar para a Sorocabana resolver aca" 
bar cem a 1 oa da Faz. Sta. Maria; o po
vo continuará a receber t'*da noite, a inco
moda visita dos pernilongos. Ate quando?

Alfredo Guedes com aovai redes d’agua. 
Muito bom. Esrá melhorando. E quando ê 
qUe Alfredo Guedes vai ter Grupo Escolar 
novo. ou pelo. menos reformado ?

E já que hoje a seção estd cheia de in
terrogações, acrescentamos mais uma. Co
mo estarãoos papéis que estavam «andan
do» afim dc que seja construído o muro do 
Colégio?

Pensamento dc hoje; «A verdade é como 
o manto de Cristo. Não tem costuras».

(Victor Hugo)

Bi

C u i d a d o

I e n ç o e n s e s

A nossa reportagem apurou que. no 
transcorrer da semana passada, andou pela 
cidade, um vendedor ambulante dc carne 
de cachorro, como sendo de cabrito.

FeliZmentc quem adquiriu a carne, perce
beu a tempo, atirando-a ao lixo.

Cuidado !

ditais de Proclamas

Wilson dc Moraes Rosa, Oficial do Re
gistro civil das Pessoas naturais deste dis
trito, município e comarca de Lençóis Pau
lista Estado de Paulo, etc.

FAZ SflBER que pretendem se casar:

Aparecido Francisco Cardoso Rodrigues 
com dona; Maria Helena de Oliveira ele 
com a profisspo de pedreiro, estado civil 
solteiro cora 23 anos de idade, nascido 
em Agudos, Estado de São Paulo, aos 14 
de aqosto de 1943. filho de Marciliana Ro
drigues Ccrezuela, domiciliado e residente 
neste distrito; Ela com a profissão de pren 
das domesticas, estado civil solteira com, 
16 anos de idade, nascida neste distrito. 
Estado de São Paulo, aos 4 de março de 
Iq50, filha dc Sebastião Gomes de Olideira 
e de Nait Dias Batista, domiciliada e resi' 
doate neste distrito.

Apresentaram os documentos 1 2 3 t  4.

Fernando Antonio Giovanetti com dona 
Ivanise Leme?, ele com a profissão de fun-

José Osvaldo jacomassi com dona Ma
ria de Lourdes Giacomini cie com a profis
são de operário, e.-tado civil solteiro, Com 
20 anos dc idade, nascido em ' Ifredo Gue 
des. Estado de São Paulo, aos l6 de maio 
de 1946. filho de Manoel JacOmassi e de 
Elvira Badesso. domiciliado e residente nes 
te distrito; Ela com a profissão dc prenda» 
domesticas, estado civil solteira, com 17 
anos de idade, na‘'Cida cm Ai eopolis, Estado 
de São Paulo, aos 16 de setembro de 1949 
filha de Mario Giacomini e de Maiia do 
Carmo Giacomini, domic. residente c/ di»t.

Apresentaram n.s documentos 1 Z 3 e 4.

Vicente Anton>o Angélico cem dona 
Glaucia dc Assunção Lopes ele Com a 
profis.são de lavrador, estado civil solteiro, 
com 26 anos dc idade, nascido em Agua da 
Rosa. Estado dc São Paulo, aos 20 de feve
reiro de 1940; filho dc Agusto Angélico 
e de Joana Cnorio, do miciliado e residente 
neste distrito; Ela com a profissão dc pren
das domesticas, estado civil solteira, com 
25 a n o S  de idade nascida cm Oriente, 
Estado de São Paulo, aos l.o de fevereiro 
de 1941, filha de Manoel Lopes Certeiro 
e de Maria da Graça Lisboa, domiciliada e 
re.'identc neste distrito.

Apresentaram os documentos 1 2 e 4.

B u r â c o

Continuam as reclamações contra a exis
tência do Buraco perto da guarita da Estra
da dc Ferro.

Afirmam os reclamantes: Ate agora, tan
to a Sorocabana como a Prefeitura, não deu 
ouvido as reclamações,



“ C a s a L R
A mais m oderna da cidade

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

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

Colossal estoaue de mercadorias do Ramo

Farmacia São José a drogaria de Lençoi» Pta

JJgente de Seguros
da Sul yJmerica

— Acidentes Trabalho —
> > > Pessôas
> > » Veículos
> » > Incêndios

H É L I O  P A C C O L A
' Rua l3 de Maio 429 Fone 178 — Lençóis Pauista

S O L O R  R i C O
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 en barque

Para maiores informes

Agente autorizado 

Sr. Valerio Antonio Casagrande 

Nesta

Depós í t o  CÍê   ̂i o  o
D A

ADEGA GAÚCHA
VINH08; BRANCO, ROSaDO. TINTO. RE "O, SUAVE E DOCE, 

DIRETAM ENTE DO RIO GRANDE DO SUL 
VILA V i r g í l i o  CAPOANI • Lençóis Paullsta - Fone 96

€scritono 'Cècnico Contábil

^^CEZAROTTI y y

Ru» C, Josquim A. Martics a.o 701 — Pone 116 — Lençóis Paui(>ts 
Contablidade em geraL escritas, aberturas, encerramentos 

contratos distratos e tudo concernente ao ramo.
Supervisão c Direção do Proprietário 

JÀRY CEZa ROTTI

Oficina e Loja "B R A N D I"

A suá disposição para instalações de 
agua fl domicilio

Artigos do Ramo

Conheça nossos preços p/ verificar as vantagens que lhe
oferecemos

Rua Ignacio Anselmo, 223 Fone 40
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Ha Kombi cabe.

90 pneus

650 caixas de sapatos

tH
N>s-.-.U.j '̂•••-vSS

23 iesevisyres (cu 23^')

O'

a
íT

â
, 1' i
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Urraa família de 9 pessoas

Cabe. Cabe. Cabe.
Mais do que em qualquer outra ca
mioneta. Porque dentro da Kombi 
iudo 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.

Revendedo res

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
S. A. Lençoense de Com. e Automóveis av. 25 de janeiro, mi — Lençóis PauUsta
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Industria rom peu a B a rre ira  dos 9 míl
Pela primeira vez, uma indústria automobilística nacional consegue ultrapassar a barreira dos 

9 mil veículos produzidos num único mês. A Volkswagen do Brasil, fabricou, em agosto íiltimo, 9,075 
unidades, comparecendo com um aumento de 26,5% em relação mesmo mês de 1955. quando produ
ziu 7.176 veículos. A média de produção daquela emprèsa foi de 4Í2 unidades diárias. Êsse ritmo vem 
correspondendo ao seu plano de expansão, que prevê a fabricação de 450 unidades/dia ao final dèste 
ano, para atender à demanda do mercado interno. A produção acumulada dos oito meses de 1966 chegou, 
assim, a 62.973 unidades, com um* aumento de 33,1 % em relação ao mesmo período do ano anterior. 
Desde que iniciou a fabricação de veiculos cm nosso Paí.s em 1957, aquela empresa colocou no mercado 
414.546 un dades, detendo a marca latino-americana de fabricação. As vendas também registraram um 
impulso acentuado. Em agôsto foram comercializados 8.958 veiculos, representando um acréscimo de 
25.2% em relação ao mesmo mês de 1965. No.s cito meses dêste ano, a Volkswagen do Brasil vendeu 
62.762 unidades, com um incremento da ordem de 31,7% sôbre igual período do ano passado.

AGÔSTO 65 

PRODUÇÃO 7.176

VENDAS 7.157

AGÔSTO 66 

9.075 

8.958

lAN/AGO 65 

47.311 

47.659

JAN/AGO 66 

62.973 

62.762

1957/1966 131/8) 

414 546 

413.999

Revendedores "Volkswagen

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

Av. 25 de Janeiro, 141 —  Lençóis Paulista



Eíétro Técnica Lençóis

jYUguel Costa Cia.

Televisores, maquinas

de lavâr, refrigeradores,

maquinas de costura, fogões

e completo soitimento

de materiais elétricos.

Farmácia Coração de Jesus

D E

D s c i o  C o m p c i '~ a r i  L t d a .

Rua 15 de Novembro 675 — Fone 10 — Lençóis Paulista

Dia e noite a serviço de sua saude

Rua 15 de Novembro, 455 — Fone 88

Lençóis Paulista

Deixem que digam, que pensem,que falem 

E a Cooperativa a mais popular 

Lá eu compro todo di a . . .

Boas mercadorias . . . Pra minha familit

Seja você também ua associado da Cooperativa de 

Consumo de Lençóis Paulista usufruindo de suas reais

vantagens

A  E l é t r o  M o d e l o

d è  J/Unetto pereira Cia.

Tem o prazer de comunicar aos seus ami.

.

Comunica tarnbem que alem de: Rcenrolamento

gos e freguezes a mudança de fuas ins>
de motores, induzidos de gerador, partida e ins
talações em automóveis e residências, ngora tam-

talações para a rua 7 de setembro. 280 bem está atendendo a censertos de refrigerado-

(Pertinho do Forum)
res doinesiicos e industriais

PrezH tlo amigo esperamos a sua visita

J[epresentante autorizado 
neste munidoio

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



Banco In d u stria  e Comercio de S ta .

C a ta rin a  S. A.

I N C O
Matriz — Itajai (SC) — Fundada cm Ig35

CAPITAL DE RESERVAS Cr$. 10.554.544.284

105 departamentos instalados no Estado de São Paulo, 

Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. Distrito Fede

ra

Juízo de Direito da Comarca de Lençóis
Paulista

Cartorio do 2.o Oficio 

Edital de Leitão

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

de
da

Agencia em Lençoi# Pta; Rua 15 de Novembro 843 

prédio proprio

Você já  notou 
que as pessoas

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que no dia 28 de novembro pf às 13,30 hs. 
à porta do Edificio do Forum desta comarca, situado à rua 7 de 
setembro, n.o 247, o Oficial de Justiça que estiver servindo como 
poiteiro dos auditórios, levará a publico ItilSc, a quem mais der e 
maior lanço oferecer o seguinte bem penhorado ao executado An
tônio Guilhem e Cezar Pereira de Lima, na AçSo Executiva Cambial 
que os exequentes Edilio Caranitilho e Outros, move contra os 
mesmos, perante este Juizo e cartorio do 2.o Oficio, a saber. UMA 
PROPRIEDADE AG «ílCOLA,com 27.40 ha. de terras, situado na 
Fazenda BoqueirSo ou Rio Claro, deste municipio e comarca con- 
tendo algumas benfeitorias havida pelas ti;nbCrições B:0 C8 e 1.390 
do Registro de Imõveis local, dividindo de um lado com Manuel 
Rumualdo por outro com Virgílio Filismino e também com a cabe
ceira. e nos fundos com AgUa do Cravinho, E. para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância é ex
pedido o presente edital que vai afixado c publicado na forma da 
lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de l.ençois Paulista,

aos vinte diás do mes de outu- 
bro de 1.966. Eu, Ernesto Cor. 
deiro, Escrivão, fiz, dat. e subs
creví.

0 ESTADO DE S. I>AU10

O Juiz de Direito 
Dr. Arnaldo Hecht

}'or que não

asfaltar ?

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

ASSUNTA MARIA AIELLO 
AV. NOVE DE JULHO, 314

LENÇÓIS PAULISTA

Evidentemente, não se sabe 
ao certu o porque da não pa
vimentação üu trecho sito à rua 
15. defronte a Colttoria Federal, 
quando nossa principal artéria 
foi asfaltada,

Acreditarmos que, se a Prefeitu
ra Municipal determinasse o as- 
faitamer.to do local citado, em 
muito viria melhorar o aspecto 
e o estado geral da rua 15. O- 
xala seja encontrada a formula 
para que os serviços sejam ini
ciados já.

Assinem este jornal

cm 1.967
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M ilho g o sta  do tr
(•■•© as outras culturas também!)

E quem vai tirar vantagem disto 
évocê!

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 coníiGIe 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 FoL^oCo.
Peça uma demonstração.

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

TRATORES
EQUIPAMENTOS

00

(U

o ^

1/3

o

Asen c I a

Fu n e r á r i a

NOVA AG*!4CIA FUNERARIA NESTA CIDADE !

AGORA TAMBÉM NA CASA DE cMOVEIS DIEGüLI» i

Ru* Anita Garibaldi, 61, Fone 147 
Defronte ao Lar das Crianças



CHUTE NA CANELA
-Por Rimedem-

Estão querendo mover uma «demanda» contra o Roberto Carlos, 
porque ele não paga suas «dividâs» com juros, de mora!

— Deputado vai ganhar 3 milhões pOr mcs.
— Porque nâj anunciaram isso antes das eleições ?

RmS. Paulo já estão enterrando defuntos com a cabeça de fora, 
só para eles verem a Banda passar.

— Os deput dos vão receber agora 3 milhões pór mes.
— Pronto Já quebraram o galho para eles pagarem a multa do 
transito.

E o Palmeiras hein ?

O Serviço de Transito de SP, está louco para multar o autor 
daquela canção: «Parei na contra mão . .

Na traseira de um caminhão de Goias estava escrito: «Não sôu 
paiafuso mas vivo apertado».

— O que estão fazendo JK é Lacerda em Portugal ?
— Estio tentando contratar o Euzebio para o Corinthiàns, bolas.

Esse negocio de venderem por aí carne dc cachorro é uma auten- 
fica cachorrada!

CAMPANHA DAS LUZES

Sr. Prefeito. Vamos enfeitar as ruas e arvores para o Natal ?

CAIXA ECONOM ICA DO ESTADO

Acha-se aberta na Delegacia Regional de Bauru; à rua Antonio 
Alves, Q 48 a Concorrência Publica para venda de um imóvel sito a 
rua Cel Joaquim Gabrid s/n nesta cidade de LtnçOis Paulista.

Encerramento dia l.o de Dezembro de iQõõas 16 horas.
O Edital completo será fornecido aos interessados no endereço 

acimi e desta cidade, na Agencia da Caixa Economica do Estado 
de São Paulo.

Lençóis Paulista. 1 de novembro dc 1.966

Grupos recebem produtos para a merenda

Pelé está arrependido de não f‘ r sido candidato a deputado e la
menta ter que ganhar aquela mixaiia no Santos !

P A l P A n r r Ç  P^‘‘® homens, se-
r.horas e crianças

yírtigos pera esperte

Vendas durante o ines de dezembro com 
desconto de 10 a 20 °/„

CASA DE SANTIS

Rua *i5 dc No/embro, 6Ig

w

A Casa de Moveis Guido está preparada 

para voce escolher um rico presente de

Natal

Lençóis Paulista

O Serviço de Saude Escolar enviou aos nossos Giupos Escola- t  ± rP  / ^  t i
res, farto material para enriquecimento do leite e merenda Escolar j U t C D O l  ^ T ^ r C h O n Q ^ l O
{maizena. leite condensado, aveia, nescal, caldo de carne, e tc ) ^ j

Tais produtos foram retirados de S. Paulo, e conduzicos até nos 
so município, pela Prefeitura Municipal.

Os diretores mostram-se agradecidos ao serviço da piof.a Clici*
Bludder, que é funcionaria nutricionista dequele Serviço, c, também, 
a boa vontade do sr. Prefeito Municipal, em proporcionar todos os 
meios necessários, para que aqui viessem tais produtos.

^ r e g a

Hoje, 2.a partida Melhor de 3 pontos

Borebi x Farturinha

Assinem este Jornal em 1967
Apontando o Campeão e Vice Campeão do Certame



Dr. João Paccola Primo

Médico — Operador — Parteiro

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

Lençóis Paulista — Caixa Postal, 38

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira

Dr. l i iio Luiz Bosi

-  CIRURGIÃO DENTISTA -  

RAIO X

Atende-se com hora marcada

CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim Gabriel, n.o 298
RESIDÊNCIA: Fone 82 — Lençóis Pauliita

Dr. Antonio Tedesco

— M É D I C O  -

CLINICA GERAL -  OPERAÇÕES -  PARTOS

Rua Floriano Peixoto, 245 — Lençóis Paulista — Fone 61

Srs. I avradores
Necessitando de Elementos Simples para sua lavoura tais como:

Sulfato de araônio 
Cloreto de Potássio 
Superfostato 
Escorias de tomas

Procure o agente nesta cidade Sr.

)ARY C FZA RO TTI

Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

CREM ESP 7.970
%i,

Clinica de Crianças e Adultos
-  PARTOS -

RUA ANITA CARIBALDI, 35 — Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo Lelis Luminatti
-  CIRURGIÃO d e n t i s t a  -

Atende.se com liora marcada
^ , — 3.a, 5.a, e Sábados durante o dia L^onsuitas a a ^— 2.a, 4.a c 0 a a noite

Rua Inácio Anselmo 212 (Residência) 
Fone 63 — Lençóis Paulista

E ou não é uma «brasa»

D E

já está funcionando na ampla e moderna

loja

Rud 15 de Novembro, n .o  564 '



s o c I a I $ Diretor

Alexindre Chitto □ CD Redator Chefe 

H eriainic Jacon

Fazem Anos 

HOJE

Sra. DoraJice Canova. cspoSa 
do sr. A 1 c e b i a d e s Canova; 
sr. Ingwar Aagcsen, Jovem Jvair 
Paccola, José Carlos Woror, 
Soeli. filha de dona Ilda C. V a
lente; Clovis Rcnaldo Fugagnoli

Uia 28
Sra. Zaida T. Caiaai, esposa 

do sr. Esio Caraní; sr. WlJson 
Micadei.

Dia 29
Sra. Waldcmira Mi Tonis 

Prupit, esposa do sr. Otto 
Prups .

Dia^ 30
jovem Lidio Cezarini, sra. Leo- 

oor Pereira.

Dia 1
Nelson Lima. Orivaldo Nelson 

Rafaeli, sra. Aparecida Silva de 
Souza, esposa do sr, Daile de 
Souza.

Dia 2
Sr, Caetano Baptistella, Ama> 

deu Sanchcs Fernandes.

Ano X X IX Lençóis Pta. 27 de Novembro de i966 N.o 1480

Dia 3
Sr. rjestor Cicconc, Adilson 

Baptistella, sr. Tonin Benedito 
Bergamaschi, residente cm Palmi- 
tal; Claudia Maria Paschoareili,

Sr. Edy Coneglian

Hoje, aníversaria o sr. Edy 
Coneglian, serventuário do Car
tório do 1.0 Oficio de notas a 
Anéxos.

Ao sr. Edy Coneglian, os cum
primentos desta folha, pela pas' 
. âgem da sua efemeride natali- 
cia.

RETRETA
o  Tempo permitindo, estará ho
je, as 20 horas, na Concha Acús
tica, a Corporação Musical Mu
nicipal, para retreta.

Eniaces Matrimoniais
No dia 17 de dezembro, as 11 horas, na Igreja Matriz N, S. da 

Piedade, realizar-scrá o Enlace Matrimonial do sr. Nelson Failacc 
filho do .xr, Vicente Failact e dona Noemi* Tavares, com a sta. 
Luzia Nclii, filha do sr. Antonío Silvestri Nelli e de Georgina Orsi

No dia 17 de dezembro, à» lO horai, na Igreja Matriz N, S. da 
Piedade, realizar-se-á o Eniace Matrimonial do ir. Edilio lacon, 
filho do casal Pedro Felipe jaco.i. com a sta. Maria Lucia Miguel, 
filha do casal Sebastião Miguci.

R o s a n a

Após a aquisição das maquinas da fabrica de papel a papelão 
«Rosana», pela firma Tipografias e Livraria Brasil S/À de Bauru, 
aquela industria passou a funcionar novamente.

Aos novos proprietários da «Rosana», desejamos-ihes franc pro* 
gresso.

No Posto Esso São Cristóvão você encontra o 

Novíssimo Esso Extra Motôr-Oil, que da ao seu 

cano o Máximo em Kilometragem

SIM
é um pistão extra que voce estará dando a seu veiculo

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

preços, oleo de l.a linha de 5.300 Cr$ 3.200 o galão
Jíão percam ~ não é venda -  é queima

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


