
Coaíorme t*t< Jornal noticiou 
há 2 meses atrif, o Hospital N. 
S. da Piedade passaria por pro- 
fundaa reformas.

Na realidade, estas reformas 
já tiveram inicio dias atras e a 
primeira obra atacada foi a nO' 
va construção da Pediatria.

Posteriurmente-e de forma sem 
pie contínua, serio construídos o 
Ambulatório c mais salas de cu> 
ratívos; alem da total reforma 
da fachada principal.

Com essas inovações a seiem 
elaboradas, nosso Hospital fserá 
num futura não muito distante, 
um dos mais importantes da re
gião.

Acidentes
No ultimo dia 19. ocorreram 

2  acidentes automobilistíaos com 
pessoas desta cidade.

O primeiro, aconteceu com o 
sr. licinc Capoani, na estrada 
Lençóis - Sta. Barbara o qual ca- 
petou seu veículo, acidentando-se 
juntamente com pessoas de sua 
família. O sr. Heine fraturou uma 
perna, a sua esposa o ante-bra' 
ço.

Também, o Revmo. Pe. Luiz 
Baldíni. nas proximidades de A- 
varé, viu capotar a condução que 
dirigia, maa felizmente seus feri- 
nieatos, bem como as daqueles 
que o acompanhavm, fóram le
ves, apenas.

Doutrina
Social

Pe, Luiz Baldini
Desda Leão XIII até eossos 

dias. os Sumos Pontífices vem
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insistindo na necessidade de pa
trões e operários orientarem 
suas atividades segundo as leis 
do Evangelho. São ensinamentos 
que valem para todos os cristãos.

Leão X lll é o primeiro a lan
çar um brado de alerta;
"O  século passado destruiu, sem 
as substituir por coisa alguma, 
as corporações antiga', q u e  
eram para eles uma proteção; 
os princípios e o sentimento re
ligioso desapareceram das leis e 
das instituições publicas, e as
sim, pouco a pouce; os trabalha
dores. isolados e sem defesa, 
tem-se visto, com o decorrer do 
tempo, entregues ã merce de se
nhores desumanos e à cobiça du
ma concorrência desenfreada.

A usura voraz veio agravai 
ainda mais o mai Condenada mui 
tas vezes pelo julgamento dalgrc- 
ja. não tem deixado de ser pra* 
ticada sob outra forma por ho
mens ávidos de ganância e de 
insaciável ambição. A tudo isto 
deve acrescentar-se o monopó
lio do trabalho c dos papéis de 
credito que se tornaram o qui
nhão dum pequeno numero de 
Vicos e de opulentos, que impõe 
assim um jugo quase servil à 
imensa multidão dos proletá

rios” (Rerum Novarum).
Pio XI acentuava a necessida

de da "redenção dos proletários: 
"Ba ‘-ta o fato de a multidão dos 
proletários ser imensa, enquanto 
as grandes fortunas se acumu
lam nas mãos de poucos ricos, 
para provar à evidencia que as 
riquezas, produzidas em tanta a- 
bundãncta neste nossa século de 
industrialismo. não estão bem 
distribuídas pelas diversas clas
ses da sociedâde.

A 15 de maio de 1961, João 
X X Ill publicava a carta magna 
da doutrina social, a "M ateret 
Mag(.stra”. E falava das diferen
ças sociais e das falsas visoee da 
sociedade'.

“ , : : a abundância c o luxo 
desenfreado duns poucos privile- 
g ados contrasta, de maneira es
tridente e ofensiva, com as con- 
dições de mal-estar extremo da 
maioria; . . , parte notável do 
rcndlmeato nacional consome-se 
em reforçat ou manter um mal 
entendido prestigio nacional, ou 
gastam-sc somas altíssimas em 
armamentos.”

Nossa consciência precisa des* 
pertar para a doutrina social cris
tã. Te mo* diante de nós uma 
tarefa imensa: construir uma or

dem soda/ humana e justa. 5 o ‘ 
bretudo os jovens devem ser e- 
ducados neste caminho novo da 
doutrina social cristã, o unice 
caminho que pode levar-nos à 
concordia, à união e à paz.

€nloce
Jyíatrírrjdrual

Às 10,30 hóras do dia 11 de 
Junho, na Igreja Matriz de Lta- 
çóis Paulista, realizar-se-á o en
lace matrimonial do sr. Eleogildo 
Lorenzetti, filho do casal Pedro 
Natalio Lorenzetti. com a senho- 
rita Cleide Cieconi, filha dc ca
sai Gíovannino Cicconi.

Preparemo nos para 
a festa do 

i.orvo Branco

M O D ER N ISSIM O
Alinhador de Direção (^*Dc Valeta”)

G A R A N I - Oferece aos seus clientes
—  Segurança
— Menos desgaste de Pneus
— Mais prazer ao dirigir
—  Direção mais leve e mais firme

J}4ais confiança em sua Õ/icina com yilinhador de Q)ireçõo
AGÊNCIA FO R D  Distribuidora de Automóveis Irmãos Carani S-A

RUA 15 DE N O VEM BRO , 351 - FONES: 91, l i8 . e 49 Lençóis Paulista

y j o s ê  Serralvo Sobrinho
Comunica seu novo eqdereço a Ĵ ua Çeraldo de Sarros n.o 551,

com ieléfcne n.̂  69



Casa **LEBERf 9

Casa dos presentes, consulte seus preços
Lençóis Paulista

BAR DO ZICO
O mais moderno em Lençóis Paulista

M óveis
----------------------------------------------- ----------  —

Gttido
Chegou sua vez

com 14.500 mensais
Vccé pode corriprar urr]

belíssimo conjurjfo estofado
M OVEIS GUIDO o endereço úh sua

economia

FÁBRICA DE M Õ V E IS  
M O R E TTO

jo s e
Tudo em madeira que Voce precisa 

para sua casa

Linhas, Caíbros, Ripas, Táboas. Forios, Tacos, Batentes, 

Portas, )aaelas Balaústres e Portões ,

Grandes Vantagens ém Preços

Estuda-se planos suaves de pagamentos

Avenida 9 de Julho 716 — Fones 113 e 2113 
Cx. Postal, 357 Lençóis Pta,

Você encontrará na

A i f a i â t a r i a
Cicc on e

de OIOVANNINO
O C e O N E  

a sua maquina de costura

^‘ S i n g e r ’ ^
com vantagens de pega 

mentos e preços
Peças "Singer” legitimas, concerto

garantido , , . 4

LENÇÓIS PTA.



Com O Serviço Postal C H U T E  N A  C À N E L A
Se existe um assunto que h i muito havia à aecessidaee de cômen« 

tá'lo, é e referente aos serviços postais, em nossa cidade.
É óbvio que náu falamos hoje de serviços internos da agência de 

Correios /ocal, mas pelo contrario, de serviços externos.
Mão sabemos se, cumprindo alguma regulamentação legal, ou por 

outro motivo qualquer, o nosso perimetro postal de entrega de cac 
tas tem sido, nos últimos tempos relativamentc bem pequeno-

Por exemplo: - Ao que apurou nossa reportagem, uma pessoa que 
reside, suponhamos, na rua Jose do Patrocíneo ou nas imediações 
da fabrica de Bolachas ou em qualquer outro lugar distante do 
ceotro da cidade; essa mesma pessoa dificilmente receberá em casa 
sua carta ou correspondência, eis que o serviço de entregas &ó é exe' 
eutado nas partes mais centrais da cidade, o que torna pequeno o 
perimetro postal lençoense.

Em verdade, esse problema existe cm Lençóis. Repetimos: pode
ser que essa falha de não se entregar cartas em lugares periféricos 
da cidade, seja decorrente de uma obediência a um regulamento, 
ou a uma lei. Convinha que o publico tomasse conhecimento dessa 
lei (se de fato ela existe) ou caso contrario, não existindo a mesma 
seria de toda conveniência que as pessoas q/ residem na cidade, po 
rem eas ruas longe da parte central, recebessem em suas casas suas 
correspondências, é claro, cem exceção daqueles que possuem suas 
caixas postais,
Se existir a regulamentação legal do perimetro, necessário seria que 
o povo tivesse conhecimento do meamo, assim como as repartições 
publicas.

Edital de intimação do réu Euclides Marinho 
prazo de õO (sessenta) dias

o  Doutor ARNALDO HECHT. juiz de Direito, destn cidade c 
comarca de Lençóis Paulista; Estado de São Paulo, na forma da lei.

EAZ SABER que por este Juizo e Cartorio do 2.o Oficio, trâmi- 
ta 08 termos de um processo crime, movido pela justiça Publica 
contra EU CLIDES MARINHO, brasileiro, solteiro, pardo, soldador 
natural deCampestre, Estado de Minas Gerais, cem 30 anos de ida
de. filhe de Ivo Marinho a de Dalvina Felizarda, residente atualmen
te em lugar incerto c não sabido, denunciado com incurso nas penas 
do art. i29 «caput> do C, P, B. No decorrer do processo foi ele 
condenado por sentença, de 3 de dèzembro de 1965, ao pagamen
to da multa daCr$ 500 (quinhentos cruzeiros); custas proce‘<suais e 
taxa penitenciaria de C$ lOC fcem cruzeiros). E constando dos au
tos que o reu se encontra em lugar incerto t  não sabido, expediu se 
o presente edital, pelo qual INTlM A-O da sentença condenatoria 
acima referida, do piazo de cinco (5) dias para o recurso de ape
lação. Dado e passado nesta cjdade e comarca de Lençóis Paulista, 
aos doze dias do mesdemaio 196Ó, Pu, Ernesto Cordeiro escrivão 
subscrevi.

O Juiz de Direito — Arnaldo Hccht

Borebi reclama
A uossa reportagem, em contacto com a população do distrito de 

Borcbi.a mtSma externou suas reclamações contra o mau e.stado 
de certas ruas daquela cidade, o da estrada de rodagem que liga 
a aede ao distrito.

A população de Borebi, por nosso intermédio, solicita medidas 
usgeníes doa poderes públicos municipais.

Pedras
Moradores naquele ponto da cidade; solicitam da preftitura a re

tirada das pedras existentes na Rua 15 de novembro esquina com 
a rua Manoel Amancio,

Do modo como vão as coisas nas indiretas, lego logo; o paulista 
vai ter que ler na politica uma nova «Cartilha» A - «:Cartllha  ̂Sodré,

—oOo —

Frase de leve de meia dúzia de palmeiret:ses fanáticos: «Está na 
hora do Feola colocar nessa seleção o Waldiv os 2 Djalmas, o 
Dudu e o Rinaldo^:

—oOo—

Quando colocaram o Amarildo na ponta voces precisavam ver o 
«estado do Paraná^,

—oOo—

— A carne será racionada em Julho !
— Algo está errado. Ela está racionada para o pebic desde julho 
de 1:917

—oOo —

Será que o “Salitre do Chile ' fez mal ã seleção brasileira 1 1 1

—oOo—

Na trazeira de um caminhão Mercedes de Bauru estava escrito: 
«Não Sou parafuso mas vivo apertado» )

— oOo —

— Sabe porque a seleção, quando vai mal nos treinos sempre fica 
em Serra NEGRA?
— Não ! ! !
— Para «tirar o azar>, bobo!

— oOo—

Esse negocio de dispensas do Dino, Flavio, e Edson não será vin
gança do Paulo Amaral com o Corinthians?

—oOo —

Se e Rui Barbosa fosse vivo, ele mudaria aquele ditado (só por 
causa das eleições indiretas).
— "Cada assembléia legislativa tem o governe que merece”!

—oOo —

Um doce para quem matar esta.
«Como os diretores do U. T. C. farão para trocar as lampadas quei
madas da marquise»?

Olimpíadas de Tokyo
Olimpíadas de Tokyo é o filme colorido, longa metragem, que 

será exibido na tela do Cine Guarani, no dia 25 do corrente, o qual 
será uma revelação completa das Olimpíadas havida na capital ds 
país do sol nascente.

O resultado do espetáculo revertirá em benefício do Clube A: 
Lençoense.

Jyíovinjerito CorjsfítucionúUsta
Amanhã; dia 23. será comemorado, nesta cidade, o 34,o aniversá

rio do Movimento Constitucionalista;
Na Radie Lençoense. ás 10,30 horas, o Colégio Estadual c Esco

la Normal "Virgilie Capoani’’ homenageará os pracinhas que toma
ram parte do movimento de 1,932.

Pracinhas que pertenciam às fileiras do exército: Cap, Murray
M. de Carvalho, Luiz Baptísteila, Lazaro Brigido Dutra, Ângelo Mo- 
retto - Milicia Paulista: Lazaro Benedito de Camargo - Voluntários: 
Domingos Giovanettl, Benedito dos Santos, Mario Andretto. Anto- 
nio Giovanettl e Noris Conti.

Varzeano: Hoje: Chevrolet x Calzinho 
Alfredo Guedes x Bancarios



O mais compieto matuíino paulista
Negócios e televisão tem um objetivo no Diário de São Paulo. 
O Pregão Imobiliário e "Sele Dias na TV” levam êsse objetivo 
até você.
Faç» B sua assinatura e recebe aos domingos essas duas revis
tas.

Preço

Assinatura anual Cr$ 24.000  
sem. C r$ 12.000

Agente em Lençóis Pta. MAURO CROTTI
Vila Marimbondo — Rua Duque de Caxias, n.o 39

■€ %critorio Zêct]ico (Jontabil
<5íCEZAkOTTi 9 9

Ru» Ce .Joaquim A. Martins n.® 701 — Pone 116 — Lençóis P.aoieta 
Cenlablidede em geral, escritas, aberturas, encerramentok, 

contratos distratos e tudo concernente ao ramo.

Supervisão c DireçSo do Proprietário

JARY CEZAROTTI

Em nossa redação
Em nossa redação, tivemos a oportunidade de receber a vistea do 

Dr. Leny Pereira San’Ana, ilustre diretor de nosso Colégio Estadual.
Por meio desta fôlha, o insígne diretor fez questão de ressa..ar 

os trabalhos de nossa Policia, que vem, dia e noite, fiscalizando o 
trânsito nas imediações do Colégio Estadual, cujo trabalho que ora 
vem sendo bem desempenhando, só tem trazido segurança à inte
gridade de nosses alunos, no que tange ao trânsito de veícuioi.

Assim sendo, "a diretoria do Colégio acha-se bastante satisfeita 
com nossa milícia e só tem que agradecer à mesma”, concluiu o 
Dr. Leny P. Sant’Ana.

fa ltou  “Quorum" na Câmara
Estava marcada para a última 2:a feira, mais uma sessão de 

nosso legislativo, mas, devido à falta de "quorum”, esta foi adiada, 
para a primeira 2a. feira de junho.

Vereador local ingressa no “Manda Brasa’'

o  vereador l.uciano Beraardes, pertencente ao ex-PSP local, aca
ba de ingressar no partido MDB, mais conhecido como "Manda 
Brasa”. Para tanto, êsse edil que reiniciou suas funções de verea
dor local, esteve em São Paulo onde foi se filiar nas hostes daquêle 
partido de oposição.

€ ditais de t  R .V r»  c“ *'
das pcssôas Naturais de&ta distrito, município e Cumarca de Lençóis

Paulista, Estada de São Paulo, 
etc.

Vòce Já notou 
que as pessoas

0 ESTADO DE S.PAÜU)

FAZ SABER que pretendem-se 
casar;

Elias Edno Malavasi, com do
na; Antonia Prandíni êlè com a 
profissão de auxiliar de eacritó- 
rio, estado civil solteiro, com 21 
anos de idade, nascido em Ma- 
catuba. Estado de São Paulo, 
aos 9 de abril de 1945. filho de 
Mario Mn^avasie de Maria Va- 
lesi Malava i domiciliado e resi
dente ne-t'’ dl trito; Ela com a 
profissão de prendas domésticas, 
estado civil solteira, com 20 anos 
de idade, nascida neste distrito. 
Estado de São Paulo, aos 10 de 
outubro de 1945, filha de Artur 
Prandini e de Verginia Gigioii. 
domiciliada e residente neste dis
trito.

Apresentaram os documentos 
n.os 1,2.3 e 4.

raranta você também seu exemplar d’ O ESTADO DE S. PAULO' 
^ fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade:

a :>SUN í A  MARIA AIELLO

AV. NOVE DE JULHO, 314 
LENÇÓIS PAULISTA

AULAS
PARTICULARES

(CURSO GINA8IAL)

profa; T ; Bcrnadette Carrit 
Coneglian

Rua 7 de setembro 304 neats

Conservem a Cidade 
limpa

Cidade limpa, cidade 
civilizada



Nas medidas. 
68 X 1,83 e 
78 X 1,33

I

Muito confortávelI Molejo "Fabnc Link e acol- 
cfioario superrraciol Fnciiimd de guardari Basta 
dobrá Ia sem tirar o ccicháo! Fechada tem 21 cm. 
de largur.! I Fácil de transportar! Equipada com pe
quenas roldanas, pode ser Irar.sportada fàcilmen- 
to ! Cc^be também no p ' ■ti-m Ias oeum autüihóveli

A  venda na 

CASA PE MOVEI?» 

MORETTQ
Preferida pelos que sabem

escolher
Ru» 15 de novembro 798. Fone 106

alegratc na mur îca de uma terra abençoada do sol 
alegrate na beleza de um povo que ama as coisas 

vivas
alegrate aa riqueza cálida dos vinhedos banhados de 

sói
alegrate tom a boa musica comprando seus discos 

de maiór sucessos na Agencia Centenário de An 
tonio Augusto Corrêa

A Discoteca Caçula da Cidade
Rua 15 de Novembro 682 — Fone 15

Srs. lavradores
Necessitando de Elementos bimples para sua lavoura tais

Sulfato de amôaie 

' Cloreto de Potássio

Superíosfato 

Escorias de tomas 

Procure o agente aesta cidade Sr.

JARY CEZAROTI ^

como:

Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

gente de Seguras
da Sul ylmerica

cidente.s Trabalho
> > » Pessoas
> » > Veiculos
> * > Incêndio

-----------  H É L I O  P A C C O L A
Ru. 13 d . Maio 429 -  Fooe 178 -  [

Impressos em Çeral
Cipografia O €CO

Indicador Profissional

Médicos

Dr, João Paccola Primo

Carteira
Leaçòis

Médico — Operador — Parteiro 
Do Departamento da criança 

do Conselho Regional de Medicina a.o 7021
Paulista — Caixa Postal, 38 —

1

Dr. Antonio T edesco

M É D I C O  -

CLINICA GERAL — OPERAÇÕES -  PARTOS 
Rua Floriano Peixoto, 245 — Lençóis Paulista — Fone 61

Dr. Luiz Gonzaga i înto Moreira

CR1',MHSP 7.976

Clinica de Crianças e Adultos
— PARTOS —

RUA AN ITA GARIBALDI, 35 - Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo Lelis Luminatti
CIRURGIÃO D EN TISTA

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

Consultas — 2.a, •í.a e 6-* « noite
Rua Inácio Ansclma 212 (Residência) 

Fone 63_________  — Lençóis Paulista

Dr. Lidio Luiz Bosi

— CIRURGIÃO DENTISTA -  
RAIO X

Atende-sc com hera marcada 
CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim 
RESIDÊNCIA: Foae 82 ------^

Gabriel, n.o 298 
Lençóis Paulista



E S P O R T E S
Lençoeose venceu BAC. de 1, com €Golaço> de Walter;

Hoje o Glorioso atuará em Lannjal Pta.

Fica para o fim o comentário do tento solicitário da tarde de 
domingojultimo, quando o,.CAL. vencen o BAC. de Bauru, por 1

a zero. O gol foi sensacional, de au
toria de Walter, e vale uma análise, 
tomanho foi a beleza de sua feitura.

Bem. Nos primeiros mômentos de 
jogo, as equipes mostraram.se desar
ticuladas no meio campo, e nada con
seguiram realizar de proveitoso para 
cada lado.

As defesas rebatiam sem direção, 
cada uma procurando defender-se. co
mo podia. No Lençoense, Romano 
não entendia Hélio Germano nas «dei 
xadas> e isso, em duas oportunidades, 
quase proporciona ao BAC. inaugurar 
o placar, mas este, no primeiro tem. 
po terminou em branco. No segundo 
periodo, talvez o técnico Milton con
seguiu acalmar e orientar melhor seus 
homens, e já no inicio do 2;0 tempo, 
o jogo do CAL, era melhor, assim 
como o do BAC: que igualmente joga
va bem. Ao» 15 minutos da fase com- 
plementar, o BAC. perderia a chance 
incrivel de marcar, com Romano venci
do e a bola iria bater na trave alvi ne
gra, para voltar nas mãos mesmo Ro
mano. Aqui é quc chega o ponto prin
cipal pois. 2 minutos após a bola ba
ter na trave local o glorioso vai ao a- 
taque e num« rebatida da defesa visitan
te, ■ bola foi até Walter que estava fora 
ria área e de costa» para o gol, e com 
muita classe, ainda de costas, ajeitou 
o balSo com a esquerda, e deu uma 
<virada> sensacional de direita, diante 
de 3 contrários, e mandou arremate 
seco e forte, para o canto direito do 
goleiro Suli, que não teve tempo de 
esboçar defesa. Umgolaço, e aqui vai 
nossos pàrabens ao Walter, que aos 
poucos vai reencontrando o seu Mara
vilhoso futebol que Deus lhe deu.

Juiz: Hélio Francatti (regular). EQUIPES: C. A: Lençoense. Ro
mano. Pafetti (Rubinho) Biral, Tuta e Hélio; Geba e Stanghini. Rato 
(Pedrinho), Edilio, Walter e Orlando.
B. À. C, com Suly, Maurinho, Mardlis, Manolo e Maça. Ruy e Bo- 
necâ. Linho, Wagner, Waldemar e Bira,

OCORRÊNCIAS, Aos 40 minutos, oapoiadorRuy foi expulso 
por ofenderão arbitro - Renda 120;090.

UM APELO NOSSO

Apelamos aos torcedores tocais e principalmente às autoridades 
municipais, que colaborem profundamente cora o CAL em sua vi
da esportiva. Nosso esquadrão tem nome, tem glorias e precisa ir a- 
diante levando sempre avante a bandeira do esporte lençoense. Ca. 
so contrario, não saberemos a sorte do glorioso qual vai ser. Não 
queremos, jamais, em temdo algum, termos que noticiar: - O C.A.L. 
morreu.

W ALTER — O «nove de au« 
ro> qus cada dia readquire a- 
quela maquina de fazer gula 

dê 5 9 - 60 - 61.

^ A T E N Ç Ã O =
Proprietários de geladeiras

Brevcmcnte em Lençóis Pta. serâ montada 

uma sessão completa para consertos de
e

Geladeiras

Oficina e Loja ^BRANDI*

A sua disposição para instalações de 
agua a domicilio

Artigos do ramo

Conheça os nosios preços para verificar as vuntagen»
que lhe oferece

Rua Ignacio Anselmo 223 fone 40

Fa rmacia

São Joié
A farmacia São José atende a nóite e a

domicilio

Colossal estoque de mercadorias do Romo
FARMACIA SAO JOSÉ — a drogaria de Lençóis Paulista

B A T E N D O  C A I X A
GOVERNADOR DO ESTADO, êste ano. como já foi ampla- 

meate divulgado será escolhido indiretaroente. Os mais cotados para 
vencer (sem e voto do povo) são; Abreu Sodre, Gastão Vidigal e Sil
vio Feraandcs Lopes, êste prefeito de Santos E a gente fica a pensar 
com OI botões;— “Mas o povo ficar de fora nisto ?”. Enfim . . .

RESTA  o povo laber. Votarão certo os deputados ? O caso 
sério gente !

COM PANHEIRO nosso, esteve visitando o Grupo de Alfredo 
Guedes, e informou que o negócio lá está ruim, sabem ? Como é. 
pessoal que entende de pedagogia e tem a ver com o caso; Não é 
anti-pedagógico um Grupo Escolar funcionar assim ?

ASFALTO contínua na cidade, c a Prefeitura a io  pode repetir a 
triste cena da rua 15, em se colocar canos mestres sob o leito âa via. 
Debaixo das calçadas; nas laterais, não seria o melhor geito ? Pele 
menos assim, quando há vazamentos, é mais fácil rasgar calçadas 
do que o leito asfaltado que só prejuízos traz. Rua 15 serve de 
exemplo.

E POR FALAR em calçadas e Prefeitura . . Não seria mesmo 
ideal que nossa digna municipalidade padronizaste nossas calçadas. 
Com as novas contruções e novas reformas, uns proprietários colocam 
ladrilhos vermelhos, outros pretos, outros comuns, etc. Se for iniciada 
uma padronização das calçadas pela Prefeitura, dentro de pouco tem
po. Lençóis será embelezado pelo realce de seus passeios. Certo, mi
nha gente ?

PEN SAM EN TO DE HOJE: "Tratar con desigualdade a iguais, 
ou a desiguais, serta desigualdade flagrante, e não igualdade real”

(Rny Barbosa)



ELETRO M O D E L O
Minetto, Pereira & Cia.

AV. 25 DE jANElRO, 258, — FONE 165

Especialistas em reenrolamento de Mo 
torei, Transformadores Geradores

Atenção Proprietários de Veiculos

Temos a 8/ disposiçSo um especialista tm reenro 
lamentos de Geradores c Motores de partida. Serviços 
eletricos em geral de seu veiculo.

Instalações em Alta e Baixa T e n s S o ---------

Antes de qualquêr negocio, consultem 
nossos preços, sem compromisso

Eletro Técnica Lcnç6i&

Miguel Costa & Cia.
J{ua 15 de Jíovembro 455

Farmácia Coração de Jesus

------- ---------- U tã ......

Décio Celso Cdmpanari Ltda.

Fone — 10
LENÇÓIS PAULISTARUA 15 DE NOVEMBRO 675

Dia e (?óite d serviço de sua Saude '

Banco Indústria e Comércio de Santa

Catarina S/a

A o  Sentar-se a c
H
O
R
O
R
Õ

Mesa
•

Exija este fino Aperitivo

C H O R O R Ó

Pedidos Fone 144

MATRIZ ITAJAÍ (SC). -  FUNDADO EM 1935 

CAPITAL B RESERVAS — CR. 10.554.544.284

e
105 Departamentos instalados nos Estados de São Paulo 

Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Guanabara c Distrito

Federa)

Agencia em Lençóis Paulista — Rua 15 de Novembro, 843 

(PRÉDIO PRÓPRIO) Fone 14

Deixem que digam, que pensem, que falem 

É a Cooperativa á mais popular.

Lá eu compro todo dia...

Boas mercadorias... Prá minha familia

Seja voce também, assoeiado da Cooperativa de Consumo de 

Lençóis Paulista usufruindo dc suas reais vantagens

Televisores, maquinas de lavar, re

frigeradores, maquinas dc costura, 

fogões c completo sortimento dc 

materiais elétricos.

fone 68 -  Sençóis Pta,



SOCIAIS Oiretõr

Alextndrs Chitto □ ECD Redator» Chefe

Hermiato Jacon

Fazem anos 
HO JE

sra. Nair Gezarini Conegiian, 
esposa do st; Walter Conegiian; 
sr. José Ribeiro Leite.

Dia 23

sra. Eliza Báptistelia, sr. Ticia. 
no Netlo, Antonieta Brega, prof. 
jo9o B, Viana Nogueira, residen.. 
te em Sâo Paulo; sra. Tereza Te- 
latin Bregai sra. Maria Lore. 
to Tedesco. esposa do dr. Anto. 
nio Tedesco.

Dia 24

sr. Romano Marcolino, Anto- 
nio Carlos, filho do sr. José Me* 
lon e dona Idalina F. Melon.

Aae X X IX Lençóis Pta, 22 dc Mato de i966 N.o 1456

Dia 25

Valentia Ti>niolo, 
Paschoalini Boso.

Dia 26

sra. Nilce

sra. Anelâ R. Conegiian, aspo- 
BB do sr, Carlos Conegiian; sra; 
Carmela Malavazzi, jovem Anlo- 
BÍo Paccola, sta. Norma Zan.

Dia 27

Jovem Renato JoSo Conti, sr. 
Otfo Prupst.

Dia 28

•r. W alter Oiacomini, sta. 
An* Maria Pettenazzi Zille; es
posa do sr. Miguel Zillo.

Situação lastimável

Estivemos, dias atrás, visitando "in loco” o 
Grupo Escolar “Cecilia M. Bosi” de Alfredo Gue
des. Em nossa visita, pudemos, na realidade; cons. 
tatar que essa casa de ensino de no* ŝo municipio, 
nlo mais oferece garantias de saúde e de segu- 
rança, tanto aos mestre*, como aos alunos que 
alí trabalham diàt iamente Se não, vejamos;—

I— O Grupo nâo possui em seu redor, o 
necessário mure.

2~. As instalações sanitárias são horríveis e 
oferecem perigos aos usuários.

3 — Algumas classes nSo póssuem energia 
elétrica, e o gabinete dentário está montado há 
2 metros do fogão onde se prepara o leite às 
crianças.

4 — O telhado encontra.se em precárias 
condições, o mesmo acontecendo com os fôrros 
das salas de aulas, e em dias de chuva, é preciso 
suspender as aulas, já que chove demais dentro 
das classes.

5 — O grupo não possui galpão e as crian
ças ficam expostas à chuva e ao scl. As portas 
da entrada e dos fundos, não têm quálquer se
gurança. E outras irregularidades mais.

Sabe-se que há uma verba do Estado de 
Cr$ 22.900.00 (posta em concorrência) da qual 
ninguém quis fazer parte, importância essa que 
le  destinaria às reformas. Comenta-se que o Es
tado ampliará essa verba para 35 milhões de cru
zeiros.

Perguntamos. A Prefeitura, que diga-se, muito 
tem colaborado com o Grupo de Alfredo Guedes, 
d )ándo materiais e outras benfeitorias, por que 
não entra em entendimentos com o Govêrno pa
ra adquirir essa verba e eia mesma efetuar as 
necessárias reformas ?

Estudem bem o caso, os govêrnos estadual e

municipal, porque, afinal de contas, o Grupo de 
Alfredo Guedes, atualmente encontra-se cm SI
TUAÇÃO LASTIMÁVEL e perigosa.

S gundo consta nos registros, no proprio Gru
po Escolar, ha 26 anos que aquele prédio nio 
passa por uma reforma. ^

c -lub Esportivo Marimbondo 
EDITAL DE ronuorflÇflo

Pelo presente edital, ficam convocados os se
nhores socios do "Club Esportivo Marimbondo”, 
com direito á voto, para comparecerem á sede 
da Sociedade nos dias e horários abaixo fixados, 
afim de tomarem parte na eleição dos membros 
da nova diretoria á ter eleita para o biênio, 
1/6/1966 i  1/6/1968.

Dia 28/5/66 — Das 14 ãs 18 hrs c das 19.00 
as 21,00 horas.

Dia 29/5/66 — Das 9,00 as 12,00 horas.

Elio Carani — Presidente

Visita ao “CEM "

Estando prestpi a vencer o seu mandato come 
presidente do Club Esportivo Marimboedo; o ar. 
Helio Carani, grato ficará se os senhores associa
dos concederem uma visita as dependenciais do 
"C EM ”

Pretende o sr. Helio Caraai que os senhores 
associados tenh»m uma ideia de que fôra realizado 
durante a sua gestão.

Pôsto Esso *‘S. Cristóvão”
Cada vez melho'

Apresenta agora o trocador de oleo acionado
por ar comprimido

//âo ütiliza elevadores hidráulicos ou valetas para lubrificação
r

E Instantâneo
Rua 15 de Novembro 782, Fone 23 — Lençóis Paulista


