
Encantra*sc bem adiaatid* o 
serviço de construção c pavimen
tação da via de acesso de nossa 
cidade.

Após o preparo do leito, que 
exigiu muito aprimoramento pro- 
prio, necessário a bua conserva
ção da via de acesso, foi lança
da dias atras a primeira cama
da de piche, mesclado com pe
dras e cimeato, onde mais de 200 
sacos deste ultimo produto foram 
utilizados.

Essa primeira camada negra, 
como é comumente chamada, se 
estendeu até às proximidades da 
pente do rio da Prata, a qual, 
por sua vez, encontra-se bem a- 
diantada em sua construirão.

No decorrer desta semana, es 
trabalhos de pa/imentação da 
nova via de acesso tiveram con
tinuidade. e acreditamos que; 
possivelmente, dentro de mais 6Q 
dias, a parte principal será coo- 
cluida.

Só cabe a aos, lençoenses, 
encher-nos de alegria, já que, 

como se dizia antes; Lençóis 
não será a exceção das cidades 
que, de Bauru à São Paulo, era 
a uníca que não possuia sua via 
de acesso.

N Ã O  H A V E R Á  T R E V O ?
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Aí está uma benfeitoria que 
o Governo Adhemar de Barros
proporciona a Lençóis. E que im
portância enorme, tem essa ben
feitoria para Lençóis.

Pena. pena mesno, que aão 
tenhamos recebido antes, desse 
Governo, outros benefícios mais 
por causa de questões ja conhe
cidas.

Todavia, a nossa reportagem 
teve conhecimento que na entra
da da acesso não haverá trevo, 
mas sim um ‘Y ’. Não será perigo 
so o prOjeto? Veremos mais tar
de, caso nossas autoridades fica
rem alheia.s ao fato.

Afinai, via de acesso sem tre 
vo í  sinal de perigo cm matéria 
de trânsito.

Segundo afirmam, um ângulo

do "Y ” recebera os veículos que 
vêm no sentido de Bauru, e outro 
recebera os que vem no sentido 
de Botucatu.

E .. . tudo isso sem trevo ? ? ?
Atentem betí para êste fato. os 

responsáveis pela obra !
É para o bera de Lençóis e 

seus habitantes, isso !

ASSINEM  O ECO

M O D E R N IS S IM O
Alinhador de Direção Valeta“)

C A R A N 1 - Oferece aos seus clientes
—  Segurança

• — Menos desgaste de Pneus
— Mais prazer ao dirigir
— Direçáo mais leve e mais firme

Jí^a/s confiança em sua Õfídna com yW nhador de 2)ireçõo
A _ _

AGENC^IA FO RD  Distribuidora dc Automóveis Ir mãos í arani b-A
RUA 15 DE N O VEM BRO , 351 - FONES: 91, ii8 . e 49 Lençóis Paulista

O  Banco Mercantil de São Paulo S. A .

Comunica o inicio da 
atividade am anhã, de 
Agencia nesta cidade

sua
sua

Rua 15 de Novcanbro, 520  
Fone 35
Caixa Postal 388



* Diário de São Paulo ^
O mais completo matutino paulista

Negócios e televisão lem um objetivo ao Diário de São Paulo. 
O Pregio Imobiliário e "Sete Dias na TV” levam êsse objetivç 
até você.
Faça a sua assinatura e receb* aos domingos essas duas revis
tas.

Preço

Assinatura anual C i$ 24.000  
” sern. Cr$ 12.000

Agente em Lençóis Pta. M ^URO  CROTTl
Vila Marimbondo — Rua Duque de Caxias, n.o 39

€  ';crifor/o CéajJco _^ 'on fobil
‘ ‘CEZAROTXr^

Rn* Ce Joaquim A. Martica a.® 701 — Fone 116 — Lençóia Fauiiita 
C*ntablidade em geral, escritas, aberturas, encerrameatoa, 

contratos distratos c tudo concernente a* ramo.
Supervisão e Direçio do Proprietário 

JARY CEZAROTTl

Furto de **Brucutus^^
Uma nova tnaaeira ne furtos apareceu como "moda". Trata-se do 

furte dos "brucutUs" que nada mais é do que aquela pequena p®ça 
colocada sobre o cofre de carros "volks" proxirao ao vidro, c que 
serve para e.->guichar agua nos vidros.

Dizem que u furto apareceu, potque a maioria dos nossos jovens 
querem ter pulseiias ou colares idênticas à um «cantor da juventu
de» que badulaques idênticos,

Rm Lençóis vários proprietários de «Wolks» reclamam como vi
tima- de furtos idênticos

Em Amparo o Dr. Juiz de Menores baixou portaria visando a 
coibição desses furtos, que tem o mesmo objetivo.

ineugurãção do Mercântií
Conforme foi amplamente divulgado por este jornal, a inaugura

ção do Banco Mercantil de São Paulo S. A„ agência de Lecçois 
Paulista, ocorrerá amanhã, 2.a feira, dia 30, as id horas, 
onde deverão estar presentes, altas patentes do Banco em apreço 
c bem assim autoridades e povo lençoenscs.

Jiuminaçõo da Jív. Ubirarria
Setia de toda conveniência para a cidade, que a Prefeitura Mu- 

cicipal e bem assim a Cia. Paulista de Força e Luz, entabolassem pla
nos para iluminar, aquclè pequeno trecho da Av. Ubirima, ao 
lado do cemiterio. trecho esse que nasce na Rua Geraldo dc Barros 
e termina na rua 15.

Naquele locai, existem apenas 2 ou 3 pestes, e se iluminado fos
se. viria dar outro aspecto na parte fronteiriça ao cemitério.

Vòcêjá notou que as

Garanta você também seu exemplar d’ O ESTADO DE S. PAl/LO 
fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade:

ív̂ .AL a  AihL.LO -

AV. NOVE DE JULHO, 314
LENÇÓIS PAULISTA

Tribunal do 
Juri

Jã e»tá de<ígnada a data de 20 
de junho p, t. às 13 horas, a no
va sessão do Tribunai do Juri 
desta t.omaica. onde. naquela 
ceasião. seiá julgado o reu Josc 
Henrique Moreira, vulgo «Ben- 
rique» o qual, há me.-es atrás, fe
riu a golpes de faca. sua esposa 
Maria de Lourdes oreíra, fato 
esse ocorrido na Av. 9 de julho 
proximo a esquina com a Jose 
do Patrocineo, na residência do 
casal.

€der Jofre
X

J{arada
Será realizada finalmente, de

pois de amanhã, dia 31, as 10 
horas da manhã (hora brasíleire), 
a sensacional luta em disputa do 
titulo mundial dos galos entre 
Edcr Jofre x "Fithing” Harada.

Se Eder perder, c certo que não 
mais reconquistará a coroa, e 
inclusive todos se desinteressarão 
por sua brilname carreira;



Oíicina c Loja 'BRANDI* . . . . .  rrarmacia
A sua disposição para instalações de São Joiéagua a domicilio

Artigos do ramo
A fermacia São José atende a noite e a

domicilio

Conheça oi «osios preços para verificar as voatageas Colossal estoque de mercadorias do Romo
que lhe oferece .. . FAKMAClA SAO jOSÊ — a drogaria de Lençóis P ulista

Rua Igaacío Anselmo 223 fooe 40

C o F *  M u r r o y  M a r t i n s  
d e  C o r r a l K e

^ 4.0 arjíversário do J\íuvimenio 
Constitudonalista

0  3^^  * E iv rttà íi«  dl» Reve lu- 
ção CoastittüciiJiBajietit ío i com c' 
moixdo seatfi cid««le, per taicia^ 
tiva das pre ícsecras ia s »  V ara  
B raga  G iacotnini, doaa M aria  Bo - 
vc C o a e g lia a , c o a d jw a d a i pele 
3.0 Norm al do C o lég io  " V ir i j i l ie  
C a p o a n í” .

Na Radio Lcaçerat. e i praçi- 
nhas: Cap. Murray da Carvalho, 
Luiz BaptUtrlla, Asgêlo Moratto. 
Lazaro Baaedito de Camargo e 
Lazaro Brígido Dutra forara ál* 
vos de ligaificativas a patrióti
cas, homenagens. Hino Nacional 
exacutado pelas alunas do ' 3.o 
Normal, sob a rcgaacia de do
sa Maria B. CoacgÜan. peesiat 
d e c l a m a d a s  p e l a s
alunas: Yara Giovaactti r
AdeUa LorenietU, constitui-

raei grâadfr parle d ip ragra- 
maç§o. O prof. Ne!s«e Brollo; 
eem magnífica e f e l i z - « x »  
terneu o qut scisílu d«c«»te es 
oitenta dias em que Sl̂ o 
esteve uaasitnlnKate d« pé para 
reintegrar -w Brasil dtalre éia ê- 
gidt da Lei.

Em neaa des seus eompa- 
aheiios, usou da palavrn drpois, 
o Cap. Marray de Carvalho, qae 
historiou a revolução d« i932, 
sob of diferente» aspecto» que 
jc  de»euvoiveu, ngradecendi) ao mtsmo 
t«mpo »8 homenageas prastadas aos 
pracinha». Fiaaiweme; o ir, La» 
zaro Besedite dc Camargo dii" 
correu entorao das peripécias 
de trincheiras, onde esteve es» 
operatees: Eu» seguida; a sta: 
Rosa Mary Paccola entregou ao

E S P O R T E S Propaguem O  EC O

P ro cin h a  - Luiz 
b ap tistella

Cap. Murray e capacete sim
bólico da revolução, que e re
cebeu cm oome também doa 
demais praciahas. Novameate 
como Hiao Nacional encerra 
ram-se as cerimônias.

Na Casa de Moveis Moret- 
to. acham-se expostos objetos 
capacetes. ílamulas e meda
lhas que pertencem aos vc- 
teranoa de 32.

Lca(acaac perdeu de 3 a 1 em Laranjal, que jogou reforçado 
para dcscoatar os 5 a 1.

O C. A. Lençocase ruasea ao ultimo domtago i  Laraajal Pta.. a- 
íira de eafrentac o Laraajalcasc. pagsado assim a visita feita à Lca-

 ̂ çoia Paulista, cerca de 2 meaca atras, 
n-'" ■ v;v"* Debaixo de forte chuvisqueiro. as e-

V/ quipos adeatraram a cancha, o aos
primeiros instantes estranharam o ca
lado do gramado.

I.o tempo
No primeiro tcsQpo, aa equipes liti

gantes dateiam coaitaatemcate ao ata
que c apesar do estado escorregadio 
da CBBcha, os avantes de ambas as 
equipas davam insaae trabalho às 
defesas. O Glorioso no l.o periodo 
suportava as arremetidas dns Laranja- 
lenscs, mas o arqueiro Romano fecha 
va o gol. Nosso ataque disperdiçou 
muitos lances que poderíam rtsultar 
em tentos mas a l,a fase termina 0 a 0 

2.e tempo
No segundo periodo, o «traias da 

jogo era o mesmo c minutos apos, o 
time adversário assinalaria scul.otea- 
to c logo a Seguir outro. Porem, Edi- 
lio, com potente chute' vence o ar
queiro de Laranjal e diminui a conta

gem pare. 1 a 2. O CAL se aaimou c foi todo a freate buscar o 
empate, mas eis que o arbitro assinala um pênalti inexistente c st-

MILTON - eficiente trainador 
do C. A. L.

Ia a sorte do joge: 3 a 1 para o Laranjaiense Romaninhe foi a 
maior figura entre os 22 homcn«. praticando grandes defesas.

Reforçado
O time do Laranjal jogou reforçado com d atletas de Piracicaba 

1 da FerroTÍâria dé Araraquara, e 2 doDERAf de Itapetiaiaga. vi
sando descontar üs 5 a  I daqui, o que náo conseguiu.

A disciplina foi otima.
O CAL. jogou com: Romaao. Bíral. Tuta. Rubens c Helio, Gcbara 

(Esquerdiaha) e Brosco. (Staaghiaí), Rato, Edilio, Walter t  Orlando 
(Pcdriakt).

CAMP. VARZEANO

Pelo Varzcaao, domingo tivemoa estes resultades;
Chevrolet 3 x Calzinho 0 
Baaearios 1 z A: Guedes $

Hoje: Grande treiao do C; A. L. ao Estádio Arckaagclo Brega

Fabrico de álcool
As asinas da município,hi quase íO dias, reiniciaram suas ativída' 

des funcionais, isto é. dc.'am inicio à safra de t>6. comcfaado ptlo fa
brico do Aleco/.

Não tardará muito, c serio iniciados lambem os trabalhas relativas 
à fabricação do açúcar.



Casa ^LEBER
Casa dos presentes, consulte seus preços

 ̂ Lençóis Paulista

BAR DO ZICO
O mais moderno em Lençóis Paulista

FÁBRICA DÊ M O V E IS  
M ORETTO

J O S €  XiOJi€ZZÕ

Tudo em madeira que Voce precisa 

para sua casa

Linhas; Caibroí, Ripas, Tiboas. Portos, Tacos, Batentes, 

Portas, Janelas Balaústres e Portões ^  

Grandes Vantagens ém Preços

Estuda-se planos suaves de pa gamentos

Avenida 0 de Julho 716 — Fones 113 e 2113 
Cx. Postal, 357 Lençóis Pta,

G Ilid o
Chegou sua vez

com 14.500 mensaisO

Você pode ccrriprar uiri 

belíssimo conjurjto eJofado

M OVEIS G U ID O  o endereço da sua
economia

Você encontrará na I
■I

A l f a i a t a r i a  
Cicc on e

de OIOVANNINO
CICCO N E  

a sua maquina de costura

^ ^ S i n g e r ^ ^
com vantagens de paga

mentos e preços
Peças "Singer” legítimas, cencerto 

garantido

LENÇÓIS PTA.



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

AV. 25 DE lANÍElRO, 258. — FONE 165

Êspecialisfas em reenrolamento de Mo 
tores, Transformadores Geradores

Atenção Proprietários de Veicuios

Temos a s/ disposição um especialista em reenro 
lamentos de Geradores e Motores de partida, Serviços 
eletricos em geral de seu veiculo.

Instalações em Alta e Baixa Tensão

Antes de qualquer negocio, consultem 
nossos preços, sem compromisso

A o Sentar-5C a

Mesa

Exija este fino Aperitivo

C H O R O R O

Pedidos Fone 144

c
H
O
R
O
R
Õ

Farmácia Coração de Jesus

D E

Décio Celso C am p an ari Ltdcí.

Fone — 10
RUA 15 DE NOVEMBRO 675 LENÇÓIS PAULISTA 

Oia • FÍToite d serviço de sua Saude

Banco Indústria e Comércio de Santa

L.at^rina S/a

MATRIZ -  ITAJAÍ (SC). -  FUNDADO EM l935 

CAPITAL • E RESERVAS — CR. ie.55d.544.284

105 Departamentos instalados nos Estados de São Paulo 

Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. Guanabart e Distrito

Federal

Agencia em Lençóis Paulista — Rua 15 de Novembro, 843 

(PRÉDIO PRÓPRIO) Fone 14

Deixem que digam, que pensem, que falem 

É a Cooperativa â mais popular.

Lá eu compro todo dia...

Boas mercadorias... Prá minha familia

Seja voce também, associado da Cooperativa de Consumo de 

Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

Eletro Técnica Lençóis

Miguel Costa & Cia.
íiua 15 de Jícvembro ^55

Televisores, maquinas de lavar, re

frigeradores, maquinas dc  ̂ costura, 

fogões c completo sortimento de 

materiais elétricos.

fone 86  Sençóis Ptu.



Ju ízo  de D ireito  da comarca de Lençóis Pta.
Em 20 de maio de 1906

O DOUTOR ARNALDO HECHET, Juiz de Direito desta 
marca de Lençóis Paulistai do Estado de São. etc.

co-

FAZ SABER a todos quantos u presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem c interessar possa, que. por haver designado 
e dia vinte (20) de Junho, proximo vindouro, às 13,60 horas.no E- 
dificio do forum desta comarca, à rua 7 de Setembro, n.o 217, nes- 
ta cidade, para ter inicio a segunda (2,a) sessão periódica do Tribu
nal do Juri. procedeu hoje ao sorteio dos jurados que deverão itr~ 
vir naquela .' êssão. tendo sidp sorteados e designados os seguintes:

Adelaide Honorína Andretro, profa.; Amélia Bento do Nascimento 
prqfa.: Américo Coneglian junior, comer. Antonio Ayelino Loren-
zetti, indus. Antonio Brandi, téc. em contab. Eliza Phols de Quei
rós Andretto, profa, Hoiacio Moretto. contador, José Francisco 
Placca. agríc: Jose Hiran Garrido, agríc. jose de Oliveira Prado, 
téc. cm cantab, Laurinda Pelegrin Campanari. prendas domes. Má* 
rio Sakai índs. M guel Zillo, téc. em contab; Nelson Antunes, teleg. 
Nestor Ciccone. afaiate: Orcncy Casali profa. Orlando de Santis 
mec. Terczinha Mariza Bosi de Mattos, func. pub Waldir Pava- 
nato, fcrroviáro, Walter Pacífico de Oliveira, cscrit. Wilso» Grandi, 
func; pub. estadual

A todoi os quais e a cada um de per si, bem como ao publica em 
geral, se covída r comparecer àquela sessão, no dia e hora supra de 
signados, enquanto durarem os trabalhos da mesma sessão E. para 
que chegue ao conhecimento de todos, mandou o M, Juiz expedir ò 
presente edital, que será afixado neste ForUm, no local publico do 
costume e publicado pela ímpresa local - "Jornal O Eco*’. Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Lençóis Paulista, do Estado de 
São paulo, aos vinte (20) dias do mes de maio de mil novecentos 
e sessenta e sei* (I96Õ). Eu, (Jose Silviao Perantoni) Oficial Maior 
do Cartorío Juri; datilografei e subscreví. ^

O juiz de Direito — Arnaldo Hetht

Diretoria
Associação dos Fornccadorea de Canada Zona de Lcaçeia Pauli- 

ta tem nova diretoria, assim constituída.
Difttor prasidcntc - Viggo Aageacn 
Diretor secretario • Luiz Ferreira 
Diretor tesoureiro - Duílio Capoani

MEM BROS CONSELHO FISCAL
Ronaldo Egberte Cardoso Franco 
Jacomo Augusto Paccola 
Mario Egino Fantíni

SU PLEN TES DO CONSELHO FISCAL
Miguel Costa c Aroldo de Oliveira Lima

Editais de Proclam as
WilSoB de Moract Rosa, Oficial do Registro Civil das pessoas 

.naturais deste distrito municipio e comarca de Lençóis Paulista 
Estado de São Paulo. etc.

FAZ SABER que pretendem se casar:
Waldemar Silva de Oliveiia com dona Aparecida Maria de Jesus 

ele com a profissão depcdreiio estado civil solteiro, com 2 0 .anos 
de idade, Bíscidoem’ Pauliitania, Estado de São Paulo, aos 2 de 
outubro de 1945, filho de Antonio Silva de Oliveira e de Jandira 
Monchelato, domiciliado e residente neste distrito; Ela com a 
profissão de operaria, estado civil solteira, com 22 anos de idade 
nascida neste distrito. Estado de São Paulo, aos 19 de agosto de 
1943, filha de Benedito Bebiano de Souza e de Paulina Maria de 
Souza, domiciliada e residente neste distrito.

Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4,

Osvaldo Ferreira da Costa com dona Maria Madalena Roque 
Gonçalves ele com a profissão de operário, estado civil solteiro 
com 22 anos de idade, nascido em Herculandia, Estado de São Pau- 
lOi ás 15 de dezembro de 1943, filho de Antonio Feneiia da Costa 
e de Maria Ferreira da Costa, domiciliado e residente neste distri- 
to; Ela com a profissão de operai ia, estado civil solteira, com i6

■no de idade nascida em Areiopelis, Estado de S io  Paulo, aos 2Q 
de março dc 1950; filha de Fràncisco Roque e deConceção Gon
çalves Roque, domiciliada e residente neste distrito.

Apresentaram os documentos l 2 3 e 4.

Eleogildo João Lorenzetli com'dona Cleide Aparecida Ciccone 
ele com a profissão de contador, estado civil solteiro com 24 anos 
de idade, nascido em Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, aos 
15 dejanrirode 19^2. filho de Pedro Natalio Lorenzetli e de Al
zira Pola Lorenzetli domiciliado e r< sidente neste distrito; Ela com 
a profissão de professoia primaria, estado civil solteira com 20, 
anos de idade, nacida em Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, 
aos 8 de setembro de 1945. filha de Giovanino Ciccone e de A- 
laide Moretto Ciccone, domiciliada e residente nesta cidade.

Apresentaram os documentos 1 2 3 e4.

Jose Francisco dos Santos com dona Senhorioa Mota dos Santos 
ele com a profissão de lavrador, estado civil solteiro com 30 anos 
de idade, nascido em Nossa Senhora das Dores Estado de Sergipe, 
aos 5 de agoslo de 1935. filho de Emeliana Prancisca dos Santos 
domiciliado e residente nesta cidade; Ela com a profissão de pren
das domesticas, estado civil solteira com 16 anos de idade, nascida 
em Nossa Senhora dás Dores, Estado de Sergipe, aos 20 de Julho 
de 1949, filha de Cândido dos Santos c de Maria Mota dos Santos 
domiciliada e residente nesta cidade.
■ Apresentaram os documentos 1 2'3 e 4.

Manoel Batista Leite com dona Lourdes de Oliveira cie com a 
profissão de mecânico, estado civil solteiro com 19 anos de ida- 
de, nascido em Abuqucrque, Estado de Matto Grosso, aos 28 de 
fevereiro de 1947, filko de Jose Batista Leite e de Geralda de Sou 
za Leite, domiciliado e residente neste distrito; Ela com a profissão 
de prendas domesticas, estado civil solteira cem 27 anos de idade 
nascida em Borebi. Estadô de São Paulo, aos 5 de janeiro de 1939; 
filha <ie João de Oliveira e de Eufrazia de Oliveira, domiciliada e 
residente neste distrito.

Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4.

Raimuudo Alves de França com dona Maria Izabel CelestiBo 
ele com a profissão de operário, estado civil solteiro, com 39 anos 
de idade, nascido em São Raimundo Nonató, Estado de Piauí, aos 
18 de outubro de 1926, filho dc Moyses Alves de França e de 
Floriana Pereira, domiciliado e residente neste distrito; Ela cem a 
profissão de prendas domesticas, estado civil solteira com 29 anos 
de idade, nascida em Jaú. E tado de São Paulo, áos 8 de fevereiro 
de 1937, filha de Jose Thomáz Celestino e de Maria Francisca Ro- 
mão, domiciliada e residente neste disirito.
. Apresentaram os documentos 1 2 e 4.

Sc alguém souber de algum impedimento acusem-os.

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

Brcvcmcnte em Lençóis Pta: scrâ montada 

uma sessão completa para consertos de

Geladeiras

Assinem e propaguem O  EC O



f\Ias me'^i^as. 
68 X i.88 e 
78 X 183

Muito confortávell jc ""ab^c Link e acol- 
cb.:a'o super ac: I F . i ^na de guarda-l Basta 
dobra ! ’ se li ; . l Iceao' Fechada tem 21 cm. 
de laro'r ' F é  ld ttji.sportir! Equipad c:.m pe- 
quen t i.  n ■ p d'- ser transportada fàcilmen- 
t- ' ■ .-.'.he'1 no p t.-i-nialas e um cL.iü., ovell

A  venda na 

CASA DE MOVEI?» 

MORETTO
Prejendc petcs que ^abem

e:.ccihsr

Rua 15 de novembro 798. Fone 106

alegrate na mu'<{ca 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 com 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 como:

Sulfato de amõnie 

Cloreto de Potássio 

Superfosfato 

Escorias de tomas 

Procure oageme nesta cidade Sr.

JARY CEZAROTI
Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

y!gente de ^eguios
da Sul Jtmerica

cidentes Tr?halho
> > > Pessôas
> » > Veículos
> » > Incêndio 

H E L I O  P A C C O L A
Rua 13 de Maio 429 — Fone 178 — Lençóis Pauísta
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Médicos

Dr. João Paccola P rimo

Médico — Operador — Parteiro 
Do Departamento da criança

Carteira do Conselho Regional de Medicina n.o 7021 
Leaçõit Paulista — Caixa Postal, 38 —

Dr. Antonio Tedesco

-  M É D I C O  -

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

Ur. Luiz Gonzaga i into Moreira

C RltM EbP 7.976

Clinica de Crianças e Adultos
— MARTUS -

RUA ANITA 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, 4.a e 6 a à noite

Fone 63 — Lençóis Paulista

Dr. Lidio Luiz Bosi

- CIRURGIÃO DENTISTA -  
RAIO X  .

Attnde.se com hora marcada 
CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim Gabriel. 
RESIDÊNCIA: Fone 82 ------ Lençóia

a.o 298 
Paulista
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Dona Maria Jose da Aquino 
Ciovanetti, esposado sr. Domin
gos Giovanetti; dona Filomena 
Coneglian, esposa do sr. joão 
Coneglian, dona Leonice Cone
glian Grandi.

Dia 30 — Dr. Leo Mario Andre- 
to. Marcos Caetano, filho de sr, 
Walter Coneglian e dona Nair 
C. Coneglian.

Dia 31 sra Barbara Giaco. 
mini, sr. Pedro ?accola.

Dia 1/6 — sra Edevirge Finco 
Carani, esposa do srj Heiio Cara- 
ni, Leonor Romani,

Dia 2/6 Leogildo Laurindo Cone
glian, sr. Zeferino Ribeiro Sobri
nho, residente em A* Guedes; 
Geraldo Santana.

Día 4/6 sta Neuza Giacomini 
sr. Vicente Moretto, sr. Antonio 
Falasca, jovem Jose Alexandre 
Vieira, jovem Ademir Simioni. 
sra. Mercedes Romani, esposa 
do sr. Alduino Romani, residen
te em jandaia do Sul, Parana,

Aao XXIX Lençóis Pta. 29 de Maio de 1966 N.o 1457

CHUTE NA CANELA
Por Rimedem

Continuam aumentando o preço do oleo, e isso vai dar cupim. Eu 
quero ver o dia em que os aumentadores precisarem de LAMPA
RINA pela alma deles!!!

---------------O ---------------
Não sei porque a Comissão Técnica demorou tantos DIAS para des
cobrir que osãopaulino era o melhor centro medio!

---------------O ---------------
Será que a eleição INDIRETA vai «INDIREITAR» alguma coisa?

--------------------O - -----------------
— Dizem que um satelitt artificial esborrachou se ao cair no 
«Parana»,
— Que pena! Deveria cair no Amarildo!

--------------- O---------------
Ma is 3 ou 4 «DIAS» e a Seleção vai melhorar mais:

--------------------O --------------------
No paia-choques de um FNM do Parana: estava escrito; Quem
manda em casa è eJa, mas quem manda nela . , . é o papai aqui!

--------------- O---------------
— A CBD ja mandou fazer os «ternos» dos jogadores para as viagens!
— Também pudera; Com os «CORTES» que haviam all, davam 
mesmo para fazer «ternos»!

--------------- O ---------------
Para resolver o problema do«HARADA> em pouco tempo, o Eder 
Jofre, 3.a feira, vai ter que baixar o «SULCADOR»!

--------------- O---------------
Os novos <CCRTES> do CBD não vão dar «PANOS» para o
«Ma n g a »?

----------- o— -------
— o  Parana quer «café» mais caro!
— Quer dizer que se o café em grão não subir, isso vai da r no 
«coco» dos paranaenses?

r.u.:CflnnL4 voltarir
5 L 7

com

Estando em contactos com o 
sr. Ricardo Costa, um dos ne.s- 
ponsaveis pelos assunti^s de ca
ptação de imagens de TV- nes
ta cidade, por ele fomos infor
mados que atualmente, a ima
gem da T V . Tupi - Canal 4, não 
está sendo recebida em nossa ci
dade, em virtude de; na cidade 
de Torrinha, terem mudado de 
posição, o aparelho que jogava 
imagens desse canal para nossa 
região. Por outro lado, o sr. Ri
cardo Costa acrescentou, que 
está no.s planos dos responsáveis 
q/ cuidam dos sinais de T V . n, 
cidade, efetuar uma promoção 
urgente, para restabelecer os 
sinais do canal 4, e ao mes
mo tempo, batalhar para que jun
to com o mesmo canal 4, chc' 
guem até Lençóis, as imagens 
des canais 3 e 7 alem de apri
morar mais a captação do ca" 
nal 9. Oxalá isso aconteça o mais 
breve possivel, morraente agora 
c[ue se sabe que assistiremos 
aos «tapes» dos jogos da seleção 
brasileira, graças á valiosa coopa- 
ração do Dr. Adhcmar de Barros 
CUJO Governo prometeu pagar 
as vultosas somas exigidas para 
exibição de «tapes».

Pôsto Esso **S. Cristóvão”
Cada vez melhoi

Apresenta agora o trocador de óleo acionado
por ar comprimido

/lâõ elevadores hidráulicos ou valetas para iubrificaçõo

É Instantâneo
Rua 15 de Novembro 782, Fone 23 — Lençóis Pulist


