
S a íra ' 6 6  com eça; pro
Está marcada para a metade 

da semana que hoje se inicia, o 
começo da saíra canavieira no 
município, na parte que se refe
re ao fabrico do açúcar;

Semanas atrás, esta folha a- 
nunciava que a maioria de nos
sos ranavipiros. tinha pela frente 
um grande problema, que residia 
na falca de condução para o 
transporte do produto aos centros 
m 'edores, já que muitos dos 
plantadores de cana. venderam 
seus veiculos para solvercm seus 
deb'tos.

' gora. os mesmos pianfadores, 
às vesperas do inicio de neva 
safra canaviera, vêm seus pro' 
blema* duplicados:- Não pos
suem financiamento ou meios 
para pagar o corte de cana e 
aquisição de combustíveis (isso 
os que passuem veiculos), para o 
tran.sporte d ' produto cortado 
às u iaas, as quais em épocas ante 
riores, a tudo financiava.

está outro «quebra cabeça» 
para os já desanimados plantado
res de cana do municipio. que 
vêm-se às volta< com grandes 
problemas ainda no periodo pré- 
safra.

Em nossa redação
Em companhia do Cr. Nicanor 

Pereira de Godoy, ontem; deu- 
nos o prazer de sua visita, o De
putado, Dr, Roberto Gebara,

PessOa ligada aO atual Gover
nador do Estado, o ilustre visi
tante veio nesta cidade, manten
do-se em contacto com o s t . pre
feito e elementos de destaque da 
nossa política, como também co
nhecer o anda nento das obras 
iniciadas durante o governo pas
sado.

bleinas

Redação e Oficina: - f ûa IqndCi* AnSelmo n.o 
Fundado em 6 2-1938 —

DIRETOR: Alexandre f'hitto

39 — Telefone 37 — caixa Postal 22
Registrado no D. 1. P. Decreto 2:322 de 2G-6 i94(*

- _________ REDATOR CHEFE: dr, Herm inio jacon
ANO X X IX S,P , Lençóis ^̂ aulista 12 dc Junho de 1966 BRASIL N.I459

COOP, DOS PLflOTflÜORES DE TídOn DR ZORR DE LERÇOIS PTR. 
Rssrmbléia Beral Extraoràinória 

PRIM EIRA E SEGCI^DA CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores associados que preencham os requisitos es

tatutários, convidados a comparecer no proximo dia dezenove (l9) 
de junho às sete (7) horas na sede do Ubirama Tenis Club. Rua 15 
de Novembro 787, oòedecidas as disposições doi artigos 7, § l. *̂,
20.o, letra «a .̂ 21,o, letra «f», 29.0,30:° 3l, 32, dos estatutos lociais 
para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte;

ORDEM  DO DIA
a) deliberar e aprovar reiatorío dos Auditores contratados para le
vantamentos contábeis;
b) deliberar e aprovar aobre o aumento dc Capital;
c) deliberar e aprovar sobre a admissão dc novos socios;
d) deliberar c aprovar sobre a entrega de canas aa presente safra, 
pela Cooparativa. de acordo com o artigo 17, da lei 4.870.

A assembléia funcíCnará em primeira convocação com a presença 
de metade c mais uns dos associados e se esse numero não for alçan
do, duas horas apos, com quer numero.

Lençóis Paulista, 11 de junho de 1.966 
. Dr. Lucio Lucio Paccola

Interventor

Banco do Estado de
•í

I âo Paulo S/A.

A g en cia  de L en çóis P t a .

Posição ern 31/12/1965 
(Em cumprimento ao disposto 
HO § 2,0, artigo 29 da Lei n o 

4,595/64).

DEPÓSITOS (A vista e a prazo) 
Cr$ 575.933.678 

APLlCAÇAO ("Empréstimos e 
Descontos) Cr$ 706.626.728

Veflha ver
o  novo FO R D  F - 100 com tração totei nas 4 rodas

fàz coisãs que ninguém faz

CARANI Lençóis rauusta

S E R R A L V O  continua 
vendendo Televisores Semp 

agora em melhores condições



^Diário de São Paulo^
O mais completo matulino pnulista

Negócios e televisão tem urr objetivo nn OiáM^ São Paulo. 
O Pregão i.nobiliáiio e “Sete Dias na Tv” levam ésse objetivç 
até você.
Faça a sua assinatura e receba aos dort ingos eí us duas revis
tas.

Preço
2 ‘Í.O O OAssinatuia sr.ua) O S

” sem. Cr$ 12000
Agente em Lençóis F̂ ta, MAURO ^ROTTI

Vila Marimbondo Rua Duque de Caxias, n.o 3Q

SSSBEBMííMããiii*

€  %cnfor/o Cécnico {Jonfobi!
t t CEZARüTTF^

Raa Ce Joaquim A. Martis* n.* — Pone 116 — Lençóia Faui.>M
C««(abli(iade em geral, escritas, aberturas, eacerramcatov, 

coBcratos distrates e tudo coacarnente ao rame.
SupervisSo e DireçSo do Proprietário 

JARY CEZAROTTl

Intimação de Sentença Condenatória imposta 

ao Reu Euclides da Silva, com o prazo de

sessenra 'òO) dias i

o  Doutor >rnaldo Hecht. Ju z de Direito de«ta c!da- 
dade r Comarca de Lençóis Pauli&ta, Estado de S. 
Pauio, etc.

FAZ ' . d tU cL iD E S  DA oIlv^̂a, brasileiro, solteiro, n.o-
torista. oaiu'^1 de Areiópoiir dêste Estad -, coni 32 anos de j  de. 
filho dp lieM -jito Pedro.-o ede Maria uedira. o qual se ea.(.;i ra 
em luga. in erte e não .-.abido que. a açã pu curso legular e encer
ramento c( ... . entença proferida em dat? de i5 de maio de 1966, pele 
MM. iu' 2  Dr. •--naldo Hecht, que condenou a cumpiir a pena de dois 
mêses de d^renção com > incur.so no a f >29 § 6  o do C P., bem 
cc)m:> obiig ção de pagaras custas do piocesso e a taxa penien- 
ciária de > '$ 100, tendo sido pela sentença referida concedido o 
benefício condicional da pena (Sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos 
com a audiência admonitória dr.íignada para o dia 19de vetembrode 
.966, à*. 13 00 horas. E, con tando dos autos que u réu encontra- 
se em lugar Incerto e não sabido, mandou expedir o presente edital 
pelo qual fica o réu BilCLIDF.S DA SILV.A, intimado da aludida 
sentença pelo prazo de 60 dias, correndo apó« o decurso dêsse prazo 
o de 5 (cinc ) dias, para a apelação, bem como da audiência admo
nitória supra designado; CUMPRA-SE I eaçói*  ̂ Paulista. 2 de junho 
de 1966, Eu, (a) Ernesto Cordeiro, Escrivão, subscreví.

O Juiz de Direito - (a) Arnaldo Hecbt

Cassação
Adhemar

de

Vòce já notou 
que as pessoas

o  povo lençoense, tendo co
nhecimento da Cassação doa di
reitos políticos de Adhemar. n ic  
alterou o seuritimo de trabalho, 
■bsteado-se; mesmo, de comentar 
o fato como grande acontecimen
to.

Tudo decorreu aormalmente. 
entretanto, o lençoense não deixou 
de estar em contato cem toda as 
vias comunicações, para ficar in
tegrado de tudo o que vinha se 
ae.sinrolando no cenário da poli- 
ca nacional.

as que leem

0 ESTADO DE S.FAUU)
Caranla vocé tambe<m **» .exasapiar tf" O EííTAOO M  ^ PAl/LO> 

fazendo uma as?i«a*N«Ni ao« nosso agente naata ei^de:
ASSUNTA MARIA AIELLO

AV. NOVE DE JULHO, 314
LENÇÓIS PAULISTA

j/iciQtnte
riLtcmcbilistico

Na tarde de 3.a feira ultima, 
o sr. Armando Paccola, quando 
se dirigia par» esta cdade. che
gando às mediações do Bairro 
Fartura, teve o seu woJks capo
tado.

Felismente, não obstante ter 
sido recolhido ao hospital, o es- 
tado do sr. Armando Paccola não 
inspira cuidado,

O leu wolki ficou cm petição 
de miséria;

Hoje:

])uartina

c y ‘S .



Não acredita? Mas, é a pura verdade! Com estas facNidades 
vocè leva para casa um belíssimo refrigerador com 
todas as características de alta qualidade, ,
bom gósto e 270 litros de capacidade.

Móveis Guido
Sençóis Paulista

CHAMPION
*9.5 pés cúbicos
♦Possante compressor, fabricado sob licença 

da Tecumseh Producl* Co. (U.S.A.)

I

■r.

í



- À' venda na .

CASA DE MOVEIS

MORETTO

Nas me'iHas. 
68 X 1,83 e 
78 X 1,83

Muito coníortavel! Molejo "Fabnc Link e icoi- 
ctioa-do super ac'ol F..ciiima de guarda-1 Basta 
dobra 1; se ■ ti :r o ccichãol Fech-da tem 21 cm, 
de laryur I Fa„ i d - transport:): 1 Equípad í com pe
quena- u is n p de S‘ r iranspcrtada fàcilmen- 
tel Cdbe também no p -t̂ í-m -Ias -eum auton.ovell

/'referida peles que sabem
escolher

Run 15 de novembro 798. Fone 1C6 ,

B O A  M U S I C A
alegratt na musica de uma terra abençoada do sol
alegrate ea beleza dc um povo que ama as coisas 

vivas
alegrate na riqueza cálida dos vinhedos banhados de

sói
alegrate com a boa musica comprando seus discos 

de maiór sucessos na Agencia Centenário de Aa 
tonio' Augusto Corrêa , , ; , j

A Discoteca Caçula da Cidade
Rua 15 dc Novembro 682 Fone 15

! 'r. João Paccola Primo

Médico — Operador — Farteiro 
Do Drpartamento da criança

Carteira do Conselho Regional de Medicina n.® 7021 
Leaçdis Paulista — Caixa Postal, 38 —

Srs. lavradores
Necessitando de Elementos bimples para sua lavoura tais como; 

Sulfato de amônio 
Cloreto dc Potássio

Superfosfato

tiscorias de tomas
Procure o agente nesta cidade Sr '

JARY CEZAkOTI

L)r. Luiz Gonzaga Pinto Moreira
CRHMESP 7.976

Clinica dc Crianças c Adultos
— PARTOS

RUA ANITA GARIBALDI. 35 - Lençóis Paulista

UChtlbtaS

Produtos da

Hugo rmnes do Brasil Ltda.

Jlgente de Jeguios
' da i JJmerica

Ü r .  k t i u  11 lo  L c i ib  L u n i ir .a t t i

CIRURGIÃO Dc,.\TlbTA
4tendC'Sa com hora marcada

3.a, 5,a. e ,^àbados durante o dia 
Consultas __ 2.a. 4.8 e o b  ̂ noite

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

■— cidentes Trabalho ——
» » * Pessôas
> » > Veículos
> » » li cendio

H É L l t 3 P  C C Ü L e
Rus 13 de Maio i2Q — - FiinelYl — Lnc óis Pauista

Dr. Lidio Luiz Bosi
-  CIRURGIÃO D E N T IST  -  

RIO X ,

AtendC'Se com hora marcada < > . ^
CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim Gabriel, n.o 298
RRSIDÊNCl Fone 82 ------ Lençóis Paulista

rz COM

ADUBANDO DA

J^epresentante autorizado 
neste município

Sr. A l do Trecentí
Rua .7 dc setembro n. 464 - Fone 54

LENÇÓIS PAULISTA

Dr. Arítonio T edésco

M É D I C O  -

CLINICA GERAL — OPERAÇÕES — PARTOS
Rua Floriano Paíxoto, 245 — Lençóis Panlista Fone 61

i



B A T E N D O  C A I X A
PA RBCB M ESM O, que a captação de mais canais de T V  em 

aossa'cidade, vai acontecer. Bravos. Segundo noticiam, assim traba
lha para essa conquista, à Associação Protetora d* Serviços de T V , 
desta cidade.f Aguardemos, então.

ISSO  é bôa nova, para quem possui aparelhos de TV.^Porque do 
modo como vão os coisas,"onde^um sócanalj é^caprado e|“oJha là”, 
■BOjdá não !

VERD A D EIRO  (óco"de .desocupados e "roleiros” a Rua Floria- 
■e.'’esquina com a Av. 25 de Janeiro. E nio pára ai o caso. Ali há 
sempre desconhecidos perambulaado, além do local ser dotado de 
mal cheiro insuporrável, Eis ai uma tarefínha para a Policia e para 
|i Higiene.

PLANTAO das Farmácias sái mesmo c quem assim anuncia é a 
Câmara. Ótimo, não é ? Ea Câmara respeitou a lei antiga. Quer 
dizer:— A lei existia. Só que não cumpriam. E quem não ^cumprir 
agora vai pagar multa. Certo. Ccrtíssimo.f]

i n c r í v e l . mas cora e frle*'c ainda^há pernilongos !

G EN TE de Borebi, relama o mal estado de suas ruas, e da^Btrada 
de rodagem que liga a sede ao Dírtrito. Olhem, aqui vai uma obser
vação. O sr. Prefeito nio é o culpado de tudo, pois a Prefeitura c 
as sub-prefcituras tem fiscais que “auxiliam” o chefe do Executivo. 
Eafim . ; .

ADHEMARfcassado. Registre■• ê, Porém, é espantosó, per aí em 
fora, verificar o grande número de amigos de "ultima hora” de Lau
do. Êste tem ^6 anos, e muitos o conhecera há 56. Registremos 
isso, também. R por fim. dizem que Adhemar foi cassado, porque 
"compram”. E os que se “venderam” ?

PHNSAMBNTC DE H OlE;V‘Iamwis a !cólera soube defender 
com vantagem” (Shakespeare).

Câmara Fóco
A Câmara Municipal de F.ençóis Paulista esteve reunida na última 

2.a feira, onde diversos assuntos foram debatidos, catre élei os se
guintes:—

1) Foi aprovada uma suplèmentação de verba, no valor de 5 milhões 
de cruzeiros (em números redondos), importância essa para a muni
cipalidade fazer face a gastos necessários.

2) Foi aprovado o aumento ao funcionalismo municipal, na base 
vpriável de 40?a 50%, a partir de junh», onde^;ínclusiv*'., muitos 
funcionários passarão a receber o salário mínimo.

3) Com relação ao plantáo das farmácias locais, foi mantida a 
antiga lei, que na verdade já determinava anteriormente o sistema 
do plantão. Agora, para que aquela lei antiga .seja  cumprida inte- 
gràlmente, foi apenas estabelecida pela Câmara, pena de multa, ca
so não seja, a mencionada lei, cumprida. Taf fato terá restabeleci
mento. assim que fôrfpublicada outra vez a lei, onde constará o 
"quaatum” da multa.

Biblioteca Municipal 
Orígenes Lessa'

Agradecemos] aos^stguiates doadores de Livres t  Publicações cm
Geral.

1) Orígenes Les.sa; 2) Rotary Club de Lençóis Paulísia; 3) Edite#

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

Brfvcmente em Lençóis Pta. será montadi 

uma sessão completa para consertos de

Geladeiras

A. sua disposição para instalações de 
agua a domicilio

Artigos do ramo

Conheça-os aostos]preços para verificar as vealagcM
que Iht oferece

Rua Ignació Anselmo 223 fone 40

F armácia-

São José
A farmácia báo Jose atende a noite e a

domicilio
Colossal estoque de mercadorias do Ramo

FARM AQA SAO JOSÉ — a drogaria de Lençóis Paulista

ra Marques £> Sartory Ltda.; 4) Fundação Getúlio Vargas; 5) Insti
tuto Nacional do Livro; 6) Herminio Lumiaatti; 7) Fernando China- 
glia Distribuidora S/A.; 8) Idort; 9) Revista Esso: 10) Revista Pe
tróleo; 11) Dr. Renato Guimarães Junior: 12) Biblioteca da União 
Cultural Brasil-Estados Unidos; 13) Liaelde Won Ancken, 14) Ins
tituto Brasileiro de Geografia.

OBS: Da aeôrdocom o artigo 24.o do Regulamento da Biblioteca 
Municipal, c mandato do seu piimeiso Conselho Administrativo ex* 
pirou 8 17 do março próximo passado,

Nôvo Conselho deverá ser nomeado pelo exmo, sr. Prefeito Muni* 
cipal, eu, como prevê o regulamento, e mesmo Conselho nnterios 
poderá ser redesignado.

Therezinha Igoez Carrit Seuzn — (Bibliotecária)

Hoje no Estádio Municipal Archangelo Brega 
C A . Lençoense x__Uusrtina P .C .



E S P  O R T E S
-Rtmtdem APRESENTA-

CHUTE NA CANELA
3.Ü divisão começou C OAL. perdeu de 3 â 1. o $r. i.audo Natel, que m̂sceu em quebra POTES (S* Manvel),

hoje é governador. Também pudera. Ele nunca disse que nSo iii  ̂
O «ONZE> DO GLORIOSO TEVE RAÇA EM BARIRI BEBEK uessa AGUA!

Iniciou-se no ultimo domingo, o Campeonato da 3.a divislo dc 
Profissionais, onde. oC. A. Lençoense participa, nSo medindo sa
crifícios, conforme comentamos domingo. Os companheiros de Cie- 
mente, rumaram no ultimo domingo para Bariri, afim dc enfrentar 
a 3 2. Resegue, conhecido atualmen
te, como o esquadrSo mais caro do cer 
tame. E o glorioso nSo foi mal. Pelo 
coMtrarir), scun hõmens, desde Roma
no áté Geraldo tiveram ou demons
traram uma garra, um espirito de luta 
grandioso, revelando autentico amor à 
camiseta alvi negra do C, A. L. E  o 
Resegue, (e isso falamos com isençSo 
de animo), teve momentoa difíceis 
pela frente, ao enfrentar a garra dos 
companheiros de Dirceu. e s6 veto 
marcar seu 1.o tento, graças à cola
boração do arbitro da FPF e seus 
banderinhas, que permitiram que o 
ponta adversai io cruzasse a bola 
quando esta havia saido alein de 1 me
tro da linha de fundo, onde a defesa 
parou. Mais tarde nossos adversários 
marcariam mais 2 tantos, enquanto 
Walter marcaria de pênalti, o ponto 
da honra para o CAL, perfazendo o 
resultado final de 3 a 1 pró Resegue.
Hoje. em sequencia à 2.a rodada do 
certame, pela <terceirona> o CAL en
frenta em nosia cidade, a equipe do 
Duartina F. T. Que os esportistas cora 
pareçam em massa hoje. para incen
tivar o glorio.'0 e sua diretoria, que 
repetimos mais uma vez, precisam do 
apoio de todos, pai a uma giande vi- 
toria. e para compensar os esforços 
despendid is até aqui, pela mesma e 
pelos craques,
EQUIPE: O CAL. jôgou com: Romano, Paféti, Biral, Tuta e 
mente, Dirceu e Gebara, Rato Edilio, Walter e Geraldo.

HOJE: C. A. Lençoeuse x Duartina F. C. Não percam.

BIRRL: • Uigoroso zagueiro 
central

Cle-

' ' nnthians é mesmo azsrddo Justo domingo, dia do festia 
da chegada, acontece aquele n> gocio; Será que eia para fazer esque 
cer o fdtu do «devassadoi da ;talia>?

Voces não acham que o jogo do TOSTÃO é muito MlUDO?

— No 1.0 dia de governo e o  sr. Natel já começa com NOMEA
ÇÕES!
— Mas como?
—> Ora. Nemcóu seus secretários de Estado!!

Na traseira de um caminhão da caracú parado defronte o Bar do 
Chop estava escrito; - < Mulher feia e frete barato nÍo carrego».

— Vqce acha queoTO STÀ O  vai à Londres ?
— NÃO. Acho que irá sô quando passar à CRUZEIRO FORTE

Pobre, por causa do preço, só ceme frango, qnande nSo tem 
mais dinheiro para comprar o milho.

Antes do Adhentár entrar no «MANDRA BRASA», <Mindaram 
brasa« nele!

Em recife, eom as ultimas chuvas que s io  fortes, fude continni 
«enchendo»

(SP '  Urgente). O sr. Wadih Helú. presidente do Corínthians, 
estaria trabalhando para qu o Campeonato de 66 tenha • seguiste 
nome: «Campeonato Paulista cidade de Turin»,

Lonservem a cidade limpa

Instituto Nacional do Desenvolvimento

A s //rario - IN D A "
Prorrogado o prazo para o agricultor liquidar seu débito com o *1NDA*

o  Governo Federal,por portaria coajunta doa 
Ministros da Agricultura e Fazenda, atendendo 
A expoaifão do Fresidente de Instituto Nacional 
do Desenvolvimento Agrário, deliberou prorrogar 
e  prazo de vigência do Art. 13, da Lei n.o 4 862; 
do 29 de novembro de lf65 , até o dia 30 dc 
fjunho do corrente ano.

A referida portaria que tem o n.o 140, diz tex- 
tualnente; "Autorizar o recebimento até s dia 30 
'dc Junho de 1966. sem qnaisquer outras penali- 

ades, inclusive ^ovas multas de móra, das im- 
I ortancias devidas ao Instituto Nacional do Dc- 
í envolvimento Agrário (INDA), que devem ser 
r colh dos nos exato* termos do art, *.3 da Lei 
m.o 4.862, de 29 de novembro de 1965’’.

O  debito doa lavradores rcíere'ae ao ano recólhi 
mento de taxas fiscais pelo cx-.Servifo Social

Rural e ex-Superioteadencia dn R«lc»nsa Agrá« 
ria - SSR « SUPRA no quo mencioaa o art. 
1 3 - ‘‘O contribuinte que; até o dia 31 dc Janeiro 
de 1q66. (prorrogade até 30 dc junho) efetuar, dc 
uma so vez, o paganicate do débito fiacal que dc 
veria ter sido liquidado antes dc 17 de julho de 
1964. gozará dc redução dc 50% (cinquenta por 
cento) da importância das multas devidas, bem 
como ficari dispensado da correção monetária, 
do valor do débito, desde n sua constituição até 
a respectiva liquidação”.

O pagamento deve ser efetuado nas agencias 
do Banco do Brasil ou nas Celctoxias Federais c 
Estaduais, à conta do INDA mencionando ser 
^ara n liquidação do debito fiscal referido acima,

Procurar n Cóletorta Federnl:|

J-üleairisnio
SR. LÁZARO LEME DE 

OLIVEIRA

No dia 5 do corrente, faleceu, 
nest  ̂ cidade; o sr. Lazaro Leme 
de (4iveira.

O extinto contava 87 anos dc 
idade, era antigo morador de Ma- 
catuba, onde deixa numerese 
parentesco,

O seu scpultamente deu-tt 
na Necrópole daquela cidade, 
saindo o feretro de Lençóis Pau
lista, às 16 horas, da Avenida 
Ubirama 545,

Leiam c Assinem

O ECO

A N U N C IEM  NESTA fO LH A



ELET R O M O D E L O
Minetto, Pereira C h .

AV. 25 DE lANElRO, 258. — FONE 165

Espeehlistas em reenrolamento de Mo 
tores, Transformadores Geradores

Atenção Proprietários de Veículos
Z------ i---- ------------------: -------------------—

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

Instalações em Alia e Baixa T e n s ã o ---------

Anies de qualquer negocio, consultem 
nossos preços, sem compromisso

EIctro Técnica Lençóis

Miguel Costa & Cia»
í{ua Í3 ae Jiovewbrc ^53

Farmácia Coração de Jesus

D E

Décio '''u m p a n a ri  L td a .

r one —  10
RUA 15 DE NOVEMBRO 675 LENÇÓIS PAULISTA 

Oia • Moito á  norviço do buu  Saude

Banco Indústria e Comércio de Santa

Catarina S/A

MATRIZ -  ITAJAI (SQ. -  FUNDAD© EM If3§ 

CAPITAL E RESERVAS — CR. 10.554.544.2S4

105 Departimentos instalados nos Estados de SSc Paule 

Santa Catarina. Faraná, Fie de Janeiro. Suanabarx e !3hlríte

federal

Agenaía em Lençóis Paulista —. Fua l i d e  Novamiire. 84B 

C^REDIO PRÓPRIO) Fone 14

.jjfFij iiiaB

Deixem que digam, que pensem, que falem 

É a Cooperativa a mais popular.

Lá eu compro todo dia...

Boas mercadorias... Frá minha família

Seja vece lambem, associado dt Cooperativa de Consumo de 

Lençóie Paulista asufruíado de suas rocie veaiafeas

Televisores, maquinas de lavar, re
frigeradores, maquinas dé costura, 
fogões c completo sortimento de 

materiais elétricos.

fone S8 Sençóis ptu.
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í azem anos

Dir»t6r

Alexsadrs Chitte c Redator— Cheia

Herminio Jacon

Aao X X IX Lençóis Fta Í2 de Junho de i966

HOJE J^esfa de S< n̂to
Sr. Huga Canova, residenta 

cm Sio  Paule, sra. Lídia M. Graa ^  m 4-q  m Í q  
ai, aspeia do sr; VirgíMa Grandi.

Dia 13 jovem Elizio Capoaai» 
sra. Aaita Çiccoae Lazzaii, sr; 
Aatoaio Tomazzi, sra; Alice Ro- 
maai Ribeiro.

Dia 16 sra Terezinha Romani 
Capeiari. sr. Manoel Cimé, Lidio 
Tomazzi. profa. Dilka Terezinha 
Oiovaeetti.

Dia 17 sn Onelío Fernando 
Frezza, sr. Mario Paschoalini:

Dia 18 sr. Oswaldo Ciecone 
sta. Ana Maria Ramirez.

Acha.se em pleno andamento 
a Festa de S. Antonio, no bairro 
Corvo Branco,

Sexta e ontem, e movimente 
de povo; no Bairro Corvo Bran
co, vem demonstrando que. co
mo sempre, a renda da festa se 
rá muito grande.

Baile
Caipira

Como já noticiamos, no dia 25, 
no UTC haverá Tradicional Bai
le Caipira; nao faltando a afa
mada Quadrilha que será marca
da por Lourival P. Andrade.

O BIG 7 abrilhantará a festa.

Patrimônio no 
Município:
Jardim ptcnalto
A nossà reportagem q/ esteve em 
contacto com o sr. Otávio Ten- 
dolo, pessoa de altos negocios 
e quc ja residiu entre nós, por lar 
go espaço de tempo, fõi informa 
da por aquele senhor, quc Len
çóis Paulista, possivelmente, te
rá um patrimônio no seu muni 
cípio.

Nas imediações da Estaçie 
V . Rocha, e sr. Otávio Tendole 
loteou 20 alqueires de terreno 
de sua propriedade, cuja veada 
vem BC processando com grande 
exito.

Informou ainda e sr. Otavfe 
Tendolo quc já fez doação de 
uma grande arta de terreno, 
à Paróquia, para a construção da 
Igreja: <̂’xalá que a íaiciafVa o- 
btenha o exjto esperado.

N.o 1459

R ápidas
•6 sportivas

Alem de Clemente c Dirceu, que 
ingressaram n a s  fileiras do 
CAL, o glorioso acaba de acer' 
tar o ingresso de Antigas, la
teral esquerdo que atuava na 
A, A. Barra Grande;

Equipe provável de CAL, pa
ra o prelio de hoje contra o Du- 
artina F, C; - Romano, Clemente 
fiiral e Antigas. Dirceu e Tuta 
Rato Edilíe, Walter, Gcbara e 
Geraldo (Orlando).

HOJE-
Pela 3.a divisão

C . A. L.
D u ariin o

Pôsto Esso **S. Cristóvão
Cada vêz melhor

Apresenta agora o trocador de oleo acionado
por ar cnmprimido

Z/lSo utiliza elevadores hidráulicos eu valetas para lubrificação
r

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


