
Nosso C ntinho: R EU N IÃ O :
Conversa com os

Importante reunião sôbre a cana. a realizada domingo último no U.T.C. 
Presença quase total de forneceiore* ou canavieiros. Muitos discursos 
exposições de motivos. Será que depois do palavrório todo, o negócio 
vai melhorar??? Ninguém perde por esperar, não ?

presos Farmácia de Plantão:
PADRE BALDINI ______________________________

— FARMASILIA — das 8 ás 20 hs.

“Nés precisamos nials aa 
religião do que os outros".

Coisa triste, mas verdadeira, 
muitos se empanturraram de re
ligião, de igreja, de boas con
versas, ou. trocado em miúdos, 
muitos são ótimos pagãos edu
cados, cem nome de católicos.
— Jesus mesmo disse. "Os doen
tes tem necessidades de médico 
e não os que tem saude".
— Éporisso que os enfermos, 
os pobres sentem mais a neces
sidade da religião, de Deus. Ho
mens marcados pelo safrimento, 
tem fome de Deus, tem fome de 
Jesus. Na prolongada solidão das 
celas, com o» companheiros de 
uma vida rica em toda sorte de 
privações, os presos querem viver 
a religião. Jovem preso; Esta pa
gina de hoje. é para você e seus 
companheiros,

Um dia Jesus viu que o povo 
estava com fome, muita fome. 
Não havia alimento. Jesus teve 
pena daquelas quatro mil pessoas! 
Multiplicou o pão e deu de comer 
àquela multidão que o seguia há 
vàrioa díns!

Meu amigo, Deus está bem ptr- 
to de você. No seu sofrimento, no 
seu coração, na sua vida. É nele

Redação e Oficina: - F?ua Iqaacio AnScImo n.o i39 — Telefone 37 — caixa Postal 22
Fundado em 6-2-1938 — Registrado no D. 1. P. Decreto 2.322 de 20-6-1940

DIRETOR: Alexandre Chitto ____________________REDATOR CH EFE: dr. Herminio Jacon

ANO X X IX  I S. P, I Lençóis ^aulista 26 de Juaho de 1966 BRASIL 1461

que nós respiramos e que nós 
vivemos. Ê só notar, reparar e 
encontramos a Deus. Na missa; 
você o recebeu em seu coração. 
É o mesmo Jesus que deu pão 
para todo povo. Nele, você en
contra a libertação verdadeira, a 
paz que so Ele pode dar. Com 
Ele, você encontra a união com 
todos os homens, Na cadeia, c 
unido a muitos outros, que você 
não conhece,
— Eu também esperava encon
trar na cadeia o João, o Salustla- 
no, a Maivina. Pois eu refleti e

encotrei Jesus mesmo, mais facil 
do que esperava; <Eu estive na 
prisão c recebí sua visita - entra 
comigo na casa de meu Pai», é 
a palavra dícisiva de Jesus, que 
pode transformar a sua, a minha 
vida; a vida de muitos homens.

Bssistahojeà noite, a festa ne 
Tolrgío

Barraca do Churrasco

A renda da Barraca do Chur

rasco, no Corvo Branco foi a sc“ 

guinte:

Renda Bruta 1:285.625

Desp. 658;810

Renda liq. 626.815

Venha ver
O  novo FO RD F-100 com tração total nas 4 rodas

faz coitas que ninguém fa:

CARANI Fones 91 e 118 
Lençóis Paulista

S E R R A L V O  continua 

vendendo Televisores Semp 

agora em melhores condições



* Diário de São Paulo
O mais completo matulino paulista

Negócios e televisão tem um objetivo no Diária cie ~'ão Paulo. 
O Pregão Imobiliário e "Sete Dias na TV” levam êsse objetivo 
até você,
Faça a sua assinatura e receba aos domingos es.^as duas revis
tas.

Preço
Assinatura anual Cr$ 24.000  

” sem . Cr$ 1 2 0 0 0  
A gen te em  Lençóis Pta. MAURO LROTTI

/il \ Marimbondo — Rua Duque de axias, n.o 30_____

CEZAROTTI
Ru» Ce Jo&q<iini A. Marticij a.<* 701 — Pone 116 — Lençóis Fauixt»
Ceatablíctade em gerai, escritas, aberturas, encerramentos, 

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

JARY CEZAROTTI

€álfal J i . Q  if-\66

0  EXATOR FEDERAL em Lençóis Paulista, tendo era vista c 
disposto no Reguía'.i)pnto ap’ovado pelo Decreto n.o 57.307, de 
23 novembro de i9õ5, torna publico que o prazo de 60 (sessentij 
dias. Dievisto ii j  art go 3] do citado Regulamento, para inscrição 
no Cadastro Geral de contribuintes terá inicio em l.od e  julho de
1 966.

A.S pessiíãr-jurídicas constituídas opós a abeitura do prazo acima 
refeiido somente poderão iniciar suas atividades, depois de 
inscritas n Cadastro Geral de Contribuintes;

Exatoria Federal em Lençóis Paulista, em 7 de Junho de 1966
(Ruth Schmitt Corrêa Cardiere) 

Exator Chefe

€ %critorio Uêcrjico {Jcntabil Reclamação
Moradores adjacentes à Estação Sorocabana, estiveram em nossa 

redação, reclamando que a fumaça de enxofre queimado no pateo, 
invade residências entoxicando os seus moradores.
-Afirmam eles que as usinas recebem enxofre para a decantação do 

açúcar e como sóe sempre ha resíduos os quais, ao invés de se
rem recolhidos, são fjueimadós e o ar viciado invade as residencías 
dos reclamantes, prejudicando-lhes a saude, principalmente das 
crianças.

Reclamação justa e que requer imediatas providencias.

Você já notoiu 
que as pessoas

mais bem 
informadas 

s'
as que leem

0 ESTADO DES.PAULO
Garanta você também seu exemplar d’ O E.STADO DE S. PAULO 

fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade:
ASSUNTA MARIA AIELLO

AV. NOVE DE JULHO, 314 
LENÇÓIS PAULISTA

Ju rí:
absolvição 
não foi 
unânime

O léu José Henrique Moreira 
julgado na ultima segunda feira 
pelo Tribunal do Juri lof:al. foi 
absolvido por 5 votos a 2. C o
mo se ve, o réu não foi absol
vido unanimente, fato que obri- 
guii i. mesmo, a aguardar delido 
o p azo de 5 dias,que tem o dr. 
Htomotor para apelar da deci
são, fato alias que estava bem 
propenso a ocorrer, até encerrar
mos esta edição. Defendeu o reu 
a dra. Maria Izabel Jacon e a a- 
cusação, a cargo do dr, Clovis 
D’Ae. Almeida, de Agudos,

Páscoa Forense

Será realizada hoje, nesta ci
dade, na Igreja Matriz, local, às 
9 horas, a Pascoa da Familia Fo
rense,

Assinem, propaguem 
e anunciem nesta 

folha



Mâo acredita? Mas, é a pura verdade! Com estas facilidades 
você leva para casa um belíssimo refrigerador com 
todas as características de alta qualidade, 
boiti gôsto e 270 litros de capacidade.

Móveis Guido
Sençóis paulista

CHAMPION 
* 9,5 pés cCiblcos
•Possante compressor, fabricado eob ílcança 

da Tetumseh Products Co.

e
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Kl -.'IVas muoiuas. 
68 X 1.88 e 
78 X 1,88

R i S I R ¥ A i E liílH
Muito confortável! M >1 jo-"rabííc Lirik e acol- 
ctioaio super acK ! F (.ünna de guardar I Basta 
dohrá h  seur ti ur o cclcnàol Fechada tem 21 cm, 
de largur ! Fac I d - transportar! Equipada com pe- 
quen.:í rddanjs.  pude ser transportada fàcilmen- 
tsl Cabe também no porta-malas Je uin automovell

■X

A  varida na

CASA DE MOVEIS 

MORETTO
Preferida pelos que sabem

escolher

Rua 15 de novembro 798, Fone 106

alegrata na musica de uma terra abençoada do sol
alegrate na beleza de um povo que ama as coisas 

vivas
alegrate na riqueaa cálida dos vinhedos banhados de

sói
alegrate com a boa musica comprando seus^ discos 

de maiór sucessos na Agencia Centenário de An 
tonío Augusto Corrêa

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

Produtos da
lARY CEZARQTI

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

yigente de Seguros
da Sul yim erica

cídentes Trabalho
> > > Pessôas
> » > Veículo 

» » > Incêndios
-----------  H É L I O  P A C C O L A  -----------

Rua 13 de Maio 429 — Fone 178 — Lençóis Pauista

P r. João Paccola Primo

Médico — Operador — Parteiro 
Do Departamento da criaqça

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

Dr. Antonio Tedesco

1—i» M É D I C O  —

CLINICA GERAL — ' o p e r a ç õ e s  — PARTOS
Rua Floriano Peixoto, 245 — Lençóis Paulista —■ Fone 61

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

Sulfato de amônio 
Cloreto de Potássio

Superfosfato

Escorias de tomas 
Procure o agente nesta cidade Sr:

Ur. Luiz Gonzaga Pinto Moreira

CRl-M ESP 7.976

Clinica de Crianças e Adultos
_  PARTOS -  

RUA ANITA GARIBALOI. 35 - Lençóis Paulista

[)enti'tas

Dr. Rfinaldo Lelis Luminatti
IRURGIAO DENTISTA

Atcnde'SC com hera marcada
3.ai 5,a. e Sábados durante o dia 

Consultas ^  2.a, 4,a e 6 ® « “o»te
Rua Inácio Anselmo 212 (Residência)

— Lençóis PaulistaFone 63

Dr. Lidio Luiz Bosi

— CIRURGIÃO DENTISTA -  
RIO X

Atende-se com hera marcada
CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim Gabriel, n.o 298 
RESIDÊNCIA Fone 82 -----  Lençóis Paulista



o  ECO

Visite a “CASA LEBlER”
E verifique a mais recente novidade da afamada marca W EIbS tais como Litro

garrafa térmica W EISS e a mais linda floreira.

Visite-nos e comprove esta verdade

A CASA LEBERívende mais porque vende novidade

•COM

ADUBANDO DÀ
/Representante autorizado

neste município

Sr. A l do Trecentc
o

Rua 7 de setembro n. 464 — Fone 54
LEN Ç Ó IS PA U LISTA

Em debate a crise 
canavieira

A crise da cana que è um fa
to que ja atingiu as culminancias 
Críticaa no setor economico so
cial e que requer pro/idcacias 
imediatas das partes responsá
reis peia solução do problema, 
movimentou, em todo o Estado, 
a classe produtora.

Domingo ultimo foi a vez da 
zona de Lençóis Paulista, reu- 
níndo-se. no U. T- C., canaviei 
tos e homens a cargo dos quais 
ts t i a incumbência de debate
rem os justos direitos do lavra
dor

A nessa rapertagem que tam*
bem’l i  esteve registrou a presen'

ça do Dr, Domingos ]osé Al- 
drovaai, Pres; da Ass. dos For
necedores de Cana de Piracica
ba e pres. da Federação doa 
Plantadores de Cana de Estado 
de São Paale; sr,Jeão Agripino 
Maia Sob, representante dos for 
necedores de Cana do Estado de 
São Paulo na Comissão Executi- 
va do I. A. A.; Dt. Azor Toledo 
de Barros, presidente do D.A.C. 
de São Paulo; Dr: Maurício

auditor
contratado da Coep. dos Planta
dores Cana da Zona dc Lençeis 
Paulista e inúmeros cannvieiros 
dc Lençóis; Macatuba, São Ma>

aucl, Pederneiras, Arciopelis e 
Agudos.

As 10 horas prccisamente, e
Dr. Luiz Luzio Paccola, interven
tor da Coop, dos Plantadores 
de Cana desta Zona. constituiu 
a mesa de trabalhos, com as pes
soas acima mencionadas c mais 
o Dr. Herminio Jacon, advoga
do da Coop., sr. Anil Coneglian 
secretario e Vigo Aagesen, pre
sidente da Associação dos For
necedores de Cana.

Feita a exposição pelo Dr. 
Lniz Lueio Paccola os motivos 
que justificassem aquela reunião, 
foram aprovadas resoluções de

capital e Isoportsncia para a clas
se.

1) - Não fazer entrega da 
cana pertencente a safra que ora 
SC inicia, sem que sejam pagos 
os fornecimentos anteriores, com 
juros desde dezembro ultimo « 
Bfvs preços oficiais fixados para 
o ano paasido;

2) - Fazer com que as entre
gas deste ano sejam feitas c fa
turadas por intermédio das coo
perativas doa produtores, median 
tc pagamento quinzenal; e

3) - Apelar para a solidarieda
de dos fornecedores não associa
dos c exorta-loa a filiação a 
entidades de classe;

E como estas rcinvidícações 
seja feito o levaniamato do velu~ 
mc decana que cada fornecedor 
tem o direito de entregar.

O Dr. Mauri
fez intcreisantc relato das van' 
tagens de os canavieiros serem 
todos cooperados e da cana ser 
entregue somente através da 
cooperativa.

O Dr. Domingos Aldrovani, 
em sua exposição, apelou para 
os canavieiros, que sc unam, dan 
do integral opoio à cooperativa 
e só assim poderão usufruir a 
sua independencia Economica 
como política se assim quiserem.

Os canavieiros presentes pron 
tificaram se dar todo apoio pos
sível ao mavimento.

^a/7e das 
fantasias

O UBIRAMA TEN lS CLU
BE, apresentará no proximo dia 
22 de julho, o BAILE DAS 
FANTASIAS.

A maior atração turística da 
Carnaval Carioca 1966, com des 
file das fantasias mais premiadas 
c participação ;cspccial do único 
prêmio d,o Centenário GLORIA 
de DOM SEBASTlAO.

Portanto, mais uma grande 
realização do Ubirama Tenia 
Club



ELETR O M O D E LO
Minetto, Pereira & Cia.

AV. 25 DE JANEIRO, 258 _  FONE 165

Especialistas em reenroJamento de Mo
tores, Transíormadores e j^Geradores

Atenção Proprietários de Veiculos

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

—----- instalações em Alta e Baixa Tensão ?———

Antes de qualquer negocio, consultem 
nossos preços, sem compromisso

Farmacia Coração de J esus

D E

Décio C elso C a m p d n a ri L td à .

F o n e — 10

RUA 15 DE NOVEM BRO 675 LENÇÓIS PAULISTA

Dia e  N oite d serviço de s u a  S au d e

Catarina S/A

MATRIZ — ITAJAI (SC) — FUNDADO EM 1935 

CAPITAL E RESERVAS — CR. 10.554;5d4.284

135 Departementos instalados nos Estados de São Peulo 

Santa v-atarína, Paraná, Rio de Janeiro, Guanabara e Distrito

Federai

Agencia em Lençóis Paulista — Rua 15 de Novembro, 843 

(PRÉDIO PRÓPRIO)

Deixem que digam, que pensem, que falem 

E a Cooperativa a mais popular.

Lá eu compro todo dia. . .

Boas mercadorias. . .  Prá minha familia

Seja voce também, associado da Ccopcrativa de Consumo dt 

Lençóia Paulista usufruindo de suas rtais vantagens



FÁ BRICA  DE M O V E IS  M O R ETTO
J  0  S ^  M  o €  Z Z o

Tudo cm madeira que voce precisa para sua casa

Liahas, Caibroi. Ripas Taboas. Foiroa 

Tafos, Batentes. Portas, janelas, Ba

laústres e Portões

Grandes vantagens em preços 

Estuda-se planos suaves de pagamentos

Avenida 9 de julho, 716 — Fones 113 2113 >— Caixa Postal, 357 — Lençóis Paulista

BAR DO ZICO
O  mais moderno em Lençóis Paulista

Elétro Técnica Lençóis

Miguel Costa & Cia.
7iuu 15 de Jíoyembro ^55

Vücê encontrará na

A lf  aí a t a r i a
Ci cc on e

de O IO V a NNINO
..lu C O N E  

a sua maquina de costura

^ ‘ S i n g e r ^ ^

com vantagens de paga
mentos e preços

Peças "Singer” legitimas, cancerto 
garantido

l e n ç ó i s  PTA.

Televisores, maquinas de lavar, re 

frigeradores, maquinas de , costura, 

fogões e completo sortiir.ento de 

materiais elétricos.

fen é  8Ô Sençóis pta.



A T E N Ç Ã O
Proprietários de Çeiadeiras

Brevemente em Lençóis Pta. será montada 

uma sessão icompleta para consertos de

O e l a u e u a s

Esportes
n o s  D E a a R Q E i a o s  m n u T o s :

r. R.  L .  P E R Q E U  D E  1 p 0 E m  6 RRÇfl
Em sequência ao campeonato da 3.a divisio, rumou "no último dp- 

mingo até Garça.’o C. A.’L. onde alí, enfrentou o conjunto do Garça 
Ei Q .  sofrendo |uma derrota pela contagem mínima, resultado até 
certo pont© honroso, (apesar de derrota ser derrota), para o Glorioso.

1.0 TEMPO
No primeiro tempo, o CAL dividia ferrenhamente as ações com 

seu oponente, nada permitindo à êste realizar algo de prático. O Gar
ça B.C., dentro de sua própria casa, encontrava dificuldades maio
res e temia mesmo ceder um oufdois pontos para o CAL devido ao 
"train” de jogo dos cnmpanheiros’ de Dirceu. E assim, num jogo ini
cial equilibradíssimo. terminaria o l.o tempo com o placar mudo, isto 
é, de zéro a zéro.

2.0 TEM PO
Na fase final, como vem acontecendo últimamente, os atletas do 

CAL sentiram a falta de pernas e dai por diante o ataque iria desa
parecer quase que por completo, sobrando à defesa um trabalho du
plicado. Dai, a pressão do Garça era cada vez maior, embora, traba
lhando mais, a defesa do Glorioso nunca dava chance ao ataque 
contrário. E assim, o jogo foi até à altura dos 37 minutos finais, 
quando suigiu o tento ds vitória garcense. O gol aconteceu assim. 
A defesa do TAL. tinha a bola dominada através Antigas. Êste entre
gou o couro mais atrás à flemente. que devolveu curto para Romano. 
Um avante contrário roubou a bola do beque e do goleiro e marcou 
e tento da vitória, findando o jogo com 1 para o Garça eO pãra 
o TAL que jogou eôm: Romano, Clemente. Biral e Antigas. Dirceu 
e Rubens, Geraldo-Edilio. Walter-Oebara e Rato,

0  C0 T E 70 D E  H O I E
Esta tarde, estará o CAL enfrentando nesta cidade, o Municipal 

de Vera Cruz, que já atuou nesta cidade, cêroa de 3 meses atrás, 
inclusive vencendo o alvi negro por 2 a 1, em partida amistosa. Mas 
para hoje tudo está diferente, e o CAL que incluiu diversos novos 
craques em suas fileiras, poderá vencer êste embate. O glorioso po- 
derá ter hoje na ponta esquerda,  ̂ provavelmente, o craque Vicente, 
que atuava na A.A.- Bana Grande.

Todos aguardam o comparecin anto em massa da torcida lócal,-

])eus lhe pague Ppfcry Club
Não pude deixar de calar-me por mais tempo, quando obedecen

do ao meu impulso a intentativa de dizer lhe em vóz bem alta o 
■^URADECIMENTO”, deise gesto edificante, dando-lhe seu óbulo 

dos nossos Irmãos menores ofereccndoagasalhos e tantas coisas mais.
A esse conjunto de qualidade . . I a  esse núcleo de trabalhadores, 

entendemos o valimento dêssas caridades, e respeitamos através des
sa disciplina, no uso digno e harmonioso, dessa tremenda força de 
cada alma dando sempre testemunho de beneficiência, onde Lençóis 
também o corre.

Cm nome dêles, deixo nêsse jornal, nosso “Deus lhe pague” pedin- 
doa Ele que vos multiplique em bênção, e saude inspirando agora e 
•etnpre esse gesto sublime de amor para com o preximo.

saberá agradecer, melhor que nos. amigo Rotary Club.
Eu) Olga Biral

Diretoria do segundo Grupo Escolar de 

Lençóis Paulista

N oticias E sc o la re s

2.0 Grupo Escolar de Lençóis Paulista

O nosso Grupo Escolar no dia 28 d* maio recebeu a visita do Senhor 
Benedito Muniz Duarte, presidente do Rotary Club desta cidade, c»- 
que se faZia acompanhar de sua esposa O, Nilda Nelli Uuar- 
e das senhoras rotarianas; D, Elizabel Nelli, Angélica Godoy, Maria 
Bi-iio, F.lza A-tioJi Paccola e do sr. Rubens Pictraroia.

R finalidade da visita, foi distribuir agasalhos aos alunos necessi
tados.

Foram entregues 57 blusas de lã, proporcionando grande alegria 
às nossas crianças.

Os ilustres visitantes foram saudados pelos nossos alunos através 
de cantos.

O fato vem demonstrar o elevado espirite que norteia o Rotary 
Clube desta cidade, de levar ajuda aos menos afortunados c de cola
borar com a nobre causa de ensino.

Os agradecimentos de todos os que mílitam nesta Escola.

Auxilio da S.A.S.M.U.
Recebemos de D. Izabcl Zilie presidente do SiAiS.M.U. 52 

pares de calçados que foram distribuídos aos alunos da Caixa Eco- 
iar.

Queremos salientar que por divertas vêzes temos recebido ajuda 
dèsse Serviço, assim como uniforme, material escolar.

R presidente e as colaboradoras incansáveis doSA SM U ;os agra
decimentos do 2.0 Grupo Escolar.

ROTARY CLUB
Sexta-Feira, no Lençóis Hotel, deu-se a posse do novo Conselho 

Diretor do Rotary Club de Lençóis Paulista, para 66/67 que é o 
seguinte;

Presidente Helio Paccola; Vice-Presidente Kgydio Paccola; l.o se- 
cratario José A. Mattos Filho; 2,o secretário Rubens Pietraroia l,o 
tesoureiro Noberto Giovanetti; 2 o tesoureiro Heitor Nunes Clemente; 
Protocolo Benedito Muniz Duarte; l.o Diretor s/pasta Edy E, fo- 
neglian; 2.o Diretor s/ pasta Giobata Bisio; Presidente anterior Be
nedito Muniz Duarte

A reportagem, a convite do Rotariano sr. Herval Paccola, também 
este presente.

Editeis de Proclames
Wilson de Moraes Rosa, Oficial do Registro Civil das pessôas 

Naturais deste distrito, municipio e Comarca de Lençóis Paulista, Es
tado de São Paulo; etc.

Faz .saber que pretendem se casar: Pedro Fernandes Ferreira, com 
dona, Maria Tereza Taioque ele com a profissão de lavrador, esta- 
eo civil solteiro, com com 29 anos de idade, nascido em Motuca. 
com. de Aiaraquara, Estado de í̂ ãn Paulo, aos 14 de setembro de 
1936, filho de Antonio Fernandes Ferrei;-a e de Maria Prieta Bilaca 
domiciliado e residente neste distrito; Eia com a profissão de prendas 
domésticas, estado civil solteira, com 23 enos de idade, nascida em 
óleo. Estado de São Paulo, aos 28 de julho de !942, filha Pedro 
Taioque, falecido e de Miguelina Maria Tsioque, domiciliada e re
sidente neste distrito.

Apresentaram os documentos n.os I, 2 e 4

Joaquim Procópio de Oliveira Lima. com dona; Neuza Giacomiai, 
ele com a profissão de contador estado civil solteiro com 26 anos 
de idade, nascido em Lençois Paulista, Estado de São Paulo, aos 2 
de novembro de 1939, filho de Milton de Oliveira Lima e de Maria 
de Lourdes Mattos Lima, domiciliado e residente oeste distrito; Ela 
com a profissão de professora primaria, estado civil solteira com 
27 nnos de idade, nascida cm Lénçois Pauií.sia Estado de São Pau
lo, ao 4 de julhode 1939, filha de Elidio Moizrs Giacomini e de Bar
ba Tá Mesquita Giacf'mim, uomiciliada c re.'idt*nte neste d'<itrito.

Apie.*^entaram o s  docun entos I, 2 t 4;



Associação de Proteção á iníância
Balanço encerrado em 31 de dezembro de 1965

A T I V O P A S S I V O

I M O B I L I Z A D O
Terrenos 500.000

17.432.442Prédios e Dependcncias 16,932.442

MOVEIS E UTENSÍLIOS
Rouparia 318.270
Cosiuha 216.606
Mobiliário 1.338.716
Outros Valoies 285.024
Utensílios e M iveis 602.000 2,760.616

D I S P O N Í V E L
Bancos 701,825

P E A L I Z Ã V E  L
Contas Correntes 32.884

T O T A L cr$ 20.927.767

N Ã O  E X I G I V E L

Potrimonio Liquido 20.927.767

T O T A L cr$ 20;927.767

Demonstração das contas de Receita e Despesa cm 31/12/65

GENEROS ALIMENTÍCIOS (manutenção) 
vr. dos consumidos em L965

ROUPAS E CALÇADOS (mânutençlo) 
gastos em 1.965, p /  manutenção

DISPESAS DIVERSAS (manutenção)
vr, consumo de luz em 1.965 139,074
outras despésas em 1.965 * 970.800

CONSERVAÇÃO E REPARAÇAO (manutenção) 
vr. dos gastos com materiais de limpesa e 
serviços reparos

DESPESAS B mNCARIAS fadm. Geral) 
vr desp. c/ cobrança cheqne

COMSf^RVAÇÃQ E REPAR 'Ç A O  (adm, Geral) 
vr. do  ̂ materiais p/ reparos prédio

DISPESAS DIVERSAS (adm; Geral) 
pelas pagas em 1965

OUTROS AUXÍLIOS (aux. Div.) 
vr, dos auxilio» em 1.965

DPFfCiT OU SUPERÁVIT 
superávit verilicado em 1965

T O T A L  Cr$.

915.705

227.775

1.109.874

62.360

603

4:338

29.940

700.000

901.909
3.352.504

DONATIVOS EM DINHEIRO 
vr, donativos em dinheirô em 1.965

RENDAS DIVERSAS 
pelas recebid>< em L965

SUBVÇAO FEDERAL
vr. subvenção federal em 7.965

SUBVENÇÃO ESTADUAL 
vf, subvenção estadual em 1.965

JUROS E DESCONTOS 
pelos recebido em 1965

2.708.S70

1C5.C00

400.000

100.000 

38.634

T O T A L Cr$ 3 352.504

Lençóis Paulista, Juohò de 1956 Dr. Paulo Zillo - presidente Renato Ciecône - secretario

Oficina e Loja * BRANDI Farmacia São José
VA sua disposição para instalações de

agua a domicilio A Farmacia São )ose atende ■ noite e 3  domicilio
Artigos d« Ramo

Colossal estoque de mercadorias do Ramo
Conheça os nossos preços para verificar as^vântagens que

Farmacia São Jose a droga»ia de Lençóis Pta,
lhe oferece

Rua Ignàcio Anselmo 223 fone 40
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HO JE

Norma Maria Zan, jovem 
Fernando A. Giovanettí,

— João Paulo Cimo,
Dia 28 sr. Beníto Paschoa- 
Jini, Maria Gloria P, Giovanetti, 
esposa do sr; Jbanil Giovanettí.

29 — jovem PedrO Ferrari, 
sra. Lazara Meximína, Ailton 
Moreno, residente cm A*>baia; 
sra. Gecy BlraJ Brega, esposa 
do sr, Archangelo Brega Primo, 
Miriam Virgínia, filha do sr. 
Joào Eva Barbosa e dona Flora- 
cy da Conceição Dina Barbosa»
Dia 30 — sta, Waldete Borim 
sr, Atílio Voro*.

 ̂ sra. Maria M. Duarte, 
esposa do sr: Joaquim Luiz Du
arte; jovem Cleuia Maria Ferief- 

sra, Aníla Maria Pregnaca 
Nctto, esposa do sr. Aatonio 
Netto.

Dia 2 — eta, Maria Izahel Pac- 
cola, sr. Luiz Moretto, José Julio 
Benedetti, Geraldo Santana, Al
berto Bronzato, Vera Lucia, fil- 
Iha do sr. Aroldo Cezarotti e do
na Olga Furgano Cezarotti.

Sr, J o s é  J i .
Xorenzpíti

No dia 22 do corrente, aniver- 
sariou o tr> José A, Lorenzetti, 
residente em Marilia.

Pessoa que desempenha altas 
funções nas Industrias Zilio, em 
Marilia, c elemento destacado no 
reio social daquela cidade, pela 
passagem de sua efemeride oa- 
talicia, foi, por certo, alvo de 
largas c sinceras manifestações 
de amizades.

Por um raero lapso de aessa 
parte, deixamos de registrar o 
transcurso da data natalicia do 
sr, José A. Lorenzetti, mas que, 
não obstante tardiamente, o faze
mos agora, associando os noa- 
»os cumprimentos aos que, o ilus
tre aniversariante, terá recebido 
de seus amigos c parentes len- 
çoeases.

-R i m e d e m apresenta-

CHUTE NA CANELA

-  H O I E -  
Ho Estádio local 

C; A. L. X E, C. Municipal

Teve muita gente que passou pela bOGLIEIRA na noite de São João!

P ®Pelo menos até ontem, a seleção brasileira nunca se «enGlasgou» 
contra a Escócia

QCJAHDO E QUE VAI HAVER "CAS!5â \ 0 ” NO BAIRRO :FERDIZE6’ ?

Afirmam qu# asituaçáo de alguns CANAVIAIS por aí, é FOGO I 

P  -  . •tsse 050, não foi visto nenhum BALAO por aí I
— Calma. O Belini não jogou aindâ!

Atenção, turmn «cortada» que o Ademar nomeou outro dia: «De
sempregado agora vai receber»,

— O leite de vaca subiu outra vez!
— Chega. Isso ;a é tirar o COURO da gents.

- -  Querem, alguns deputados, acabar com os feriados!
— Feriados deles ? ? ?

M •INa trazeira de um caminhão do interior estava escrito: «Feliz fei A- 
dão que não comprava carne; leite é nem pão».

ovao f *

Cada vez melhor
Apresenta agora o trocador de oleo acionado

por a r comprimido

Mso utiliza elevadores hidráulicos ou valetas para lubrificação
r

E instantâneo
Rua 15 de Novembro 782, Fone23 —  Lençóis Paulist*


