
600  T elefon es p ara
L en céís  P a u lis taO Diário Oficial da União de

19/5/1966, publica o contrato d« 
concessã» de Serviço Telefônico, 
aesiaado entre a Prefeitura e a 
Cia. Telefônica Brasileira, cuja 
execução terá inicio imedíata- 
mente. O contrato que amonta à 
importância de 561 milhões de 
cruzeiros, destríbui-se na seguinte 
forma: Terreno, 10 milhões; Pré
dio 80; Equipamento interno ic  
Estação inclusive instalação 276 
milhões: Rede externa de Cabos, 
120; Aparelhos Telefônicos (600) 
38.400 OOU - de instalação 
36.6C0.000,

Resulta que o custo estimado 
por linha é de Cr$ 935.000 
O pretendente a novas ligações 

poderá pagar de uma só vez ou 
em prestações mensais sendo a 
l.a 68,000 e as 17 restantes de 
51.000

As inscrições para a presente
etapa, estarão abertas por 90 dias.

O assinante do Telefone ma
nual que pretender substitui-lo
pelo automático, gosará do des
conto de 10%, cabendo-lhe pagar 
841.500 que serão cobrados em 
25 prestações, sendo a l.a 
4g.50Ò e as 24 restantes dc 33,000

O atual aASinante que quizer 
continuar com o sistema manual
ficará sujeito ao pagamento de 
172.000, cuja cobrança será feita

Plantão de hoje: — Farmácia Coração de jesus das 8 ás 20  hs.
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com as contas mensais cm 18 
prestações, sendo a l.a de 10.500 
e as 17 restantes de 9.500, não 
tendo depois o direito de trocar teu 
manual pelo automático, sem Cg. 
tar incurso nas condições vigo- 
rantes para ôs novos assinantes.

Para melhores informações pro 
curar a secretaria da Prefeitura,

Em rimn da hora

CANA: Desafogo geral viria aí
Sezuado informaçõev por nos colhidas 

momentos ante* de encerrarmos esta 
ediç&o. apuramos que, em relação à 
crise da cana, usineiroa, fornecedores e 
Cooperativa teriam encontrado a formu 
la para a solução do problema ainda 
onten, Asssim sendo ficou estsbelcido

o seguinte: a) Os débitos velhos serto 
pagos já com promissórias rurais - b) 
As entregas novas serão feitas nela 
Cooperativa e pagas pelas Usinas de 
15 em IS dias - c) Os fornecedores bie‘ 
nais (dois anos) terão suascanas moidas, 
No proximo numero maiores informes.

Venha ver
o novo FO R D  F-100 com tração total nas 4 rodas

faz coisas que ninguém í a

CARANI Fones 91 e 118 
Lençóis Paulista

S E R R A L V O  continua  

vendendo Televisores Semp 

agora em m elhores condições



* Diário de São Paulo

O  mais completo matutino paulista

Fàça uma assinatura do DIÁRIO DE 

SAO PA U LO  e ganhe outra da excelente 

revista “7 DIAS NA T V ”, onde V. encon* <3 

trará tudo sobre televisão.

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

€<;críforio_ Vêcriico í jentabil
‘ ‘ cT:Z A RÕTTI ̂  ̂

Ru» C Joaquim A. M artiss n.c 701 — Pon» 116 — Lewçói» faui»*ta 
Centablldade em geral, escritas, aberturas, encerramento», 

contratos distratos e tudo concernente ae ramo.
SupervisSo e DireçSo do Proprietário 

JARY CEZAROTTl

J u íz o  de Direito d a  Comarca de Lençóis Pta.

CARTORiO DO 2.o OFICIO 
EDITHL DE PRAÇB

O Dr, ARNALDO HECHT, Juiz de Direito da Comarca 
de Lençóis Paulista, nstado de São Paulo, aa forma da 
Lei etc'

FAZ SABhR a todos quantos o presente edital virem ou dele co
nhecimento tiverem, que no dia 02 de AGOSTO de 1 966, às 14,00 
horas, â porta do Edifício do Fórum desta Comarca, situado à rua 
7 de setembro n,o 247. o Cficial de justiça que estiver servido como 
porteiro dos auditórios, levará a publico pregão de venda e arrema> 
tação a quem mais der e maior lanço oferecer, acima da avaliação 
de Cr$. 3.500,000 (três milhões e quinhentos mil cruzeiros) o seguin' 
te bem penhorado ao executado Antonio Guilhem. aa Ação Executi
va Cambial que Distribuidora de Automóveis Irmãos Carani S.A. 
move f.ontra o mesmo e Cezar Pereira de Lima. perante este juízo e 
Cartorlo do 2;0 Oficio, a saber: UM CAMlNHAO, marca «Fordí> 
motor n’0 64 \A9 SBX  20.270, ano dc fabricação 1.959. cor mar
fim e amarelo, de 8 cilindros e obieto do certificado de propriedade 
expedido pela Delegacia de Policia local, sob n.o 206.242. E. para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém pessa alegar igno 
rancia. é e.spedido o presente edital que vai afixado e publicado na 
forma da lei; Dado c pass do nesta cidade e comarca de Lençóis 
Paulista, aos oito dias do mes de junho de 1.966. Eu Ernesto Cordei
ro, Escrivão fiz, dat. e subscrevi.

O J  uiz dc Direito — Dr. Arnaldo Hecht

juizo de Direito da Comarca de Lençóis Pta,

CARTORIO DO 2.o OFICIO

EDITAL DE PRAÇA

Farmacia oaoSão José
A Farmacia São |ose atende a noite e a domicilio 

Colossal estoque de mercadorias do Ramo

farmacia São Jose a drogaria de Lençóis Pta,

ATENÇÃO
proprietários de Çeiadeiras 

BrcMcmcnte tm  Lençóis Pta. será montada 

uma sessão completa para consertos de

Geládeiras

Jinur\cierri neste Jornal

o  Dr, ARNALDO HECHT. juiz de Direito da Comar
ca dc Lençóis Paulista, Estado dc São Paulo na forma 
da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantas, o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que no dia 03 de AGO.STO dc 1.966. às 
13.00 horas, à porta do Edificlo do Fórum desta Comarca, situado 
a rua 7 de setembro, n.o 247, o Oficial dc Justiça que estiver ser 
vindo como porteiro dos auditórios, icvaiá a publico pregão de 
venda c arremat&ção a quem mais der e maior laaço oferecer, aci
ma da avaliação de Cr$. 4:000,000 (quatro milhões de cruzeiros)
0 seguinte bem penhorado ao executado Antonio Gillen, aa Ação 
Executiva Cambial que Distribídora de Automovels Irmãos Carani 
S. A. move contra o mesmo e Cezar Pereira de Limi>, perante este 
juizo c cortorio do 2.o Oficio, a saber Um caminhão marca Chevro
let, motor G. 6 1 B 4839 M, dc 6 cilindros, ano de fabricação
1 961, cor cinza e.scuro. conforme certificado de propriedade, expedi
do pela Delegacia de Policia local E. para que chegue ao eonhecí- 
mrnlo de todos e que ninguém possa alegar ignorancla, é expedido o 
preseate edital que vai afixado e publicado na forma da Lei. Dado 
e passado nesta cidade c camarca de Lençóis Paulista aos «ete dias 
do mes de junho de 19^6, Eu; Ernesto Cordeiro, fiz dat, e subscrevi,

O Juiz de Direito — Arnaldo Hecht

Oficina e Loja ^BRANDI*
A sua disposição para instalações de 

agua a domicilio
Artigos do Rimo

Conheça os nossos preços para verificar as vantagens que

lhe oferece
________________ Rua Ignacio An-elmo 223 fone 40



Edítalide notificação  ̂
para conhecimento'de 
terceiros

o  Doutor Arnaldo Hecht, Juiz 
de Direito desta cidade e comar
ca de Leaçois Paulieta, Estado 
de São Paulo, na forma da Lei. 
etc.

F SABER que por este 
Juizo c Cartorio do 2,o Oficio 
se processa aos termos de^um 
processo de Notificação Judicial, 
requerida por Benedito Hlves 
Filho, contra Sebastião Francis' 
coi tudo nos termos da petição 
c despachos seguintes: Exmo. Sr, 
Dr, Juiz de Direito de Lençóis 
Paulista. Benedito Alves Filho, 
brasileiro; casado, comerciante, 
domiciliado nesta cidade, por 
seus orocuradores a final I^assi- 
aados, respeítosamente vem à 
presença de V. Excia. para ex
por e requerer o que segue: Em
25 de março do corrente ano, o 
suplicante adquiriu de jSebastião 
Francisco, brasileiro, casado, do
miciliado nesta cidade, um prédio 
de propriedade deste ultimo, si
tuado nesta cidade á rua Coro
nel Joaquim Anselmo Martins 
n.o 1.516, inclusive o fundo de 
comercio do estabelecimento ne

le instalado e que vinha sendo 
explorado pelo vendedor. O pre
ço de Cr$; y.OCü.OOO (nove mi
lhões dc cruzeiros) por quanto 
SC efetuou a operação, foi pago 
pelo íupiicante ao vendedor pela 
forma convencif>nada; 1 OOO.tiOO 
em dinheiro no dia 6 de abril 
p. p. mediante cheque nominativo 
emitido peio ''uplicante contra a 
agencia loca! d'' Banco Brasul de 
São Paulo; Cr$. 8.000,000 em 
notas promissórias, sendo uma 
de dois milhões dc cruzeiros venci 
da no dia 25 do corrente mes 
e vinte de trezentos mil cruzeiros 
cada uma, com vencimentos men 
sais e sucessivos a partir de 10 
de maio deste ano, todas pontual 
mente pagas, as já vencidas. O 
suplicante foi imitido desde logo 
pa posse do imóvel, tendo lhe si
do transferido, também, o esta
belecimento Comercial, em cuja 
exploração se encontra presente
mente, A respectiva escritura 
definitiva de compra e venda so
mente não foi outorgada pelo 
vendedor porque este alegava 
ser indispensável saldar, pnmei- 
ramente, o debito que élc tinha 
junto à Prefeitura local, de quem 
tinha adquirido o terreno. Este 
ofiítaculo, todavia, foi remevido 
pesioaimente pelo suplicante

com anuência do Exmo. Sr, Pre
feito Municipal, nada impedindo 
agora a lavratuia do instrumen- 
publico rdabivo à traasmição da 
propr!ed?dr. Porem, como não 
foi fixaaa a data para a autorga 
da CO”' •---'£ cicritura, tal fato 
tem servido de pcetCxto para o 
vendedor vir n.,?>telando a pratica 
dcjse estr, e-ta razão, que
rendo o ou^l,cante evitar da par
te do Vendedor a possível alega
ção de falta dc interpelação. Vem 
requere a Excia. Se digne
de .i.anJa. ,ioiifica-lo para, a- 
companhâdo ê sua mulher, vir 
efetuar a outorga da referida cs- 
crituia ac. suplicante, ficando pa
ra isso designado o dia 15 de 
julho de 19õ6. às 14 horas, no 
cartorio ao qual esta for distri
buída eotendendo-se como faltoSoIc em mora e. consequentemente 
incurso nas sanções civis c crimi
nai- cabíveis, se deixar de aten
der aos termos da presente. Ou- 
rossim, ao intento de prevenir res 
ponsabilidade, prover a conserva 
çao e resalva de seus direitos 
quer o suplicante protestar contra 
possível oneração e alienação, 
por qualquer forma, do Imóvel 
incíalmente descrito, requerendo 
por isso. alemda notificação pes
soal do catai vendedor, a publica-

V o c ê  já, notoia 
q u e  a,s p e s s o a s

s ã o  j i is t  a m e

Garanta você também seu exemplar d' 0  E.STADO DE S. PAULO 
fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade.

ÊN â M. j^BELLO 4

AV. NOVE DE JULHO, 314
LENÇÓIS PAULISTA

ção d/ editais, na forma da lei para 
conh'»cimen*c de terceiros, l e r 
mos em que, com fundamento 
nos artigos 72U/724 do C- d̂. 
Proc. Livil, artigo 960, segu- da 
patte, do Codigo Civil e demais 
disposições iegais apíicaveis, por 
derradcifc requer lhe sejam les- 
tituidos os autos apos pagas as 
custas ç completadas as diligen
cia® pediüas. D. R. c A P. De
ferimento Lençóis Paulista, 27 
de maio dr 1966. (aa) dr,Rivaido 
Assis C iníra e Osmar Delman- 
to. DESPACHO. D. R. A. No
tifique se e publique-se. L. P. 
27/6/I966; (a) Dn Arnaldo He' 
cht, P pa ra o conhecimen
to de terceiros e p r o d u zn 
seus efeitos de direito, é expedi 
do o pre-ente Edital que será fi
xado e publicado na forma da lei. 
Passado nesta cidade de Lençóis 
Paulista, ao vinte e oito dc junho 
dc mil novecentos e sessenta e 
seis. Eu. Ernesto Cordeiro, Es
crivão datilografei c subscreví.

O j  uiz de Direito 
Arnaldo Hecht

J/turo
Problerrjàtico

Nossa reportagem, em contac
tos que manteve cem o dr. Le- 
ay Pereira Santana, pelo mesmo
foi informada que de fato, o 
muro do Colégio local, no quai 
é diretor, é um problema cruc aa 
te para a atual diretoria; O dr. 
Leny informou também q^aos do 
mingos. tendo emvi.sra ■. cs aoo 
lastimaveldo muro do Colcgio, 
a diretoria ve-se obrigada a de
signar um servente para tomar 
conta do Páteo e seu redor afim 
de evitar a presença de intru
sos aii.

B a I 1

A Diretoria do Ubirama Ten'S 
Ciube comunica aos seus asso
ciado e em geral, que fará reali. 
zar no proximo dia 16 de julho, 
no horário de costume giandio- 
so baile que contara c6n> a par- 
ticipaeSo da orquestra Capelosí, 
de Jau.

Traje:. Paiseio

Resérva de Mesos: Fone 95.



ELETRO M O D E L O

Minetto, Pereira & Cia.
AV; 25 DE JANEIRO, 258 FONE *.65

Especialistas em reearolamento de Mo- 
tores, Transíormadorea e Geradores

Atenção Proprietários de Veículos

— — — lastalafões em Alta e Baixa Tensio

Antes de qualquer negocie, consultei 
nossos preços, sem compromisso

A o  S<^ntar-se a

Mesa

Exija este fino Aperitivo

C H O R O R O

Pedidos Fone 144

c

o
R
O
R
Õ

Temes a s/ disposição uni especialista em reenro- 
lamentos de Geradores e Motores de partida, Serviços 
eletrieos em geral de seu veiculo.

Farmacia Coração de Jesus

D E

Oécio C elso C o m p a n a ri  Ltdcl.

F o n e — 10

RUA 15 DE NOVEM BRO 675 LENÇÓIS PAULISTA

Dia e Noite d serviçe  de s u a  S au d e

Banco Industria e Comércio de Santa

Catarina S/A

M ATRIZ — ITAJAI (SC) -  FUNDADO EM 1935

CAPITAL E  RESERVAS CR. ie.554.544.284

195 Departamentos instalados nos Estados de São Paulo 

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

Federal

Agencia em Lençóis Paulista — Rua 15 dc Novembro 843 

(PRÉDIO PRÓPRIO)

Deixem que digam, que pensem, que falem 

É H Cooperativa a mais popular.

Lá eu compro todo d ia ...

Boas m ercadorias... Prá minha farailia

Seja vecc também, associado da Ccoperatira da Consnma da 

Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens



1.88

Muito confortávell Molejo "Fabric Link e acol- 
cticado superrnacio! F?ci!ima de guardar! Basta 
uCu.a L  08 .1 tiiar o colchão! Fechada tem 21 cm, 
de largur.! Fácil de transportar I Equipada com pe
quenas roldanas, pode ser transportada fàcilmen- 
tel Cabetambém noporta-maiasceumautomóvell

A  venda na

CASA DE M OVEIS  

MORETTO

Preferida pelos que sabem

Run 15 de novembro 798, Fone 1C6

I

B O A  M U S I C A

alegratt na mu.<«<cn de uma terra abençoada do sei
•legrate na beleza de um povo que ama as roisas 

vivas
alegratc 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

JARY CEZAROTl
Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

cidenfes Trabalho
> > > Pessôas
> > > Veículo
» a > Incêndios

-----------  H E L I O
Rua 13 de Maio 429 ^

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

Sulfato de amôníe 
Cloreto de Potássio

Superfosfato

Escorias de tomas 
Procure o agente nesta cidade Sr.

gente de Seguros
da Su/ Jimerica

P A C C O L A -----------
Fone 178 •— Lençóis Pauisla

Dr. João Paccola Primo

Carteira
Leaçóii

Médico — Operador — Parteiro 
Do Departamento da criança 

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

Dr. Antonio Tedcsco

M É D I C O  -

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

Ür. Luiz Gonzaga Pinto Moreira

CRI ' MESP 7.976

Clinica de Crianças e Adultos
-  RTU S -

RUA ANITA GARIBALDI. 35 -  Lençóis Paulista

L)enti-tas

Ür. Reinaldo Lelis Luminatti
CIRURGIÃO D EN TISTA

Atcadc-st com hora marcada
3.a, 5,a. e Sábados durante o dia

Consuitas _ 2.a, 4,a e õ-b > noite
Rua Inácio Anselmo 212 (Residência)

Fone 63 — Lençóis Paulista

Dr. Lidio Luiz Bosi

— CIRURGIÃO DENTISTA -  
RIO X

Atende-ae com hora marcada
Gabriel, n.o WêCONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim

RESIDÊNCIA Fone 82 — . — Lençóia PauKata



E s p o r t e s
C. A. L. improvisou meia cancha com Waltcr 
de armador e tática deu resultado: ganhou um 

ponto em Oriente: 2 x 2

Daado sequencia à 5.a rodada do ctrtamc da 3.a divisão, rumou 
o G. A, Lençoense para a cjdadc de Oriente, afim de enfrentar a 
equipe do Usina Paredão F. C, Colheu o Glorioso expressivo re
sultado ao empatar naquela cidade, por 2 gois, ledímindo-se assim 
do empate que tivera domingo retrasado nesta cidade, frente ao 
Municipal. Poderiamos analisarem tópicos, o empate conquistado pe
los companheiros de fíntigas.

1) O técnico Milton, não podendo contar com seus homens de 
meia cancha (Dirceu e Gcbara) ambos contundidos; viu-se durante a 
semana antecedente ao jogo de Oriente, com sério problema para 
armar a mela cancha.

2) Que fez o técnico. Colocou Tilico, que jogava na equipe de 
baixo do glorioso, de zagueiro central frente ao Oriente e o zagueiro 
cumpriu bem o seu dever.

3) Biral (que é o zigueiro central titular) foi lançado de medio 
volante, po^ îçãoem que iniciou sua faze no C \L, nos tempos de 
Miltinho a Roberto Lima. Bírai, jogou, por urdem técnica, plantado 
no meio campô e houve-se bem.

4) lilton colocou ainda Waltei como meia esquerda armador 
(fato que provocou algumas criticas ao técnico) coma total concor
dância do avante em /ogar nesSa po.sição. Walter na meia cancha 
foi um assombro.

5) Brosquinho o «menino show» do time. que vinha jogando com 
a camiseta lO. passou para a ponta esquerda, com ordem para nun
ca avançar, mas sim fazer trio de meio campo com Biral e Waltei.

6) Resultado: Milton armou um 4-3-3 positvo que anulou a meia 
cancha contraria alem de, iateligentemente, com o recuo de Brosco, 
explorar o setor da zaga direita contraria que avançava para marcar 
o mesmo Brosco; local em que caíam para a esquerda, livres de 
marcação, F.dilío Rato, que eiiaram situações de pãnícn para a Usi
na Paredão F, C.

1) Com isso tudo, o técnico do CAL acertou em cheio c oCFiL do 
minou o jego. arrancando empate precioso em Oriente, fato esse que 
redimiu o Glorioso de sua ultima apresentação aqui;

8) O CAL só não venceu o jo£o por causa da arbitragem que foi 
«ma calamide. Inclusive, o gol de empate do time de Oriente, fei 
marcado com a mão, através do avante que deu uma «cOrtada» iden 
tica a de voleibol, isso ao faltar 8 minutos para o término da pugna.

Ma rcaram para o CAL que esteve sempre em vantagem no mar

cador, Brosco e Edilio, este um golaço de cabeça, após jogada do
velocíssimo Geraldo, que, ao deixar seu marcador para tiá.s alguns 
inetrus, czntrou na cabeça de Edilio que numa bela Golpeada, enco
briría c geleiro.

O C.AL jogou com: Romano, * Jemente, Tilico. Rubinho c Aj3t'ga 
Biral c v'v duer; Geraldo - Rato " Edilto e Brosco. komano e Kubi- 
nho na e W a Iter no ataque, foram as melhores figura do
C. A. Lençoense.

E c í tais de Proclamas
Wilson de Moraes Rosa, Oficial do Registro Civil das 

Naturais deste distrito Município e comaici) de Lençóis 
fcstadü de bão Paulo, etc,

F.AZ SABER que pretendem st casar:

pessoas
paulista

José Corrêa Gomes cem dona 
Zulmira Pasqualinotto ele com 
a profissão de fiscal de ônibus, 
estado civil solteiro, com 20 anos 
de idade, nascido em Paranapane- 
ma Estado de S5o Paulo, aos 
20 de março de 1966, filho de 
José Gomes Filho e de Olivia 
Corrêa, domiciliado e residente 
neste distrito; Ela com a profis
são de prendas domesticas esta- 
do civii solteira com 18 anos de 
idade, nascida em Alfredo Gue
des, Estado de São Paulo aos 
13 de fevereiro de 1948, filha 
de Américo Paichalinotto e de 
Joana Pelissolli, domiciliadae re
sidente neste distritto. 

Apresentaram os documen
tos 2 2 3 e 4.

lo. aos 2 de fevereiro de 1949 
filha de Jcão Martins e de Fran. 
cisca Maria Martins, domicilia
da e residente neste distrito.

Apresentaram os documentos 
n.os 1 2 3 e 4.

Antonio Theodoro Filho, com 
dona Cacilda Martins de Jesus 
ele com a profissão de lavrador 
estado civil solieiro, com 27 a- 
nos de idade, nascido em Fira- 
cicaba Estado de São Paulo, aos 
19 de fevereiro de 1939, filho de 
Antonio Theodoro e deEuiides 
Carmelina de Campos, domicilia
do e residente neste distrito, Ela 
com a profissão de prendas do
mesticas, estado civil solteira com 
17 anos de idade, nascida em 
Reginôpolis, Esta ;o oe São Pau-

Anézio Pauleli com dona Ma
ria Jose Colomera êle com a 
profissão de op^radér de ma
quinas. estado civil solteiro com 
20 anos de idade, nascido em 
Uchoa, Estado de São Paulo, aos 
4 de setembro de 1945. filho de 
João Paulélie de Amélia Rando- 
li, domiciliado e residente neste 
distrito; Ela com a profissão de 
prendas domesticas, estado ci
vil solteira, com 18 anos de ida
de. nascida neste distrito Estado 
de São Paulo, aos 11 de setem
bro de 1947. filha de Salvador 
Colomera e de Luiza Rodrigues 
Pontes, comíciliada e residente 
neste distrito.

Apresentaram os d j ; n-s ni; .' 
n.os 1 2 3 e 4.

Se alguém souber de algum 
impedimento acusem-os.

HOJE: — no Estádio Archan- 
gelo Brega

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

Consórcio
som enteAdquira o seu Televisor, pagando

Cr$ 20.000 mensais !
üodos os rnezei dois sorteios: Çerol e €specia!

Õ primeiro Consórcio de Zelevisoers nesta cidade
Associição de Orientação cm Empreendimentos e participação dc Lençóis Paulista
NOTA: Os televisores serâc entregues pela ELETRO  TÉCNICA LENÇÓIS, a qual dará

toda assistência necessária
P ara  m oiaras inform açõe» n a " l̂éfrO Ẑ éCníCO jCenÇÓÍS 

RUfl 15 DE nOUEfDBRO. 754 — FODE 88 — LEflCÓlS PTfl.



e 25  mensalidades iguais de

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

Móveis Guido

Sençóis pauHsfa

sem mais despesas ou acréscimo!

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

da Tetum seh Products C o . (Ü .S .A .) I



0  ECO Lcaçóis Pauliata. 10 dc Julho de 1966

Visite a **CASA LISBiSR”
/

E verifique a mais recente novidade da afamada rnarca W EIbS tais como Litro

garrafa térmica W EISS e a mais linda floreira.

Visite-nos e comprove esta verdade

A CASA LEBER vende mais porque vende novidade

B a t e n d o  C a i x a

Perspectivas alvissareiras para Lençóis e 
teu futuro, as relacionadas com a vinda 
de maior potencial de energia elétrica. Ma
terial chegando em profusão, para os servi 
ços de reforma total dos cabos e postes, 
acham-se depositados com a Companhia 
Paulista de Força e Luz. Otimo, nSo ?

Quantas vezes falamos aqui, apontando 
que. se num futuro brevíssimo. Lençóis 
não providenciasse reforço de energia elé
trica, seu parque iudustiial iria enfiar num 
colapso total, com consequências funestas 
para a economia do municipio !

Felízmente o problema foi estudado e a 
•olução viri já. pois os trabalhos de refor
mas, desde a usina geradora, até a sub-es- 
tação rebaixadora daqui, estão prestes á 
serem iniciados. E possivelmente tudo fica- 
i;á pronto antes do fim do ano. quando en
tão teremos energia eletrica de sobra para 
as atuãis e futuras industrias, que por cer- 
to, aqui serão instaladas.

Merecd pois, nossos eucômios, a Prefei
tura. que, com relação ao assunto, dedicou 
as melhores das atenções. Enão poderia ser 
mesmo de outra forma, não?

Asfalto prossegue na cidade. Rua 23 
piaio continua sendo pavimentada.

de

3.a feira o Brasil estreia no mundial. Pa
rece que o negocio não vai bem. Se o 
Brasil perder o tri, onde desembarcara a 
Comissão Técnica, hein?

A cana
sacana;...

Bem a cana cotinua sendo

Pensamento de hoje: "Mais vale o pouco 
com justiça, do que o muito com inequidade

(Biblico)

Classificação de teor em 

sacarose e pureza de cana 

RESOLUÇÃO 109/45 do lAA.

ALTO TEOR

Índice de sacarose na cana 

índice de pureza do caldo

MEDIO TEOR

14.1%

85,1%

índice de saracose na cana entre 12,5 a 14% 

fndice de pureza do caldo entre 82 a 85%

BAIXO TEOR

índice de saracose na cana abaixo de 12,5% 

índice de pureza do caldo abaixo de 82%

Lençóis Paulista, 7 de Julho de 1.966

Associação dos Fornecedores de Cana 
de Lençóis Paulista

a) Viggo Agesen 
Presidente

1.0
Sdlôo lençoense de 

pintura na 
^iblhtecu  

Jí/Íunidpal J{o je  às 
W horas

Rimedem apresent»

Chute na Caneía

Estão soltando a LENHA no Feola para 
joga-lo no FOGO e ele continua dizendo 
que a seleção está uma BRASA.

—oOo —

— Sabe porque a nota de 10 mil vai ter o 
Santos Dumont?
— Não, Por que ?
— Porque essa ninguém vai ver. Ela VOA!

—oOo —

O CRUZEIRO forte vai sair so quando 
o TOSTÃO foro campeão do munde.

— oOo —

A nossa seleção vai «jogar» na retranca 
lá, para não sentar «nela» aquiquando voltar!

-o O o —

Na prateleira de uma loja daqui, há um 
cartaz cornos sequiutes dizercs;«PRENDE... 
DÔRES DE ROUPAS».

—oOo —

O duro, mas o duro mesmo, vai ser ho
je o sãopaulino ver o corintiano com a fai
xa do «Laudo Natel»,. ,

—0 ^ 0  —

— Dizem que na Copa de 62, a Bulgaria, 
quando jogou com a Argentina, machucou^ 
os 11 jogadores desta,
— Ela que abra os olhos, porque contra 
Brasil; o Bcline màchuca os 11 dela.

—oOo —

Não piada é não. O CAL so se ORIEN
TOU um pouco quando jogou cm ORIEN
TE . . .



FÁ B R IC A  DE M O V E IS  M O R E T T O
* ^

J  0  S  €  P  o  H €  Z Z Õ
Tudo em madeira que voce precisa para sua casa

Linhas, Caibros, Ripas Taboas. Foiroa 

Tacos, Batenres, Portas, Janelas, Ba

laústres e Portões

Grandes vantagens em preços 

Estuda-sc planos suaves de pagamentos

Avenida 9 de Julho, 716 — Fones 113 2 í l 3  — Caixa Postal, 357 — Lençoij Paulista

Você encontrará na

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

de O IO V a Nn INO
U .:C O N E  

a sua maquina de costura

om ger
com vantagens de paga

mentos e preços

Peças “Singer” legitimas, concerto 
garantido

l e n ç ó i s  PTA,

•COM

ADUBANDO DA

Representante autorizado neste 

município

Sr. A ld o  Trecente
Rua 7 dc Setembro n. 464 — Fone 54

LENÇÓIS PAULISTA



SOCIAIS D(r«í<W

Alexandre Chitto □ E C D Redator—G b« fc

Hetmiaio )acon

FE Z  ANOS dia 7 do corren
te, Rozemeire Benedettí. filha do 
ar. Carlos Beaedetti e dona Te> 
reza Jesus O. Benedettí.

rtzem  anos 

HOJE

sta. Maria Stela Campaaari, sra. 
Lídia R. Serralvo, esposa do ar. 
José Serralvo Sobrinho.

Dia 11 — ara. Alice Paccola 
Chicto, c~posa do ar. Alexandre 
Chitto; Iria Frezza.

Dia 12 — Edval Rodrigues, 
Calistro Pazettl.

Dia J3 — Carlos Roberto 
Bronzatto; sr. Clauiio Paccola, 
Alice Romani Ribeiro, prof. sra. 
Terezinha Bernadette Carrít de 
de Souza Coneglían, esposa do 
sr. Edealr Coaeglian.

Dia 14 — sr. Weber Canova, 
residente cm São Paulo; sra; 
Carmem Francisco. Altevir Car. 
los Baptistella, sta. Marly Cle
mentina Scobrar.

Ano X X IX Lençóis Pia, 10 dc Julho de 1966 N.o 1 4 3 3

Dia 15 — Maria Carmem Ros 
si. sra. Josefa Paschoarelli, es- 
posa do sr. Antonin Paschoare- 
li; Maria Carmem Duarte.

Dia 16 — prof. Haroldo Gio- 
vanetti, menino jefferson Luiz 
filho do sr; Egydio Paccoia e 
dona Yolanda Fai_cola.

Sr. Antonio 

Lorenzetti Filho

No dia 15 do andante, aniver- 
saria o sr. Antonio Lorenzetti 
Filho. ex-Prefeito e industrial 
nesta cidade.

Pela passagem da efemeride 
natalicia do ilustre cidadão ien- 
çoense, antecipadamente, registra 
mos as nossas manifestações de 
amizade, associando-as a outras 
tantas que, por certo, o sr. An
tonio Lorenzetti Fillho irá rece
ber.

Jiasdm enio
No dia 8 do corrente, o sr. Alécio Martins e sua Exmi. esposa 

dona Elisete T, Ccneglian Martins tiveram seu lar em festa com o 
nascimento tíe uma menina, que na Pia Batismal; recebeu o nome 
de Mylene. ____________________

^ a t i z a d o
Receberá os Santos Sacramentos do Batismo, hoje, na Matriz Io. 

cal. o menino DenilsonCarlos, filho do casal L éiae josé  Faiinelli. 
Serão padrinhos, Adônida Medola e Arnaldo Moreira.

«Classificação da 3.a Divisão»
1) _  Duartina e Resegue 4
2) -w Vera C>uz. Garça. Municipal e Galia 5
3) — C. A. Lençoense 6
4) — Usina Paredão F, C. 7
NOTA: - Hoje jogam os lideres. O Resegue enfrentará em caSa o 
Duã'tina F. C. Outros jogos: Vera Cruz x Paredão; Garça x Mo- 
nicipal e Lençoense x Galia;

SOriEDflDE SfiO UlCEniE DE PflULO
Apéa trei reuniões preliminaret •ztraordinuiai, foi realixada a e le ito  pars u 

preenchimento dos cargo» d» Diretoria; d» unidade "  ÜONFERENCIA VICBM 
TIWâ  N.S. d a  p i e d a d e , em sua fase de recrganizaçfio, como segue;

Frei, de Honra Pc. JoSo C. Carvalho Coimbra - Pres. Onéiio Fernandes F*«s- 
■a - Vice-Pres. Lazaro Brigido Dutra - l.o secret A ilson Modesto - 2.o seeret, 
Luiz Gimó <1. 0  tesoa. Ney Amauri Segslla - 2.0 tesou. Antonio Máximo dos 
Santos,

Pôsto Esso **S. Cristóvão
Cada vez melhoi

A presenta agora o tro cad o r de oleo acionado

por a r  com prim ido

}(S o  ufihza elevadores hidráulicos ou valetas para lubrificação

Ê Instantâneo
' y

Rua 15 dc Novembro, 782, FoW  23 — Lcíiçois Paulista


