
X V I I  J O G O S  R E G I O N A I S  D A  A L T A

M8 ís uma vez Lençóis Pau
lista participa dos Jogos 
Regionais da Sorocabana. 

A estas horas numerosa delega
ção lençoense acha-se em Ouri- 
nhos, afim de representar nossa 
terra.

Uma delegação de 108 pessoas,
8 9  atletas, que disputarão 
nas seguintes modalidades es- 
portivas:

S O R O C A B A N A

Plantão de hoje: Farmasilia das 8 ás 20 hs.

Saltos Ornamentais masculino 2 
atletas, Saltos Ornamentais Fe
minino I atleta, Tênis de Campo 
Masculino 5 atletas. Tênis de 
Campo Fí minino 3 atletas, Ci
clismo 4 atletas. Xadres Feminino 
1 ciLta, Tênis de Mesa mascu
lino 5 atletas e feminino 4 aíetas. 
Atletismo masculino 20 atletas e
feminino 12 atletas. Voleibol 
masculino 12 atletas e feminino 
10 atletas. Natação masculina lO 
atletas e feminina 7 atletas. Bola 
ao Cesto Masculino 12 atletas.

Como se ve. a participação de 
Lençóis Paulista nos Jogos Re
gionais da Sorocabana. é mais 
um acontecimento que passará 
para os anais da histoiia dó nos. 
so esporte. E isso dado ao entu-
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siasmo de lençoenses. que não 
poupam esforços nem saciificios, 
para que os nossos representan
tes tenham todo o apoio possi- 
vel.

Prestigiando os nossos atletas 
e dispensando seus trabalhos, 
seguiram para Ourinhos os srs. 
Alayr Paschoarelli. presidenta 
da CCE. e chefe da delegação; 
Rubens Marcolino e Archangelo

Brtga Primo, técnicos; Mario 
BisiO; da diretoria do CCE.; Hc- 
liu Carani e Cxma, esposa, pre
sidente do GEM; Renato Cicco- 
ne. Presidente da Camara; Enio 
Giovanetti, Alberto Giovanetti. 
Luiz Paccoía obiinho. e outros.

Segundo a nossa reportagem 
teve conhecimento, o Rmo. Vi
gário Pe. João C. Coimbra, so
licitou ao Vigário de Ourinhos

para que seja koje, celebrada a 
missa domiaical à Delegação 
Lençoense,

HOJE — Vera Ctuz F. f,

C, A, Lençoense

Venha ver
o  novo FORD F-100 com tração total nas 4 rodas

íaz coisas que ninguém faz

CARANI Lençóis F au lista

S E R R A L V O  continua

Tendendo Televisores Semp 

agora em m elhores condições



* Diário de São Paulo

O  mais completo matutino paulista

Faça uma assinatura do DIÁRIO DE 

SAO PA U LO  e ganhe ouíia da excelente 

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

trará tudo sebre televisão.

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

€  'icriforio Uéctjico c en ta^ l
‘^CEZAROTXr^

Ru» G Joaquim A. M artici u.c 7 0 l -  Puna 116 -  Lençóis Pauisia
Contabiidade em geral, escritas, aberturas, encerramentoa, 

contratos dístratos c tudo concernente ae ramo.

Supervisão e Direção do Proprietário 

JARY CEZAROTTl

Farmáciô São Jos^
A Firmicii São )ose atende a noite e a domicilio 

Colossal estoque de mercadorias do Ramo

Far macia São )ose a drogai ia de Lençóis Pta,

A T E N Ç Ã O
f ‘ropríeiários de Çeladeiras

Brevemente em Lençóis Pta. será montada 

uma sessão completa parâ consertos de

Geladeiras

E D I T A L
Edital de intimação de sentença cem o praze de trinta dias.

O Dr, Arnaldo Hechet. Juiz de Direito da Comarca de 
LençoU Paulista, SP, etc;

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele co* 
nhecímeato tiverem e eSpecialmente ao reu Quirino Fernandes Ri
beiro. brasileiro, solteiro. lav<-ador. nascido em 25 de maio de 1.93S 
natural de Monte Azul. MG, branco, filho de José Barbosa RibeL 
ro e de Maria Barbosa Ribeiro, qne por este Juízo c Cartorio do l.*  
Oficio, correm os termos de um processo crime que lhe move a jus- 
tiça Publica, como incurso nas penas do artigo 121, «ceput .̂ 
c/c. o artigo 12, inciso 11, do Codigo Penal, e, sendo regularmente 
processado, foi. a final, proferida a sentença, cujo tópico final é do 
seguinte teor: «'~x positis: Julgo procedente em parte da denuncia e 
pronuncio o reu Quirino Fernandes Ribeiro, como incurso no artigo 
12], «caput:!’; c/c. o artigo 12, inciso 11 todos do Codigo Penal, c 
impronunciá lo, quanto ao concurso material, por falta de provas, 
lance-se o nome do reu no rol dos culpados. Expeça-se contra ele o 
competente mandato de prisão em quatro vias. Custas como de di* 
reito P. R. 1 C. Remeta se oportunamente ao Cartorio do Juri, para 
ns fins do art. 4lp do C, P. P. Leaçúi.s Paulista, l.a de setembro 
de I 9 Õ4 , (a) Maunlio Gentil Leite, «juiz de Direito». £ , constando 
dos autos que o reu Quirino Fernandes Ribeiro, se enzuntra em lu
gar incerto e não sabido, è expedido o pre.seate edital cem o prazo de 
tiinta dias. atravé*. do qual fica o mesmo intima iu da sentença re- 
feiida.com a ciência igualinente de que, fíud- prazo, a mesma tran
sitará em julgado. Lençóis Paulista, 14 de junho de 1966. Eu, Oai' 
lande S. Basso, Escrevente autorizado fiz dat. e subscreví.

O Juiz a« Direito — Arnaldo Hecht

Financiãmentos de Café
0  ERnCO QO BRRSIL S/H, Agencia local, ja reerbtuinstru- 

ções de sua Direção Gerai, para financiamento de café em 
coco ou beneficiado, -afra comercial 66/67

Declaração à praça
Pela presente, para todos os efeitos legais, declaramos qut encer

ramos difinitívamesite as atividades coine>cmis, nesta praça da no^- 
«a filial á lua 25 de Abril na vila Vergiii apoani, em 1/6/66.

Lençóis Paul sta, 11 de julho de 1966
a/ Dalcin ô  Cia. ! tda.

JJnur\cierrj neste Jo rn a l

Vende-se
Casa

A Rua Raul Gonçalves de Oli. 
veira n.o l23.

Tratar com Elzo T . Garbine.

BATEN D O  C A IXA
Coinentindo & Comentsriss

T IL E V IS A q . aeàtes dias da Copa, an* 
cou asioitando torcedores, por caaia 
das imigcBS, Mas tudo m elhorará, 
creiam. A Associação aão erusa os bra- 
(os, creiam tarabem. Esperemos para ver

•
POR PALAR em Copa do Mundo. , . 
Por que não aproveitam os modernos 
serviços de alto fa'ante da cogeba acús
tica e o» ealocam em funcionamento nos 
jogos? Não seria nada nada mal ouvir 
jogos no jardim, não acham?

•
“ O BCO” falou outro dia, do péssimo 
ostado do Grupo Escolar do A. Guedes 
e a Prefeitura, tomou posição. Pótos 
foram tiradas do Grupo e enviadas ae 
D. O y “^e o Estado não reformas 
reformarei eu” tsria pensado a Prefei
tura. Quem esbe, agora vai!

CANA . . . Saiu o acordo que depois
não saiu. O negocio é mesmo complica
do. Tempos difíceis, estes!

•MARAVILHOSO o que «i CAL vem 
fazendo Craques jogam de graça e dirc 
toria tem sempre alguns prejuises. Não 
bá tristezas por isso. Todos «e enten
dem e o time vai bem, Pena que muitos 
torcedoree não ‘‘entendam” jogadores e 
diretoria:

PENSAM ENTO DE H O JE: 
eumnre absolutamente o dever, 
pur ama-lo” (Rusklm)

"Qnem
acaba

Combatentes 
lençoenses em Bauru

Núcleo de combattateo de 32 
tomou parte nai comemerações
de 9 de julho em Bauru.

Os combatentes dc Lençóis 
Paulista, tendo à frente o Cap. 
Murray M. de Carvalho, integra
dos pelos seguiotes veteranos; 
Luiz Baptístella, Lazaro firigid* 
Dutra, Ângelo Moretto c Laza
ro Benedito dc Camargo, foram 
condignamente recebidos em Baii 
ru, pelo Cel. Jose Ribeiro, co
mandante do núcleo, prof. Dur- 
val Guedes, presidente, e toman 
do parte ativa no desfile e dr- 
mais comemorações.



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 paulista
CHAMPION 

•0,5 ft» eiUeos
•Posianta compressor, fabrleado eob ItCOCd 

Üa Tetumaah Products Co. (U.S.A.)



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

AV; 25 DE JANEIRO, 258 - ______ FONE i65

Especialistas em reenrolamcnto de Me> 
tores, Traasíormadorcs c Giradorcs

Atenção Proprietários de Vciculos

Temos a s/ disposição um especialista cm reenrO' 
lamentos de Geradores e Motores de partida, Serviços 
eletricos em seral de seu veiculo.

— — — Instalações em Alta e Baixa Tensio —-----

Antes de qualquer negocio, consultem 
nossos preços, bem compromisso

A o Sentar-se a

Mesa

£xija este fino Aperitivo

C H O R O R O

Pedidos Fone 144

c
H
O
R
O
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D E

Oécio Calao C om pãnari Ltdcl.

Fone— 10

RUA 15 DE NOVEM BRO 675 LENÇÓIS PAULISTA

Dia • Noítn á  nnrviço de sua Saude

Banco Industria e Comércio de Santa

Cat.rina S/a

M ATRIZ — ITAJAI (SC) FUNDADO EM 1935

CAPITAL E RESERVAS — CR. 10,554.544.284

1 ^  Departamentos instalados sos Estados de São Paulo 

Santa Catarina. Paraná, Rio de Janeitn, Guanabara c Distrito

Federal

Agencia em Lençóis Paulista — Rua 15 de Novembro, 843 

(PRÉDIO PRÓPRIO)

Deixem que digam, que pensem, que falem 

E E Cooperativa a mais popular.

Lá eu compro todo d ia ...

Boas m ercadorias... Prá minha familia

Seja voec também, associado da Ccopcrativa de Consuma da 

Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vaatagens



Visite a “CASA LEBER**
■ ’ *

E veriqae a mais recente novidade ua afamada marca W EIbS tais como Litro e
garrafa térmica W EISS e a mais linda finreira.

Visite-ncs e comprove esta verouae
A LASA LEBER vendt mais jjcique vende novidade

FÁBRICA DE M O V E IS  M O R E TTO

-------------  J o s €  j n o i { € o z o  -------------
Tudo e madeira que v^ce precisa para

Linha<í, Caibros, Ripas, Tabeas, Forros Grandes vant?gens cm preços

Tacos, Batentes, Portas, Janelas, Ba- Estucia-se planos suaves de pagamentos

lauslres e Portões Avenida 9 de julho, 716 — Fones 113 t 2113 ~  Caixa Postal, 357 — Lençóis Paulista

BAB DO ZIC O mais moderno em

Lençóis Paulista

I

Você encontrará na

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

de O lO V A N ^lN t)
c  B a  . O N E

a sua quuia j .  . otura
^‘ S í n g e B ^

com vantagens de paga
mentos e preços

Peças “S inger” legitimas, coocerto 
garantido

LENÇÓIS PTA.

*COM

m ã m n
^ADUBANDO DA

A Representante autorizado neste
município

$r. Alido Trecente
-  Rua 7 de Setembro n. 4f 4 — Fone 54

LENÇÓIS PAULISTA



Editâís de ProcSamas
Wilson de Moraés Rosa, oficial do Registro civil das 

Naíurais deste distrito, município e comarca de Lençóis 
Estado de Sâô Paulo, etc.

FAZ "Saber que pretendem se casar:

pessoas
Paulista,

Ozair Fernandes com dona Geni Ribeiro Niza ele com a profis- 
são de auxiliar de laboratcrio. catado civil solteiro, com 24 anus de 
idade, nascido em Afredo Guedes, Estado de Sã© Paulo, sos 
21 de abril de 1942, filho de Gonçalo Fernandes e de Maria Alves 
Pinheiro, domiciliado e residente neate distrito; Ela com a profissão 
de prendas domesticas, estado civil solteira, com 18 anos de idade 
nascida em Borebi. Estado de Sâo Paulo aos 9 de novemb 0 de 
1947, filha de i^rancisco Ribeiro Niza e de Rosa Maria Niza, do
micilia d.̂  e lesidente neste disti ito.

Apiesentaram os documentos 1 2 3e  4

José Boava com dona; Sophi» Cordeiro Gonçalves ele com a
profissão de lavrador, estado civil solteiro com 46 anos de idade, 
nascido em Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, aos 22 de abri! 
de 1920, filho de Antonio Boava e de Benedicta França do Carmo 
domicilado e residente neste distrito; Bía com a profissão d<* pren
das J j iiésticas, estado civil solteira, com 42 anos de idade, nascica 
neste distrito, Estado de São Paulo, aos II de fevereiro dc 1924, fi
lha de João Co deiro e de Francisca Gonçalves, domiciliada e resi
dente neste distrito.

Apresentaram os documentos 1 2 4 e 5.

Pedro Vieira Machado com dona Conceição Aparecida da Cos. 
ta ele com a profissão de lavrador estado civii solteiro, com 26 anos 
de idade, nascido em Borebi Estado de Sâo Paulo, aos 13 de outu»- 
bro de 1939. filho de Joaquim Vieira Machado e deCustodIa Perei
ra da Silva, domiciiiacio tiesiüenle neste distrito, ria com a p i O -  
íissâo de prendas domesticas. < stado civil solteira com 22 anos de 
idade, nascida em Agudos Estado de ^áo Paulo, aos 19 de agos
to de 1943 fiiha de Sebastião José da Costa e de Matia Luiza, do
miciliada e residente neste distrito.

Apresentaiam os documentos 1, 2 e 4.

Ataliba Leonel da Silva com dona M^ria da Conceição ele com 
a profissão de alfaiate, estado civil solteiro, corn 33 anos de idade, 
nascid i em Alfredo Quedes, Estado d<' São >'aulo. aus 27 de julho 
de 1932, filho de Augusto Maria da Silva e de Antonia de Mello 
domiciliado e residente neste distrito; Ela coma profissão de pren
das domesticas, estado civil solteira, com 27 anos de idade, nasci
da em Alfredo Quedes Estado de São Paulo, aos 18 de dezembro 
de 1938. filha de João Vieira Martins e de Rozalina Pereira, domici
liada e residente neste disrrito.

Apresentaram os documentos 1 2 e4.

João Vieira Martins Filho com dona Maria Aparecida Lope* ele 
eom a profissão de lavrador, estado civil solieiro. com 22 anos de 
idade nascido em Alfredo Guedes Rstado de São Paulo, aos 13 de 
novembro de 1.943, filho de João Vieira Martins e de Rosa Lima 
Pereira, domiciliado e residente neste município, Ela com a pro
fissão de prendas domesticas, estado civil solteira, com 21 anos 
de idade, nascida neste distrito Estado de São Paulo, aos 21 de 
dezembro de 1944, filha de Domingos Lopes e de Maria Carlos 
Piips domiciliada e residente neste distrito.

Apresentaram os documentos 1 2 e 4.

João Vieira com dona Neyde Biral ele com a profissão de con- 
tauor, estado civil sidteiro, com 38 anos de idade, nascido em Len
çóis Pauli-ta Estado de São Paulr , ai s 7 de fevereiro de 1.928, fi
lho dejusé Innoc<. nci" Vieira e de Lavinia Bertelli, domiciiiauu e 
residente nesta cidade; Ela com a profissão de prendas domesticas, 
estado civil solteira, com 35 anos de idade, nascida neste distrito; 
Estado de São Paulo, acs 7d c  Abiil de 1931, filha de Luiz Biiaí 
e de Pura Vanini. domiciliada e residente nesta cidade.

Apresentaram os documentos 1 2 e 4 *

cooPERRnufl DE consumo d b  zona de l e h Çô is  p t b .
Assembléia Geral Extraordinária
Edital de l.a Convocação

Dè acordo com a atribuição que me é conferida pelos Estatutos 
Sociais, convoco os senhores associados para uma assembléia Geral 
Extraordinária, que havendo número legal, funcionará dia 25 do 
corrente, as 20 horas, em sua sêde social, à Aveaida 25 de janeiro 
140, para tratar dos seguintes assuntos:

a) — aumento do capital social;
b) >- apreciação do levantamento contábil da sociedade.

Lençóis Paulista, 17 de julho de 1.96Õ
a) Enio Casali — presidente

Adq som ente;uira o seu Televisor, pagando
C r$ 20.000 m ensais!

üedos os njeses d a s  sorteios: Çeral e € .sp eaci
O primeiro consercio de Zelevisores nesta cidade 

Associação de Orientação em Empreendimentos e participação de Lençóis Paulista 
NOTA: Os televisores serão entregues pela E L tT R O  TtO N lCA  LENCÒIS a qual dará

toda assistência necessária
 ̂ Para maiores Informações na ELETRO TÉCNICA LENÇÓIS

Rua 15 de Novembro, 754 — Fone 88 — Lençóis Pta.



Mas medidas. 
68 X 1,88 e 
78 X 1,88

Muito confortávoM Mol?jo "-a b ric  LinK e ocoi- 
cticado suDerrr.acic'■ P '■i de guardaM Basta 
dobiUd.: se-Ti tifc-po ccichô - ' Fechada tem 21 cm, 
de largur.; I Fác.l d=> Iranspcrtarl Equipada com pe- 
queaab roldanas, p̂ ^Ge ■'>er trar.spcrtada facilmen
te I Cabe também no r i i-malas _e um automovell

A  venda na

CASA DE M O VEIS

MORETTO
• - -  - . - . ■ ' ■ ■ - ■

f^referida petos que sabem
é u c o i / i a r

Run 15 de novembro 798. Fone 1C6

B O A  M U S I C A
alcgrate na mu;Uc* de uma terre abençoada do sol
alegrate na beleza de um povo que ama as roiaas 

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

Sulfato de amônío 
Cloreto de Potássio

Superfosfato

hscorias de tomas 
Procure o agente aesta cidade Sr.

JARY CEZAROTI
Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

J jg en te  de Seguros
da Sul JJm erica

cidenteB Trabalho
> » > Pessoas
> > > Veículo

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

Rua 13 de Maio 429 Foae 178 — Lençóis Pauista

Dr. João paccoU i'rimo

Carteira
Lençóis

Médicu — Operador — ^arteiro 
Do Departamento da criança 

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

Dr. Antonio Tedesco

M É D I C O  -

CLINICA GERAL — OPERAÇÕES — PARTOS 
Rua Floriano Peixoto. 245 — Lençóis Paulista — Fone 01

{ )r. [ u'2 üonza^ 1 'iito Mvy 1 1 r 3
C R líM FSP 7.976

Clinica de Crianças e Adultos
— PA RTO S —

RUA A N ITA  GARIBALDI. 35 - Lençóis Paulista

Dentistas

l > . Reinaldo Leiis Luminatti
CIRURGIÃO D EN TISTA

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

Consultas _ 2.a, 4.a e 5 a à noite
Rua lnãc<o Anselmo 212 (Residência)

Fone 63 — Lençóis Paulista

Dr. Lidio Luiz Bosi

CIRURGIÃO DENTISTA
RIO X

Atrnde-se com hora marcada
CONSULTÓRIO: Rut Cel. Joaquim Giibriel, 0 . 0  298
RESIDÊNCIA Fone 82 ------ L.ençóii Paulista



S Ü C I  A15»
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Hermiaie )acoa

razem anos 
HOJE

Sr». Luizinha Chiito Ferraz, eipoia 
de ir. Vicente de Pania Ferraz, residen
te em São Paulo.
Dia 18 — Dr, Reinaido Lelis Luminat- 
ti, jovens Denia e Dimas de Moura 
Camargo, res. em Prudente ar Ânge
lo B«ptÍ3talla.
Dia 19 Sr. Orlando Coneglian, sra. 
Tereza Campaaari, esposado sr. Eiaes- 
to Campanari; eta Denise Orsi, sra. 
Mana Jose Caraoi Felipe, esposa do sr. 
Virgilio Felipe.
Dia 20 — jovem Aldo Giovanetti.
Dia 2l — jovem Walter Renáto de 
Andrade, sr. Jose Sigooretti, Dr. Pau
lo Ferraz Nogueira, residente em São 
Paulo
Dia 22 — ar. Afouso Piacca, sr. Uris 
Paccola, sra, Antonieta Vieira, rta , Ire
ne Biral,
Dia 23 -  sra, Iracema Luminatti Pae- 
eela esposa do sr. Armando Paccola, 
residente em Lins,

Batizado
Receberá os Saotos Sacrtmen' 

tos do batismo, huje. na Igreja 
Matriz de Lençoi» Paulista, a 
menina Katia Regina, filha do 
casai Maria EiiZa e Vicente An
selmo.

áeráo Padrinhos; Luiz Pas' 
choalinotto e í£xma. esposa Ro
sa Fernandes Paschoai noto.

Faleclíntnto
SRA. ELIZA FAUSTINO OE 

OLIVEIRA

No din 14 do corrente, faic> 
cc«, nesta cidade, dona Eliza 
Faustino de Oliveira.

A extinta contava 70 anos de 
idade, deixa os fíihos; srŝ  Bene
dito do Santos, casado; Alcides 
doa Santos, casado; jo io  dos 
Santos, casado; dona Lonrdes 
dos Sa Ptos, casa da:

Deixa ainda inúmeros netos.
O seu sepultamenro deu-se no 

mesmo dia; às 13 horas, no ce
mitério local, saindo o feretro da 
Av, g de julho. n.° 664

Ano X X IX Lençóis Pta. 1 de Julho de i966 N.o 1464

ESPORTEí; CAL, G AVHO U DO M IN G O  E PODERÁ  
TA.MBEM F IO a R L ID E R  HOJE: 

Galia não suportou < raça > do Glonoso; 3 s  I

Teve sequencia a penúltima rodada do l.o turno nesta cidade, 
onde o C. A, Lençoense enfrentou o Oália E. J .  atê então, vice li- 
der do certame. Venceu o Glorioso por S a l ,  gola de Walter (2) 
c Brosco.

COM EÇO
O CAL: começou Jogando com o meio campo formado outra vez 

por Bíral-Walter e essa tatica deu bons resultados novamente. O 
Glorioso fortaleceu mais sua espinha dorsal, e sempre destruiu jn- 
gadas armadas pelo adversário, através do combate imposto pela 
nova dupla de meia cancha. Todavia, o glorioso pouens vezes pôs 
a bola no chão, preferindo passes longos, c isso não deu resultado, 
poiso 1.0 tempo terminaria zero a zero.

2-0 TEMPO
Nesse periodo o CAL começcu a jogar certo, desde a defesa 

com a bola de pé para pé, no sentido progressivo com exploração 
dos pontas, e i.sso mudou a feição do jogo. com Edilio e seus com
panheiros passando a dominar o antagonista. Logo aos 4 minutos. 
Walter - o avante de ouro do time, em jogada tipica, atirou de fora 
da area, no canto, marcando o 1 .o gol. Depois, ele proprio iccebe- 
ria uma rasteira na area, sofrendo penal e também ele proprio o con- 
verteria em tento. Brosco, aos 41. encerraria a placard, marcando 
o ponto n.*» 3 do CAL, que jogou com Romano, Pafeti, Tilieoc An
tigas. Birai e Rubens. Geraldo, Rato. Edilio, Walter e Brosco. Juiz; 
Helio Ageo (regular) e renda de apenas 140 mil aproximadamente.

Missa de 2.o aniversário
A fnmilia de jecomo Nicolau Paccola convida a todos os parentes 

a amigos para a missa de 2,o aniversário que, pela alma da ines- 
quacivel THEREZA M O RPTTO  será celebrada dia 22. à.s 6 ho
ras da manhã, no Igraja Matriz de Lençóis Paulista.

Pelo comparecimento, antecipa desde ja seus agradecimentos.

Cia. Paulista de fo rço  e S u z  >

QUEIMADAS
Solicitsmoa sos 8rs: Fazendeiros « Sintiantes a fineza dé avisarem com ante- 

sedencia o nosso Escritnrio mais proximo, quando tiverem que efetuar queimadas 
em matas, pastos, ou derrubada de arvores que possam atingir az ni.asas linhas 
de energia eletrica^

Cem esse aviso antecipado, oi nossos funcionários poderão tomar, em tempo, 
as precauções necessárias no sentfiio do impedir que o fogo ou a queda das a r 
vore» postam afetaras referidas iinhas, evitaodo dessa forma interrupções gerti- 
mente demoradas no nosso fornecímeuto de energia eletrica o que acarretam prejui 
zos eaborrecimentos aos consumidores em geral.

C hute na  

C anela
Por Pimedem

3.a fei.-n; Brasil x Potugal: É o 
grito de independencia ou mor
te.

Quem leu os jornais destes dias, 
deve ter ficado espantado; A si
tuação do Banco dai Chamas t  
FOGO!

nfiiraam os quitandeiros de SP. 
“Essa questão do incetlcida nas 
BIRiN G ELA Sjaestá ENCHEN 
DO ".

Quando • Palé chegar cm San
tos, vai CERCRR todinha. a 
praia do Gonzaga, com SARRA- 
FOS que zcccbcr na Copa.

Na trazeira de um caminhão da
qui. esta escrito: "Cheguei «go
ra .. . Não sei de nada”.

Posto Esso Cristóvão”
Cdda vez melhor

A presenta agora o tro cad o r de oleo acionado
por a r  com prim ido

J/âo utiliza elevadores hidráulicos ou valetas para lubrificação
*

E instantânio
Rua 15 dc novembro, 782, Fone 93 — Lencois Paulista


