
7  DE S E T E M E R O  !
Quarta feira o Brasil comemora o 144.o aniversário dc sua Indept^ndencia Pclitica ! 

Nesta cidade, a data magna da i atria será comemorada com desfiles escolares, as

8 horas c, à tarde, parte esportiva!

Luz e Sombra
Pe. Luiz Baldini

Uma doméstica ia falar no 
programa da Semana da Joc In
ternacional.

Fiquei admirado de que tives
se escrito tão bem sua parte. E 
ela explicou: copiara 3 Vezes até 
ficar bom, a patroa a ajudara. 
Patroas assim, realmeot promo
vem a empregada. Serão mais 
patroas na medida desta promo
ção.

Um empresário mostrou sua 
pequena industria e explicou:

— a situação que o governo 
criou está crítica para n<5s. Não 
há interesse em vender a matéria 
prima para nós. pois a exporta
ção paga em dólares. Práticamen
te, nossa indústria está parada. 
Alguns opeiários estão com fé
rias antecipadas e outros, com 
aviso prévio.

Plantões: hoje Parmasiiia; Dia 7, Farmacia S. |osé d̂ -.s 8 as 20 hs.
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Uma semente não pode morrer: 
o esforço desses homens, que há 
anos vem lutando, guiados pela 
justiça familiar e social, fazendo 
do trabalhe uma questão dc digni
dade, euma questão dehonia o 
bem-estar de seus empregados, 
seu salário, duas férias, seu ho
rário de serviço de acôrdo com 
a C. L. T.

lÉ

Por fim uma conversa com o 
Sinfrósio:

“é, so vigário, nois aprove- 
mo a entrega da cana peia Cor- 
peraflva, mais agora, não sei não” 

— Sinfrósio deixe de papelão. 
Você sabe que a Cooperativa 
depende da união de todos. É 
aquela história do feixe de varas. 
A união faz a fôrça.

— “ o fexe de vara, ninguém 
coseguc quebra

-  isso mesmo. Você Sinfro- 
sio. já desamarrou o feixe. É a 
desunião. E depende só de você: 
um feixe ou lenha para 0 fogo

Muitos lutam pela uniáo ebem 
de todos. Só esse caminho pode 
voncer, sem oprimir os outros.

L A M B R E A
Faz 40 Kms. com um só itro de combustível ! !
Reduz o custo operaciona!
A um enta a produtividade, dando m uito

rendim ento ao tra b a lh o
■Venda , credián-c eni C h ^

Lençóis P au lítsa  - Fones 91 e 118

niaiS

S E R R A L V O  continua  

vendendo Televisores Semp 

agora em m elhores condições



E L E T R O  M O D E L O
Mineto Pereira ô£ Cia,

AV. 25 DE JANEIRO. 258 FONL 165

Efpeciallstas em reenrelamento de Motores, Traasformadorei
e Geradores

Atnção Proprietários de Veículos

Temos a sua disposição um especialista em reenrolamento 
de Geradores e Motores de partida serviços eletricos de seu

veiculo

Instalações em Alta e Baixa Tensão

Antes de qualquer negocia consulte nassos preços, sem com
promisso

Depósito de Vinho
D À

ADEGA GAÚCHA
VIMH08: b r a n c o , ROSa DO. T [ '  T 0 .  SECO. SUAVE E DOCE, 

DIRETAMENTE DO R lü  GRANDE DO SUL 
VILA VERGILIO CAPOANl - Lençóis Paulista - Fone 96

Jlgente de Seguros
da 3 u! j^lmerica

Acidentes Trabalho
» > > Pessoas 
» » > Veículo 
> » » Incêndios

----------- H É L I O  P A C C Ü L A  -----------
Rua 13 de Maio 429 — Fone 178 — Lençóis Pauista

V ò c ê j á  n o t o u

as que leem

0 ESTADO DE
Gaívmta você também seu exemplar d’ 0  ESTADO DE S. PAULO 

fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade;
ASSUNTA MAAiA AIELLO 

AV. NOVE DE JULHO, 314
.ta . I F 1% A ■ ■ ■ ■ ̂  M A

■Gdital de
proclamas

Wilson de Moraes Rosa, O fi
cial de Registro civil das pessoas 
naturais deste distrito muaicipío 
c comarca de Lençóis Paulista, 
Estado de São Pauio, etc.

FAZ SABER que pretendem 
se casar;

Aparecido Martins com dona 
Aparecida Viorto ele coma pro
fissão de funcionário municipal, 
estado civil solteiro, côm 32 anos 
de idade, nascido em Macatuba 
r-stado de São Paulo, aos 2ó dt 
março de i9-’4, filho de Francis
co Martins e de Ermeliuda Jor
ge, domiciliado e residente nc.̂ te 
distrito; Ela com a profissão de 
prendas domesticas, estado civil 
solteira, com 19 anos de idade, 
■ascida em Alfredo Guedes. Es
tado de São Paul», aos 7 de 
maio de 1947, filha de Antoaío 
Víotto e dc Antoaia Calandto 
domiciliada e residente neste 
distrito.

Apresentaram os documentos 
■ ;0 I 2 3 c 4.

lA . 2i,>3e,

Declaração Assinem e
D»daro que perdi o meu certificado 

ile iMerviíta de 3 ,a categoria sob o 
ii.v 140S29 - D expedido pola 14 !a 
C. R de Serecaba.
LcdçoIb Paulista 19 de agosto de 1966 

Uii Orlando Patchoarelii

proguem

OECLARAQAO
Para todoa os efeitos declaro qne 

perdi • meu certificado de reservista 
<le 3.-n categoria espedido pela 14.a C. 
R. de Sorocaba sob o n.o 747 109 - D

Anton o Pereira«O E C O .

julio Berto com dona Maria 
Angela da Silva, cie cem a pro
fissão de motorista, estado civil 
solteiro com 28 anos de idade, 
naScido em Aparecida de São 
Manoel Estado de São Paulo 
aos 3 de Junho de 1938, filho 
de Ricardo Berto e de Maria Fu 
gi, domiciliado e residente neste 
distrito; Ela com a profissão de 
prendas domesticas, estado rivil 
solteirn. com 16 anos de idade, 
nascida em Lençóis Paulista. Es
tado de São Paulo, aos 23 dc 
outubro de 1949, filha dt Ange' 
le da Silva e de Maria Carvasaa 
da Silva, domiciliada e residente 
neste di-tnto.

Apresentaram os documentos 
n o I 2 e 4.
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fjão acredita? Mas, é a pura verdade! Com estas facilidades 
você leva para casa um belíssimo refrigerador com 
Iodas as características de alta qualidade, 
bom gôsio e 270 litros de capacidade.

Móveis Guido

Sençe/s / ‘aulista
CHAMPION

•9,5 pés Cúbicos
•Possante compressor', fabricado sob Heença 

íò a  Tocumeoh Products Co. (U.S.A.)

i  .
l:  -t



Visite a **CASA LEBEP 99

E verefique a mais recente novidade da afamada marca W l i ->S tais como litro 

e garrafa térmica W cíS S  c a mais linda floreira

Visífe-nos e comprove esta verdade _

A CASA LEBER veade «ais porque vende novidades

FABRICA DE M O V É IS  M O R ETTO

3  0 s  e M o n € c  z  0
Tudo em madeira que voce precisa para sua casa

Linhas, Ripas. Caibros. Taboas, Forros, Tacos. Batentes, Portas, janelas, Balaústres e Portões 

Grandes vantagens em preços. Estuda-se planos suaves de pagamentos

Av. 9 de Julho, 716 — Fones 113 e 2113 Caixa Postal 357 — Lençóis Paulista

Você encontrará na

A  IFa i a ta r ia
CíI cc on e

de OIo VANNINO
U C C O N E  

a sua maquina de costura

‘ ‘ S i n g e r ^ "

com vantagens dc paga
mentos e preços

P«çâs "Stnger” legitimas, ceocerlo 
garantido

LENÇÓIS PTA.



Consorcio Televisor
A dquira o seu Televisor, pagando

cr$ . 20.000 m ensais
Codos os meses dois sorteios: Çeral e €speaa!

O primeiro consorcio de Televisores desta cidade

som ente

Associação de orientação em empreendimentos e pari- 
ção de Lençóis Paulista. Para maiores inforniaçõci na ELETRO TEf'NICA

Nota: Os Televisores serão entregues pela ELETRO LENÇÓIS — Rua 15 de Novembro —* Fone 88
TECNCA LENÇÓIS a qual dara toda assistência ncce L e n Ç o i b  Paulista

saria

KINS
MOTORES Dl

V»

mais um
revendedor Perkins 

a seu dispor:

DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS IRMÃOS CARANI S.A.
Rua 15 de Novembro, 351 - Caixa Postal, 3 3 6  

Lençóis Paulista - SP

E desde já êste nòvo Revendedor lhe oferece a linha completa dos 
motores Diesel Perkins para conversão de veículos a gasolina em 
Diesel, para uso em grupos geradores, motobombas e acionamento 
de máquinas. Completo estoque de peças e Assistência Técnica 
especializada, a cargo de mecânicos treinados na própria fábrica.

PERKINS
liderança mundial em motores Diesel

L en çóis P a u lis ta  co lo cà  
a t le ta s  no seleção  
p a u lis ta  de a tle tis m o

Na eliminatória realizada no 
dia 28 p. passado na pista do 
E. C. t^inheircs em São Paul©, 
classíEicaram-se para integrar a 
seleção Paulista de Juvenis que 
disputará o Campeonato Brasiieí' 
ro de atictismo a realizar-se em 
Belo Horizonte nos dias Q,10 c 
Il/Oos seguintes atletas .desta ci
dade:

Ademercio Antoaio Paccola 
arremesso do dard»— 47.57m.

Vera Heiena T. N. Tavares 
arremesso do dardo- 
Marizolda Capoani - salto em 
altura 1,40

Gentil Zumiani 
p/ iepart Atletismo

Campanha do cimento

Justa *ob todos os apectos, a 
campanha lançada pelo Pe. João 
C. Coimbra, que visa angariar 
1.500 sacos d« cimento; para a 
construção da Sede Social da 
Paróquia. Taí medida nos faz 
lembrar, a maneira como o sau
doso Pe. Salustio edificou a atual 
Matriz. Viu seus sonhos rtra 
zados, dia/ogando e solicitando 
a cooperação do povo. E o povo 
nâ© falhou. Agora temos pela 
frente, nova e importante obra 
para realizar. Portanto, concita- 
mos o povo lençoense, que as 
sincm as listas espalhadas p 
cidade, e oferte, cada um de 
«per si», um saco de cimento pa
ra a ó'cd.2 Social. Lolaborem, 
pois leaçcenses. A obra tem a fi
nalidade estr ta. de »er levanta* 
da para o nosso meio catolico 
e servirá também não só para 
nossos filho.'', como para as ge
rações futuras. Esperamos que o 
povo não faihe agOra. também.



Dr. João Paccola__Primo

Médico — Operador — Parteiro 

Do Departamento da criança

Carteira do Conselho Regional de Medicina n.o 7021 

Leaçólí Paulista — Caixa Postal, 38

Dr. Antonio Tedesco

-  M E D I C O  -

CLINICA GERAL — OPERAÇÕES -  PARTOS 

Rua Floriano Peixoto. 243 — Lençóis Paulista — Fone 61

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira

C R )‘ MESP 7.976

Clínica de Crianças e Adultos
-  PARTOS - -

RUA ANITA GARIBALDI, 35 — Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo Leiis Lu ilinatti
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende-sa cora hora marcada
3.a, 5,a. e Sábados durante o dia

Consultas __ 2 .0 , d.a e 5 .a à noite

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

Dr. Lidio Luiz Bosi

-  CIRURGIÃO DENTISTA -  

RAIO X

Atcnde>sc com hora marcada

CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim Gabriel, o.o 29S 
RESIDÊNCIA Fone 82 -----  Lençóia Paulista

Srs. lavrriHores
Necessitando de Elementos ^mipies para sua lavoura tais coaio;

Sulfato de d  KJu òaio 
Cloreto de Potássio 
Superfosfato 
Escorias de tomas

Procure oageme nesta cidade Sr.

]ARY CEZARQTI

Produtos da
Hugo Stinnes do Brasil Ltda*

E ou não é uma ^̂ brasâ ^

Cilsa
D

já  está funcionando na aiiipia e mo- 
_____________ derna loja _______________

RETTO
A Rua 15 de Noverr.bro, n.o 564



^Diário de São Paulo^

O  mais completo matutino paulista
Faça uma assinatura do DIARK> DE  
S A O P a ULO  eganhe outra da excelente 
revista “7 DIAS NA T V ”,onde V. encon* 

trará tudo sobre televisão.
Agente em Lençóis Pta. MAURO CROTTI

Vila Marimbondo — Rua Duque de Caxias, ngQo’

( í CEZAROTTI
Rii» O Joaquim A. Martins n.o 7^1 — Pon» 116 — Lençóia Psuint»
C on tablid ade em geral, escritas, aberturas, eocerramentoí, 

contratos distratos c tudo concernente a *  ramo.

Supervisão e DireçSo do Proprietário 

JARY CEZAROTTI

A G O R A  S IM
Proprietários de Çetadeiras

A ELETRO  M O D ELO  comunica que 

agora também está atendendo a consertos

de geladeiras

Av, 25 de Janeiro 258, Lençóis Pta. Fone 165

OFicina c Loja ^BRANDI’
A sua disposição para instalações de 

igua a domicilio
Artigos do Ramo

Conheça nossos preços p/verificar as vantagens que lhe oferece

Rua Igaacío Anselmo 223 Fone 40

Farmacia ('.oração de Jesus

iD  E i

DECIO CELSO CAMPANARI LTDA.

Rua 15 de Novembro 675, — Fone 10 — Leaçois Paulisla 

Dia e noite a serviço de sua sâude

€'scritoriQ Zécnico Contábil
Banco in d u stria  e 

Com ércio de Santa  

C atarin a S. A.

I N C O
M ATRIZ — ITAJAf (SC) FUNDADO EM 1.935 

CAPITAL E RESERVAS — CR, 10.554.544.284 

105 Departamentos instalados no Estad® de São Paulo 

Santa Catarina, Parana. Rio de janeiro, e Distiito Federal

Agencia em Lençóis Paulista — Rua 15 de novembro, 843 
(PREOIO PROPRlO)___________________

Deixem que digam, que pensem, que falem 

É a Cooperativa a mois popular 

Lá eu çompro todo dia . . .

Boas mercadorias . . .  Prá minha familia
Seja Tocê também, associado da (Cooperativa da Consumo 

de Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

Farmácia São José
A Farmacia São Jose atende a noite e a domicilio 

Colossal estoque de mercadorií-i do Ramo

Farmacia São JoSé a drogaria de Lençob Pta



balancete da pesta de Sunto j7ntonic do Corvo 
franco realizada nos dias 11,12 e 13 de Junho de 1966

Resultado do leilão do gado 2.763;000
ídem da Barraca Recreio 2.526. IC5
idem da Barraca Trí-Crak-Café 1.720.120
idem da Barraca do Churrasco 626.815
id<>m da Barraca dos Congr. Marianos 596.068
idem da Barraca da Vispora 161.260
idem da Barraca do Alto Falante 49.500
Pagamos despesas com caminhão em gaso
lina, olio e oficina, na campanha 284.950
idem serviço pedreiro, conserto, timpesa e 
pintura todas as barracas 150.000
idem serviço cictrecista 115.530
idem Corporação Musical 65.000
idem programas festa 47.700
ídem despesas }csé C. Ruiz 14.800
S a ld o  - L u cro  Liquido a p u ra d o 7.764.888

8.442.868 8.442.868

O Rms* Vigário e a Comisiao agradecem sensibilizados a todos que cooperaram para o melhor bri

lhantismo da festa, não esquecendo ninguém, desde os doadores de gado até es meaores ofertastes, 

como também a todos que trabalharam ativamente cm todas as barracas, que csaseguiram o mag

nífico resultado supra. DEUS LHES PAGUE

A C O M I S S A O

I. E. Aguardado por 
todos

Professores, autoridades e 
povo lençoenses, aguardam a a- 
presentação na Assembléia Icgis 
iativa através do deputado Só- 
lon Borges dos Reis. do projeto 
da elevação do Colégio Esta
dual «Virgílio Capoani.  ̂ à Institu
to de Educação «Virgílio Capoa- 
Di>.

Como j« anunciamos em noti
ciários anteriores, ha uma verda
deira coesão de forçts para essa 
conquista, que não é do deputa
do mencionado, nem dos profes
sores e diretor e muito menos des 
te jornal mas sim da cidaJe de 
Lençois Paulista - razão de Ser 
de toda nossa luta.

Confiamos estamos certos de 
que os poderes governamentais 
saberão dar a Lençois, o que 
ala merece, c o que nosso povo 
tanto almeja; - a criação do Insti
tuto de Educação, icoçoense.

B A T E N D O  C A I X A

"Didi no 3. Paulo
O tricolor pau/ista, contratou 

DO fim da Semana, o craque Di« 
dí, ex-jogador da seleção nacio
nal. do Botafogo, Fluminense, e 
porque não ex-jogador do C. A. 
Lençoense.

-Comentando & Comentarios-

Começam, alguns candidatos a deputado estadual cu federal, suas 
corridas pelo interior, em buscas devotos que os conduzirão (pos
sivelmente) as cadeiras legislativas.

CHUTE
-Rimedem apresenta^^- ~

NA CANELA
Todo mundo esta satisfeito com eleição do novo governador. Pu

dera; <hA breu> para todos!

Muito certo isso, É um direito que todos têm em assim proceder, 
E o cidadão, o povo tem também o dever de respeitar esse direito. — O São Paulo contratou Didi:

— Vantagem, O CAL contratou o mesmo jogador, hã 20 anos atras

Mas . ,,m a s. . .  muitos dos que vem a cata de votos, são es 
autênticos paraquediscas, que lembram de Lençois, somente em ves 
peras de eleições. Existem exceções, è claro

Querem apostar, que muitos que Éem siquer tocaram no nome de 
Lençois nas Assembléias, aparecerão aqui, dizendo como assunto 
principal: «eu ajudei resolver o caso da cana» . , . etc. etc. Aguar
dem e verão. Gente assim sempre aparece. Como aparecerão os can
didatos que ja fizeram algo por Lençois; tambea. Só que estCs me
nte ceem consideração, do povo.

— Em S, f^aulo uma criança naSceu queimada.
— Mas como ? ? ?
— Ora. A mãe era uma BRASA!

O Lacerda aada parecendo a defesa do Noroeste. QuCm passa 
■a sua frente, ja quer «derrubar»!

Portanto, que o eleitor pense bem, quem trabalha e quem não 
trabalha pelo municipio c saiba combater o «paraquedismu^ dt 
verp-ras de eleições.

•  .
f avimentado aquele trrchinho de l00*metrOs que liga a Av, Janua 

cia ã vis de Acesso. Vaíeu a «cotucadinha» hem, partes competentes?
•
Pensamento de hoje «A vida ativa é o mais [poderosoX*scudo da 

Virtude» - Tourtelle.

A diferença entre • Real Madrid e o Corinthians, é que o Real 
tem um craque chamado GROSSO e o Corinthians tím 2 ou 3.

Alguns jornais andam dixende que • prefeito deS. Faule conti
nua na base do FARIA . . .



tudo para sua beleza



Conselho Regional de Contabilidade do ts t .
de São Paulo

C O M U N I C A D O

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Enuio 
comunica acs contabilistas, escritórios de contabdidade e demais in
teressados que acaba de instalar uma delegacia na cidade de Len
çóis Paulista, cuja juri«dição abrange as seguintea localidades: 
Alfredo Guedes, Areiópolis. Macatuba, Borebi e Vangloria.

Qualquer assunto relaeionado com este Conselho poderá ser 
tratado na séde daquela Delegacia, situado a rua I5 de Novem
bro, 614— 1,0 andar, cujo Delegado*é • sr, Niizo Capclari.

Antonio Vinicio Fellin 
Presideate

São Paulo, 22 de agosto de 1q66

Reclamam os moradores
Os moradores da Vila N, S* Aparecida, por nosso intermédio, re

clamam do mau estado cm que se encontra o prolongamento da JRua 
Jose do Patrocínio

Solicitam urgentea providencias.

Sirripíifiçado o pagamento ao 
funcionalismo

O funcionalismo estadual; terá agora, simplificado o método 
de recebimento de seu.s salários

Nãe precisará mais, a partir de ictembro, receber seu pagamento 
na Coletoria Estadual, onde assinava a felha respectiva.

Agora, no 7.o dia util de cada mês (caio de Lençóis) o funcionário 
do Estado terá seu ordenado creditado automaticamente no? jBanco 
do Estado. Nem precisa ia ao Banco para socar o dinheiro, porque 
o pr iprio Banco lhe fornecera um talão de cheques especial, para e- 
fetuar os pâg.?mert s na praça O Bcoco enviará ao chefe de cada 
fnnei jn o ri' «Hollerith” para controle da quantia que o mesmo rece- 
cebe mensalmente.

CfíL teve falhas e empate foi consolo

2 x 2  freate ao bom time do Garça F. C;

O Glorioso, esteve infeliz no ultimo domingo e, apresentando 
falhas, leve que se contentar com o empatede 2 tentos, frente a 
boa equipe garcense, Uma coisa precisa ser dito. Todas as equipes 
que disputam este campeanato. inclusise o Galia F. C. gastaram à 
rodo, para reforçar suas equipes, Uso aconteceu dias anteriores ao 
reinicio do 2.o turno. O ^AL. foi o único time que assim não pro
cedeu. Motivo: Questões financeiras. O CAL não pode fazer mais 
do que vem fazendo. Precisamos compreender isso. O Garça mu
dou todo time, e trouxe giandes valores para seu plantei. O C aL 
não poude reforçar, pelos motivos espoatos. Assim mesmo, ainda o- 
cupa lugar de destaque na tabela. Com esse plantei que possui, o 
CAL ainda pode se classificar, embora haja falhas, que notamos 
domingo. Ao nosso ver, o Glorioso pr cisa mudar sua estrutura 
devido ao reforço das demais equipes adversarias. Assim sendo 
tem que fazer Pafetti, (jogador lutador) sair, passando Tilico para a 
zaga direita e Biral para zagueiro central. Dirceu passaria para me
dio volante, e Brosco passaria para meia armador. Rato precisa sair 
urgentemente do time, ja que não luta, são vibra e o que é pior, 
parece não amar a camiseta gloriosa.

Em seu lugar deve entrar urgentemente, Cebara, jegador que põe 
Ordem no time e sabe orientar seus companheiros.

Orlandinha entraria assim, na penta esquerda no lugar de Bros
co, que viria armar com Dirceu. Assim sendo, em nossa opinião, 
achamos que o CAL para garantir sua classificação, deve jogar do
ravante com: Romano, Tilico, Biral, Rubinho, (este precisa jogar o 
futebol que sabe e deixar as reclamações de lad©) c Antigas, Dir- 
ceo e Brosco, Gebara, Edilio. Walter e Orlandinho, ou memo Pe. 
drinho. O CAL descansa hoje, Que a esforçada diretoria e o cpm- 
petente Milton, estude essa formula que pedimos licença para suge
rir, com o objeíivo de engrandecer ainda mais esse grande esqua
drão, que tanto bem queremos e que se chama C. A. Lençoense. 
Hoje é dia de folga. Analizem, mudem, estudem essa escalação. Ela 
pode resolver o problema e garantir a classificação d* time. Qto. 
ao prelio de dorniugo, o Garça teve a seu lado o fator sorte e qua
se á torcida,

Jogou bem e soube ganhar um pontí' precioso do CAL que se 
apiesenlou muito assustadoc outra v-̂ z ím rvoso. O CAL formoH 
Cum: Ron ano, Pafetti, Atilio, Rubinho c Antigas, Biral e Dirceu. Ra
to Edilio Walter e Brosco.
Marcaram para o Lençoense Edilio e Walter (calcanhar)

Pernilongos
Continuam os «zwmbctínhas», a dar o ar dc sua graça por ai. 

Sobre este aisunto, esta folha tem raartejado bastante. Mas nada 
se resolve: Meses atras, como dissemos, a Prefeitura oficiou à Dele
gacia de Saude de Botucatu, para vir inspecionar a lagoa da Faz, 
Sta. Maria, Veio osr; Dr. Delegado dc Saude, inspecionou, viu as 
irregularidades e . . . ci.sso c assunto da Sorocabana resolver», a” 
crescentou o Dr. Delegado de Saude,

A Sorocabana, também «tirando o corpo» disse que precisaria de 
100 milhões para tapar a lagos, “mas não há verba . . . ”

Enquanto issO, a população, que nãs vê solução da Prefeitura, da 
Delegacia de Saude ou da Sorocabana, para o caso, vai tendo pas- 
cicncia e suportando não se sabe até quando, a chateação geral dos 
pernilongos, 86% dos quais vem da lagoa em questão:

leiam, assinem c propaguem “O E C O ”

A  Vacina Sabín

Quem leu este jornal domingo ultimo, deve ter percebido a impor
tância do aviso que os médicos locais fizeram publicar, com relação 
a data em que se inicia a vacinação contra a paralizia infantil, em 
■osso ntunicipie,

Devemos pais, então, a partir de 12 de Setembro preximo, le
var seus filhos de 3 meses a 10 anos de idade, afim de serem vaci* 
nados contra o terrível mal da paralisia infantil, enjos menores pode
rio ser vacinados, na cidade, nos posto,* de S udee Puericultura e 
na zoná rural, unidades volantes atenderão as cManças daquela idade 

A vacina Sabin, contra a paralizia infantil, repetimos, afastará dos 
menores de 10 anos, de uma vez por tod» ; a possibilidade de uma 
criança ser aleijada ou morta pelo terrivel mal.



rS o l o r r i c o jfidquira agora _/ldubo granulado 
3  O X  O / Cú pela tabela

à vista
E pague somente depois de um aro  apos o embarque

Pare maiores informes o Agente Autorizado Sr: VALERIO ANTONlO CASAGRANDE. nesta cidade

B A R O Z 1 C O
o  mais moderno em Lençóis Paulista

C hororó
O aperitivo que satisfaz o mais exigente

paladar

C H O R O R Ó
O  aperitivo preferido por todos

Eiétro Técnica Lencois

Jyfiguet Costa 4  Cia,

Televisores, maquines de lavar, refrige
radores, maquinas de costura fogões e 
completo sortimento de materiais eletricos

Rua 15 de Novembro, ^55 — Fone 88 — Lençóis Pta.
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COM

m m M i
ADUBANDO DÀ

Representante autorizado neste 
rnunicipio

Sr. A ldo  Trccente
Rua 7 de Setembro 464 — Fone 54

Lençóis Fia



S O C I A I S
Fazem anos

H O J E
■r. Alcebiades Caneva. Sr. Ab - 

koBio de Barros, resideate em 
S. Paulo.

Dia 5

Dr. Jüse Hiran Garrido, ita. 
ZoJli Lumíaattí. Eduardo ]o»é, 
filho do sr. João Ranzani c doaa 
Hilma Repke Raazaoi.

Dia 6

Sr. Alexaadre R. Paccola, pro
prietário dos afamados produtos 
«Salpci»; sr, FJavio Paccola, pro
prietário gercjite da babrica dos 
conceituados produtos São Luiz

Dia 7

Jovem Ltogildo Andretto

Dia 8

5r, Calixto Canova, residea
te em Borebi; sra. Maria Lucía 
Paccola PaSchoarelli, esposa do 
sr, Alair Paschoarelli: sr. Heine 
Luiz Capoani, sr. Elio Ramponi, 
Nilza Basso. Maria Conceição 
Vieira, Cleide Aparecida ficceai.

Dia 10

Jose Fernando Coaeglian.

OiretAr

Alcxiodrc Chitt» □ ECO Redator ̂ Chefa

Hermiaio Jacoa

Aao X X IX Lençóis Pta. 4 de Setembro de i966 N.o 1470

Jissembléia Çeral Extraordinária ^odré eleito
Edital de Convocação

O Dr! LUIZ LUCIO PACCOLA, Interventor da COOPERATI
VA DOS PLANTADORES DE CANADA ZONA DE LENÇÓIS 
PAULISTA, por determinação do Departamento de Assistência ao 
CooperativisiBO, nos termos do arl. 4.o d© Decreto lei n.o 6g80 de 
Iq de março de 1941, conVoca os senhores associados para uma 
Assembicia Geral Esfraordinaria, a realizar-se no dia ll  de Setem 
bro de 19^6, às 7 horas, na séde do Ubirama Tenis Clube, loca
lizada a rua 15 de Novembro, n.o 787. nesta cidaae de Lençóis 
Paulista, afim de tratar da seguinte ordem do dia:
a) — Leitura e discussão do Relalorio dos Auditore.s;
b )  — Estudar a composição de chapa* para eleição da nova dire
toria que deverá administrar após o dia 23 de Outubro de I966;
c) — Conhecimento da posição patrimonial e financeira da socieda- 
de;
d) — Tomar conhecimento do balancete encerrado a 31 de agosto 
de 1966,
e) — Deliberar sobre a instauração ou não de processo contra ■ cx- 
odminístração.

Outrossim, comunico que esta convocação é feita tambtm com ba
se ne § aegundo do artigo acima mencionado e não hovendo nume* 
ro legal à hora marcada, realízar-se-á 2 horas mais tarde, cU Seja, 
às 9 (nove) horas com qualquer numero de associados presentes.

Lençóis Paulista, 2 de setembro de I9ó6

a) Dr. Luiz Lucio Paccola 
Interventor

ontem
Foi eleito ontem, indiretamen

te. governador do Estado, o sr. 
Roberto de .4breu Sodre, para 
governar nos proximos 4 anos.

Ao ilustre governador recém 
eleito, os cumprimentos desta 
folha,

Feriado dia 15/9

Dia 15 proximo, serã feriado 
local, eis que é o dia de N. S. 
da Piedade, padroeira de Len
çóis. Haverá quermesse como 
de costume e haverá também, 
grandiosa procissão onde parti
ciparão todas as força? da Pa
róquia.

Posto Esso **S. Cristóvão”

Galão de 
cr$.

Oferta Excepcional

Esso e x tra  faixa azul de 
4.900 por cr$ . 5.500

ZiUo Capoani 4  Cia, Xtda.
Rua 15 de Novembro 782 — Lençóis Pta.
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