
Sensacional: Participe da l.a  festa da 
Cerveja em Lençóis Pta.

adquira a sua caneca e ajude a consumir

5.000 litros de Chopp

Çrandiosa
Proassõo

Plantão de h oje :- F A R M A S I « 1 das & ás 20 hs.

Dia 15 do correntej realizou- 
ac nesta cidade, grandiosa Pro
cissão de N. S. da Piedade, Pa
droeira da Paróquia.

Foi, tem duvida nenhuma, uot 
aparato surpreendente, que mo- 
viment u todos os bairros do mu- 
aicipio e distritos, estando repre- 
sentados cora d:stxo« e imagens 
de suas Capelas e Igrejas.

O ( 'omercio, Industria e ouíraa 
organzições também estiveram 
representados com significativas 
e ricas faixas.

Foi uma das maiores procis
sões. até hoje realizada em nos
sa cidade, em louvor à N. S. da 
Piedade tomando parte de cinco 
a seis mil pessoas.

Fstão de parabéns; o Rmo. V i
gário Pe. joão Cl C o i! bra, Pe. 
Luiz Baldtni e todos -aneles que 
concorreram para a grandiosida
de da Proci.ssão.
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Joftaado domingo última em V. Crus 
frente ao Municipni, o CAL apesar de 
joaar mu<to bem, foi derrotado por ^a!, 
graças à facíosidade do árbitro dn cote
jo, que “ inventou” tudo para derrotar 
o glorioso. Parece mearao, que todos oj 
juizes honestos, tera apitado em nossa 
eidnde, Ger Idq marcou jsara o glorioso que,

repetimoi, dominou o jôgo e acabou 
perdendo pelos motivos expostos.

O CAL ainda tem chance de se classi
ficar.

SALVE DTA 21 — DIA DA ÁRVORE

.  u  I Í I I I I J 1. L I I S  s i u  ■  J  I I L , .  ms» i

Vacina
Sabin

Nos po.atos de Saude e Pue
ricultura, foram vacn das 6^00 
criança.s, no município, ap-^oxirns- 
damente.

L A Mi i rBSj

Faz 40  Kms. com um só litro combustível ! I

Reduz o custo operacional
yjumenta a produtividade dandz muito m as rendimento ac trabalho

Venda pelo crediário em C j  R ] i  t
I ençois Paulisla - Fones 91 e 118

S E R R A L V O continua 
vendendo Televisores Semp 
agora em melhores condições



'€dital de
proclamas

Wilson de Moraes Rosa. Ofi
cial do Reg'<=tro civil das pessoa* 
naturais deste distrito, município 
e comarca de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, etc.

FAZ S a b e r  que pretendem 
se casar:

Antonio Maciel de Lima. com 
dona Beatriz de Meio ele cjm 
a profissão e de operário estado 
civii solteiro, com 30 anus de 
•dade, nascido em Pederneira* 
Estado de São Paulo, aos 10/6/3Ó 
filho de J oaquim Pereira de Lima 
e de Erancisca Domingues Ma
ciel. domiciliado e residente neste 
distrito, Ela com a profissão de 

p r e n d a s  d o m e s t i c a *  
estado civil solteira, com IQ anos 
de idade, nascida em Juruaía, 
Estado de São Paulo, aos 16 de 
Junho de 1.9d7. filha de Benedito 
Antonio de Melo e de Iracema 
Ribeiro de ^'elo, domiciliada e 
residente neste distrito

Apresentaram os n cumemos 
n.o 1 2 3 4.

Moacyr José Romani com do
na Maria Vilma t r̂inhaca ele 
com a profissão de cp-rarto es
tado civil solteiro cora 29 anos 
de idade, nascido neste distrito. 
Estado de São Paulo, aos 23 de 
abril de l937 filho ae se Sil- 
ve,'fre ■ am e e Incsmacion 
Ijano, domic üado e residente ne* 
te disn iro; l ia cc>m a profíSsâo

(Lontinua na pagina 4)

Como poderá 
atender

Atualmente, estamos diante de 
uma situação que o í.omercio, 
inilust.ia e lavoura, nec ,.:>itam 
da ajuda do Governo, para con- 
tinuarem no seu desenvolvimento. 
Ou melhor, não estacionarem: 

Rgora pensemos bem, o Gover 
no ter que atender o comercio a 
lavoura e a industria do Brasil 
inteiro, assim de momento, todos 
de uma só vez, ser-lhe-á possível?

=  O ECO =

seu jornal



Solorríco
* • -

yidquira agora Jidubo grariulqdo 
3  O S' O 7( I C O  pela tabela

à vista

E pague somente depois de um ano apos o emb ique

P«r« maiores iaformej: Agente autorizado S r . V a lé r io  A r\ to n io  C a s d g r n d e , nest* cidade

O BAR mais sortido da cidade

•COM

V
ADUBANDO DA

Representante autorizado neste 
municipio

Sr. A ld o  Trecenti

Rua 7 de Setembro -164 — Fone 54 

Lençóis Paulista

Banco Indultría e Comércio de

Santa C atarina S. A.

1 N C O

MATSIZI— ITAJA! (SG) FUNDADO EM 1,935 CAPITAL E  RESERVAS CR, 10.554.544.284

Departaaaaatos instalaioa ao Estado de Slo Fanla, Santa Catariaa, Parana, Ria da janeira e Distrito Federal

Agencia eai Leaçóia Paulista -  Rua I5 da Novaaibro.. 843 -  Prtdia própria



€ditais de Prodan^ai (coBtfnuação dâ pg 2) Can
de prendas domesticas, estado civil solteira, com iQ anos de idade, 
nascida aeste distrito Estado de São Paulo, aos 26 de setembro de 
1946, filha de Archimedes Prinhaca e de Ugolina Zuatínt, domicilia* 
da e re'-iaetíte neste distrito.

Apresentaram os documentos 1 2 3 e

Jose Carlos de Andrade com dona Maria Aparecida Dalciero ele 
com a profissão de operário, estado civil solteiro com 18 anos de 
idade, na-fcido em Lençóis F-’aulista, Est. de S. Paulo, aos 25/4/48, 
fiiho Cf Joíe de Andrade e de C livia Bueno de i^ndrade, residente 

neste distrito; Ela com a profissão de prendas domesticai. estado 
civil solteira, com 21 anos de idade, nascida em Garça Estado d« 
São Paulo, «os 26 de julho de 1945, filha de Atilio Dalciero e 
de Helena l ô.ssini. dom ciliada e residente neste distrito.

Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4.

Genesio Lopes da Silva com dona Lau înda Aparecida Botaro ele 
com a p''ofissão de perario, estad.r civi. solteiro, com 22 anos de 
idade, ais'ldo em .^parecida de São Vldane! f.stajo de 5âo Paulo 
aos 3l de agosto de 1944, filho de Lazar • í.opes da Siiva. e de Ra- 
chiel Gibnei, i  imicíliado e resideoce neste .'iiitrito: Ela com a pro
fissão d“ prendas domesticas estado civil solteira com 18 anos de 
idade, nasciia em Mfredo Guedes. Estado de ão Paulo aos 3 de 
abril de 1948 filha de Eugênio Botaro e de Conceição Pavaneli, do' 
aieiada c residente neste distrito.

Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4
Se alguém souber de algum impedimento acusem-os

Correio de Porebi %eriu fechado
Chega ao nosso conhecimento, que n Delegacia Regional do Dep. 

de Correios e Telégrafos de Bauru estaria cogitando de fechar os 
serviços de Correios do distrito de Borebi, por julgar serem os mes
mos deficitários aes interesses do D. C: T ,

Açougue Municipal
\ Prefeitura Municipal, segundo chega ao nosso conhecimento. 

ía'á fujcionarum Açougue Municipal, na paite alta da cidade, ou 
sej , kua Bario Melo 01iveira_ Comtnta-S' que do açougue, sô 
serão servidos os funcionários municipais.

IV volta ciclistica passará por Lençóis
Promoção espetacular de "A Gazeta Esportiva", 1 IV volta ci. 

clistica passsará, dia 27 proximo entre e ld.30 por nossa ci
dade. entrando pela via de acesso, descendo pela rua 15, dobran
do a Tibirica e retomando a Rodovia Roudon,

Aguardem.

Reclamam
Na passagem da Estrada de Ferro, Lençóis - Macatuba, perto 

da guarita, há um buraco, pondo em perigo os veicules que por 
ali tranziiam, principalmente em dias de chuva, que a via se toma 
escorregadia.

Não obstante, as reiteradas reclamações, nem Sorocabana e nem 
Prefeitura tomou providencias, para a reparação daquele inconvinienfe

Declaração à Praça

Para todos os cfe*tos legais, 
declaramos, haver em 2/6/1966, 
encerrado definitivamente as ati
vidades comerciais de nossa filial 
nésta praça.

Lençóis Pta. 9/9/66 
a) Dalcim & Cia. Ltda.

DOLLAR

Muitos economistas acredi
tam que dificilmente o Dollar 
poderá manter-se ao valor afual, 
lniciou.se a inflação nos EE: UU,

a: recalque de 23
diminuido

O

/ .

A Associação dos Fornecedores de C ma da Zona de Lençóis 
Paulista, juntamente com as demais as> 01 çòes do Estado, estão 
trabalhando para que itcalqiu de 23 i a produção da atual sa
fra, sija, senão excluida. pelo menos di . iiiuida a porcentagem.

( omes^a medida, cs plantado es de n ísh região, poderão ru- 
m°ntar o contingente de moagt-m de su canas. As U-;inas, com 
isso terão oportunidade de diminuir o sof imento do fornecedor de 
cana.

Cia, Poulida de pctça e S u z
Q U E I M A  D A  6

80 oritamos aos Sr§. Fazendeirus- e Hitiantes a finezh de avisarem com ante- 
cedeocia o doiso escritório mai,< pro:iimu. quando tiverem que efetuar queimada* 
em mataS; psstos, ou derrubada de arvores que possam atingir 
as noosas" linh»s de energia eletrica.

Com es*e aviso antecipado os nossos funcionários poderão tomar em tempo, 
is  preceiições necessária* nesse sentido de impedir que o fogo eu a queda daa ar* 
vores poB̂ âm afetar as referidas linhas, evitando dessa forma interrupções geraP 
mante demoradas no nosso fonecimento de enetgia eletrica o que acarretam pre- 
juizos e aborrecimeatoa aos cunsuniidoras em geral;

Depósito de Vinho
D A

ADEGA GAÚCHA
VINHOS: BRANCO. ROSADO. TI.NTO. SECO. SUAVE ■  DOC*.

DIRETAM EN TE DO RIO GRANDE DO SUL 
VILA VERGILIO CAPOANI • Lençóis Paulista, - Fone 96

JJgenie de Seguros
da Sui plmerica

Acidentes Tiabalho
> » » Pes.''ôas
> > > Veiculo
> » > Incêndios

-----------  H É L I O  P A C C Ü L A
Ru« 13 de Maio 429

L rA f n
Fone 178 — Lençóis P.auista

E L E T R O  M O D E L O
Mincto Pereira & Cia.

AV. 25 DE JANFlRO. 258 — FONE 165
Eapeclaliataf em reenrolamento de Motores, Transformadores

e Geradores
Aenção Proprietários de Veículos

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

veiculo

Instalações em Alta e Baixa Tensão

Antes da qualquer negocia consulte nossos preços, sem com
promisso



Dr. João Paccola Primo

Médico — Opendor — P«rte»o

Do Departamcato da crlaaça 

jCartcIr* do Conselko Regioaal de Medicüia

Lcaçdla Paulista — Caixa Postal, 38

7021

Dr. Antonio TccJcsco

-  M É D I C O  -

CLINICA GERAL ~  OPERAÇÕES -  PARTOS 

Rua Florlaao Peixoto, 245 — Leacóis PaaHsta — Eoae 61

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira
t .

CRP.MESP 7.976

Cliaica de Crianças? e Adultos

-  PARTOS -

RUA ANITA GARIBALDI. 35 -  Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo Lelis Luminatti
CIRURGIÃO DENTISTA  

Ateade'Sa eom hora aiarcada

Coasnltas
»  3.a, S.a. e Sáhados durante o dia

Fone 63
Rua laácio Aaselma 212 (Kesidéacia) 

— Lençóis Paulista

*

Dr. Lidio Luiz Bosi

CIRURGIÃO DENTISTA -

RAIO X

AteBde>sa com hera marcada

CONSULTÓRIO: Rua Cel. Juaquim Gahriel, a.o 298 
RESIDBNCIA Foae 82 ------ Lençóis Paulista

Srs. lavradores
Necessitando de Elementos Simples para sua lavoura tais coao;

Sulfato de amônia 
Cloreto de Potássio 
Superfosfato 
Escorias de tomas

Precare o afente nesta cidade Sr; '

JARY CEZAROTI

Pfodmos da

Hugo Stinaes do Brasil Ltda.

y

E ou não é uma ^̂ brasâ

A Casa
D E

i * « i
Já está funcionando na ampia e

derna lo ja _______
mo*

M O R E Iig
A Rud 15 d« NoTombro, n.o 564



Assine o

Diário de São Paulo
• ganhe tudo para renovar • seu lor

Faça hoje mesmo a sua assinatura de mais eompleto maiutú 
no paulista: Votè terá o mundo diariamente em seu lar e to
dos os meses poderá dotar sua casa de tode ct confèrto mo. 
derno concorrendo aos seguintes prêmios;

1.0 prêmio:— 1 geladeira 9 pés “Hot-Peint”
1 máquina de lavar roupa “TORGA” 
l televisor 23 STRAUSS” 
i câxovai de cama. mesa e banho e/ Ô7 peças 
“NINHO”, 1 fogio a gaz "ALFA”, uma cozinha 
americana “FIEL” e uma máquiaa de costura 

'""ELOiN”.
2.«,prêmlo) 1 frtãquina de lavar roupa
3.0- prêmio) eenxovzl de cama, mesa e banho com 67 peças
á.o.prêmio) f televisão de 33”
5.0- prêmio) 1 máqnina de costura

O sorleiÊ ierá realizado pelo canal 4 no último áit de cada
mês àe 23 horas

Ageo^i • Mauro Cretti — Rua Duque de Caxiaa, n.e 39 
“Vila Mârgmkando” — Lençóis Paulista

A G O R A  S IM

Proprietários de Geladeins

A RLETRO M ODELO cosaaníea 
que agora farabese ettã ate&deado m 

consertos de geladeiras

Av. 25 da J&nciro 25S — Lençóis Paulista —> F*as léS

Chciroró
O  aperitivo oue satisfaz o mais exigente

paLídar

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

Farmacia Coração de Jesus

D E

DE CIO CELSO  CAMANARI LTDAi 

Rua 15 dc NoTenbfo 675 — Fona 10 — Lençóis Paulista 

Dia t  neltc « serviçe de sua sauda

Deixem que digam, que pensem, que falem 

£  a Cooperativa a msis popular 

Lá eu compro todo dk . . .

Boas mercadorias , . .  Prá minha família

Seja vatê taiffibiat un ansociad» da Cooperativa da Coaxu«a 

dc Leaçéis Faslista asnlruind« de suas reais vaataftne

Oíicina e Loja ^^BRANDI
99

A sua disposição para instalações de 

agua a domicilio
Artigos do Rsmo

Ceabeça nossos preços p/ verlíiear as vaatagens que ikc

oferece

Am  Egnacíü Anselmo 223 Faae dO

Elétro Técnica Lençóis

J\/íiguel Costa Cia,

Televisores, máquinas de lavar, refrige
radores, maquinas de costura fogões t 
completo sortimento de materiais eletrico.

Rua If da Novembro, Í5B — Pont St — Lençeis Ftas



Consórcio
Adquira o Seu Televisor, pagando

cr$. 20.000 me nsais
Züdos os meses dois sorteios: Çeral e €speo<jl

, /
O primeiro consorcio dc Televisores desta cidade

somente

Associação de orientação em empreendimentos e pari- 
ção de Lençóis Paulista.

Nota: Os Televisores serãn entregues pela ELETRO 
TÉCNICA LENÇÓIS a qual dara toda assistência nece

saria

Para maiores informações na ELETRO t é c n i c a
LENÇÓIS — Rua 15 de Novembro — Fone 88

LenÇois Paulista

€sc-itorio Zécnico Contábil

CEZAROTTI
(lim O. Jo í̂qiiinQ A. MHrticí n.° 7r*j — p*.)» 116 — Lewçói* Psuifka 
Contablidaie em geral, escritas, aberturas, encerramentos 

contrato'' distratos e tudo concernente ao ramo.

Supervisão e Direção do ‘Toprietário 
JAI-Y CEZ a KOTTI

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

Colossal estoque de mercadorias do Ramo

Farmacia São José a droga ia de Lençóis Pta.

1

B a t e n d o  C a i x a
Comentando & Comentários

LENÇÓIS precisando de um prédio proprio para o Posto de Sau
de. E, ha tempos que preesa disso. Quem sabe sairá o prédio no 
Governo Sodré, não?

TOMARA que saiam também, logo, as reformas dos grupos de 
Alfredo Guedes e Borebi. Porque olhem ! Os prédio® citados estão 
ruin® mesmo, e não oõbei,', ?guen ain esperar Sodré ser e.ni-
po.ssade !

I POR FIM, qqç, saia já tambam, o novo muro do Colégio. Aliás o 
iáuro está mesmo um negocio, sabem ? ? ?

I . I

SABEM OS que para tudo isso, existem papéis andando aos ca
nais competentes. Mas as vezes o que anda, também pára!
I
I CANA parece ter melhorado. Não ela. ma.s a crise. União rcsol- 

vjcu. Não bem a união (Governo) mas historia do feixe de varas, 
ejomo escreveu domingo em O ECO o aosse emérito Pe. Baldini.

í»
Pensamento de hoje: Não tc limites a louvar a gente de bem. Imi- 
ta-a (Isócrates)

V ia  de acesso: Trevo
Nossa reportagem cm contactos mantidos com muito® motoristas 

locai.® e me^mo de outros lugares, foi pelos mesmos, alertada Jo pe
rigo que há na via de acesso pe*a falta do trevo, fato por nos tan
tas veres já comentado.

Alegam os motoristas, que alem da falta do trevo, não há na via 
de ace.sso sinsIrirc*- cu placas indicativas, c quem vem de S. Ma
noel ou vai à Bauru precisa tomar muito cuidado com o tráfego de 
veiculos. potque o perigo de acidentes c g-ande.

Ademais, o barranco ali cxi.stente. atrapalha cm muito a visãbi 
geral,

E então autoridades competentes, rovidencíarão os senhores a; 
urgente construção do tre/o aates que tenhamos a lamentar fatos 
desagrndaveis que podem acontecer ali, ou tudo ficará como está ?'i

M ercadínho M unicipal

Outra vez. mencionamos assunto, apelando á edílidade lacal 
mesmo ao sr. Prefeito Municipal, que estudem a possibilidade dê  
instalar em nossa urbe, um mercadínho municipal, que tanto* btnt^  ̂
ficios viríam trazer ao povo, ,,



i M
s t  CAMPANHA DA PRODUTIVIDADE

i

hAmpion

confiante 
• no Brasil, 

aumenta a 
produção e 

facilita a aquisição
entrada

e 2 5  mensalidades iguais de

vi

sem mais despesas ou acréscimo!
NSo acredita? Mas, é a pura verdade! Com estas facilidades 
você leva para casa um belíssimo refrigerador com 
todas as características de alta qualidade, 
bom gòsto e 270 litros de capacidade.

Móveis Guido

Xençôis paulista •9,6 pis etticu  
•Ajeãnta comp 
<(■ TeUiicnnb Pm M i C«(Ui&iA<}



Visite a “CASA LEBER99

E verifique a mais recente novidade da afamada marca WEISS tais como litro 

e garrafa térmica W tlSS  e a mais linda floreira

Visite-nos e comprove verdade

A CASA LEBER vende mais porque vende novidades •

FA B R IC A  DE M O V E IS  M O R E T T O

J  o  s  €  M  o  H €  c  c  0

Tu^o em madeira qi'í‘ \oce | rccisa para 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 cncontfíirá na

A i í d  i ã t ã r i a  
C. í c c o n e

de OR>»VaNNINO
i I : e:o n e

a sua maquina de costura
‘ ‘ S i n g e r " '

com vantagens de paga
mentos e preços

P«çns ' Singer” IcfitimaS, concerto 
garantido

l e n ç ó i s  PTA.



i a z e m  a n o s

H O JE

Sr. José Francisco Píacca, sr. 
jo io  Conegiian, sra, Carolina F. 
Bosi, csposa do sr: Lidio Boti; 
sra. Lucy Pavanatto; sta> Romilda 
Ribeiro:

DIA J9
Sr. Américo Nelli, sra.Lourdes 

Nelli Machado.
DIA 20

Sr. Pedro Zan, sr, Luiz Jose 
Nelli. sta. Maria Augusta Zillo, 
menino José Luiz. filho do sr. 
AngeloParpinelli e dona Florin- 
da Parpinelli.

DIA 21
Sra. Nadyr Araújo Vieira cs. 

posa do sr. Claro Sebastião Viei. 
ra; sta Dilma T.rezlnha Pavanat
to, sr. Eduardo Ortega, sta; Car. 
mem Eligia Castelhano.

DIA 22
Sra. Benvenata Baptistella, 

jovem Oriovaldo Giacomini, sta. 
Maiílene Capeiari.

DIA 23
Sra. Lidia Ponsoní Paptistclla, 

esposa do sr. Armando Baptiitel. 
sr. Tarcilie Falasca.

DIA 24
Sr. Romeu Carlos Brega. sra. 

Doroty Nelli Cristovão esposa 
do sr. Antonio Cristovão, sta. 
Olga Biral, jovem José Cailos 
Amaral.

A a* X X IX Leaçóis Pta, l8 de Setembro de l966 N.o 1471

Rimedem apreient»

CHUTE NA CANELA
Hoje Bo Morambi: Cembinado «Sfio Paulo*CAL (Nenê e Didi) x Coriothiani 
Paulista.

Sodré disse c|Be a policia paulista vai melhorar, mesmo que seja <à paula* 
das >, Balão, a» primeiras af ões do sovo Governador do Estado ‘São Pauladas'

O Antiaas <gostou> tanto do trabalho do arbitro, domin(0 em Vera Cruz, 
que ao termiaar o jogo, deu ao Juiz uma «Gravata* de «Presente*!

Ma 4;a feirs, o Soutos peráeu da Portuguesa por<lae estava cansado. ' . 
do baile do Guarani.

Na traseira de um f  MM de fUriauopolit, estava sserítu: «Bebeu, guiou, 
morreu*!

Mais uma «beagalada* no povo, «em aumente do «pãe bengala*.

Lula disse que • 1;0 gol da Portuguesa, oãe foi do Ratinho, fei do 'Ratão' 

Bsies anuBcioe da novo preço do «PÂO . , . TORRA* sabem?

Será que os auoseutot do pio, leite e earne, não vai dar um 'almoço' dos 
bons poi ai?

Concurso Rainha da 
Ftsta da L crvtja

Pari a l.a Festa da Cerveja 
de Lençeis Paulista, que o Rota- 
ry Club está promovendo, lam
bem hãverà escolha áa Raiaha im 
Festa da Cerveja. Bs candidatas 
foram divididas por clubes e 
escola da cidade:

DOROTEIA LONGO do Co
légio Estadual,

ARLETE AVELINO do Clube 
Operário,

VALDERES SlLFONl do Clube 
Esportivo Marimbondo.

SILVIA CORDEIRO do Ubira- 
ma Tênis Clube.

Em nosso próximo numero 
dia 25, daremos os resultados 
das primeiras apurações.

Vamos prestigiar esse concur. 
so da Rainha, porque a sua ren-̂  
da, bem como a renda da Festa 
da Cerveja, será destinada às en
tidades assistcnciais de Lençóis 
Paulista.

Posto Esso **S. Cristóvão99

Oíerta Excepcionai

Galão de Esso extra faixa azul de cr$ 4.900
por cr$. 3.500

Zillo Capoani Cia, Stdú.
Rua 15 de Novembro 782 —  Lençóis Pta.


