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P R O F E S S O R A N D O S FALECIM EN TO
No Colégio Estadual e Escola Normal <̂Virgilio Capoanl», con

cluiram o curso:

Alzira Luzia Langon*. Carmem Lucia M. Macbado. Cclina 
Paschoarclli. Celina Quintilhano, Cleide Paschoarell, Cleucy 
Tcrezinha Dellamura, Izabel Lourcnço Blanco, Laura Rodrigues 
Martins, Maria Célia Campeão, Maria da Graça Spirandeli, Ma
ria Helena Fernandes, Maria Inês Coneglian, Maria Inês Giofrê, 
Maria José Zillo, Maria Marta B. Vaz. Maria Terezinha Ursaia, 
Mifia Rosa Breda. Nancy Lilian Paccola, Nilce Maria Pereira, 
Odete Natalia Dalbem, Rose Mary Paccola, Ruthc Lenira Gomes, 
Tcrezinha de Lourde* Barbosa, Terezinha Soares de Morais, T e
rezinha C, Carrit de Souza, Vanda Ana de Andrade. Vera Lu
cia M. Machado, Vera Lucia Momo. Virginia Maria Bornnte, 
Laurindo Pescara,

SR. 105E mflZETTO

Do òia 1 âo corrente, faleceu, nesta ciâaàe, o sr. losé mozetto. 0 
extinto contaua 66 anos ôe iàoàe. era casaôo com àono Fany Orsi 
rflozetto, ôeixo os filhos: Luiz üonte, casoào com ô. lôalina Üiínúa 
ô? Soes ÍTlazetto; ORe Lucia, casoào com o sr. Horresson flrroô, e 
sto. Onorino. Oeíxou oinào 5 netos.

O seu sepultomento àeu-se no mesmo àio, as ITTioros. no cemiterio 
locoL

Missa de 7.o dia

A familia Mazetto participa que no dia 7 do corrente, es 8 horas 
(manhã) fará celebrar Missa de 7.o dia, na Igreja Matriz, pela alm» 
de José Mazetto, extendendo seu convite « todos.

J{esultado do Julgamento da 
1a€xposiçõc de Jirfes fotográficas
1.0 lugarí Helco Car.ni folõgraEÍa: 0 UELHO E 0 ODUO
2.0 lugar: Helco Carani REERDidO
3.0 lugar: Nelson FaiUace SlLEOriO Dfl TARDE

MENSÕES HONROSAS

4 o lugar: Helco Caxanl ROTURIO ERRACO
s.o lugar: Helco Carani fHOCH DI5C1PLERTE
6.0 lugir: Newton Castiglíoni 5U5PEH5E
7.0 lugsr: Liselote M. S. Castiglíoni 0  RRDRRILHO
8.0 lugar: Helco Carani: IDILIO
9.0 lugar; Carlo« Zillo LERÇÓI5 RTURL
10.0 lugar Carlos Zillo RflTlGR LEDÇÓIS

JUIZES:

Koichi Kosaka 
Ivan Pereira Guedes 
Kazuo Kosaka 
Alexandre Curi

PRÊMIOS;

Foto Cheri - Bauru
Foto Guedes - Bauru
Foto Luiz - Bauru
Reportagem Cun

1 o lugar: Placa de Prata Fotômetro e 2 filmes
2.0 lugar; Taça e filme
3.0 lugar; Taça e filme

JULGAM ENTO POPULAR
1 o lu âr 
?,o lugar;
3 o lugar
4.0 lugar 
H o lugar 
6 o lugar
7.0 lugar 
8 o lugar
9.0 lugar 
lO.ü lugar

Newton Castiglíoni 
Nelson Paüâce 
Newton Castiglíoni 
Newton Castiglíoni 
Carlos Zillo 
Newton Castiglíoni

MIR.AGEM 
A ARVORE S ó  
E N T t R D E C E R  
AINDÀ KESr.A UM 
CASA DE DKU.S 
CONTEM PI, AÇÃO

SORRISO

T.ifelote M S Castiglíoni ORVALHO . 
Newton Cãstiglioni UMA RO'^A,
Newton Castiglioni REQUiNTF.
Newton Castiglíoni UMA ESPERANÇA

I. 'GRTMA DE UMA ROSA 
Ê UMA ROSA

U.MA s a u d a d e

S E R R A L V O  continua  

vendendo Televisores Semp 

agora em m elhores condições
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Milho gosta do trator Ford
( . . .e  as outras cuituras também!)

E  quem vai tirar vantagem disto 
é você!

O Trator Ford trabalha mais 
rápido, graças à sua balanceada 
relação potência/pêso, suas 
8 marchas e seu motor de 56 H .P. 
Você pode fazer tudo na época certa: 
arar, gradear, semear, transportar, 
etc, E  isto é muito importante para 
quem gosta de ver o paiol cheio no 
fim da colheita. Você não gosta?

São 8 velocidades diferentes, uma 
para cada tipo de operação.

O Trator Ford tem controle auto
mático de ondulação (transferência 
de pêso), para trabalhar até mesmo 
nos terrenos mais acidentados.

Agora, mais versátil, com variações 
de pêso e bitola. Trabalha com 
qualquer implemento!

E  você ainda tem estas vantagens. 
Nós estamos aqui para prestar 
assistência técnica permanente ao 
seu Trator Ford. Temos mecânicos 
treinados na própria fábrica e 
mantemos estoque das legítimas
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peças FoMoCo.
Peça uma derionstração.

A P R O V E IT E ! Com a nova 
Resolução n." 8 do Banco Central, 
você compra o seu Trator Ford 
financiado em 4 anos e a juros 
baixíssimos. Procure-nos.
Nós 0 ajudaremos a consegui-lo.
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T R A T O R E S
E Q U IP A M E N T O S

A g ê n c i a

F u n erária

NOVA AGE.SCTA FÜNERARIA NESTA CIDADE

AGORA TAMBÉM NA CASA DE «MOVEIS DIEGOLI»

Ru» Anita Garibaldi, 61, Fone 147 
Defronte ao Lar das Crisnças



C artó rio  do 2 .o Ofício
E D I T A  L

De citação do executado JOSE MARIA GUILLEN com o prazo
de 30 dias.

O Doutor Maurilio Gentil Leite, Juiz de Direito desta 
Comarca de LençOis Paulista Estado de São Paulo. etc.

Faz Saber a todos quanto o presente Edital, com o prazo de 
(30) trinta dias virem, ou dele conhecimento tiverem, especialmente 
o sr. JOSE MARIA GUILLEN que por este Juízo e Cartorio do 
2.0 Oficio se processam os termos de uma ação executiva Fiscal 
q je  a Fazenda do Estado de São Paulo mOve contra José Maria 
Guillen c constando dós autos que o mesmo encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, expediu-se o presente como prazo de (30) 
trinta dias para ClTA-LO bem assim sua mulher caso seja casado 
do itueiro teor da inicial e sequeatro seçuintei, loicial: Exmo Sr. Dr. .Jniz de 
Direito, diz a Fazenda do Estado de São Paulo, por seu represen
tante legal infra assinado, que o sr. Jose Maria Guillen, resi
dente cm Lençóis Paulista lhe é devedor da quantia de cr$. 2 239 
como consta da inclusa certidão a.o ÜRF 11/1550/64 NL - previ- 
niente de custas devidas do Estado, que deixou de pagar no exer
cício de 1964 na EST.AÇAO FISCAL de Lençóis Paulista. R como 
não tenha o referi.do devedor até o presente satisfeito o seu debito 
a suplicante requer a V. Excia. que se digne de ordenar a sua cita
ção. para pagar incontinenti a importância supra mencionada e as 
custas na forma de lei; procedeado-sc caso não seja efetuado o pa
gamento. ã penhora o sequestro, na conformidade das disposições 
legais (Decreto Federal n; 960, de 17 de dezembro de 1938, art. 6 
e § 1.0) valendo a citação para todos os termOs do processo até 
final liquidação sob pena de revelia. Pede deferimento, Lençóis 
Paulista 28 de dezembro de 1964: (a) Roberto Joacir Grassi AUTO 
DE SEQUESTRO, Aos 9 de março de 1965, na Rua Expedicioná
rio. s/n Vila .Mamcdina desta cidade e comarca de Lençóis Paulis
ta, Estado de São Paulo onde me dirige o oficial de Justiça abaixo 
assinado, da presença das testemunhas adiante assinadas, procedi 
ao sequestro de um radio de cabeCeira marca «Philips» o que fiz ém 
cumprimento aô R. mandado aneXo, extraído dos autos do Executi' 
vo fiscal que a Fazenda do Estado de 5ão Pau o move contra Jo‘'é 
Maria Guillen. Feitoo sequestro, depositei dito radio ena mão do 
sr. Ruchede chahad, Depositário publico desta comarca. Para cons
tar lavrei o presCnte termo, que Jido e achado vai devidamente as
sinado (a) eu Itnio Ferra ri Uficíaí de }u tça fiz dat. e subccrevi 
O Oficial Enio Ferrari, o Depositai io Puched Chahad. testemu 
nhas (a) Antonio GonegÜan, Ângelo Milton Giovanetti, E para que 
chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar 
ignorância mandou expediro pre-ente edital, que será afixado no 
iocal de costume e publicado da forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade c comarca de Lençoi'’ Paulista Estado de São Paulo, carto
rio do 2,0 oficio aos Cinco de abril de 1965. Eu (a) Peres Pires 
de Camargo, Escrevente autorizado fiz. dat; « subscreví,

O J uiz de Direito 
Maurilio Gantil Leite

Aviso de «O  EC O »
Em virtude das crescentes despesas que vem acarretando a pre

sente situação, as quais são bem conhecidas por todos, somos força
dos a elevar a assinatura deste jornal, crí 5.000 para 1967,

\

A Direção

N A T A L

Natal está chegandr !̂
Enfeitemos a cidade para que a Data Maxima da Cristandade 

seja condignamente comemorada.

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

cidade e
Dese mprego rural, pelas redondezas, é grandinho (o numero). O 

daqui também Há muita gente da roça tem emprego por ai. Eiam 
bem mu'ta gente <caçd::cio» serviço fora daqui.

É o jeito não ? E tudo por que 1 1 1  Por causa da monocultura
isto é so um tipo de lavoura (cana), que tem de sobra igual a 
sempregados. Quantas vezez temos falado nisso!

de-

Municipio moBocultor, conforme o caso, safre mtlito c faz mui
ta gentf- «entrar pelo cano», tempo de safra vai bem. Depois que 
a mesma termina, tudo é entortado novamentCi

Caminharemos sempre assim, cora a riqueza agricol* do município 
(cana) girando em redor de um só eixo? Achamos que totalmeate, 
não caminharemos mais assim, com o aumento do potencial de ener 
gia eletrica, Lençóis ganhará novas industrias- Por isso acreditamos 
em Lençóis. *

Prédio do Correio I Quanta falta faz à cidade! E e do Posto de 
Saude igualmente. Serão mesmo os 2 prédios construides logo. oh! 
dignas autoridades que têm a ver com o fato?

Legião Mirim fez anos 2.a feira, foi o l.o ano de vida; Ela exis
te, ainda, embora esteja quase que totalmentc esquecida. Não aCham 
que antigamente havia ura animo maior nesta terra, cujo povo pro
curava sempre manter viva a chama do entusiasmo 1 Agora tudo 
segue a rumos diferentes!

Antigamente havia muito entusiasmo para o esporte, para organi
zar festas, para construir isto, para colaborar com aquüo : . . Havia 
grande união do povo. >̂ gora. Bem ..  . Agora é viver de saudades 
de algumas coisas boa.<! de Letlçoi-s de outrora ! Cómo mudam as 
coisas, não! Mas que mude o atual, “ modus vivendi” também c sem 
demora.

Pensamento de hoje: «Provem do homem omaior numero de ma
les que o afligem» — (Plínio)

B A R
ZIGO

O m a i s  m o d e r n o  da  

c i d a d e



** C a s a L i r

A mais m oderna da cidade

Farmáciâ São José
A Farmacia São )ose atende a noite e a domicilio

Colossal estoque de mercadorias do Ramo

Farmacia São JoSé a drogaria de Lençoi» Pta

S O L O R R I C O
Adquira Adubo granulado S O L O R R I C O  

Pela tabela a vista

E pague somente depois de um ano apos o embarque

Para maiores informes

Agente autorizado

’ Sr. Valerio Antonio Casagrande

Nesta

€scritorio 'Cécnico L'cntábH
f í CEZAROTXr^

Rua C, Joaquim A. Martins n.° 7 0 i — Pone 116 — Lençóis Pauista 
Contablídade em geral, escr itas,  aberturas ,  encerramentos 

contratos distratos e tudo concernente a* ramo.
Supervisão c Direção do Proprietário 

JARY C EZ a ROTTI

j/Jgente de -Seguros
da Sul yimerica

— Acidentes Trabalho —  
» > > Pessoas 
» > > Veículos 
> » > Incêndios

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

Depósito de Vinho
D A

ADEGA GAÚCHA
VINHOS: BRANCO, ROSADO. TINTO. S E ' O .  SUAVE E DOCE, 

DIRETAMENTE DO RIO GRANDE DO SUL 
VILA VIRGÍLIO CAPOANI • Lençóis Paulista - Fone 96

Oficina e Loja BRANDI**
A suá disposição para instalações de 

agua a domicilio

Artigos do Ramo

Conheça nossos preços p/ verificar as vantagens que lhe
oferecemos

Rua Ignacio Anselmo, 223 Fone 40



Banco Industria e Com ercio de S to .

C a tarin a  S. A.

I N C ü
Matriz — Itajai (SC) — Fundada cm lg35

CAPITAL DE RESERV A S Cr$. 10.554,544.284

105 departamentos instalados no Estado de São Paulo, 

Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. Distrito Fede

ral

Agencia em Lençóis Pta: Rua 15 de Novembro 843

prédio proprio

Editais de Proclamas
Estado de São Paulo, Comarca de Lençóis Paulista, Município « 

distrito de Lençóis Paulistat
Wilson de Moraes Rosa. Oficial do Registro Civil

Faço saber que pretendem ca«ar se e apresentaram os documen' 
tes exigidos pelo art. 180 n,o I 2 3 e 4 do Codigo Civil Brasileiro 
João Rosa e dona Ivanilde Maria da Silva. Ele natural de Arciopo- 
lis deste Estado, nascido em 10 de junho de 1938 profissão lavrador 
estado civil solteiro domicilado e residente neste distrito, filho de 
Joaquim Rosa e dona Maria Rodrigues. Ela, natural de Januaria, 
Estado de Minas Gerais, nascida em 3 de maio de 1947 
profissão de prendas domesticas, estado civil Solteira, 
domiciliada e residente neste distrito, filha de João Rodrigues da Sil
va e dona Terezinha Gonçalves Rodriguesi

José Antonio de Carvalho e dona Ofélia Antonia Sonego, docu
mento* 1 2  3 e 4, Ele natural São Manuel, deste Estado, nascido 
em 3 de abril de 1948. profissão de balconista, estado civil solteiro 
domiciliado e residente neste distrito, filho de Jose Andrade de 
Carvalho e dona Nair Cavalcanti. Ela. natural lyiacatuba. deste Es' 
tado, nascida em 19 de Abril de 194? profissão prendas domesticas 
estado civil solteira, domiciliada e residente neste distrito, filha de 
Pedro Sonego Neto e dona Benedita de Oliveira Sonego,

Vòcêjá notou, 
que as pessoas

informadas
são jnst amente 

as que leem

0 ESTADO DES.PAUL0
Garanla você também seu exemplar d’ O EST,\D0 DE S. PAULO 

fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade.

ASSUNTA MARIA ÁIELLO 
AY. NOVE DE JULHO, 314

LENÇÓIS PAULISTA

Edilio Jacon e dotia Maria 
Lúcia Miguel Ele natural deste 
distrito nascido em 18 de junho 
de 1939 profissão técnico em 
contabilidade, estado civil soltei
ro, domiciliado e residente nes. 
ta cidade filho de Pedro Felipe 
Jacon e dona Dolores de Oliveira 
Ela N lurai deste distrito nasci
da em 13 de agosto de 1944 
[.irofi ŝUo prendas domesticas 
estado civil solteira domiciliada 
e residente neste distrito tilha de 
bebaslião Miguel e dona Edu- 
virges Gomes Miguel.

Documentos i 2 e 4,

Nelson Failãce com dona Lu
zia Conçeição Nelli, Ple natural 
de Rio de Janeiro, Estado da 
Guanabara nascido em 6 de ju
nho d«* 1930 profissão Func.
Autárquico Federal, estado civil 
solteiro domiciliado e rêsiden- 
te nesta cidade, filho de Vicen
te Failace e dona Noemia Tava
res, Ela natural deste distrito 
nascida em 8 de Dezembro de 
1941 profissão professora primá
ria, estado civil solteira, domici
liada e residente nesta cidade, 
filha de Antonio Nelli e dona 
Geurgina Orsi Nelli,

Documentos l 2 e 4;

Cont, na pag, 9



Dr. João Paccola Primo

Médico — Operador — Parteiro

Do Departamento do criança 
Carteira do Conselho Regional de Medicina n;0 7021

Lençóis Paulista — Caixa Postal, 38

Dr. Antonio Tedesco

-  M E D I C O  -

CLINICA GERAL -  OPERAÇÕES -  PARTOS 

Rua Floriano Peixoto, 245 — Lençóis Paulista — Fone 61

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira

CREM ESP 7,976

Clinica de Crianças e Adultos
-  PARTOS —

RUA ANITA CARIBALDI, 35 -  Lençóis Paulista

Dentistas

Srs. lavradores
Nece ssitando de Elementos Simples para sua lavoura tais como:

Sulfato de amônio 
Cloreto de Potássio 
Superfcstato 
Escorias de tomas

Procure o agente nesta cidade Sr.

)ARY____CEZAROTTI

Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

E ou não é uma «brasa»

Dr. Reinaldo Lelis Luminatti
-  CIRURGIÃO DENTISTA -

Atende.se com hota marcada
— 3.a, 5 

Consultas _ 2 a 4
a, e Sábados durante o dia 
.a e 6 a à noite

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

D E

Dr. Lidio Luiz Bosi
-  CIRURGIÃO DENTISTA -

RAIO X

Atende-se com hora marcada

CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim Gabriel, n.o 298
RESIDÊNCIA; Fone 82 — Lençóis Paulista

já está funcionando na ampla e moderna

loja

R u á 15 de Novembro, n.o 564



FA B R IC A  D E M Õ V E IS  M O R ET T O
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Tudo em madeira que voce precisa para sua casa

Linhas, Ripas, Caibros, Taboas, Fo os 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 21l3 — Caixa Postal 357 — Lençóis Paulista

Você encontrará na

A  If a iá l  a r i a 
C i c c  one

de OIOVANNINO
C IC l ONE

a sua maquiria de costura

^ ^ S i n g e r ^ ^

com vantagens de paga
mentos e preços

Peças "Singer” legitimas, concerto 
garantido

LENÇÓIS PTA.

Cc^itisércío
Televisor

Adquira o leu  Televisor pagando som ente  
Cr$. 20.000 m ensais

Todos os meses dois sorteios: Geral e
Especial

o  primeiro Consorcio de Televisores desta cidade

Associação de orientação em empreendimentos e participação
de Lençóis Paulista

Nota: os Televisores serão entregues pela E L E T R O
TÉCNICA LENÇÓIS a qual dará toda assistência necessária.

Para maiores informações na ELETRO TÉCNICA LENÇÓIS 

Rua 15 de Novembro 455 — Fone 88 — Lençóis Paulista

ssine 0
^^Diárío de São Paulo^^

e g a n h e  tu d o  para renovar o seu iar
Faça hoje mesmo a sua assinatura do mais completo matuti
no paulista; Você terá o mundo diariamente em seu lar e to
dos os meses poderá dotar sua casa de todo oconfoito mo 
derno concorrendo aos seguintes prêmios;
1.0 prêmio:— 1 geladeira 9 pés “Hot-Point”

1 máquina de lavar roupa ‘TOROA’
1 televisor 23 “STRAUSS”
1 enxoval de cama mesa e banho c/ 67 peças 
"NINHO”, urr fogão a gaz "ALFA”, uma co
zinha americana FIEL e uma maquina de costura 
ELOIN

2.0 prêmio — 1 maquina de lavar roupa
3.0 prêmio — o enxoval de cama mesa e banho com peças
4.0 prêmio — 1 televisão de 23”
5.0 prêmio — 1 maquina de C0'tura

O sorteio será realizado pelo canal 4 no ultimo dia de 
cada mes às 22 horas

Agente; Mauro Crotti
Rua Duque de Caixias n.o 39 

Vila Marimbondo
Lençóis Paulista /



Editais de proclamas
Continuação da pag. 5

Dr. Olivio Capelari com dona Cleide Terezinha Biral, ele com 
a profissão de advogado, estado civil solteiro, com 29 anos de ida. 
dade. nascido neste distrito. Estado de bão Paulo, aos 18 de outu
bro de 1937, filho de Silvio Capelari e de Irene Basso, domicilia
da e residente nesta cidade; Ela com a profissão de professora, es
tado civil solteira, com 26 anos de idade, nascida neste distrito 
Estado de São Paulo, aos 30 de março de i940, filha de João Biral 
Sobrinho e de Belina Malagi Biral domiciliada e residente nesta 
cidade.

Apresentaram os documentos 1 2 e 4.

AntoBío Teodoro de Oliveira com dona Odete Natalina Dalbea 
ele Com a profissão de fuacionarió publico, estado civil solteiro, com 
27 anos do idade, nascido em Aparecida de São Manuel, l',stado 
de São Paulo, aos 2l de setembro de 1939, filno de Manoel Teo
doro de Oliveira, falecido c de Vergilia Maria Luiza, domiciliado 
s residente em Sã^ Manuel deste Estado; Ela Com a profissão de 
professora primaria, estado civil solteira, com 19 anos de idade, 
nascida em Lençóis Paulista. Estado de São Paulo, aos 25 de De
zembro de 1946, filha de Ricieri Jacomo Dalben e de Maria Mo- 
rcíi, domicililiada e residente na Usina Barra Grande deste distrito 

Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4.

Vícentinos trab alh am
Louvável sob todos «s aspectos, o trabalho que vem sendo exe

cutado pela Sociedade São Vicente de Paula, de nossa cidade, ora 
atendendo materialmeate, ora contertando espiritiíalmcnte os neces
sitados.

Por tal motivo, deve o povo colaborar com o$ Vícentinos quer 
em espccie, quer monetariaraente, para que oi mesmos possam so
correr ot necessitados de um modo mais cabal e decisivo-

j^rtiga Vidiriçá não vai bem
Porque dos bueiro do serviço de esgoto exalá um mal cheiro qua

se que insuportável, e que é mais acentuado nesta epoca do verão, 
moradores da antiga rua Tibiríçá, em sua maioria não andam con
tentes com o desagraJavCl fato.

Ai está um problema, entre muitos, para as partes competentes 
solucionarem.

/' ,

Cia Paulista de Força e Luz /
Queimadas

Solicitamos aos srs. fazendeiros c sitiantes a fineza de avisarem 
com antecedencia o nosse escritório mais proximo. quando tiverem 
que efetuar queimadas em matas, pástos: ou derrubada de arvore que 
possam atingir as nossas linhas de energia eletriza.

Comesse aviso antecipado os nossos funcionários poderio tomar 
em tcmpoi as precauções necessárias nesse sentido de impedir que o 
fogo eu a queda das arvores possam afetar as referidas linhas, evi' 
tando dessa forma interrupções gcralmente demoradas no nosso 
fornecimento de energia eletrica o que acarretam prejuízos e abor
recimentos aes consumidores em geral.

Casa de 
Móveis
Guádo
A Casa de Moveis Guido está preparada 

para voce escolher um rico presente de

Natal

Lençóis Paulista

CHUTE NA C A N E L A
Por Rimedem

— O Santos teve seu grande «meia» expulso, mas depois ficou 
com o «meia»!
— Qual ■icmcii» ?
— Ora. «O aeía duzia»

E a Portuguesa ontem; hein?

Na trastira de um M ercedes do Paraná, estava escrito: *gara^ 
gem de Wolks:^.

Lacerda quer o Partido Popular: Juntando as iniciais será que i9- 
EO não é «PAPO»?

O Santos depois daquela goleada perdeu o rumo da casa  e s& 
o encontrou, orientando-se pelo «Cruzeiro» {do Sul).

Será que o «Cruzeiro Novo» que iani soltar em 66, não é o que 
foi visto 5.a feira em Belo Horizonte 1

CAMPANHA DAS LUZES

Tenhamos um Natal festivo. Comerciantes enfeitem suas lojas 
Prefeitura: Autorize o comercio abrir à noite sem cobiaoÇas de im
postos, aindao estasemana.
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360 Veículos por dia não atendem procura
Com o mês de fevereiro resgislrando apenas 18 dias úteis, a Volkswagen do Brasil produziu 

um total de 6,474 veículos, equivalente à média de 35Q unidades/dia,
A elevação da média diária de produção é resultado dàs obras de ampliação das instalações 

Industriais da emprêsa, cuja meta é alcançar, em 1968, a produção/dia de 600 veículos. No momento, a 
Volkswagen está ampliando, entre outros setores, o de estamparia, num total de 11.200 m2, paraabri- 
gar novas prensas de grande tonelagen que, pela primeira vez, estão sendo fabricadas no Brasil. Ou
tro setor que entrará em atividade pròximamente, será ode Pintura - maior e mais moderno da Améri
ca Latina - com equipamentos e instalações a cargo de um ccníórcio de 8 empresas brasileiras e num 
custo total orlado em 6,1 bilhões de cruzeiros.

Nos dois primeiros mêses dêste ano, a produção da Volkswagen subiu a 13.889 veículos 
(SedaM, Karmann-Guia e Kombi) superando em 12,4% o resultado de idêntico período de 1965.

As vendas, igualmente, registraram índices crescentes, sem que o aumento da produção aten
desse, até aqui, a demanda do mercado nacional^ razão pela qual a Volkswagen está acelerando as 
obras de ampliação de forma a produzir, ao fim do corrente ano. 450 unidades/dia.

N

Revendedores Volkswagen

L C A
S. A. LEN Ç O EN SE DE COM. E AUTOM ÓVEIS  

Av. 25 de Janeiro, 141 —  Lençóis Paulista
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O melhor anúncio falío pola Volkswagen.

L á  vai êle.
Numa edição internacional 

de mais de 11 milhões, pois é esta 
a quantidade de VW  que rodam 
pelo mundo afora.

Por que tanta gente prefere 
o Volkswagen?

Porque o Volkswagen tem uma 
infinidade de vantagens universais:

É  prático, econômico, racional, 
insuperável no desempenho.

É  refrigerado a ar, gasta pouca 
gasolina e sua manutenção é 
extremamente simples.

Naturalmente os proprietários 
de V W  acham tudo isso a coisa 
mais normal do mundo.

Até o dia em que desejam

vender o seu VW .
Aí êles descobrem que tôdas 

essas qualidades do V W  significam 
uma vantagem extra:

Seu alto valor de revenda. 
Venha conhecer |

em nossa loja o melhor 
I anúncio já feito 
pela Volkswagen.

Revendedore.s

S A
S. A. Lençoense de Com. e yAutomoveis a v . 25 oe janeiro, 141 ~  Lençóis Pauiista



Eiétro Técnicâ Lençóis

jYfiguel Costa Cia.

Televisores, maquinas

de lavar, refrigeradores,

maquinas de costura, fogões

e completo soitimenfo

de materiais elétricos.

Rua 15 de Novembro, 455 — Fone 88 

Lençóis Paulista

A
t

de

Farmácia Coração de Jesus

D E

Decio Celsô C am p an ari L td a.
Rua 15 de Novembro 675 — Fone'10 — Lençóis Paulista 

Dia e noite a serviço de sua saude

Deixem que digam, que pensem, que falem 

É a Cooperativa “ a mais popular 

Lá eu compro todo di a . . .

Boas mercadorias . . . Pra minha família

Seja você também um associado da Cooperativa de 

Consumo de Lençóis Paulista usufruindo de suas reais

vantagens

E ié t ro  M  ode i o
jYÍinetto Jereira Cia,

Tem o prazer de comunicar aos seus ami- Comunica tainbem que alem de: Peenrolamento

gos e freguezes a mudança de íuas in#-
de motores, induzidos de gerador, partida e ins
talações em automóveis e residências, agora tam-

talações para a rua 7 de setembro, 280 bem está atendendo a consertos de refrigerado-

(Pertinho do Forum)
res domésticos e industriais

Prezado amigo esperamos a sua visita

CCOM

ADUBANDO DÁ

res entante auto ri za do 
neste munidpio

$r. A ldo  Trecenti
R. 7 de Setembro, 40^ - Fone 54 - Lençóis Pta,



'ty. 
.•' -í

S O C I d I $
Dir«(õr

Alexiadre Chitto

S]:a B » B

J Redator Chefe 

Hermiaic }acon

Fazem Anos
Àao X X I X

H O ÍF
Lençóis Pta, 4 de Dezembro de i966 N.i 1481

DIA 9
Rosá Mariã Biral 

DIA 5
Helio Toma/zi, José Ranzani, 
sta. Ercilia Basso

Cães vadios
sra. Luizinha Capoani Boso, es- 
pôsa do sr. Hugó Boso, Igncs 
Terezinha Grandi

DIA 10

DIA 6

Sra. Libia Brega Ciccone, sr.
Jcão Eva, sta. Maria kegina 
Mai tins.

É grande a queixa da noSí<a população,quanto a existência de 
cães vadios, que peiambulani pela cidade.

Os queixosos solicitam medidas urgentes des poderes compe
tentes.

sr. David Baptistella

DIA 7

sr. Milton Coneglian, José Anfo- 
nio Fugagnoli ,,

Cidadão Iluminação na Via de Acesso

DIA 8 paulisiario
sra. Luiza Boi in Andretto, esposa 
do sr. Mario Andretto; Nilsa Te. 
rezinha Pâccola, sr. Esno do 
Amaral, Luzia Conceição Nelli. 
Maria Conceição, filha do sr.Luiz 
Ferreira e dona Carmem Quadra, 
do Ferreira; menina Flavia Ma
ria, filha do sr. Edgar .Rodrigues 
e dona Adelia Chitto Rodrigues, 
residente em S. Paulo

O sr. Adan Von Bulow, Côn
sul da Dinamarca em São Pau
lo, receberá o titulo de Cidadão 
Paulistano.

O sr. Adan Vou Bulow é Icn. 
çoense, nasceu na Fazenda do 
sr. Àagesen, quando seu proge- 
nitor era proprietário, Dr. Carlos

De fontes bem infermadss, temos conhecimento que no Orça* 
mento da União, figuram verbas pará a iluminação das vias de 
acesso; em todo o território Nâcional

E segundo as mesmas fontes, a verba corresponde para a ilumi- 
.^nação da via de Acesso desta cidade já foi autorizada,

O nosso informante e quem justamente se esforçou para a ilu
minação em aprCço, solicitou-nos para manter seu nome em sigilo 
por enquanto.

Bulow

No Posto Esso São Cristóvão você encontra o 

Novíssimo Esso Extra Motôr-Üil, que da ao seu 

carro o Máximo em Kilometragem

SIM
é um pistão extra que voce estará dando a seu veiculo

e tem  mais
No variado estoque de Oleo lubrificante, sempre temos em Mãos grandes oferta

preços, oleo de l.a linha de 5.300 P®'" Cr$ 3.200 O  g a l ã O

Jíõo percam -  não é vereda - é queima
Zillo, Capoani & Cia. Ltda. — Rua 15 de Novembro, 782


