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A REVISÃO DE FREIOS de carros e ccrminhões, abrange:

•  Remoção dos rodos
•  Limpeza e inspeção dos pratos (espelhos) de freio -
•  Inspeção das lonas e tambores
•  Inspeção e reapêrto das conexões do cilindro mestre,

■' cilindro das rodas, mongueiras e tubuloções
“ " A ' , ' •Reabastecimento do cilindro mestre com Flufdo FORD

; legítimo, sangria e regulagem
' ' '  ' •  Ajuste do freio de estocionomento

•  Ajuste do folga do pedal
•  Provo de estrada

pora veículos com "Auxiliar de Freio
•  Teste do auxiliar de freio
•  Limpezo do Filtro de ouxilior de

por apenas Cr$
e ainda: DESCONTOS ESPECIAIS 
na  mdO'de*obra e nas peças,
»m houver necessidade de substituição

VISITE-NOS HOiE MESMO I

I R M Ã O S  C A R A N I  L T D A
fo n e  118 -  Sençóis pau lis ta

V 'i freio

i

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista

A V I S O

Esta Prefeitura Municipal solicita aos 
senhores consumidores de água, que, qual
quer anormalidade no abastecimento, seja 
comunicada à fiscalização do serviço de 
agua, ou diretamente à esta Prefeitura, 
pessoalmente, por telefone ou por escrito, 
afim de que sejam tomadas as providênci
as cabiveis ao caso.

Embora a atual canalização de agua se
ja insuficiente para o abastecimento nor
mal da cidade, esta Prefeitura, com a cola
boração de todos os consumidores no a- 
proveitamento total de liquido, espera po
der atender as necessidades da cidaoe. 
Lençóis Paulista, 5 de Fevereiro de 1960.

Prefeitura jYíunicipa! 
de Sençóis Paulista

A V i  S  o

A Prefeitura Municipal de Lençóis Pau
lista, comunica a todos os seus fornecedo
res que desta data em diante, dev êrão exi
gir a competente AUTORIZAÇÃO para 
qualquer fornecimento à esta PREFEITURA, 
sem a qual, não se responsabilizaiá pela 
sua liquidação.
Lençóis Paulista, 5 de Fevereiro de 1960.

Será Inaugurada no dia 4 de 
Abril proximo a Igreja de 

São Benedito
Temos participação de que a Igrtj» de 

São Benedito, na Vila Mamedina, nesta 
cidade, será inaugurada no dia 4 de Abril 
do corrente ano.

Não obstante até àquela data, a obra 
não esteja totalmente concluída, assim ■ 
comissão pensa, visto pretender realizar, 
no dia 5 de Abril, grandiosa Quermesse, 
Missa e Procissão em louvor do Santo.

a r n a V a i I
Aí vem o Carnaval, Rei Momo convida 

a todos no folia, quer viver três dias, de 
intensa alegria, com confetti, serpentinas c 
lança-perfunes.

Rei Momo diz que a vida é uma só e 
quem não souber aprcv:-ita-la, outra mais 
bela não terá:

Rei Momo tem razão, a vida se vai. sem 
perdão da natureza, não ha quem resista 
aos anos, rico pobre, feiura ou beleza.

ANUNCIEM N ESTE JORNAL

O  Palácio dos Rádios serve bem,
porque oferece sempre o melhor



o p p ò d ,p_p_ ó"~õ~'õ 6 o ~à d" o'~õ'ò õ~ ó 'ò’ "o d'''õ ''d'd' b' d b d o o 5 ' q 'p  õ 'p  o "p 'p  o o p..p. P...P...P ? 9.. 9 ..?... 9,,9 . P... 9. ®..®..9

Dê Você Também o seu Apoio à Indústria Local
Preferindo os Móveis 

DA

C A S A  D E  M Ó V E I S  M Q R E T T O
Finíssimos conjuntos e peças avulsas caprichosamente

fabricados para agradar os que sabem escolher.
EXPOSlÇfiO: RUA 15 DE NOVEMBRO N°. 708 -  LENÇÓIS PAULISTA -  ESTADO DE SAP PAULO.

DiyçVÍOT t o d o s  os  d ias, II Licenciamento de Veículos

na Z Y  R - 36, programação 

variada, sob a direção de

Waldemar Warick.

Fevereiro é o mês de licenciamento de 
caminhões. Procure desde já o 

DESPACHANTE
POLICIAL 

J. A. Mattos F".
Ruz  15 de Novembro, 589.

BANCO INDÚSTRIA t  COMERCIO
D E SA H TA  C A TA R IN A  S .  A . M ATRIZ IT A JA l

AGÊNCIAS 
EM STA. eATARIMA

AruMfuá
Blgaaffi
Blumenau
Bem Retiro
Braco do Norte
Bruipue
Cagader
Gamboriá
Caiapof Notus
Capiaeal
CaDoishas
Cbapecó
OuDcordia
Crioiáma
Curiilbanei
Eetrello
Ptoriaaópolie
Gaspar
Guaramirim
Henrique Lage
fbirama
Indaial
Itaiópolis
Ituporanga
Jatafuá do Sul
Joapabá
JoikTile
Laguna
Lajes
Lauro MUllei 
Luis Al̂ es 
Mafra 
Orleftes 
Plraluba 
PArto Unile 
Rio do Bal 
Rio Negrinbo 
Badeio
S. Amaro da ImaerateU 
Sfio Bento do Sul 
Bfio Carlos
Bfio Franeiseo do Sul 
SSoMiguel D’ Oi 
S- Joaquim 
Sfio José 
Taió 
Tangará 
Tijunas 
Timbtí 
Tubarfio 
ümbicí 
üruBsanga 
VideirI 
Xanisra

Uma Organização bancária 
representada cm 1C3 praças 

para bem servir a sua dis
tinta clientela

Operaçõe» bancárias em 

G e r a l

DEPÓSITOS POPULARES 
de Cr$ 1 0 0 , 0 0  

á Cr$ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0

Depósitos Infantis com en

trega de COFRES

Abonamos as melhores taxas 

permetidas por Lei.

LENÇÓIS PAULISTA 
Rua 15 de Novembro, 761 

(Predio próprio)

ALFREDO GUEDES 
Rua da Estaçã»

(Predio própri®)

FBTADO  DO PARANÁ

Cambará
Clevelfindia
Curitiba
Lapa
Maringá
Palmas
Palmeira
Ponta 6r®s9a
S. Mateus ‘■io Sul
F S T A t o 1 W $  PAULO 
CAPITAL:

Rua São Bento
Rua Msrroni
Braz
Lap.i
Luz

IN TERIO R  
Alfredo Giierips 
Barrinlia 
Botucatú 
Campina»
Cruzeiro
Guararema
Guariba
Jabeticabal
Jacareí
Jaú
Lençóis Paulista
Lorer.a
Lutácia
Mogf das Cruzes
Mogí Mirim
Monte Mór
Paraguaçú Paulista
Pinhal
Pireoicaba
Poá
Presidente Prudente 
Queluz
Rio das Pedras 
Salesópolis
S. Cru7 do Rio Pardo 
Pnnío Andró 
Bantn?
Sertfior.inho
Souzas
Taubató
Tremembé
Vila d< s Lavradores

ESTADO DO RIO 
Barre. Mança 
DISTRITO FED ERA L
Rio de Janeiro

inccearmo

Um Ônibus para o C. A. l .
A Diretoria do C. A. Lençoense. pretenden

do entrar numa grande fase esportiva no de
correr deste ano, vem estudando a aquisição 
dc um Ônibus próprio, para o seu transpor
te coletivo.

Com a compra do projetado veiculo, o 
C. A. Lençoense terá sempre facilitado o 
transporte dos seus jogadores, por ocasião de- 
suas visitas a outras cidades, como também 
constituirá um patrimônio ectinomico da en
tidade.

Vacinas contra a paralisia infantil
Tiabalho que merece ser ressaltado

A nossa reportagem teve, terça-feira, p. 
passada, o prazer de visitar o Pôsto de Saúde 
locai, lá mantendo interessante palestra com 
o Médico Chefe daquela repartição dr. Anto- 
nio Tcdesco. Fomos informados por .aquele 
clínico que o Pôsto de Saúde conseguiu por 
intermédio do dr. Adhemar de Barros, a pre
ciosa remessa de l.OCO doses de vacina con
tra a po/iomielite.

Essas vacinas foram conseguidas graÇas ac 
esforço j^essoal do sr. Bruno Brega, d.d. Pro
vedor do Hospital B. N. S. da Piedade e Co
letor Estadual de Lençóis Paulista, pessoa essa 
que merece os nossos encômios. uma vez que 
não mediu sacrifícios no sentido de conseguir 
junto ao dr. Adhemar de Barros tão valioso 
medicamento.

O sr. Bruno Brega recebeu pessoalmente 
aquela quantidade de vacinas do dr, Mário 
Pinotti, Ministro da baúde Pública, c as mes
mas serão distribuídas às crianças do no.sso 
município pela unidade sanitária de Lençóis 
Paulista.

Segundo opuramo.», o inódioo Chefe do Pôsto de 
Saúde dr. Autooio Tedesco, zèlcso pol» saúde das crian
ças de nofso município, d« há muito que vem bata
lhando para conseguir vacinas contra a paralisia infan
til, tendo mesmo, nesse sentido, enviado telegrama.» a 
vários deputados federais que aqui tiveram larga vota
ção. para ver se con.«eguia o precioso medicamento, sem 
contudo ter, por parte doa mesmos, qualquer solução 
ao caso.

É  portanto, com satisfação que registramos o trabalho 
do sr. Bruno Brega junto ao dr. Adhemar de Barros, 
resolvendo assim o desejo do nosso Médico Chefe do 
Posto de Saúde local.

Essas vacinas virão beneficiar as crianças de nosso 
niunicipio, as quais, estamos certos, agradecem sobre
maneira a boa vontade das pessoas que trabalharam 
para que tal fato fôrse consumado.

Escritório de Advocacia em 

Lençóis Paulista

Qualquer espécie de serviço jurídico. 

Presteza e sigilo.

Cél io .Sormani; Clóvis Gimenes Silva c 

Assistência de 

Achilles Sormani.

R. 15 de híovembro n“. 589 Lençóis Pta

fa rm ác ia  J)rogaria José  f  jYíanoe! Sopes Sida.
A Mais Completa Símbolo de Garantia e Honestidade



Editais de Proclamas
Lucy Nagay - O F I C / A L 

MAIOR do Registro Civil das 
Fcssôas Naturais dêste distrito, 
municipio e Comarca de Lençóis 
Paulista, Lotado de São Paulo, 
etc.

Fa Z SAIHR que pretende se 
casar: Usaío Penazzi, com dona 
Izabel lolanda Rossi; êle com a 
profissão dc mecânico, estado 
civil solteiro, com 25 anos de 
idade, nascido neste distrito. 
Estado de São Paulo, aos 11 de 
Setembro de 1934, filho de 
üuido Penazzi e de Elena Mur- 
ba Penazzi, domiciliado e resi
dente nesta cidade; Ela com a 
profissão de p. domesticas, es
tado civil solteiia, com 23 anos 
de idade, nascida eni São Ma
nuel, Estado de S. Paulo, aos 
1°. de íulho de 1936, filha de 

João Rossi e de Maria Marigou- 
da, domiciliada e residente em 
São Manuel, neste Estado.

Apresentaram os documentos 
n°s. 1, 2, e 4, exigidos pelo 
art. 180 do Código Civil. Se 
alguém souber de algum impe
dimento acuse-o nos têrmos da 
lei, para fins de direito.

E para que chegue ao conhe
cimento de todos, lavrou-se o 
presente edital para scr publi
cado na forma da lei, em caitó- 
rio pela imprensa local desta 
cidade o jornal O Eco.
Lençóis Paulista.il de Fevereiro

de 1960
A Oficial Maior 

Lucy Nagay.

Lucy Napy, Oficial Maior do 
Registro Civil das Pessoas Na
turais dêsíé distrito, municipio e 
Comarca de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, etc.

FAZ SABER que pretende se 
casar: Euculano /Ribeiro, com 
dona Ercilia Maria Aparecida 
Marins; êle com a profissão de 
locutor, estado civil solteiro, 
com 21 anos de idade, nascido 
em llú. Estado de S. Paulo, aos 
5 de Agosto de 1938, filho de 
Felisbino Ribeiro e de Maria 
Ribeiro, domiciliado e residente 
nesta cidade; Ela com a profis
são de p. domesticas, estado ci
vil solteira, com 22 anos de 
idade, nascida em Arandú, Es
tado de São Paulo aos 9 de 
Agosto de 1937, filha de Luci- 
dio Cândido Marins e de Leone- 
lina jacinta de Jesus, domiciliada 
e residente nesta cidade.

Apresentaram os documentos 
n*s 1, 2, e 4, exigidos pelo 
art. 180 do Código Civil. Se al
guém souber de algum impedi
mento acuse-o nos têrmos da 
lei, para fins de direito.

E para que chegue ao conhe
cimento de todos, iavrou se o 
presente edital para ser publica
do na forma da lei, em Cartório 
afixado no lugar de costume e 
publicado pela imprensa desta

Doces Extrafinos de Fabricação 
“Lanches Fátima”

Doces de fabricação “Lanches Fátima”, sempre recem chegados 
Procure-os Bar Central, nesta cidade.

Doces extrafinos. sortimento variado e de fabricação diária.
No Bar Central.

2)r. J o s é  J í n t o n i o  Ç a r r id o
------ .. ^ M E D I C O  = -------

CLIN ICA G ERAL  -  O PERAÇÕES  -  PA RTO S  
Rua 15 dc Novembro n”. 379 LENÇÓIS PAULISTA - Fone 19 .1

COMUNICADO
A AsSociação do.  ̂ Fornecedriís de Crna da Zona de Lençóis 

Paulista, comunica a tudos os foi nccedorcs dc Cana da Ibina 
Barra Grande. po£SUÍdüre> de Caminhões para fazerem a aci.ipta- 
ção das corrocerias dos mesmos p.-.ra a próxima safia.

Essa adaptação se torna necessária tendo em vista que a Usina 
Barra Ciande, não forneceiá n sis os cabos par? serem levados 
nos caiiaviris. fornecendo ('S mesmos somente no ato da entrega 
já iia Lbine.

Afim de evitar acún.iilos nas ( finas que farã.r o serviço nas car- 
roceria.s, solicita s .Assoei.-cão que os interessados procurem as o- 
ficinas cias quais são clientes o mais breve possível.

Para maiores esciai ecimentos podem os interessados procurar 
direfamente a Associarrão.

CASO DE JUIZ DE MENCRES

cidade, O Eco.
Lençóis Paulista, 8 de Feverei

ro de 1960.
Lucy Nagay 

Oficial Maior

Lucy Nagay Oficial Maior do 
Registro Civil das Pessoas Na
turais dêste distrito, municipio e 
Comarca de Lençóis 1 aulista. 
Estado de São Paulo, etc.

PAZ SABER que pretende se 
casar: Waldemar Gutierres, com 
dona Benedicta Ruth AAelli; êle 
com a profissão de lavrador, 
estado civil solteiro, com 24 a- 
nos de idade, nascido neste 
distrito, Estado de São Paulc, 
aos 13 de Maio de 1935, filho 
de José Gutierres e de Celia 
Castelhano, domiciliado e resi
dente neste distrito; Ela com a 
profissão de p. domésticas, esta. 
do civil solteira, com anos 
de iíJade, nascida em Ifirapina, 
Estado de São Paulo, aos 7 de 
Fevereiro de 1941, filha de Ro
sário Melli e de Olivia Stalfagui 
Melli, domiciliada e residente 
neste distrito.

Apresentaram os documentos 
nos. 1, 2, 3 e 4, exigidos pelo 
art. 180 do Código Civil. Se al
guém souber de algum impedi
mento acuse-o nos têrmos da lei, 
para fins de direito.

E para que chegue ao conhe
cimento de todos, lavrou-se o 
presente edital para ser ijublica- 
do na forma da lei, em cartório 
pela imprensa local desta cidade 
do Jornal O Eco.
Lençóis Paulista, 8 de Fevereiro 

de 1960
n Oficial Maior 

Lucy Nagay.

Lucy Nagay, Oficial Maior do 
Registro Civil das Pessôas Na
turais dêste distrito, município e 
Comarca de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, etc.

F a z  SABER que pretende se 
casar: Cláudio Granado, com 
dona Maria Helena Biral; êle 
com a profissão de motorista, 
estado civil solteiro, com 22 a- 
nos de idade, nascido neste dis
trito, Estado de S. Paulo, aos 6 
de Dezembro de 1937, filho de 
Francisco Granado e de Silena 
Romani, domiciliado e residente 
nesta cidade; Ela com a profis
são de p. domésticas, estado ci
vil solteira, com 16 anos de ida
de, nascida em Londrina, Estado 
de Paraná, aos 5 de Julho de 
1943, filha de flntonio Biral So- 
bfinho e de Jovita Alves de O- 
liveira, domiciliada e residente 
nesta cidade.

Apresentaram os documentos n“. 1 8  34 , 
exigidos pelo art. 180 do Oódigo Civil. 
Se alguém souber de algum'impedimento 
acuse-o nos termos da iei, para fins de 
direito.

E  para que chegue ao conhecimento 
de todos, lavrou se o presente edital para 
ser publicado na forma da lei, em cartório 
e pela emprensa local desta cidade 
o Jornal “ O Eco ”

Lençóis Paulista, 8 de Fevereiro de 
1960

Oficial Maior 
Lucy Naga3’

BODAS DE PRATA

Dia 21 festejará as bodas de 
Prata o casal João Moreira da 
Cruz e Irma C.iccone Moreira 
da Cruz residente na Capital.

Atenção

Caçadores
Cartuchos de todos Calibres 

Armas, Munições, etc.
1*5“ A ( £Ít'giar

Rua 15 dc Novembro 588 
LENÇÓIS PAULISTA

JEEP WILLYS 0 Km

Financiamente pelo Banco
do Brasil por 3 anos.

Informações com o
REPRESEN TA N TE:

J .  A Mattos Fo.
Rua 15 (le Novembro nO. 589

Fone: - 37 - Lençóis Paulista

Clube de Caça e Pesca “Pouso Alegre”
ELEICAO DA NOVA DIRETORIA

Andam diariamente pelas ruas da cidade a cata de esmolas, 
crianças menores, entre 8 e 12 anos. as vezes até acompanhados 
de adultos que ficam ao lado a espera do resultado.

Nota dissonante para Lençóis Paulista, 
vertiginosamente.

a cidade que cresce |

Convocação
Ficam convocados os (senhores sócios do Hospital Benefioiente Noisa Senhora da ; 

Piedade, desta cidnJe, para comp.irecerem à reunião ordinária a realizar-se no dia : 
vinte de fevereiro próximo, nos salóe? cio Hbirama Tênis Club», às vinte horas, • 
para fins de aprovação do Relatório de 1959 e eleição da Nova Diretoria para ' 
• exercício de IC60.

Lençóis Paulista, 5 de fevereiro de 1960

. Na Churrascaria do L . T. C. no dia 12 do corrente, à.s 20 hs. reuniu-se gran
de numero de Associado.-; do Clul>e de Caça e Pesca “Pouso .Alegre” , afim dc 
deliberar sobre importanies assuntirs e eleger a nova diretoria. Abriu a sessão o 
dr. João Paccola Primo, presidente da gestão passada, que pediu ao *r. Secreta
rio, Geraldo Vaz de Almeida que le.sse a ata da sessão anterior. Seguiu-se, depois 
o sr. Dionisio Ceschini, que fez ampla exposição de contas.

Procedicios os relatos, assumiu a presidência da mesa o sr, Ho- 
racio Moretto, que deU a palavra a quem dela quizesse fazer uso. 
Tomou-a o sr, Geraldo Vaz de Almeida, que expos razões para 
modificação do art. 31 dos Estatutos, passando para 35 os elemen
tos ao enves de 10 que determina aquele artigo. A sugestão foi 
acatada unanimente.

Depois, o sr. Horacio Moretto sugeriu que a nova diretoria fos
se eleita por aclamação. Rprovada ideia, a nova diretoria ficou as
sim proclamada:

Presidente de honra: Octaviano Foltran; Presidente: Elpidio Ar- 
tioli; 1°. Vice presidente: Dr. João Paccola Primo; 2.° Vice presi
dente: Noemio Foltran; 3". Vice presidente: Mário Zillo; 1". Secre
tário: Geraldo Vaz de Almeida; 2°, Secretário: Alexandre Chitto; 3“. 
Secretário: Silvio Capoani; 1“. Tesoureiro: Anibal Artioli; 2®. Tesou
reiro: Nelson Godoy; 3®. Tesoureiro: Dionizio Ceschini.

Consultores Juiídicos:
Dr. Paulo Zillo - Dr. Jayme Cestari.
Diretores de Propaganda: Waldemar Warick; Zanderlite D. Ver- 

çoza; Florindo Paccola.
Conselho: Membros - Carlos Damacena, José Carlos Soares 

Hungria, Bruno Brega, Alexandre R. Paccola, Ouido Basso, Ed
mundo Nelli, Wilson Trecenfi, Luiz Conti, Sumiô Sakai, Luiz Pac
cola Sobrinho, Álvaro Luminatti, Alderano Artioli, Anibal Artioli, 
Olavo Brega, Fdy Euripedes Coneglian, Adão Franco de Toledo, 
Olavo Sampaio, José Carrilho Ruiz, Flavio Paccola, Jacomo N. Pac
cola, Basilio Artioli, Dr. Willian Crsi, Elias Miranda, João Paschoa- 
relli, Antonio Paschoarelli, Hugo Boso, Juliano Lorenzetti, Edilio 
Carani Filho, Romeu Maffei, Horácio Moretto, Victorio Américo 
Bottan, Rubens Pietraroia, Sebastião Daré, Benedito dos Santos.

a Horacio Morolto — 2°. Spf-rpt.árin
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O Doutor Geraldo Gotnes. Juiz de Direito e de Menores desta 

cidade e comarca de Lcm̂ óis Paulista, do Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, determina:

1°.) É proibida a participação de Venores, com menos de 15 
anos em bailes noturnos, seja em sédes de clubes recreativos, es
portivos, platéias de cinemas, recintos abertos ou quaisquer outros 
locais com entradas livres ou a pagamento, seja qual fôr a fôrma 
dêste. Os infratores ficam sujeitos ao pagamento da multa de 
Gr$ 200,00 (duzentos cruzeiros), por menor admitido, c, ao dobro, 
nas reincidências.

2°.) A’os baile.s das sociedades regularmente constituidas, fre
quentadas apenas pelos sócios e respectivas famílias, e, que só ex- 
cepcionalmente vendam ingressos ou distribuem convites, desde 
que náo mantenham bilheterias públicas, será permitida a entrada 
e permanência de menores, com mais de 14 anos de idade, se a- 
companhados cie seus paus ou responsáveis legais. Os representan
tes das sociedades e os porteiros que permitirem, de qualquer for
ma, o ingresso de menores de 14 anos, ficam sujeitos a multa de 
Cr^ 50.00 à Cr$ 500,00, por menor admitido, e, ao dobro, nas 
reincidências. Do mesmo modo, serão punidas as pessoas que con
duzirem os menos, ou que os tenham sob suas responsabilidades.

3°.) é proibida a realização de "vesperais” para adultos e para 
menores, simultaneamente, no mesmo salão, seja qual fôr a separa
ção feita no recinto.

4‘’.j Das “vesperais” infantis, que terão inicio depois das 14 ho
ras e terminarão às 18 horas, só poderão participar, sob a respon
sabilidade de seus pais ou responsáveis legais, os menores de 5 à 
14 anos de idade. Deve haver, de hora em hora, uma interrupção 
de dez (10) minutos, destinada ao repouso dos menores. É expres- 
■samente vedado o uso de lança-perfumes, quer pelos menores, que 
pelos adultos acompanhantes. Não poderão ser vendidas bebidas 
alcoólicas, nos recintos ende se realizarão as “vesperais infantis”. 
Os infratorc.s, além de outras penalidades, ficam sujeitos à multa 
de Cr$ 50,00, à Cr^ 500,00, e, ao dobro, nas reincidências.

5°.) É rigorosamente proibida a venda ou entrega de bebidas 
alcoólica» ou substâncias entorpecentes a menores de 18 anos. Os 
infratores serão punidos, digo. serão conduzidos à presença da au
toridade policial competente, para a autuação, na forma da lei, e, 
os menores, serão apreendicíos ou retirados do local.

6°.) Os menores, coni menos de ) 4 anos de idade, não poderão 
participar de “escolas de samba”, “prestitos”, "cordões”, “ranchos”, 
e “bloco.s carnavalescos”, em vias públicas.

7*.) Excluem :-e da proibição acima, os menores de 14 à 18 anos 
de idade, desde qiie acompanhados por seus pais ou responsáveis 
legais, ou autorizados por êste Juízo.

8°) O desrespeito a êste item acarretará a apreensão dos meno
res c a -esponsabílidade de seus pais ou acompanhantes.

9”.) Nas mesmas penalidades incorrem o* proprietários ou moto
rista ■ de automóveis que conduzirem os menores de 14 anos, de 
idade, nos estribos, copoías, guarda-lamas ou partes exteriores de 
seus veículos. Os menores dc 18 aros que fôrem surpreendidos em 
quaisquer locais ou na via pública, na pratica da aspiração de 
“lança perfumes” sob qualquer modalidade, ou fazendo uso indevi
do -u inconvenientes de bisnagas, “bombas de inseticida”, “talco”, 
etc., serão apreendidos e apresentados à êste Juízo, para as provi
dências cabíveis. Quanto aos maiores caberá à policia tomar as 
) ed das '^dequadas.

IG”) Na do artigo 16, da lei 495, de 28 de outubro de
1940. a«̂  ■Tuforidade.s policiais, quando solicitadas, deveião prestar 
tôda a .̂"' îstência ao Juiz. Currador e Comissários dc Menores, 
cm serviço, para que as determinações dos mesmos sejam cumpri
das

11®.) Para o ingresso no.s bailes e “vesperais infantis”, a que se 
refeie a presente portaria, os menores devem exibir, quaado s*lf- 
citadas. a prova de idade, constante de documento público.

Dê -se ciência ao Dr. Curador de Me.norcs, para os fins de di
reito. Remeta-se cópia dêsta ao Dr. Delegado dc Policia, Providen- 
cie-se a divulgaçãc* pela imprensa c, si possível, pela estação dc 
rádio local. R. P. e Cumpra-se. Lençóis Paulista. 5 dc fevereiro 
de 1960. Eu, Adão F ranço de Toledo, Escrivão do Cartório dc Me

nores. fiz datilografar e Subscreví.
O Juiz de Direito de Menores 

Geraldo Gomes

r. João pGccola p rim o
M édico — Operador Parteiro

Do Departamento da criança 
Carteira do Conselho Regional de MéJicina n®. 7027 
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KTBETUni

Leiam e ProDaguem Neste Jornal

BAR C E N T R A L
U R B c  D A M â C E iNA

Com as suas instalações corapletamente modernisadas, o 
“ BAR C E N T R A - o f e r e c e  à sua numerosa freguesia maior 
conforto e variado sovtiiriento de tudo o que se relaciona no

Ramo:

Chopp - Soroetes - Frios - Bebidas biacionais e Estrangeiras - 
Par/cís - Cigarros Cc. Prrrsâc: ef[:ições  variadas em cima da

hoic

BRK CEflTRRL ínàice òo Progresso Lençoense 
Rua 15 ôe Douembro, 564 - Lençóis Paulista.

Jíossa reperfa- 
aen: volante

A nossa reportagem volante, 
para e.sla edição, registrou as 
medidas da P j efeitura postas em 
execução contia a existência de 
cães vadios, na cidade. Todo e 
qualquer anima/ canino é reco
lhido, 'Je'-oe que o mê -mo não 
preencha as ci ndlçces ex gidas 
pelo podei ,municipal.

Senhoras, da Rua Ccl Joaquim 
Gabriel, queixam-sc que quin
tais, vizinhos às suas resi-denci- 
as, ficaram tran<;formadcs em 
verdeiros matagaí'. Arvores imi
teis e falta d? capinação dão 
margem à criação de pernilongos 
c mesmo a e-conderijo de co
bras. E. portanto, solicitam d'"'.® 
poderes competente  ̂ a devida 
fiscalização.

A no.ssa reportagem não se 
esquivou de registrar também 
queixas de transuentes n,s Rua 
15 de Novembro, os quai.s ale 
gan a demasiada postaç.ão de

sinaleiros, naquela artéria, justa
mente fincados quasi que no 
meio das calçadas, destinadas 
aos pedestres. Não pouca gente 
ja meteu r. cabeça naquele.» pos- 
te.s e depois concorrem para ti
rar certo aspecto à rua.

■— "Sinais para vciculos so
mente na.s esquinas; dizem mui- 
to.s.

Correfagen. en:
ÇercI

Corretagem eni Geral, tratar 
com o sr, Ciro Ped;-o de Oliveira. 

Rua Anita Garibaldi - 922 -

LENÇÓIS PAULISTA

O anúiich' e ? (o:r.c cc- 
riqueza nos r.egücios. 

Anuncie, pois no "freo'’ e 
veià seus negócios piogre 

rüicin ràDÍdarrí íile.

fo rm a d a  Co raça o cie Jesus
D E

L'écio L.eisc " p.mpsnai i

A te n ce -so  ct n o ite  e a  c io rti- : .  í io 
PESSOAL ESPECIALIZADO

G ra n d e  E sto q u e  d® D ro g a ria s  e P e r fu m a r ia s

F on e — 10

RUA 15 DE NOVEMBRO 675 LENÇÓIS PAULISTA

ü Z  RiO tritere .SC ú t e J ç í s . . .

Pa r f i c i ! l a r e s .  Comérci o e I ndús t r i a .
l  I ren»<^iírr»*i* v e í r n l  »w o u
u a s ,  itccfí?-úri')8 i o d a s  a s  « n u  <* i ju n
>ocè  príte: ur .  F i r m a  q t io  f L/» J ú  a  Éi>»prrní>a
h r a s ü c ú r a ,  n  Ít»n tir-i r í r p. i r . : « t n  \#'n.Lc«- [» «ra o 
I n t e r i o r ,  n r t t  n.:< r «  so u  j ‘tdi. * . ÍA cro-
va p a r n  ;

R o p r ó s e n ta . ;ô e s  A . S . L a r a  Ll u. i .
Rua Senador Uantas, 40-.4.® amlar Rio

í \»CHURRASCAÉ
A C.hurrascaria U. T. C  avisa que, em breve, estará deviciameníe aparjíhadE para aUi, 

der a sua distinta freguesia, a qualquer hora do uia e da noi e.
Rc ií.f Brasileiras e Italianas - Behirla< » Pefrescos rm Geial. — Ateneu petiiou» para C r mio.- t Batisaécs. 

Sirva-se na Churrascai i,a U. T. C. Ri:a 15 de Novembro, 787 - Lençòi> R.-iiliUa
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Dr. Antonio Tedesco
MÉDICO

C lín ic a  G era l - O p eraçõ es- P a r to s
Rua Floriano Peixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA — Fone,61

Delegacia de Polícia 
de Lençóis Paulista

PORTARIA N' 1-60

O Dr. Ivan Almeida Panta- 
leão. Delegado de Policia dêste 
município, nc' uso de suas atri
buições legais e nos têimos da 
legislação em vigor.

R E S O L V E :

Publique-se, Afixe-se e Cum
pra-se.
Lençóis Paulista, 5 de Fevereiro 

de 1960.
Ivan Almeida Pantaleão 

Delegado de Polícia

Cooperativa de Consu
mo da Zona de Lençóis 

l^auíista
Assembléia Geral Ordinária

I - Ficam fixados nêstc mu
nicípio de Lençóis Paulista, pa- i 
ra a realização de Comícios Po
líticos, os locais abaixo relacio
nados: - a) Praça da Bandeira;
b) Avenida 25 de Janeiro, esqui
na com á Rua Floriano Peixoto;
c) Praça do Distrito de Alfredo 
Guedes; d) Largo da Estação do 
Distrito de Alfredo Guedes; e) 
Praça do Distrito de Borebí.

II - De acôrdo com o dispos
to no parágrafo 2“. 4o artigo 
3“. da Lei n". 1,207. de 23-10-950. 
o promotor do comício, pelo 
menos 24 horas antes da sua 
realização, deverá fazer a devi
da comunicação a esta Delega
cia de Polícia, para lhe ser ga
rantido, segundo a prioridade do 
aviso, o direito contra qualquer 
que, no mesmo dia, hora e local, 
oictenda realizar outra reunião.

E d i t a l  de 1 .̂ C o n / o c a ç ã o
De acordo com a atribuição 

que me é conferida pelos esta
tutos sociais, convoco os senho
res associados, para a Assem
bléia Geral Ordinária, que ha
vendo número /egal. se realizará 
no dia l4 (quatorze) de Feverei
ro de \960. as 10 (déis) horas, 
à Av. 25 de Janeiro 140 cuja 
ordem do dia tratará do seguinte:

a) Aprovação do Balanço Ge
ral do exercício findo:

b) Eleição do Conselho de 
administração, para o biênio 
1960/61.

c) Eleição do Conselho Fiscal 
e Suplentes para o exercício de 
1960!
Lençóis Paulista. 7 de Fevereiro 

dc 1960
a) Vergilio Paccola - Presidente.

V e n d e-se ma c a s a

B R A S Í L I A !
Õ fu tu ro  ])a ie  à sua porta
Mais de cr$ 1.000.000,00 em prêmio para

V o c ê

Adquira um lote de terreno na CIDADF5 PRESIDEN TE 
KUBITSCHECK. cm Luziânia ou na CIDADE CRISTAL, 
juato à CRISTALINA, ambas situadas nas rodovias São 
Paulo-Bclo Horizonte-Brasília, e pague em prestações a par
tir de Cr$ 600,00,

Uocê concorrerá ao prêmio de UM APARTAMENTO cm 
São Paulo, no valer de Cr$ 1.000.000,00 e mais ao prêmio 
mensal dc UMA CHÁCARA, em Suzano, a 40 Kms. dc São 
Paulo, n® valor de Cr$ 100 000,00.

Aceitamos agente idôneo nesta cidade, para venda dos lo- 
teamentos acima e também de TERRAS NO ESTADO Dü 
MATO GROSSO, cobertas de boa mata e cultura de
primeiia.

PREDIAL DUCHEN LT üA .

1 - R. Cons. Crispiniano, 120, 6”, conj. 609 
Caixa Postal, 6478

2 - Avenida Ipiranga, 901 Sobreloja A 

S A O  P A U LO

Delegacia de Polícia 1 
de Lençóis Paulista í

PORTARIA 2/60

Vende-se 1 casa com terreno 13X20, sita á Rua 13 de Maio, 
945, nesta cidade, com 3 quartos, Àrea, V Saia.s, Cozinha, Area 
de Serviço, Instalação Sanitária, Piso /.. ,-oalhado e Cimentado, 
Forrada.

Tratar no Local.

O Dr. Zvan Almeida Pantaleão, : 
Delegado de Policia dêste Mu- i 
nicipio. no uso de suas atribui- ; 
ções legais, baixa as seguintes 
instruções para os fêstejo.s car
navalescos e précarnavalescos 
de 1960.

1. °) Os bailes carnavalescos 
só poderão ser realizados me
diante alvará policial fornecido 
por esta Delegacia, devendo ser 
requerido até o dia 22 do cor
rente a fim de ser providencia
do o respectivo licenciamento.

2. ®) Os blocos, cordões e ou
tros agrupamentos carnavalescos, 
de posse do necessário alvará 
policial, ficam autorizados a fa
zer suas evoluções nas ruas da 
cidade, sendo-lhes, porém, ve
dado penetrar em bares, restau
rantes e outros estabelecimentos 
comerciais.

3°.) Os ensaios carnavalescos 
só poderão ser realizados entre 
20 e 23 horas, mediante alvará 
fornecido por esta Delegacia.

4. ®) Os vesperais carnavales
cos iniciar-se-ão às 15 horas e 
encerrar-se-ão <às 18 horas e os 
bailes carnavalescos iniciar-se-ão 
às 22 horas e encerrar se-ão às 
4 horas, não se tolerando qual
quer prorrog.ição.

5. ®) Será permitido o uso de 
máscaras sÓmente em recintos 
fechados, desde que não impe
çam a imediata identificação das 
pessoas.

6. ®) Não será pcrmiti.io. tanto 
nas vias públicas como em re
cintos fechados, o uso de “maiôs” 
e dc vestimentas sum.árias. tais 
como as chamadas “duas peças” 
ou ‘‘bikinis” e outras que aten- 
te;n coníra a moral.

7. °) É vedado, também, o uso 
de pós, líquidos não voláteis e 
dc out''as aub.stâncias capazes 
de irritar ou molestar, ficando 
sujeitos à apreensão os recipien
tes próprios para os transportes, 
tais como bisnagas, seringas, etc.

8. °) Cada estabelecimento de 
diversões, as.sociação. clube ou 
entidade que promover festas 
carnavalescas, deverá manter um 
serviço permanente de fiscaliza
ção no ingresso e no próprio 
recinto, subordinando êsse ,«er- 
viço à orientação da Autoridade 
Policial.

9®.) Não será tolerado o ex
cesso de lotação nas casas ou 
recintos em que se realizem fes
tejos carnavalescos, ficando o 
responsarei pela infração sujeito 
às medidas policiais cabíveis.

10®.) As Autoridades Policiais 
terão livre ingre.sso em todos os 
locais onde se realizem festejos 
carnavalescos.

11.®) São autorizados o uso e 
a venda de lança oerfume nos 
locaifi onde se realizem festejos 
carnavalescos, sendo porém proi
bido o abuso e o desvirtuamento 
de seu uso normal.

12® ) Nos bailes e casas de 
diversões públicas será exercida 
rigorosa fiscalização, a fim de 
que a “champagne”, cerveja, 
guaraná, chop, agua mineral e 
outras bebidas de consumo per
mitido, sejam vendidas pelos 
preços estabelecidos nas tabelas 
aprovadas pelas autoridades com
petentes e fixadas cm lugar vi
sível ao público; os infratores 
serão severamente punidos.

13°.) Não será permitido o uso 
de animais para fins carnava
lescos.

14.°) A Polícia exercerá duran-

te os festejos carnavalescos e 
pré-carnavalescos, a mais severa 
e rigorosa fiscalização ao» in
fratores do porte de arma (art. 
19 da Lei das Contravenções 
Penais); «os provocadores dt tu
multo (art. 40 da citada lei); 
aos contraventores dos artigos 
45 c 56 do diploma legal supra 
referido que procurem fingir-se 
de funcionários públicos, usando 
públicamente uniforme ou distin
tivo de função pública que não 
exerpam; aos contraventeres por 
irnpoitunação ofensiva ao pudor 
(art. 61 da citada lei); aos que 
se apresentarem públicamente em 
estado de cmbiiaguês de modo 
que causem escândalo ou po
nham em perigo a segurança 
própria ou alheia (art. 62 da re
ferida lei); aos que servirem be
bidas alcoólicas a menores de 18 
anos, a quem se achar em esta
do de embriagues, a pessoas que 
sabem sofrer das faculdades 
mentais, a pessoas que sabem 
estar judicialmente proibidas dc 
frequentar lugares ende se con
somem bebidas de tal natureza 
(art. 63 da mesma lei); aos mo- 
lestadores da tranquilidade alheia 
(art. 66 da mesma lei); aos de- 
predadores de bens públicos e 
particulares (artigos 163,265 e
266 do Código Penal).

15. “) Deverá ser dado todo 
apôio aos representantes do 
M. M. Juiz de Menores da Co
marca.

16. ®) Para que os folguedo.s 
carnavalescos venham a constituir

I mais uma demonstr.ação de or-
I dera, tão peculiar à culta e !a-
; boriosa população dêste Muni- 
; cípio, a Delegacia de Policia e.‘̂ - 
: pera que todos colaborem na 
: execução das presentes instru- 
 ̂ ções.

Serão severamente punido.s os 
tran.sgres.sores destas instruções, 
que ficarão sujeitos às respecti
vas sanções penais.
Publique-se, afixe-sc e cumpra-.^̂ c 
Lençóis Paulista, 8 de Fevereiro 

de 1.960
Ivan Almeida Pantaleão 

Delegado de Policia

DES PRCHRn T E

Carteira Nacional de Habili- : 
tação—Licenciamento de vei- : 
culos - Cédula de Identidade - : 
Transferência de Certificado : 

de Propriedade.
/. A. M A TTO S  F .“ 

DESPACHANTE OFICIAL ;

R. 15 dc Nov. 589 - Lençcús Pta ;

Anexo n°. 589 - Escrit. Cont. i
K e rm in io  Ja c o n

Torta de
Amendoim

Industrias Zíllo Limitada

MARILIA - FONE, 51J6 

Lençói.s Paulista - Fone 27

Rua 15 de Novembro. 777

LENÇÓIS PAULISTA

«V rv n r

— Cirurgião - Dentista —•.

Dr.
Raios X

Léo  ÍTlario finârelto
Atende com hora marcada 
ServiçoB diurnos e noturnos 

S Consultório à R. Tibíriça 854 - F. 2



REDATOR CHEFE
H E R Í T l i n i O  i R c o n

Aniversários
FAZEM ANOS:

Hoje - sra. Dalva Concglian 
Luiz CarJos Contí, sra. Voanir- 
ce Coneglian.

Dia 15 sr. Breno Brcga, resi
dente em São Paulo; jovem 
Edgar Brandi, sra. Josefina C. 
Feres, esposa do sr. Lidio Feres.

Dia 16 sra. Antonieta G. Mil- 
ler, esposa do sr. Alcides Milier; 
sta. Neide Zan. sr. Waidemar 
Pacifico de Oliveira, jovem Clo- 
vis Baccili, residente em Ouri- 
nhos.

Dia 17 sr. Antonio Paschoa- 
relli, jovem í.ourival Bergamas- 
chi, residente em Palmital;

Dia 18 sr. Ccsar Giacomini, 
sr. João Lorenzetti.

Dia 20 menino Luiz Carlos, 
filho do sr. Fuad Feres e de 
da. Oliva de Almeida Carvalho 
Feres.

SABEDORIA ORIENTAL
Só passarei por este mundo 

uma vez. Assim todas a boas 
ações que possa praticar e todas 
as gentilezas que eu possa dis
pensar à qualquer ser humano 
devo aproveitar este momento 
para faze-lo. Não devo õdia-los 
nem esquecer-me delas, pois não

O
DIRETOR

R L E X f i n ü K E  CHITTO

ANO XXI Lençóis Paulista, 14 de Fevereiro de 1960 Número 1134-

voltarei a passar por este cami
nho.

EDITAL
O Doutor Geraldo Gomes, Ju

iz de Direito desta cidade e co- 
m.irca de Lençóis Paulista, do 
Estado de .São Paulo, etc.

FAZ SABER, que, nos lêrm.os 
do decreto estadual no 4.786, 
de 3 de Dezembro de 1930, pro
cederá à correição geral perió
dica ordinária, nesta comarca, 
tendo, para esse fim, designado 
o dia 7 de Marçc do corrente 
ano, para o inicio das visitas 
aos Cartórios, obedecendo a se
guinte ordem:

a) Dia séte (7), às oito (8) 
horas, visita ao Cartório do Re
gistro de Imóveis e Anéxos;

b) Dia sete (7) às catorze (14) 
horas, visita ao Cartório do Re
gistro Civil das Pes.soas Natu
rais e Anéxos da séde da Co-

I marca;
I c) Dia oito (8), às (8) horas.
i visita ao Cartório do Primeiro

A G O R tf' st

Çeladeiras Ç. €.
Em 10 prestações só em

MOVEIS GUIDO

Oficio de Notas e Anéxos;
d) Dia nove (9), às oito (8) 

horas, visita ao Cartório do Se
gundo Ofício de Notas e Anéxos;

e) Dia dez (10), às 8 horas, 
visita an Cartório do Distribui
dor, Contador e Partidor da 
Comarca:

f) Dia dez (10), às catorze 
(14) horas, visita à Delegacia de 
Policia e Cadeia Pública da Co
marca;

g) Dia onze (11), às nove (9) 
horas, visita ao Cartório do Re
gistro Civil do Di.strito de Alfre
do Guedes;

h'i Dia onze (11). ás treze (13) 
horas, visita ao Cartório do Re
gistro Civil das Pessoas Naturais 
do Distrito de Borebi;

Ficam, pois, convocados pelo 
presente Edital, os srs. Delega
dos de Policia, escrivães, tabeli
ães, ('ficíais de Pegistro, conta
dor, e.scrivão de Policia e auxi
liares. para comparecerem aos 
respectivos Cartórios, por ocasi
ão das visitas nos dias e horas 
designados. E. para que chegue 
ao con/iecimento de todos os in- 
teres.ados. e ninguém possa ale
gar ignorância, mandou,o M. 
Juiz. expedir o presente Edital, 
que será afixado no local do 
costume, e publicado pela im
prensa local, no jornal “O Eco”, 
Lençóis Paulista, 9 de Fevereiro 

de 1960.
Eu, Adão Franco de Toledo 
Escrivão, fiz datilografar, conferí 

c Subscreví
Juiz de direito Dr. Geraldo Gomes

Rua 15 de Novembro 4"6  — Fone, 94
L e n ç ó i s  P a u l i s t a

Aresponsabilidade pelos 
conceitos emitido.s nos arti- 
go.s assinados é inteiramen' 
te dos respectivos autores

Pesto de p u e ri
cultura de pe reb i
Em palestra com o Dr, João Pac- 

cola Primo, chefe do Posto de Pue
ricultura desta cidade e que tam
bém tem a seu cargo o Posto do 
Distrito de Borebi, entre outras 
cousas, perguntamos-lhe acerca 
da Assistência que vem receben
do aquela gente, nesse particular. 
— "Semanalmente visito o Dis
trito de Borebi. no Posto de 
Puericultura já tenho 400 crian
ças fichadas, a mfnha atividade 
lá precisa ser desdobrada, pois. 
na ultima Terça Feira, atendi 52 
crianças, havendo alguns casos 
que requereram muita aplicação 
do meu tempo.
Não há duvida de que, dentro de 

um determinado tempo, pode-se 
arenrfer maior numero de crian
ças na séde do que no Distrito 
de Borebi. Na séde, a frequên
cia da criança no Posto é Díárfa, 
o que lhe faculta a elevação do 
Estado Salutar. Assim não acon
tece com Borebi. É só amigo” 

Eis o que nos disse c Dr. 
João Paccola Primo, acerca do 
Posto de Puericultura de Borebi.

7(ecenseameruo
O Recenseamento se asseme

lha mais a uma radiografia do 
que a uma fotografia, porque, 
além de fotografaras ocorrências,. 
rcvela ainda, tal como o Raio X, 
realidades ocultas aos simples 
exames superficiais.

Anunciem neste jcmal

£ 3 2 ^ ^ 8 8 ^ : : ^

Zillo,Capoani&CiaLtila.
Map.teiilia se

carm em
re o seu

«t-

Pinturas e reformas em 
geral, na Agencia 

Chevroelt
Zillo, Capoani & Cia Lida, Rua X V  de Novembro, 782 • Lençóis Paulista - E .S . P,


