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F E R R A R I  eu Lençóis Paulista

oOo®

Ferrari, candidato à vice presi
dência da República no próxi
mo pleito de 3 de outubro; o 
dr. Queiroz Filho, presidente 
BECional do P. D. C. e ainda 
vários deputados federais e es
taduais.

Contando com o compareci- 
mento das autoridades c do po
vo em gerai à êsse comício, o 
Comitê Jânio-Ferrari, pelo seu 
presidente, antecipadamente a- 
gradece.
a) Nicaaor Pereira de Godoy,

C 0 n U 1 T E
o  Comitê Jânio-Fcsrari desta 

cidade, pelo seu presidente a- 
baixo assinado, vem mui rcspci- 
tosamente convidar as autorida- 
des e • povo em geral de Len
çóis Paulista para um comício 
monstro a ser realizado no dia 
13 do corrente, às 15 horas, na 
Praça da Bandeira, onde farão 
uso da palavra o sr,*̂  Fernando

Jovem da Clas
se de 19'!/-2!

f '  OU
Ainda era débito com o serviço 

militar
O Brasil reclama a sua presença! 
Entre 20 de Setembr») e 10 de 
Dezembro de 1960. deverão 
alistar-se, para não serem jul
gados refratarios.

Você| deve submeter-se às 
provas de seleção*

Chegou o momento de cum
prir o sagrado dever de servir 
ao Brasil,

No exército você encontrará

i um tratamento digno e um ambiente sadio dr camaradagem, dis* 
j ciplína e trabalho.
I Do exército você saira mais robusto, mais confiante nas próprias 
i possibilidades e, acima de tudo, adestrado no manejo das armas 
i com que defenderemos nossa patria.

Você sómente sera escolhido se estiver cm boas condições físicas 
Na junta de alistamento militar ou no órgão alistador, você en- 

! contrata pessoal dedicado, que lhe prestara as informações sôbra 
I a data exata da seleção neste município.

Evite as complicações da situação de refratario cumpra seu da- 
! ver de brasileiro, regularize sua situação militar.

Trate de seus interesses militares pcssoalmcnte 
j Evite o  Intermediário

O certificado de reservista é imprescindível para a concretização 
; de todas as aspirações de ínterêsse da vida pública e privada do 
i cidadão.

E, sobretudo, é o titulo de honra que a pátria confere aos filhos 
i que sabem ser dignos dela,
i Brasileiro! seivir à pátria, nas fôrças armadas, é o seu mais nobre 
i dever cívico.
I Publicidadejdo serviço'militar - Campanha da convocação Clas- 
j se de 1942, aão alistados, procurem alistar-se ate o dia lO de 
í dezembro de 1960, para não ser julgado refratario e sujeito as 
i multas da Lei.

Di a  25 de S e t e m b r o

Uriauguração parcial do “C €
ML .|JULIHI1!I Jii im .11 luii

C
Para a segurança de seus lucros só use

Jluido, borradias e lagos para freios

JOHI) S € Ç IU M 0 3

Este mês com desconto

CARANI: Tradição e Liderança com o nome FORD

Jlg e n d a

Fone 118 - Lençóis Paulista
O  Palácio dos Rádios serve bem,

porque oferece sempre o meinor
<r-.



íota €sportiva
Domingo ultimo, o C. fl. Len- 

çoeiise realizou mais uma bela 
taçanha, tanto pela disputa do 
campeonato da 3\ Dívialo de 
Pi ofissionais como pelo certame 
do amadorismo.

Pelo Campeonato da 3a. Di
visão de Profissionais, s C.A.L. 
preliou em suas plagas, frente 
ao Internacional de Adamantina 
colhendo dilatado triunfo pelo 
escore de 6 a 1.

Na etapa inicial os Lençoenses 
já garantiram a vitoria, obtendo 
três tentos por intermédio de 
Amaro, Bi e Celso.

No periodo complementar, os 
locais lograram mais três pontos 
consignados por Bi, Edilinho e 
Amaro.

E quando tudo fazia crer que 
o marcador sairia em branco 
para os visitantes, eis que uma 
cabeçada de longa distancia sur
preendeu Beli. estava assim mar
cado o tento de honra dos 
Auro-Grenas.

Como íivemes ocasião de pre
senciar, ós f ^BÇoenses atuaram 
cautelosamente, estudaram o ad
versário c correndo atraz da esfera 
valeu-lhes um triunfo que su
plantou todas as espectativas es
portivas. A equipe enquadradae 
disposta como esteve tonteou o 
seu adversário de categoria e

que vinha disposto bisar o seu 
Bucesso obrido cm Adamantina no 
primeiro turno. Mas assim não 
aconteceu, os Lençoenses joga
ram melhor c, portanto merece
ram a vitória por 6 a 1.

O arbitro sr, Oscara teve bôa 
atuação

Pelo amadurismo o C.A. Len- 
foense lutou em São Manoel, 
defrontando-se com A,A. Sãoma- 
noelense. Não houue vencido 
nem vencedor, o prélio terminou 
com o placard .de um tento para 
cada bando.

Hoje, os profissionais estarão 
em Lucélia para comprir sério 
compromisso, frente à entidade 
maxima daquela localidade.

Estranho Objeto
Na noite do dia 5 do corrente, 

as 20 horas, mais ou menos, foi 
observado estranho objeto, que 
viajava do poente ao nascente, 
era grande velocidade.

Estando à grande altura, obje
to luminoso dava a irapressáo. 
de ser do tamanho um bola nO. 2

Leiam  Propaguem  e A- 
nunciem  neste Jo rn o l

S>r, Joõo Paccola Primo
M édico  — Operador Parteiro

Do Departamento da criança 
Carteira do Conselho Regional de Víédicina n*, 7021 

LENÇÓIS p a u l is t a  — C.iixa Post.il nt> SS — Fonfl — 48

A G O R A  !
Çeladeiras Ç. €.

Em 10 prestações só em

^ ^ M O V E I S  G U I D u ^ ^
Rua 15 de Novembro 456 — Fone, 94

L e n ç ó i s  P a u l i s t a  ____________

parmocia Coração de Jesus
D E

Décio Celso Campanari

Atende-se h. noite e h  dom icilio
PESSOAL ESPECIALIZADO

Oronde Estoque de D rogarias e Perfum orias
Fone — 10

ROA 15 DE N O VEM BRO  675 LENÇÓIS PAULISTA

CURSO GRATUITO DE 
TAQUIGRAFIA

POR CORRESPONDÊNCIA

O IN STITU TO  NACIONAL DE TAQUIGRAFIA, empenhado 

na campanha de difusão da taquigraf ia brasileira, “briu inscrições aoseo 

curso por correspondência, através de 12 lições. Escreva hoje mes

mo, dando nome e endereço, para a Caixa Postal n.o 2500 ou n.  ̂

8600, Sáo Paulo.

A Nossa Reportagem cm Borebi

No transcorrer da semana passada, a nossa reportagem teve a 
oportunidade de visitar o distrito de Borebi.

Abordando diversos assuntos que se relacionam com a vida da
quela gente, entre outras cousas, fizeram-nos sentir que é do seu 
desejo que houvesse uma linha de Ônibus que perfizesse o trajeto 
entre a sédc c t> distrito de Borebi.

Alegam os Boribiences que dando a volta por via Agudos ou 
permanecer à espera de uma condução ocasional, às viagens a 
Lençóis, tornam-se-lhes bastante dificeis. Um Ônibus, entretanto 
viría beneficiar grandemente a população do distrito.

i nauguração da P i sc ina
Esperem a inauguaração da Piscina. C “CEM” 

estará em grande festa

lEEP W ILLY S 0 Km

Financiamento pelo Ranco 
do Brasil por 3 anos.

informações com o 
REPRESEN TA N TE;
J .  A Mattos Fo.

R ur 15 de Novembro ne. 589 
Ewnc' - 37 - Lençóis Paulista

í t j— CiTurgíiiO - Dentista —j 
Raios \

P r. Léofílórít? Bnôrettr.
Atende com hora marcada 
Serviços ditiruos e noturims 

Consuilóiio à R. TiUíiça S54 - F. 2

2)r. José  jjntonio Çorrido
------ M E D I C O  ------

CLIN ICA  GERAL  -  O PERAÇÕ ES  — PA RTO S  
Rua 15 de Novembro n“. 379 LENÇÓIS PAULISTA -Fone 19

Dr. Antonio Tedesco
- -■=  MÉDICO

C línica Geral - Operações - P arto s
Rua Floriano Peixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA — Fone, 61

Doces Extrafinosde Fabricação 
“Lanches Fátima”

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

Doces exrrafinos, sortimento variado e de fabrícaeSo diária.
No Bar Central.

CHURRASCARIA U .T .C .
A líder no gosto de bem servir! — Churrascos - Pratos variados - bebidas nacionais c

extrangeiras ■ Banquetes para Casamentos e Batisados!
Sirva-se na Churrascaria U. T. C. Rua 15 de Novembro, 787 - Lençóis Paulista



ooperativa dos Produtores de 
I Aguaroente da Zona de Len(;ois

Pauli la
AbSEBLÊlA g e r a l  EbTRAORDINARIA 

fcdital de 1*. Convocação

Conforme as atribuições que me são conferidas 
pelos estatutos sociais, art. 51 letia “b”, pelo pre
sente convoco os Senhores associados cia Coope
rativa dos Produtorts de Aguardente da Zona oe 
Lençóis Paulista, para unia Aseinbleja Geral Extiaor- 
dinária, que havendo número legal, lealizar-st á, 
no dia 19 (dezenove) de Setembro de 1960, às 19,00 
(dezenove) horas, na séde social à Avenida 25 de 
janeiro, 140, cuja Ordem do dia, será á seguinte:

a) - deliberar sôbre a aquisição e instalação de 
uma balança com capacioade para 40.000 quilos;

b) . resolver, sôbre a exclusão de associados 
em débito para com o Cooperativa ha mais de 6 
(seis) mêses e aqueles que não mantenham as con
dições impostas pelos estatutos sociais;

c) - quaispuer outros assuntos de inierêsse á 
sociedade e aos associados.

Lençóis Paulista, 4 de Setembro de 1960. 
Hugo Boso - Presidente.

ALTA QUALIDADE
m '■fiV LLO

Venda:
Ca i , o56 - Fo n e, 27 - Ramais 

L e n ç ó i s  P a u l i s t a

Edital de Proclamas
Lucy Nagay - Oficial maior do Registro civil das 
Pessoas Naturais deste distrito, municipio e Co
marca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, 
etc.

FAZ SABER que pretende se casar: AnizioTeo- 
doro de Oliveira, com dona Helena Correia aa Sil
va; êle com a profissão de lavrador, estado civil 

I  solteiro, com 20 anos de idade, nascido neste dis- 
® trito, Estado de São Paulo, aos 6 de Agosto de 

1940, filho de Vergilio Teodoro de Oliveira e de 
Afaria Persina de Jesus, domiciliado e residente 
neste distrito; Ela com a profissão de Prendas 
domésticas, estado civil solteira, com 18 anos de 
idade, nascida em Prata, Estado de São Paulo, aos 
9 de Outubro de 194), filha de Lazaro Correia da
Silva, domiciliada e residente neste distrito

Apresentaram os documentos nt>. 1 ? 3 e 4, exigidos pelo
art. 180 do Código Civil. Se algeuem souber de 
algum empedimento acuse-o nos termos da lei. Para 
fins de eireito.

E para que chegue ao conhecimento de todor», 
lavrou-se o presente edital para ser publicado ria 
forma da lei, em Cartório e pela imprensa desla 
cidade, jornal O Eco.

Lençóis Paulista, 8 de Setembro de 1960 
Lucy Nagay - Oficial Maior

Torta de
Arriendoim

Industrias Zillo Limitada 

MARILIA - FO N E, 5156 

Lençóis Paulista - Fone 27 

Rua 15 de Novembro. 777 

LENÇÓIS PAULISTA

D ES  PRCHfínTE
i Carteira Nacional de Habili- 
1
í tação—Licenciamento de ve:* 
j culos - Cédula de identidade - 
I Traaaferência de Certificado 
I de Propriedade.
I }. A. M A TTO S  F/
I DESPACHANTE OFICIALj
\ R. 15 d« Nov. 589 • Lençoia Pta

! Anexo a*. 589 - Escrit. Cont.:
! Herminio Jacon

t.u''y Narjay, Oficial do Re
gistro v.ivil das Pessoas Natu
rais dêste distrito, municipio e 
Comarca de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, etc.

FAZ SABE/? que pretende se 
' casar: Antonio Contente, com 
dona Nadir Madalena Deléo; 
tle com a piotissão de motoris
ta, estado civil solteiro, com 2U 
anos de idade, naseido em Al
fredo Guedes, Estado de São 
Paulo, aos 2 de Fevereiro de 
1940, filho de Joaquim Contente 
e de Maria Alonso, domiciliado 
e residente nesta cidade; Ela com 
a profissão de prendas domés
ticas, estado civil solteira, com 
18 anos de idade, nascida em 
Vitoriana, Estado de São Paulo, 
aos 5 de Dezembro de 1941, 
filha de Marcos Deléo e de 
Brigidia Francisco Deléo, domi
ciliada e residente nesta cidade.

Apresentaram os documentos 
n*s. 1. 2 3e  •4, exigidos pelo art. 
180 do Código Civil. Se alguém 
souber de algum impedimento 

j acuse-o nos têrmos da lei, para 
j fins de direito. , 
j E para que chegue ao conhe- 
; cimento de todos, lavrou-se o 
presente edital para ser publica

do na forma da lei, cm Cartório 
e pela imprensa desta cidade 
jornal O Eco.
Lençóis Paulista, 29 de Setem. dc 

1960
: Lucy Nagay - Oficial Maior

Lucy N a g a y , Oficial do Regis- 
i tro Civil das Pessoas Naturais 
i déste distrito, municipio e Co- 
I marca de Lençóis Paulista, Es- 
i tacio de São Paulo. etc.

FAZ SABE/? que pretende se 
I casar: Osvaldo Gustavo Waiik 
j Sobrinho, com dona Janete de 
i Jesus; êle com profissão, de in- 
i dustriário, estado civil solteiro, 
j com 20 anos de idade, nascido 
i em Osasco-Capital, Estado de 
: São Paulo, aos 23 de Setembro 
Ide 1939, filho de Waldemar 
iWarick e de Nair de Camargo 
jWaríck, domiciliado e residente 
i neste distrito; Ela com a protis- 
;são de Radialista, estado civil 
L‘^olteira, com 17 anos de idade,
I nascida neste distrito. Estado de 
iSão Paulo, aos 27 dc Setembro 
ide 1942, filha de Antonio Avila I e de Maria Ramos, domiciliada 
i e residente neste distrito, 
í Apresentaram os documentos

n*s, 1 ,2  3 4, exigidos pelo art 
18C do Código Civil. Se alguém 
souber de algum impedimento 
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 publica
do na forma da lei, em Cartório 
e pela imprensa desta cidade. 
Lençóis Paulista, 8 de Setem, de 

1960
Lucy Nagay - Oficial Maior.

Os homens edélicos 
sao sempre os 

que mais brilham
Nada melhor para você sa 

ilestacar na vida, seja em socie
dade ou se)a no de seus
negócios, que a leitura diária de 
um bom jornal como o "Diário 

j de S. Paulo” .
i Nele você encontra de tudo e
j "arma-se" para comentar e dis

cutir os mais variados assuntos.
C s5o justamente essas pessoas 
que demonstram saber de tudo 
um pouco, as que mais brtiham 
• se destacam. —

Agente nesta - WaWamar Wsr'



1 1  9 eo o E  ’ CO

\úío da 1òl“. Zona 
i ieitoral do tstado de 

Sáo Paulo
Lençóis Paulista 

E D I T A L

O Doutor Geraldo Gomes, 
Juiz Eleitoral da 161.a Zona 
Sediada nesta cidade e comarca 
de Lençóis Paulista, Estado de 
São Paulo, etc.

FAZ SABtiR a todos os inte
ressados que na audiência para 
hoje designada, na conformidade 
do disposto no artigo 23 < pará
grafos, da lei 2.550, de 25 dc 
Julho de 1955, foram nomeados 
por êste Juízo os componentes 
das mesas receptores que deve
rão funcionar nas eleições já 
designadas para o dia 3 (três) 
de Outubro de 1960.
SERÃO INSTALADAS NO 
GINÁSIO EST.-VüUrlL V/RG!- 
LIO CAPOArNl AS SEGLÍIN- 

TES SESSÕES:

1. a Seeção
Prc";dente: Pubtns Pietraróia, 

brasileiro, casado, bancário, 1“, 
Mesério: Nilso Capelari, brasi
leiro, solteiro, contador; 2°, Me- 
sàrio; Aparecido de Jesus de 
Oliveira Delgado, brasileiro, sol
teiro, estudante; l®. Secretário: 
Edson Luiz Paccola, brasileiro, 
solteiro, bancário: 2,a Secretária; 
Marleoe Muniz Neili, brasileira, 
casada, profesaôra. Suplentes: 
VValter Diomedes, Sidney Salles 
e Àntonio Pascboarelli, brasi
leiros, solteiros, estudantes.

2. a Sccção
Presidente; Olavo Rodrigues 

Sampaio, brasileiro, .solíciro, 
bancário; l,o Mesário: José Au
gusto ue iMattos Filho, brasilei
ro, casado, professor: 2 o Mesá
rio: Edm aí Won Ancken. brasi
leiro, casado, bancá.ic; 1 Se
cretário: Claro Sebastião Vieira, 
brasileiro, casado, cscritui árío; 
2.y Secretáno: Gu lherme Bene
dito Giacomini, bras leiro, soltei
ro, estudante; Suplentes; Alzira 
Costa Ribeiro, brasileira, casada 
professôra, Hilda Ei ai e Olga 
Biral, brasileiras, solteiras, pro
fessoras.

3. a Seeção
Presidente: Wüson Grandi,

brasileiro, casado, funcionário 
público; 1.0 Mesário: Boveto
Medola, brasileiro, casado, fun
cionário público; 2.0 Mesário: 
Edy E. Coneglian, biasileiro, 
casado; Serventuário da Justiça; 
1.0 Secretário: Ideval Paccola, 
brasileiro, solteiro, contador; 2o. 
secretário: Acísito Oliveira Cic- 
cone, brasileiro, solteiro, escrl- 
turário: Supichtes; Adelanir Gia- 
comi.i Neuza Giacomini e 
Marizt P/edade Giacomini, bra- 
■íleiras, solteiras, professôras.

•4.a Seeção
Presidente: Atilio Bertazzonl, 

brasile.iro, casado, bancário; lo. 
Mesário; Juarez Sampaio, brasi
leiro, solteiro, come"Ciante; 2.o 
Mesário; José Ranzani, brasl/ei- 
ro, solteiro, comerciário; l.o Se
cretário; Regínaldo Rosai, brasi
leiro, solteiro, funeionário públi
co; 2.C Secretário: Alécio Mar
tins, solteiro escriturário; Suplen
tes: Aracy Precioso, .solteira.
Hélio Ramponi, casado e Enro 
José Basso, casedo, todos brasi
leiros.

§.a rcçio
Pre'fierite: H rácio Moretto, 

brasileiro casado, contador; l.o 
ív esário: Aldo Cotteg fan, brasi-

i leiro, casado, comerciante: 2.o|
; Mesário: Shirley Rainires, brasi-I 
Meira, solteira, professôra; l.° i 
; Secretário: Olivio Capelari, bra-j 
: sileiro, solteiro, contador; 2.o i 
i Secretário: Evaristo Canova, i
i brasileiro, casado, funcionário! 
I público; Suplentes: Aristeu Sam- i 
I paio, brasileiro, casado, comer-1 
i ciante, Ricardo Orsi, brasileiro, i 
I solteiro, comerciante, Ibanil Gio-j 
: vanettí, solteiro, mecânico.

6, a seeção I
Presidente; Waldemar Pacifico i

I de Oliveira, brasileiro, casado,! 
; contador; l.o Mesário: Waltcr!
! Moretto, brasileiro, solteiro, con-1 
i tador; 2.o Mesário: Nilcc Biral,; 
! brasileira, solteira, professôra; i 
í 1.0 Secretário; Florindo Paccola, 
i brasileiio, casado, contador; 2a. 
j Secretária; Egler Delza Ghirotti, 
i brasileira, solteira, estudante: 
i Suplentes; Maria Lucy Giovanet- 
: ti, bi.^sileira, solteira, estudante,
: Michel Gebara, casado, brasi- 
; leiro, escriturário, Norma Basso,
; brasileira, .solteira, estudante.

7. a seeção
Presidente: Abilio Campião,

; brasileiro, casado, contador; l.o  
; Afe.sário: Antonio Carlos Neili, 
í brasileiro, casado, funcionário 
I público; 2.0 Mesário; Neyde 
! Biral. brasileira, .solteira, e.scri- 
! turária; l.o Secxctáric: Laíri Leão 
; Medola, brasileiro, solteiro, es- 
: tudante, 2,o Secretário; Clóvis 
; Leão Sampaio, brasileiro, solteiro,
; bancário. Suplentes; Neuza Pas- 
' cboarclli, solteira, professôra,
; Oclineu Damasceno, casado,! 
i comerciante. Romano Marcolino, i 
i casado, pintor, todos brasileiros.!

8, a seeção i
Pr«»«id̂ ni-e: Dr. Hilton Canova, j 

! brasileiro casado, dentista; l.oi 
i Mesá;-'o; Walter Fala^ca, b -̂a-l 
I sileiro. solteiro, con^erciário; 2 o ; 
I Me.sário: Orlando Mietto. brasi-: 
i leiro, casado contador; l.o  Se-i 
I cre»á 'O- Richard Gebara, brasi-1 
! leiro, solteiro, bancário: 2.o Se-i 
i cr';rrio: Zeno Orsi, bra.süeiro, i 
I casado, comerciante; Suplentes:: 
! Albeoto Ciccone, brasileiro, ca-! 
i *ado. contador. Narciso Pregna-i 
! ca, brasileiro, casado, comercian-i 
I te. Ricardo Costa brasileiro, ca-! 
i sado, comerciante.

9. a Seeção
Presidente: Geraldo Vaz de | 

j Almeida, brasileiro, casado, ban- i 
! cário; l.o Mesário; fllayr O ri-i 
! valdo Paschoarelli. brasileiro, i 
I solteiro, contador; 2.o Mesário: j 
i Gerson Giacomini, brasileiro, i 
! casado, bancário: l.o Secretário;:
; CéÜo Pinheiro, brasileiro, soltei- \ 
i ro, profe.ssor; 2.o Secretário: : 
i Aatonio Daniel Dionisio. brasi-! 
i leiro, casado, bancário: Suplen-■ 
í fces: Arnold Brega, brasileiro,: 
j solteiro, escriturário, José  Ser-i 

raivo Sobrinho, brasileiro, c«sa-j 
do, comerciante, Oriovaldo Pac- j 
cola, brasileiro, solteiro, estu-l 
dante.

j lOa seeção
j Presidente: - W ilao Alexan-j 
I irino Canova brasileiro, casa-i 

do, bancário; l.o Mesário: R e -i 
nato Cicconc, (panificadora), j 
brasileiro, casado, contador; 2.o ! 
Mesário: Nadim Temer Feres, | 
brasileiro, casado, Esctiturário; j 
1 .o Secretário: Nestor Luminatti, j 
brasileiro, solteiro, comerciante; i 
2.0 Secretário: Jurandyr G ia-! 
comínt. brasileiro, casado, comer-i 
ciante. Suplentes; Enio Cone-j 
glian, brasileiro, solteiro, comer- i 
ciário. Ati/ío Brega, brasileiro, í 
casado comerciário e Egydio do; 
.Amaral, brasileiro, solteiro, co-j 
mercisnte

ll.a  aecção
Pre.-ídente: Nelson GodoyJ

brasileiro, casado, bancário: l.o
Mesário: Paulo Amaury Serrai* 
vo, brasiieiro, solteiro, bancário: 
2.0 Mesário: Flávio Paccola,
brasileiro, casado, industrial; l.o 
Secretário: Hiller João Capoani, 
brasileiro, solteiro, contador; 2.0 
Secretário: Ideval Jacon, brasi
leiro, casado, escriturário: Su
plentes: Inccencio José Vieira, 
brasileiro, casado, ferroviário, 
José Joaquim Castiglioni, brasi
leiro, casado, funcionário públi
co, Odaíl Lazari, brasileiro, ca
sado, comerciário.

12. a seeção (Alfredo Guedes)
Presidente: Zanderlit Duclcrk

Verçoza, brasileiro, casado, fun
cionário público, 1.0 Mesário: 
José João Camargo, brasileiro, 
casado, professor; 2.o Mesário: 
José Bornello, brasileiro, casado, 
comerciante; l.o Secretário: An
tonio Brandi, brasileiro, solteiro, 
contador; 2.o Secretário: Ruy
Mendes Reis, brasileiro, casado, 
comerciário: Suplentes: Nadir
Lourenço da Silva, bra.<sileira, 
sol-digc, casada, de afazeres do
mésticos, Rubens Rubio da Rosa, 
brasileiro, casado, ferroviário e 
João Gasparíni, brasileiro, casa
do, lavrador,

13. a seeção (Rlfredo Guedes)
Presidente: Ricardo Marques, 

brasileiro, casado, Bancario. l.o 
Mesário: Jorge Pinheiro, brasi
leiro, solteiro, bancário; 2.o Me
sário: Haroldo Cezarotti, brasi
leiro, casado, escriturário; l,o 
Secretário; Vanil Leandro Nunes, 
brasileiro, casado, Serventuário 
da Justiça; 2.o Secretário: jese

;! Ramos de Oliveira, brasileiro, 
!! solteiro, bancário; Suplentes; 
;! Durval Francisco Cardoso, bra- 
n sileiro, casado, funcionário pú- 
;; b/ico, Joaquim Ramos Neto, bra- 
i! sileiro, solteiro, lavrador, Fnto- 
H nio Moretto, brasileiro, soltci^o  ̂
i: bancário.
i! 14.a seeção (Borebi)

Presidente: Norberto Giova- 
ii netti, brasileiro, casado, escri* 
i! turárío; l.o Mesário: João Bcr- 
n nardino Paccola, brasileiro, sol- 
!! taíio, contador: 2.o Mesário José 
|i Augusto Zi/lo, brasileiro, soltei- 
;! ro. estudante; l.o Secretário: 
!! Neuza Ramos Fernandes, brasi- 
!! leira, professôra, solteira; 2.o 
;i Secretáno: Euclidei Duarte, bra- 
i| sileiro, casado, comerciante; Su- 
j! plentes: Roberto Gomes Fctnan- 
i! des, brasileiro, casaáo, comer- 
|| ciante, Estácio Ferreira Macha- 
ji do, brasileiro, casado, comer- 
li ciante, José Marques Prado, 
i; brasileiro, casado, lavrodor.

E, para que chegue ao conhe- 
;! cimento de todos e ninguém pos- 
!! sa alegar ignorância, determinou 

o M. juiz que se expedis.«e o 
ii presente edital, que será afixa
is do no lugar do costume e pu- 
!! blicado no Jornal "O E ’CO”.

Dado e passado nesta cidade 
;; e comarca de Lençóis Paulista, 
|i Cartório Eleitoral, «os 3 de 5e- 
!! tembro de 19C0. Eu, (Paulo da 
ii Silva Coelho), Escrivão Eleito- 
ii ral, datilografei e subscreví.

O Juiz Eleitoral 
GERALDO GOM ES,

Movimento Deniográfico dt í encóis Pau;. ^

Môs de; Agosto de 1960

Distritos
Nascimentos 
Masc. 1 Fem. Casamento;-

t. ; 
1f í:;, í i a»ivO

\
Ii.- to

Lençóis Pta, 23 2-i 4 11 Á. •

A. Guedes 1 3 0 0 1 1 0

BOREBI 8 6 2 0 Ô .....0 ......

T o t a i s 32 33 6 11 ! 4 3 2

Companhia Paulista de 
Força e Luz

q u e i m a d a s

Solicitamo.s aos srs. Fazendeiros e Siflantes a fineza de avisa
rem com antecedência o nosso escritório mais próximo, quando 
tiverem de efetuar queimadas em matas pastos, ou derrubada de 
árvores que possam atingir nossas linhas de energia elétrica.

Com êsse aviso antecipado, os nossos funcionários poderão, em 
tempo, tomar as precauções necessárias no sentido de impedir 
que o fogo ou a queda das árvores possam afetar as referidas 
linhas, evitando dessa forma interrupções geralmente demoradas 
no nosso fornecimento de energia elétrica e que acarretam prejuí
zos e aborrecimentos aos consumidores em geral.

AS QUEIMa DHS, destruindo a vida microbiana dos solos, des- 
troem os fundamentos da nossa agricultura.

Campeonato Amador 
C. A. Lençoense —  V/S
Artalva F. C.

HOJE
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Aproveite economizar dinheiro compranuu os artigos que são oferecidos
‘•no PREÇO Dfl sEmnnH”.

Com 20% de desconto real, pela

C A S A  D E  M Ò V E I a  M O R E T T O
Lo}a: Rua 15 de Novembro n*» 708, Fone 106 — Fabrica: Av. 9 de Julho, 761 — Fone, 2113 Lençóis Paulista
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Ias principais vias da cidade, tomando par» 
te alunos do Ginásio, Escola Normal, Gru
po Escolar Esperança de Oliveira, Curso
/''rimario Anexo e outros, concentrado-se 
no PvStadio Archangclo Brega; as 9,30 hs. 
Demonstração Ritimica de Educação Fisica 
6'eção Masculina as lO hs. Demonstração 
Musicada pela Sessão Feminina.

Encerrando as belas tocantes manifesta
ções, houve a poteosc por todos os alunos de 
Colégio.

Todos os idumeros program.ados c executa
dos das comemorações da nossa Independên
cia, foram ardorosamente acempanhadoa a 
aplaudidos pelo publico, prinr.ipaZmcnte o des
file das pequenas Balisas e as demonstrações 
havidas no Estádio Aichangelo Brtga.

^ o o o o õ o 9  o o o o o o o q o o o o õ o  ó q ó o  o o ó õ ® o ò o ò o o o q

Comemorada a passagem da 
data Magna nesta cidade

A passagem do 138.0 Aniversário da In
dependência do Brasil, foi condígnamente 
comemorada nesta cidade,

A  programação elaborada pelo Prof. 
Mario Antonio Paccula, obdeceu o .seguinte; 
Alvorada; à.s 8,30 hs. Desfile Escolar pe

kadio Difusora Lençoense

Cedo, ao meio dia e à tarde, j 
'"Valdemar Warick estará 
sempre com vôce com pro
gramas variados e de ultima 

hora.

c o
BANCO INDUSTRIA E COMERCIO

DE SAHTA CATARINA S . A. M A TRIZ ITAJAI

AOlÜNClAS 
EM HFa . QATARIM.‘1l

.A.raranguá
Eiguaçú
Bliimennu
Bom Retiro
Bra«o do NorU
Bruaque
Càçttddf
Oamboriú
Caoipou Noros
Capinzal
Canoiohae
Ctispeoó
Cuncordia
Criciáma
CuritrbuDoa
Fittraito
Piorianópolia
Oaspar
( uaramirim
HeDriqu* Lag*
Ibiraraa
Indaial
ItAidpolia
Itup«ranga
Jaragud do Sul
Joa^abá
Joiarila
L*guna
Laje»
Lauro MQlioi 
Luís A!v«a 
Mafra 
Orleftei 
Piratuba 
P6rto Unile 
Rio ;do Sol 
Rio Negrinho 
Badeio
8. Amaro da Imperatrls 
88o Bento do 8ol 
Rio Carloi
Slo FraneÍMO da! Sal 
BioMiguel D 'O a^
B- Joaquim
Bto Jo ii
Taió
Tangará
Tíjunae
Timbó
Tubario
(Jrub'el
Uniwanga
Videiri
Xanxara

I Operações b an cárias em  

G e r a l '

D EPÓ SITO S POPULARES 

de Cr$ 1 0 0 , 0 0  

à Cr$ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

Depósitos Infantis com en

trega de C O F R E S

LENÇÓIS PAULISTA 

Rua 15 de Novembro, 761 

(Prédio próprio)

ALFREDO GUBDES 

Rua da Eatação 

(Prédio próprio)

e s t a d o  d o  PARANÁ
Oambará
ClevaULudia
Curitiba
Lapa
Maiiiigá 
Palmas 
PahneLrfi 
Ponta Grassa 
S. Mateus do Sul
ERTADO^b ’ Í .  PAULO 
CAriT A L: 

kua SSa Bento 
Rua Marconi 
£rax 
Lapa 
Luz

INTERIOR 
Alfredo Guede»
Barrinha
Botucatá
Campinas
CruTieiro
Guararema
Guariba
JaI-oticabal
Jacareí
Jaií
Lençéis Pauti#*s
Lorer.a
Lutécia
M orí das Cruzes 
Mogt Mirhn 
Monfe Mór 
Panacuaçú Pauliit»
Pinhal
Pireeicaba
Poá
Presidente Prudente’ 
Queluz
Rio das Pedras 
Salesópolis
S. Crus do Rio Pardo
Santo André
Santos
Sertiosinho
Souzas
Taubaté
Tremembé
Vila dos Larradores
ESTADO DQ m  
Barra Víança 
DISTRITO FEDERAL 
Hio de Janeiro

inCOCftTflBO

A V 1 S u
A Associação dos Fornecedores e Cooperati
va dos Planladoies de Cana da Zona de Len
çóis Paulista, avisa a todos os seus associados 
que já está atendendo em sua nova séde so
cial, à rua Tibiriçá, S/N. nesta cidade.

U. T. C.
Baile da Cana - Dia 24 

corrente
do

PROGRAMA
Sociedade /\migos do Interior

diárias ente, das 18,30 às 19,15 horas

Rádio Nacional de São Paulo
ondas médias de 1.100 Klcs. 
ondas curtas de 49 metros

Rádio Excelsior de São Paulo
ondas curtas de 31 metros

Em sua viagem a S. Paulo procure êste jor
nal na Sede da

SOCIEDADE AMIGOS DO INTERIOR 
Rua das Palmeiras, 311-315.

Escritório Técnico Contábil Ltda

Rua Tibiriçá, n*. 701 
LENÇÓIS PAUI.ISTA

Contabilidade em geral, escritas fiscais, aber
turas, encerramentos, contratos distritos • 

tudo concernente ao ramo.

Sob a direção dos proprietários:

Carlos n. Feirazzi e Cláudio f1. Parcolt.

farm ácia Drogaria Sdo J o s é  ~ J/íanoeiSopes Sida.
A Mais Completa Simboso de Garantia e Honestidade



o  C I â I S
Aniversários

FAZEM ANOS:
Hoje - Sidney Carlos, filho 

riv. 5r. Oionisio Ceshini e dc 
doad /̂ leida B. Ceschine; menino 
jose Vergilio Paccola, filho do 
Sr Virgílio Paccola e de dona 
El ! a Paccola.

Jíd 12 Sr. Francisco Baccili, 
resilerue em Ourínhos; Eugenia 
Coneglian. Amélia Venancío, Sra 
E/za P. Lorenzetti. esposa do 
Sr. José Lorenzei fi residente cm Ma- 
rii a Sra. Tereza Coneglian, Sta. 
Elza Coneglian,

Üia 13 Sra. Rita M. Rossi, 
espfiba do Sr. Nicola Rossi; jo
vem Cristiano dc Barros, Sra. 
Nildes Pestava Simões, esposa 
dc Si. Ce^io Simões; Octavio 
Antonio Lorenzetti, Carolína 
Ortega, filha do Sr. Eduardo 
Oriega e de dona Maria Lopes 
Ortega.

fjia 14 Sra. Odanisa M. Bosi, 
Sr. Boveto Medola, Sr. Santo 
Doreto Peccola, jovem Antonio 
Jose Biral, menino Francisco 
Carlos dos .Santos, filho do Sr. 
Benedif^ doz Santos.

Dia 15 Sr. Reinaldo de Almei
da, residen -̂e em SSo Paulo: Dr, 
Comercindo Jacom, residente era 
Curitiba; Maria Delfina Zan, 
jovem Frank Simões de Mello 
residente em Cafelandia.

Dia 16 Çra. Maria Ortega, 
Sta. Irene Biral Marchi, meni
no Jose Placidlo Diegolf, filho 
do Sr. Octavio Diegoli • de

REDATOR CHEFE

H EE lB in iO  i R c o n O E*CO DIRETOR

flLEXflnoKE cHirro

ANO X X II Lençóis Paj .  .r3 l i d e  Setembro de 1960 Número 1164

dona Odila C. Diegoli, Odanlse 
Gaiola.

Dia 17 Sta Nair Pavanato, 
m;nina Tereza de Loutdes Buc- 
no. f lha do Sr. Durvalino Bue- 
no.

de nossn tena, tem-ss destacaoo como assiduoe atoente batalha- 
dor. Na gestão passada foi eltilo vereador cargo qiie ocupou com 
amor, coriespondendo ao prestigio que o elevou ao alto cargo.

Professor ca nossa Escola de Comercio e elemento que não 
poupa tempo nem esforço para que o Roteiro da nosa vida em 
con um não sofra a menor interrupção, não podíamos deixar
de manifestar as felicitações ao Sr. Dionisio Ceschini, pela passa- 
gem de sua efemeride nalalicia, que ocorrera no dia 14 do fluei te,.

Corretagem em 
Çeral

Corretagem cm Geral, tratar 
com o sr, Ciro Pedro d? Oliveira, 

Rua Anita Garibaldi - 922 -

N a s e i  m e n t o
r S r .  João Panzani e sua Exma esposa dona Hllma Repke Ran.. 
^  zani participam o nascimento de um seu filhinho. ocorrido n© 
dia 5 do cirrente, que na íMa Batismal recebeu o nome Eduaido
;<sé.

Baile da CananoU.T.C.
;Vo dia 24 do corrente, no Ubirama Tenis Clube, realizar-se-á

LENÇÓIS PAULISTA

sionisio Ceschini

Com muita satisfação, registra
mos a passagem da data natali- 
cia do Sr. Dionisio Ceschini, 
que oconerá no dia 14 do cor
rente.

O  ̂ Dionisi) Ceschini é Só
cio Oer-n ••= da Casa de Moveis 
Guido e pessoa que desfrvda 
larg.o conceito no seio da Socie
dade Lençoense. Pelas causas

grandioso Baile de Cana,
Animará a festa dançante Betinho e o seu Conjunto, da Radio 

Televisão Paulista.
O "Baile da Cana”, festa tradicional no seio da Sociedade do 

U. T. C. e sendo animada por Bétiiiho e o seu Conjunto, que 
pela primeira vez visita Lençóis Paulista, será outra oportunidade 
de vermos mais uma seleta reunião nos Salões da nossa principal 
casa de diversões.

A N I V E R S Á R I O Waldemar Simões

G próximo dia 15 assinala a passagem de maii um anivsisário nstalício d« Sr, 
Waldemar Simões.

Ocupa o anivarsariante uma das cadeiras de vereadores de noesa Câmera Muni- 
pai, onde sua prescuça é destacada em virtude de trstar-se de um das lídires da 
ala Jaaista locai.

nioõa S. Senhoria de elevada càtima por parte de seui conefigionários falo êsse 
evidente em nossa cidade Sua presença ns < âmaia é assinalada por vários traba
lhos apresentados.

Nessas condições cremos que o aniversariante, naquele dia, por certo, receberá 
inúmeras felicitações, às quíis, antecipadamente, juntamos as nossas.

^  Cia L:tãã.A gencia C lievro l.e t
Concessionários da General Motors do Brasil S|A

A orgamzaçao que prima
entre as grandes

organizações
E M f c -----

L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A


