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Lençóis Paulista terá Estação Rodoviária
A nossa reportagem conseguiu colher que o sr. Waldemar 

Warick lançou os fundamentos para a organização da uma Firma, 
a qual se encarregará dc dãr a. Lençóis Paulista uma Estação Ro
doviária. A ideia encontrou pleno apoio de Comerciantes, que to
marão parte da iniciativa, e das autoridades. Externaram sua opi
nião favoravcl: dr. Geraldo Gomes, D. D. Juiz dc Direito; dr. José 
Guarino Marcos Garcia, D. D. Promotor Publico: dr. Ivan Pan- 
taleão, D. D. Delegado de Policia; o sr. Antonio Lorenzetti Filho, 
Prefeito Municipal, hipotecou a sua inteira cooperação e a Empre
sa Franciscato acatou a ideia.

Os idealizadores do emprendimento, egora, pleiteam concessão, 
tendo oficiado ao sr. Prefeito. Os srs. vereadores estão sendo pré
viamente consultados a respeito e desde que aconcessão !»eja conce
dida, Lençóis Paulista terá Estação Rodoviária.

O plano consiste: l.o) reforma e adatação completa do prédio 
Estudebakfr, à Rua 15 de Novembro, 2o. inteiramente modernisa- 
do serão instaladosBoxe*. dedicando-se a diferentes ramos comer
ciais, 3.0 A Estação manter-se-á aberta dia e noite, 4,o Condução 
permanente a disposição dos passageiros em transito, 5.o A Radio 
Difusora anunciará o nome das f^ il a e pessoas que aportarem a 
esta cidade e relacionará as encomendas chegadas, cora a indica
ção dos seus propri^arios, 6,o manterá um serviço de entregas á

domicilio.
Ris, em síntese, o plano da nova organização. Isso, entretanto 

não impede que mais tarde, a Prefeitura ou particulares edifique 
prédio proprio para a Estação Rodoviária cpi local adredemente 
determinado.

O fato é que a ideia merece apoio de todos nós.

/íascinjenio
O Prof. Mario Antonio Paccola e sua exma esposa, dona Iva 

Car ani Paccola viram seu lar enriquecido com o advento dc um 
novo herdeiro, ocorrido no dia IS do corrente, que na pia batis»- 
mal recebeu o nome dc Paulo Sérgio.

Anunciem Neste Jornal

PARA SUA SEGURANÇA, EXIJA

Fluido, Lonas 
e Borraciiinlias 
para Freios

LEGÍTIMOS!

Severos testes garantem as rigo
rosas especificações de segurança 
exigidas pela Ford. Proporcione 
essa segurança ao seu carro. Exi
ja Fluido, Borrachinhas e Lonas 
para Freios Ford Legítimos I

VISITE SEU 
REVENDEDOR FORD! 
MANTENHA SEU FORD 
INTEi^AMENTE FORD!

Únicos aprovados pelos Laboratórios 
de Controle de Qualidade Ford!
O Fluido é submetido a testes de 
viscosidade, ponto de ebulição e aci
dez, que garantem: a) pressão de 

freagem. correta em tôda 
a tubulação; b) qualida
des resistentes a qual
quer tem peratura; c) 
borrachinhas e flexíveis 
inalterados. Na foto, um 
técnico determina a aci
dez exata do fluido.

Irmãos Car
Fone 118 - Lcncois Paulista

O  Palácio dos Rádios serve bem,
porcLC oferece sempre o melhor
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j/3quisição de um trator de esteiras 
com Sâmina pela prefeitura jYÍu-

nicipal
Obtivemos informações junto ao Gabinete do Prefeito Municipal. 

Sr. Antonio Lorenzetti Filho, que Conforme comunicaç&o do 
do Deputado Aniz Badra, Presidente da Mssociação Paulista dos 
Municípios, Lençóis Paulista foi incluído entre os municípios con
templados com um trator rodoviário, o qual será entregue dentro 
de 60 dias.

Êsse trator destina-ie a abertura e alargamento das estradas de 
rodagem municipais.

É mais um benefício que recebe o nosso Município da atual A- 
dministraçâo Municipal.

Grande iornada Esportiva 
do C. A. Lençoense

Domingo passado, o C. A. Lençoense escreveu ura belo capitulo 
nas paginas do presente Campeonato, tanto pela 3.a Divisão de 
Profissionais como pelo Amadorismo.
Fôrri dot, sziis dorninios, pela 3 a Divisão de Profissionais, enfrentou 

o Lucéiia na cidade que !fae itnpreetao nome, saindo vitorioso pela 
contagem de 2 a 1.

Com o sucesso de Domingo ultimo, os Profissionais conseguiram 
se manter nu.m posto destacado na tabela do presente certame.

A equipe dos Amadores preliou, no Estádio Archangelo Brcga. 
com Arealva obtendo também significativo e belo triunfo pelo es
corre de 3 a 0, tentos consignados por César, na fase inicial, Mo- 
retto e gol contra, na compiementar.

Os Amadores, assim, surgem como favoritos ao cetro do setor

ii no oual fazem parte.
HOJE O C A .  L E M Ç O FN S E  ATUARÁ E M SUAS PLAG, b 

Hoje. o C. A. Lençoense preliará no seu gramado. No per odo- 
da manhã os Amadores estarão frente ao "Viense", Adversário que 

|| virá quasi que totalmente integrado dor^x îcmeu tos do Agudos F.C. 
li compromisso assaz difictl para os locais, mas que, sem duvida al- 
ji guraa. apresentam-se como favoritos.

No periodo da tarde, o quadro profissional pisará o gramado 
;! para defrontar-se com Vera Cruz.

Esse encontro também, não deixa de trazer apreensões no seio 
ii da torcida desta cidade, pois os visitantes já desmonstraram sua* 
ij possibilidades, quando o C. A. L. lá esteve.
ii Todavia, o* Lençoense ainda se apresentam credenciados ao 
ii sucesso.

Leiam Propaguem, Anunciem e Assinem o 
Jornal O Ê’co

^r. João Jaccola Primo
M édico Operador —■ Parteiro

Do Departamento da criança 
Carteira do Conselho Regional de Médicina n*. 7021 

LENÇÓIS PAUl.ISTA — Caixa Postal nO. 38 — Fone — 48

A G O R A !

Çeladeiras Ç. €.
Em 10 prestações só em

^^MÕVEIS GUIDu^^
Rim 15 de Novembro *456 ~  Fone, 94

____________L e n ç ó i s  P a u l i s t a

parmacia Coração de Jesu s
D E

Décio Cel so Campanari

Atende-se a noite e à  domicilio
PESSOAL ESPECIALIZADO

G rande Estoque de D rogarias e Perfum aríos
Fone — 10

RUA 15 DE N O VEM BRO  675 LENÇÓIS PAULISTA

I CURSO GRATUITO DE 
TAQUIGRAFIA

POR CORRESPONDÊNCIA

Í| O IN ST IT U T O  NÀIONAL DE TAQUIGRAFIA, empenhado
ií
ii na campanha de difusão da taquigrafia brasileira, abriu inscrições toseu 

ii curso por correspondência, através cie 12 lições. Escreva hoje mes- 

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

;í 8600, São Paulo.

JEEP W ILLY S 0 Km

Financiamento pelo Banco 
do Brasil por 3 anos.

Informações com o 
REPRESEN TA N TE:

J .  A Mattos Fo.
Rua 15 de Novembro nò. SS? 
Fone' - 37 - Í,,ençói8 Paulista

1-
Cirurgião - Dentista —)

Raios X

Dr. Léo  flldrio fínòretto
Ateade com hora marcada 
Serviços diurnos e noturnos 

Consultório i  R. Tibiriça 854 - F. 2

2)r. J o s é  yintonio Çarrido
------ M E D I C O  -'---Fiz-------------------- -

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

Dr. Antonio Tedesco
MÉDICO =

C lín ica  G eral - p e ra çõ e s  - P a r to s
Ruí riorisNO Pei.xr-to, 345 - LENÇÓIS P/M LISTA — Fone, 61

Doces Extiofinosde Fabsicação 
“Lanches Pátima”

Doces de fabricação "Lanches Fátima”, sempre recem chegados 
°rocure-os Bar Centrai, nesta cidade.

Doces exrrafinos, sortimento variado e de fabricação 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 Batisadosl
Sirva-se na Churrascaria U .T .C . Rua 15 de Novembro, 787 - Lençóis PauUsfa
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Lençóis Paulista 12 de setembro 
de 1900

Prezado Senhor:

Temos a satisfação de comunicar a V . S. que no 
dia 10 do corrente foi procedida a eleição da pri
meira diretoria do Grêmio Estudantil do Colégio 
Estadual e Escola Anormal "Virgílio Capoani’’ 
desta cidade.

Tal fato foi o coroameote de uma série de ativi
dades que serviram de preparação para o evento.
Há cêrea de um mês ou mais o sr. diretor, prof.
Mário Antonio Paccols, auxiliado de perto por da.
Teiezinha Bosi Mattos e pelos professores Leny 
Santana e Célio Pinheiro, iniciaram um trabalho de 
penetração da idéia de grêmio estudantil entre os 
alunos. Posteriormente foi iniciada a seleção dos 
alunos que poderíam competir para os diversos 
cargos da direção do grêmio. Feitas as escolhas e 
determinadas as chapas, iniciou-se a propaganda, 
que se estendea por cêrea de 10 dias. Firsalniente 
foi procedida a votação para a escolha dos candi
datos.

Concorreram três chapas, sob as denominações 
de ‘Bossa Nova”, encabeçada pela candidata à 
presidência Egier Delza Ghirotti. aiiins do 3°. ano 
Norma!; "5putnik”, encabeçada por Geszer Pires 
de Camargo, aluno da 4.a série ginasial; e “vem 
aí", encabeçada pe/o aluno Mário Sakai, do 1*. 
aao Normal. Cada chapa apresentou três candida
tos para cada cargo; sendo em numero de tresc os 
cargos, apresentaram-se trinta e nove candidato.s.

A votação foi inzeiada às 8,30 horas com uma 
breve cerimônia presidida por dona Terezínha Bosi 
Mattos, professôces Leny Santana, Maria Babel 
Mattos Jacon e Célio Pinheiro; nessa cerimônia 
votaram os candidatos à presidência Durante todo 
o dia, e sem interrupção das aulas, os alunos e 
leitores apresentavam-se na sala onde estava lo
calizada a urna indevassável, aproveitando o» in
tervalos de aulas e o periodo livre, e ali procediam 
a votação nos candidates de tua preferência.

Durante o dia. os professôre* responsáveis pela 
iniciativa convidaram pessoalmentc algumas auto- 
ridade.s de nosso município para assistirem a ceri
mônia de abertura da urna. Finalmcnte, às 16,00 
horas, após c encerramento do períodc' de votação, 
foi instalada a mesa de apuração. Sob a presidên 
cia de dona Terezínha B. Mattos, dos escrutina- 
dores prof. Leny Santana, Maria Isabel M. Jacon 
e Célio Pinheiro, e das autoridades srs. Duílio 
Capoani, Renato Cieconi, Ezio Paccola, dr. Elzo 
Terra Garbino e Herminio Jacon, foi aberta a 
.sessão pela presidente. Usou da palavra o prof.
Leny Santana enaltecendo o sentido cívico daque
las atividades c também o dr. Elzo Terra Garbino 
augurando sucesso para o novo grêmio estudantil.

Após três horas de trabalho ficou sendo conhe^ 
cida a composição da primeira diretoria, que é a 
seguinte; presidente - Gezser P. Camargo; vice- ____
presidente - Edélzio Moretto; T®. secretário - Luzfa Nelli; 2.o sê  
rretárío - Cármem Lígia Paccola; 1.® tesoureiro - Ana Maria Pet- 
íenazzi; 2.0 tesoureiro - Carlos Zillo; l.o orador - Maria ínês 
' ippaldi; 2o. oiador - José Boberg; Departamentos; Esportivo Fe- 
niiniro - Sandra Maria Orsi; Esportivo IWasculino • Edílio Carani 
Neto; Social - Maria Lucilía Fernandes Orsi; Cultural - Otair Basso; 
Feminino - Mariluce Tedeseo. O presidente e o vice-presidente 
vitoriosos, instados a falar, usaram da palavra para agradecer a 
fonfiança nêles depositada pelos colegas e para prometer o máximo 
de seus esforços pela vitória do grêmio que ora despontava.

Vele notar aqui a cooperação irrestrita que os organizadores 
-dêste feito receberam por parte da profa. dona Maria Isabel Mat
tos Jacon, que não poupou esforços para em tudo auxiliar durante 
todo o día em que transcorreu a votação e a apuração dos eleitos 
F rambém e principulmentc o apoio c a colaboração da Rádir 
Difusora de  Lençóis Paulista Ltda., dinamicamente dirigida pe!c 
sr. Waldemar W aríck. A estes e aos professôrcs, diretor e oricr 
tadora educacional do Colégio e muito obrigado da diretoria recér 
tieíla.

Sem mais, assinamo-nos com atenção pelo grêmio Carmen I .
Pacco/a - Secretária.

A L T A  QUALIDADE
L  £<  ©

Depósito de Venda:
C a i x a ,  356 - Fo ne ,  27- Ramais 

L e n ç ó i s  P a u l i s t a _____

O que vai pelo Rotary

Como sóe acontecer, verificou-se sexta feira última, mais uma 
rí união do Rotary Clube de f.ençóis Paulista, na Churrascaria do 
Dbitgrra Têni.s Qube.

As reuniões rotárias de nossa cidade vem demonstrando clara- 
ciile o ambienie de cordialidade e comprensSo existente entre os 

' er bros da entidade, consagrando assim de forma peremptória o 
c iiiinho nobre a que se destina a lntitui;5o recém fundada,

No próxime dia 30 terá lugar na citada Churrascaria uma reuni- 
:■ ífsliva, na qual os rotarianos se verão acompanhados de suas

respectativas esposas, visitantes de outros Clubes e ainda a pre
sença de um convidado especial que proferirá naquela ocasião 
interessante palestra, sob tema de real interesse.

Soubemos ainda que vários rotarianos desta cidade estiveram 
presentes, como convidados especiais, em reuniões do Rotary 
Clube de São Manoel e Bauru.

Na reunia» de lexta-feira última, inúmeroí membros da entidade le  fizeram 
ouvir, abordando aasiintus os mais diversos, dentro os quais destacamos a palavra 
do prof. Leny Santana, Diretor de Protocolo da Instituição recém fundada, o qual, 
abordou cm linhas gerais o nascimento da imprensa, sua tragetória • as mstaa 
alcançadas. A preleçã» foi oportuna, uma vez, que há poucos dias, transcorreu-se 
e dia da Imprensa.

Não Doupou elogios o prof. Leny Kantana em discorrer sôbre a impreus», vin
do mesmo a estender esse seu entufiasmo sincero à imprensa lençoense, represen
tada naquela ocasião pelos seus dois jornais. Explanou o orador de uma formo 
sintética, mas suscinta e oòjctiva, as lutas travadas pela imprensa no sentido de 
engrandecer os munieipios, chocando-se contra uns e outros, mas sempre firme e lu
tando iucansàve mente para atingir o fim visado.

Registramos ns.-im as p.al ivras elogiosss do prof. Leny Santana e muito emborn 
o agredecimento á sua oração, já  teoha sido feito pessoalmente pelo nr»so redator, 
aqui o reforçsmos e nos colocamos de portas abertas para êsse novo amigo e incen- 
tivador da profiasfio a que nos dedicamos.

CftIU NO CONTO DO PACOTE

Sexta feira passada, o sr, Ubaldo Martins, em plena rua, foi 
abordado por dois indivíduos extranhos, dizendo-lhe que estavam 
de posse de 70 mlI cruzeiros e que seriam destinados aos pobres.

Os malandros, alegando dv*sconhecerem a cidade, propuzeram a 
Ubaldo Martins que lhe entiegaria o pacote se o mesmo lhes 
desse 50 mil cruzeiros, Rentregam aos pobres ficaria a cargo de 
Ubaldo.

Aceita a proposta, Ubaldo, quando viu, caiu no conto do 
cote, pacote de papel,

Avisada a Policia poz-se logo ao cncalso dos malandros, mas es
te já haviam feite a piíta.

pa-
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Ê  algo a que o Amigo recorre mui- 
tas vêzes por dia. Ajuda-o a fazer os 
mais variados trabalhos e torna a sua 
vida mais fácil, muito mais agradá
vel. Ê evidente que estamos nos refe
rindo à Eletricidade.

E  embora ela seja uma das coisas 
mais valiosas que V. pode comprar, 
continua sendo uma das mais bara
tas. Ainda hoje, enquanto o preço da 
maioria dos gêneros sobe, sem cessar, 
o da eletricidade para o seu lar apenas 
acusa pequeníssimos aumentos.

Durante o período Dez, 1957 - Dez, 
1959, o preço médio do Kwh resi
dencial subiu apenas 87 centavos.

Moda vofa mais ■ nor.t cjcta monos - dc qya a eistrícidetío

liacída G da sua tfáade

No dia 25 do corrente, Len
çóis Paulista assistirá à 

Inauguração parcial do Clu. 
be Esportivo Marimbondo, Pis
cina Infantil, Piscina Juvenil e 
Piscina Oficial,

Como se vê, não é o Clube 
Esportivo Marimbondo já cons
truído em todas as suas moda- 
liriadesem projeto que a atual 
Diretoria enli egai a à cidade, f. as 
a pi u p'.ífieij:.:! e que SC .tíere  
ã natação.

Não é em tão curto periodo 
de tempo que o Marimbondo 
chegassse à sua conclusão total, 
porque é obra de vasto plano, 
mas ali esta o testemunho c as
siduidade dos seus idealizadores 
e que concretizaram em argamas
sa e cimento o seu sonho de 
brindar Lençóis Paulista,
com a inauguração do que ocor. 
rerá no dia 25 do corrente.

Nesta hora, é justo fazermos 
mensão aos nomes dos homens 
que integram a Diretoria do ,V;a- 
rimbondo e que se destacaram 
em dar a esta cidedt íSc belo 
cartão de visita, Impresso em le
tras de Ouro.
DIRETORIA DO CLUBE ES

PORTIVO MAPJMEONDO 
A Diretoria do Clube Espor

tivo Marimbondo e que no dia 
25 do corrente propoicionará ao 
povo desta cidade um ria uf 
festa e que marcará época no.' 
anais do nosso esporte 

Presidente: Duilio Capoani; 
1.0 Vice Presidente: Juliano Lo- 
renzetti; 2.o Vice Presidente: Dr. 
Paulo Zillo; Secretário Oeral: 
Hiller João Capoani; l.o Secretá
rio: Miltom Q' ssi; 2.o Secretário: 
Renato Cicconi; 1.0 Tesoureiro: 
Ronaldo E. Catdoso Franco; 2.o 
Tesoureiro: Eiio Facccla; 3.o 
Tesoureiro: Wnlter Petenazzi.

Conselho Fl; cal: Archangelo 
Brega, Dr. Antonio Tedesco e 
Rubens Pietraroria.

Suplen e do Conselho Fiscal: 
Mario Trecenti, Libio Orsi e 
José Augusto de Mattos Filho.

PROGRAMA DE INAUGU- 
RAÇAO

As solenidades de Inaugura
ção, obdecerSo a seguinte pio- 
gramaçãc: Ás 9 hs. Missa Solene 
na Igreja Matris. pelo Revmo. 
Vigário Pe. Luiz O. Andrade; ás 
10 hs. Inauguração oticial pelo 
Exmo Sr,Antonio Lorenzetti Filho, 
D. D. Prefeito Municipal, Em 
seguida Ee; ç?o Oficial das de- 
pencíencias.

As 10.30 l;s salto da criar-ças 
até_ cinco anos.

Às 10,45 hs. salto das crian
ças de seis a quatorze anos, I- 
nauguração a Piscina Juvenil

Às 11 hs. salto cm Conjunto 
dos nadadores adultos, na Pis
cina Oficial.

As 1!,15 hs. prova iliminato- 
ria, com a participação de cinco 
turmas de nad-doies Lenç enses.

Às 11.30 hs. apresentação dos 
anualoucos, sob a direção do 
Sr. Elio Carani.

Encerrando os festejos, aperi
tivo ao- presentes.

A C rporação Musiçal Len- 
çoense abrilhantará á festa de 
Inauguração,

Eis, em síntese, o que os Lrn- 
çoeiises terão o ensejo de apre
ciar e compaitilhar, com a inau
guração do Clube Esportivo 
Marimbondo, ideia que suigiu, 
vingou e c;ue f  latradu es
forço inaudito de homens entu
siastas é progressistas.

G ç i a esses honiens, com
ponentes da atual Diretoria, Len. 
çóis Pau ista suige também nes
se particular no Rcteiro da sua 
vida Esportiva.

Corretagem em 
Çeral

Corretagem em Geral, tratar 
com osr, Ciro Ped.-o de Oliveira. 

Rua Anita Garibaldí - 922-

LENÇÓIS PAULISTA

2.a ;’grande Vitória do E. C  Colégio

Depois de vencer o E. C. Centenário por 3x1. no dia 4 no 
campo do C. A. L.. o Colégio jogou no dia 11 do corrente 
o c ntra E. G. Barra Grande vencendo-o em seu Campo por

4x2,
Honraram o nome do Colégio os seguintes jogadores: Cláudio, 

Jorge, Clüvis, Biral, Plinio, Bertinho, (Marinho), Laerte, Zillo 
(Dairo), Sakai, Lio e Adalberto, Técnico: Fernando.

Conseguiram os seguintes tento: Sakai 3 Adalberto 1.
Espç.-^a o Colégio brilhar dia 25 deste contra a A. A. Macatuba.

A Solução é 
Adhemar
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ATENÇAO !
Aproveite economizar dinheiro comprando os artigos que são oferecidos

'* f lo  PREÇO Dfl s E m n n n * * ,

Com 20% de desconto real. pela

C A S A  DE M Ó V E I a  M O R E T T O
Loja: Rua 15 de Novembfo n*« 708, Fone 106 — Fabrica: Av. 9 de )ulho, 761 — Fone. 2113 ^  Lençóis Paulista
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Kadio Difusora Lençoense

io; ..................... .. _ _ ____ _____ioí
~p 'ó o o p _ à p o p  jo o p ó o o"rõTP...̂

quirido scra reserva de domínio de Sérgio 
Del \íoliD.

Faço a presente declaração afim de obter 
junto a Delegacia de Polícia de Itapuí, a §e- 
gunda via do referido certificado perdido. 
Lençóis Paulista, 13 de Setembro de 1960, 

Edmundo Nelli.

rV. edo, ao meio dia e à tarde, 
“X^aldemar Warick estará 
sempre com vôce com pro
gramas variados e de ultima 

hora.

D e c l a r a ç ã o
Declaro que foi perdido o certificado de 

propriedade n. 63.502, expedido pela Dele
gacia de Policia de Itapui, em 21 de se
tembro de 1.956, do veiculo de minha pro
priedade, marca Ford, ano de 1.947, mo
tor n. 799-A -1-655 554, tipo Sedan, côr 
azul marinho, 5 lugares, 8 cilindros, ad-

c ®
BANCO INDUSTRIA E COM ERCIO

DE SAUTA  CATARINA S. A. M A T R IZ  ITAJAI

I

AGÊNCIAS 
M STA. CATAIUMA

Araranguá
r.iguaçú
Blumenau
Bom Retiro
Braço do Nort«
F:'n»sque
Caçador
Cnmborid
Campos Novos
Capinzal
Canoiohaf
Clispecó
Coocordia
CrioiúiM
Curitibanof
ffstrcito
Florianópolis
Gaspar
F.uaramirim
Henrique Lage
Ibirama
Indaial
ItaiópoHs
Ituperanga
■Taraguá do Sul
Joaçabó
JoinTile
Laguna
Lajes
Lauro MQllet 
Lui* Alves 
M af ra 
Orlefies 
Rratuba 
Pôrto üniâo 
Rio do Snl 
Rio Negrinho 
Hedeio
S. Amaro da Imperatris 
Sfio Bento do Sul 
.Sâo Carlos
í è o  Francisco do Sul 
FêcMiguel D’ Oeste 
K- Joaquim 
bío José 
Taió 
Tsnparí 
Tijueas 
Tirr.bó 
Tubarfio 
ürub*cí 
Uriiaaanga 
V ideiri 
Ti- nssre

Operações b an carias em  

G e r a l

D EPÓ SITO S POPULARES 

de Cr$ 10 0 , 0 0  

i  Cr$ 5 C 0 . 0 0 0 . 0 0

Depósitos Infantis com en

trega de C O FR ES

LENÇÓIS PAULISTA 

Rua 15 dt Novembro, 761 

(Prédio próprio)

A L F R E D O -G U E D E S  

R ub da Estação 

(Prédio próprio)

F.aT A nO  DO PARANÁ
Cambará
Clevelândia
Curitiba
Lapa
Maringá
Palmas
Palmeirft
Pouta Grossa
B. Mateus do Sul
ESTADO~d Í  S. PAULO
CÂ PíTM,;

Rua São Beioto
Rua Mareoni
Braz
Lapa
Luz

INT E R IO R
Alfredo Guedes
Barrinha
Botucatú
Campinas
Cruseiro
Guararema
Guariba
JaboÜcabal
Jaoareí
Jaú
Lençóis PauHatt
Lorena
Lutócia
Mogí das Cruzei
Mogí Mirim
Monte Mór
Paraguaçú Paulista
Pinhal
Piraeicaba
Poá
Pre.‘̂ idente Prudente' 
Queluz
Kío das Pedras 
Sale.sópolis
S. O uz do Rio Pardo
Santo André
Pantos
SertSozinho
Souzas
Taiibaté
Tremembé
Vila dos Lavradora#
ESTADO P Õ 'r IP  
Barra Maoça 
D ISTRITO  FED ERA L
Rio de Janeiro

incocamo

Dia 24 “Baile áa Cana”
o  “Baile da Cana” a realizar-se no dia 24 

do corrente, no Ubiraraa Tenis Clube, será 
mais uma nota de relevo c sensacional que a 
diretoria daquela entidade social oferecerá ao 
seu numeroso grupo de associados, tendo co
mo ponto alto, a enrrega do trono á futura 
garota da cana pela sta. Maria Jose Loren- 
zetti, atua/ detentora da corôa que simboüsa 
a Rainha dos Canaviais da Sorocabana.

Betínho e o seu Conjunto abrilhantará a 
festa dançante que também constituira parte 
inédita nos salões do U. T . C.

Missionários nesta cidade
Conforme estava programado pelo Revmo. 

Vigário Pe. Luiz O. Rndrade, desde o dia 
dês do corrente, acham-se, nesta cidade, os 
Missionários: Pe. Frei Henrique Firassununga 
e Pe. Frei Anselmo de Moema.

N o  término de suas Missões hoje, os ilus
tres representantes da Igreja Católica, des- 
pcdir-sc-ão do povo desta paróquia.

Escritório Técnico Contábil Ltda

Rua Tibiriça, n°.*701 

LENÇÓIS PAUf.ISTA i

Contabilidade em geral, escritas fiscais, aber
turas, encerramentos, contratos distratos e 

tudo concernente ao ramo.

Sob a direção dos proprietários:

Carlos R. Feirazzi e Clouôlo R, Paccola.

farmácia ^rogaria Sdo Jo sé
A Mais G< mpleta Simbolo Garantia e Honestidade

PROGRAMA
il Sociedade /Amigos do iníeiit r
:: diàriamente. das 18,30 às 19,15 horas

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

•I
li Rádio Excelsior de São Paulo

ondas curtas de 31 metros
Em sua viagem a S. Paulo procure êste jor

nal na S ede da
SOCIEDADE AMIGOS DO INTERIOR 

Rua das Palmeiras, 311-315.

jYtanod Sopes Sida. I
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Aniversários

FA ZEM  ANOS:
Hoje - sr. José Francisco 

Plarca, sra. Caroilna P. Bosi, 
esposa 4o sr. Lidio Bosi, sra. 
Luoy Pavanato, menino Guiomar 
filho do sr. Maaoel C. Camar
go, residente em P. Prudente; 
menina Antonieta Noventa, sta. 
Ivone Simões de Mello, residen
te eui Cafelandia; ata. Rcmilda 
Ribeiro.

Dia 19 sr, Américo Nelii, ara. 
Lourdcs Neili Machado, ar. 
Jose Paschoarclli.

Dia 20 sr, Pedro Zan, resi
dente em Jandaia do Sul, Paraná; 
Hermencgildo, filho do sr. Ma
noel C. Camargo, residente em 
P. Prudente; jovem Maria Au
gusta Zillo, Elza Cecília Bodo, 
menino José Luiz, filho do sr. 
Ângelo Parpinelli e de dona 
Florínda Parpinelli; sra. Augus
ta Zillo, esposa do sr. João Zil
lo; Marly Terezinha Paccola 
filha do sr. Angelino Jose Pae- 
cola c de dona Lucrécía F. Pac
cola.

Dia 21 :ira. Nadír Araújo 
Vieira, esposa do sr. Claro Se
bastião Vieira; sta. Dilma Tere
zinha Pavanato, sr. Eduardo 
Ortega, sta. Carmem Eligia Cas- 
tilhano. w--.,,

1,'ia 22 sra. Benevenuta Bap- 
tistella, sr. João Moreira da 
Cruz, residente cm 5ão Paulo; 
jovem Orivaicio Giaconnni, 
Marilcne Capellari, Adhcner 
Lotuf, E T .  üswaldo Gustavo | 
Warick Sobrinho.

Dia 23 sra. Lidia Ponsori i 
Baptistella, esposa do sr. Ar- I 
mando Baptistella; sr. Tarcií:0 | 
FaJasca, Eunice Ribeiro, filha 
do sr. Zeferino Ribeiro Sobri
nho e de dona Augusta N. Ri- j

DIRETOR

fl LEXf l nDKE CHirrO o %
■•K

Kfi) iHi L,

ANO X X II Lengpis Paulista, 18 de Setembro de i9fc0 bi úmero 1165D
beiro, residente cm fl. Guedes.

Dia 2d sr. Romeu Carlos 
Brega, residente em Tupã; sta. 
Olga Biral. menino José Carlos 
Amaral, sra. Dotory N. Cristó
vão. esposa do sr, Antonio 
Cristovão.

Torta de
Amendoim

Industrias Zillo Limitada 

MARILIA - FON E, 5136 

Lençóis Paulista - Fooe 27 

Rua 15 de Novembro, 777 

LENÇÓIS PAULISTA

I I

D ES P F l r H n n r E

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

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

DESPACHANTE OFICIAL 

R. 15 d# Nov. 589 - Lençoia Pta 

Anexo a*. 589 - Escrlt. Coat. 
Kttrminio Jaco n

Bodas de Prata
Festeja suas Bodas de Prata, no dia 26 do corrente, o casal 

Alexandre R. Paccola - Elza Ghirotti Paccola.
Esse consórcio que verá dentro em breve o transcurso de suas 

Bodas de Prata, goza de um campo vasto de amizades, nesta ci
dade, mercê da sociabilidade de que c possuidor.

Embelezando .seu teto possuí o estimado casal 5 filhos, orgulho 
dc lar e portadores dc uma educação exemplar, digna de lelevo. 
bão êles: Lourival, Maria Lúcia, Carmem Lígia, Rose Mary e 
Nancy Liliam.

O .sr. Alexandre .R. Paccola, é proprietário nesta cidade de unaa 
firma individual, cujo nome lhe empresta, dedicada ao comércio 
de aguardente c álcool, a qual é detentora de conceito elevadirsimo 
dentro dos meios sociais e econômicos.

É portanto com imensurável satisfação que registramos neste 
jornal, as Bodas de Prata desse distinto casal Paccola-Ghirotti, 
eproveitindo ainda o ensejo, para transmitir-lhe as felicitações an
tecipadas pelo acontecimento que se acha por vir.

D e c le c i a  ragao
Declaro que foi perdido o certificado de propriedade n. 63.502, 

expedido pefa Delegacia de Policia dc Itapui, em 21 de setembro 
dc 1956. do veiculo de minha propriedade, marca Ford, ano de 
1.947, motor n. 799-A-1-655-584, tipo Sfcdsc, cór azul marinho, 5 
lugares, 8 cilindros, adquirido sem reserva de domínio de Sérgio 
Del Melin.

Faço a prc.sentc declaração afim de obter junto a Delegacia dc 
Policia dc Itapui, a segunda via do referido certificado perdido.

Lençóis Paulista, 13 dc Setembro de 196U 
Edmundo Nellh

Leiam Propaguem Neste 
jornal__________

ZIIIo, Capoaná & Cia Ltda.

AgenciaClievrolet
Concessionários da General Motores do Brasil S|A

A organização
entre as

organizaç
----------------

ndes
es

LENÇÓIS PAULISTA


