Trâsisíto na Av. 2.5
de J a n e i r o ! C nádado!
C am p an h a
do Dízimo

ECO

Paârt Baiâíni
Muitas pessoas já contribuem
para o dízimo. Satisfazem à obrigaçfo de dar a Deus parte dos
bens que adquirem. Contribuem
Vnensalmente para a paróquia.
Nos vamos fazer uma campa
nha do dízimo.
Trata-se de uma verdadeira
campanha. Não é o mesmo que
receber o dízimo. Não é campa
nha para a construção. É coisa
diferente. Seu fundamento é um
dever religioso. O catolico deve
ser catolico e viver como catoli
co. Vivemos numa paróquia e
todos devemos viver como católi
cos. Todos somos a paróquia e
como tal devemos viver.
A campanha do dízimo é uma
verdadeira renovação da cons
ciência religióüà. Deve levar.nos
aos ensinamentos do Concilio,
e a viver na igreja de hoje. Este
é uin objetivo fundamental desta
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Lençóis Paulista, 20 de Fevereiro de

campanha do dirimo.
À eficiência destâ campanha
é atestada pela experiencia reali
zada em diversas paróquias de
nosso Estado, tornando portanto
desnecessária qualquer motiva
ção mais profunda.
Em todos os lugares onde foi
realizada, esta campanha tem
colocado as paróquias realmente
à altura de sua missão com meios
financeiros adequados.
Nesta campanha é imprescindi
vel o concurso dos leigos, que
são os grandes realizadores da
ca I panhâ e que se ternarão os

grandes colaboradores da paró
quia.
Porisso, esperamos que a cam.
panha do dizimo tenha bom re
sultado em nossa paróquia. Co
meçamos no tempo da Quaresma,
que é um tempo de renovação
cristã. Esperamos a colaboração
de todos para a campanha do di
zimo.
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I BRASIL

N.o 1444

25 de
Joneirc
Niguem ignora que o movimen
to de veículos, na Av, 25 áe Ja
neiro, c muito intenso: Entretan
to, os veículos que ali transitam,
vão a toda, nas dua» direções,
não respeitando direita, esquerda
e nem pedestres.
Então, como é que è?

CARAm
A utom óveis
Novos e Usados

C am inhões
T r a to r e s
Peças e A cessórios

Fones: 91 e 118

O

Lençóis Paulista

Palâcío dos Rádios serve bem
porque oíerece sempre o melhor

A

venda

na

CASA DE M O VEIS
M ORETTO
!

CÂMÃ^ÍiESiRVABIEL
Muito confortável! Molejo “ Fabric Link" e acolch. a jo superrracic! Feciüma de guardar! Basta
dobra Ia sem tirar o colchão! Fechada tem 21 cm,
de largura I Fácil da transportar! Equipada com pe
quena' r^ ídaniS, pode ser transportada fàciim ente I Cabe também,no porta-malas de um automóvell

Nas medidas:
68 X 1,83 e
78 X 1,83

Indicador

Preferida pelos que sabenr
escolher
Rua 15 de novembro 798, Fone 106

Profissional

Médicos
Dr. João

Carteira

Paccola

Médico
— Operador
—■ Parteiro
Do Departamento da criança
do Conselho Regional de Medicina n.o 702j

Lençóis Paulista

ü r.

Primo

—

Antonio

Caixa Postal. 38

—

alegrate na musica de uma terra abençoada de sol
alegrate na beleza de um povo que ama as coisas
vivas
alegrate na riqueza cãlida dos vinhedos banhados de
sói
alegrate eom
a boa musica comprando seus
discos
de maiór sucessos na Agencia Centenário de An
tonio Augusto Corrêa
A

Discoteca

Caçula da Cidade
Rua 15 de Novembro

682

—

Fone

15

Tedesco
MÉDICO

CLINICA
GERAL
—
R m« Ploríano Peixoto, 245

-

O PERA Ç Õ ES
—
PARTOS
— Lençóis Paulista — Fone 61

Srs.

la v ra d o re s
w
.

Necessitando de Elementos bimples para sua lavoura tais como:

Dr.

Luiz Gonzaga Pinto Moreira
C R l-M E SP

Clinica
RUA

Sulfato de amônio
Cloreto de Potássio
Superfosfato

7.976

Escorias de tomas

de Crianças
A N ITA

e Adultos
_ PARTO S —
GARIBALDI. 35 -

Lençóis

Paulista

Procure oageme nesta cidade Sr.
JA R Y C E Z A R O T l
Produtos da

Dentistas
Dr.

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

Reinaldo Lelis Luminatti

CIRURGIÃO D EN TISTA
Atende-se com hora marcada
3.a, 5.a. c Sábados durante o dia
Consultas _
2.a. 4,a e 6 a à noite
Rua lnác'o Anselmo 212 (Residência)
Fone 63
—
Lençóis Paulista

Dr.

Lidio

Luiz

Bosi

CIRURGIÃO DENTISTA
RAIO X
Atende-se com hera marcada
CON SULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim
RESIDÊNCIA: Fone 82
-----

—

Gabriel, n.o 298
Lençóia Paulista

Jlgente de Seguros
da Sul Jhverica
cidenfes Trabalho
> > > Pessôas
> > > Veículos
> » > Incêndio
H É L I O
P A C C O T A
Rua 13 de Maio 429 ^
Fone 178
— Lençóis Pauista

Impressos em Çeral
tdtpogrofia Õ €CÕ

Editais de prodanjas
Wilion de Moraes Roía, Oficial d* Registro Civi!
dat Pessoas Naturais deste distrito, municipio e
•omarca de Lençóis Paulista, Estado de São Pau
lo, etc.
Pas Saber que pretedem se easarBenedito Pinto cooi dona (dalina Bertoli ele eem
a profissão de lavrador estado oivil solteiro, com 31
anos de idade, nascido etn Lençóis Paulistai Estado
de São Paulo, aos 9 de março de 1944, filho da
Benedito Alves da Silve e de Maria Vicente, domicljado e residente ne«te distrito; Bla com a profissão
de prendas domesticas, estado civil solteira, com
I t anos de idade, nascida em l ençóis Paulista, E s
tado de 8 io Paulo, aos l,o de ai;osto de 1947, fi
lha de João Bertoli e de Conceição Galego, domici
liada e residente neste distrito.
Apresentaram os documentos I. 2. 3 e 4.
Ernesto Tonel com dona Helena Dias Barbora
ele com a profissão de lavrador. e«tado civil viu
vo, com 43 anui de idade, nascido , em Pirajuhi,
Estado de São Paulo, acs 26 de outubro de J922,
íilbo de Fortunato Tonel e de Amabile Simões domi*
ci'iado e resiaente neste distrito; Ela com a profissão
de prendas dome.sticas, estado esvil solteira com
47 anos de idade, nascida neste distrito Estado de
Hão Paulo aos 13 de março de 1918, filha de Pedro
Dias Barbosa e de Vicencia Candida de Oliveira
domic. e residente neste distrtto.
Apresentaram os riociimentos I. 2, 4 e 5.
Se alguém sonber de algum impedimento acusem*os

Um a n iv e rsá rio
im p o rta n te
Quem faz anos?
Ê o Rotary International que foi fundado
hà sessenta e um anos. na cidade de Chi
cago, nos Estados Unidos da América, por
um advogado idealista, que »e sentia solitá•ío em sua profissão e queria comungar
ftuS ideais com outros homens, também mui
to responsáveis,
Quando foi fundado?
Exatamente a 23 de fevereiro de lqU5,
quatro homens de ncgocios reuniram-se em
«m restaurante e tivera n um jantai juntos.
Naquela oportunidade cada um deles conlou uma .<-érÍe de fatos interessantes de suas
diferentes profissões. E cada um deles saiu
dali com seus horizontes mais largos e com
• corafão mais confortado pelo que podeviam fazer um pelos outras e pelo que posteriam fazer por toda sua cidade unindo
acus ideais.
Quem teve a idéia?
Foi Paul Harris, um jovem advogado
,^ue se formara em uma Universidade amesicana e que já viajara por muitas partes
do mundo, porque achava quesô conhecen
do a diversidade da umanidade podería des
•obrir como se pode auxilisr o proximo. Ele
«ta formado, tinha alguma experiencia pro
fissional, era já casado, tinha um futuro
anteríal já assegurado, mas julgava que
aua vida ainda podería dar muito mais para
•s outros homens
Como a coiss se expandiu?
A iniciativa foi tão boa que, apos algumas
MuniÕes, quatro profissionais de Chicago
|a eram un numero muito maior. ReuniamM* em jactares porqúe suas profissões lhes
aaupavaa todo o dia; enquanto comiam
Irocavam idéias. Ce Chicago a experiencia
feliz passou para São Francisco, no Estado
da Califórnia, bem longe de Ch cago, ma.*! c/
um bom núcleo de amigos d os fundadores
do Rotary, era Ch cago. E de São Francisco
• ideía se apossou de todos o sEstados Uní
dos.
Que é o Rotary lençoense?
É resmllado a longo Prazo da expansão
do Rotary americano que começou em Chi
cago, tomou todos os Estados Unidos, atra
vessou suaa fronteiras e está, hoje. cm todo
.0 mundo livre, inclusive no Brasil, no Estado

de São Paulo, em Lençóis Paulista, com du
as úu três dezenas de proflssiianais nossos
que se alegram de serem rotarianos. que mui
to progridem no ideal de servir e que fazem
bastante pelo adiantamento de nossa queri
da cidade.
Ao Rotary, aniversariante, nossos para
béns.

J uízo de Direito da comarca
de Lençóis Paulista
P O R T A R IA N .o 1/ 6Ó

O Doutor Arnaldo Hechet, Juiz de Direito
desta comarca de Lençóis Paulista, do E s
tado de São Paulo etc.
USANDO das atribuições que lhe sãocon
feridas por lei, DETERMINA: haverá expe
diente, para os cartorios desta comarca, diàriamente, inclusive aos sabados, no horário
estabelecido, pela presente portaria, a saber:
a) das Q,oo às 11.00 horas e das l3,uo às
17,00 horas, de segunda a sesta feira; c
b) das 9.00 as 12,oo horas aos sabados
Com relação aos servente extranumerarios
mensalistas. será abservado, também, o ho
rário constante desta portaria.
P. R. e cumpra-se. Dado e passado nes
ta cidade e comarca de Lençóis Paulista,
Cart. da Corregedoria Permanente aos nove
(9) de fevereiro de 196Õ; Eu, jo ie Silvino
Perantoni, Oficial Maior datilografei c lubs
crevi.
O Juiz de Direito
Arnaldo Hechet
9-2-66

aos 1,0 de abril de 1,949, filha de Ângelo
Penazzi e de Jandyra Barbosa, domiciliada
e residente neste distrito.
Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4,

Pedro Godeguez Carlos com dona Maria
Neide da Silva ele com a profissão de ope
rário; estado civil solteiro, com 18 anos de
idade nascido em Mirandcpolls, Estado de
São Paulo aos 29 de abril de 1947, filho
de Edson Carlos e de Maria Godeguez
Carlo.s, domiciliado e residente neste disuito;
Ela com a profissão de prendas domesticas
estado civil solteira, com 17 anos de idade
nascida em Avaré E'àtado de São Paulo, aos
28 de agosto de 1948, filha de Benedito
Bueno da Silva e de /Ana Gonçalves da
Silya. domiciliada e residente neste distrito.
Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4.

Anacleto Estevam cesm dona Tereza M a
ria de Oliveira ele com a profissão de mo
torista, estado civil solteiro, com 25 anos
de idade, naaddo em Agudos. Estado de
São Paulo, aos 14 de Julho de 1940, filho de
João Estevam e de Tereza Palma, domicilia
do e residente neste distrito; Ela com a pro
fissão de prendas domesticas, estado civil
solteira com Ib anos de idade, nascida cm
Leaçois Paulista Estado de São Paulo, aos
14 de março de 1949, filha de Josc Benedito
Oliveira e de Josefa Balbina de Souza, do
miciliada e residente neste distrito
Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4.
Se alguém souber de algum impedimen
to acusem-os.

Editais de
Proclamas
O ficina e Lòja
Wilson de Moraes Rosa. Oficial do R e 
gistro civil das pessoas Naturais deste dis
trito municipio e comarca de Lençóis Pta.
Estado de São Paulo, etc.
Faz saber que pretendem se

^BRANDP

casar;

João Luiz Maciel, com dona Maria Rodri
gues da Cunha ele com a profissão de la
vrador. estado civil solteiro com 27 anos
de idade, nascido em São Domigos Estado
de Minas Gerais, aos 24 de novembro de
de 1938. filho de Alexandre Rodrigues Ma
ciel e de Antonin Luiz Maciel domiciliado e
residente ne.»te distrito: EU com profissão
de prendas domesticas, estado civil solteira,
com 32 anos de idade, nascida em Atalaia,
Estado de Minas Gerais, aos 2 de maio de
1933, filha dè Marcelino Rodrigues da^ Cu
nha e de Ana Gomes da Silva, domiciliada
e residente neste distrito.
Apresentaram os documentos 1 2 e 4;

k

sua disposição para

intalaçôes de agua a domicilo
Artigós do ramo
Conheça os nossos preços para veri
ficar as vantagens que lhe oferece

Miguel Adão Carneiro com dena Benedicta Rosa Penazzi ele com a protis»ãode tratorista, estado civil solteiro com 24 anos de
idade, nascido em Alfredo Guedes Estado
de São Paulo» aos 6 de abril de 1941» filho
de Manoel Carneiro Gimenes e de Maria
Jo<é domiciliado e residente neste distrito
Ela com a profissão de prendas domesticas
estado civil solteira, com 16 anos de idade,
■ascida neste distrito. Estado de ^ão Paulo,

Rua Ignaeto Anselmo 223 • fone 40
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RUA 15 DE NOVEMBRO

Especialistas em reenrolamento de Mo
tores, Transformadores Geradores

Atenção

Proprietários

de

Oi(

a M oita

etn

Alta

e

Baixa

da

aua

Saude

Catarina S/A
MATRIZ

Instalações

s e rv iço

LENÇÓIS PAULISTA

Veículos

Temos a s/ disposição um especialista rm reenrolamentos de Geradores e Motores de partida. Serviços
eletricos em geral de seu veiculo.

---------

d

753

-

ITAJAÍ

CAPITAL

T e n s ã o ---------

E

(.SC).

RESERVAS

105 Departamentos instalados

Antes de qualquer negocio, consultem
nossos preços, sem compromisso

-

FUNDADO
—

CR

EM 1935

6.010.253.687.00

nos Estados de São

Paulo

Santa Catarina. Paraná, Rio de Janeiro, Guanabara e Distrito
Federal

Ao

G
H
O

$entar-se
Mesa

Exija

este

fino

Agencia em Lençóis Paulista
(PRÉDIO

Aperitivo

— Rua 15 de Novembro. 843
I
PRÓPRIO) Fone 14

Deixem que digam, que pensem, que falem
E a Cooperativa a mais

O

C H O R O R O

popular.

Lá eu compro todo dia...
Boas mercadorias... Prá minha família
Seja voce lambem, associado da Cooperativa de Consumo de

Pedidos: Fone 144

€scritorio
í í

técnico

Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

Bar do Zíco

C E Z A R O T X r^

Ru» Cel. Jo a q u iíj A. Martin* b .c 701

— Pone 116 — Lençóia Pauliata

Contablídade em geral, escritas, aberturas, eacerramentos.
coacratos distratos c tudo coacernente ao ramo.
-

Para as suas noites de C A R N A V A L

Contábil

Supervisão

e

Direção
JARY

do

Proprietário

CEZAROTTl

I

Basta voce pedir, será servide, com os
pratos, e Bebidas do seu gosto e paladar!

jj B a R

do

ZICO

—

Lençóis Paulista

C h u té na C a n e l a
POR RIMEDEM
Estavam falando em acabar com a estabilidade do trabalhador.
Se isso ocorrer, o trabalhador será INSTÁVEL, (sujeito a chuvas e
trovoadas).
----------- óOo----------O carnaval lençoense perdeu Rúbio - o MAGNO folião que foi
para o Ceará !
— ----- oO o------------O Carnaval brasileiro, não dura só 3 dias não. Nossa turma
PULA é de 1 .o de janeiro até 31 de dezembro.
----------- oOo----------— Entre todos os ASTROS que o Corinthians tem. um BRILHA
MAIS.
— Quem ? O Gàrincha ou o Ditão ?
— Nada disso. A CARECA do Dino!
----------- oO o— —
— Uma comissão esportiva estudará porque o^ brasileiros nun
ca ganham a S. Silvestre!
— Fácii. ora. Os brasileiros levam uma “canseira” o ano inteiro,
e depois que jeito ganhar ! ! !
----------- oOo----------— Dizem que os açougues não "embrulharão” mais a carne !
— Mas como ?
— Claro, Quem compra . . . já sái embrulhado !
----------- oOo----------O LEITE pôde subir outra vez. — Vão começar a CASSAR outra
Deviam pegar essa NATA que vez!
aumenta, e dar um jeitinho até — É. Êste ano a CASSA abre
virar MANTEIGA !
antes de maio!
----------- oOo----------Vocês precisavam ver a cara da tilza Soares, quando um jornal
paulistano "tacou” em manchete:.
"Garrincha foi abraçar NAIR (da Portuguesa) no ParqueSão Jorge’

E S P O R T E S

V i s it a r a
CasaLEBER
nao e
p erd er
tem p o!
€ comprar barato o que ha de
melhor

V isite á CASA L E B E R
Çanhando dinheiro,
comprando melhor
Rua Floriano Peixoto, 155 — Lençóis Pia.

C; A. Lençoense venceu o Fisma Club por 3 a 2.
Boa a atuação do glorioso que teve um leão: Gebara.
O 1C. A. L. fez a sua primeira exibição diante de sua torcida,
que compareceu em grande número no Estádio alvi-negro, derrotandó o FISM a CLUB de S. Manoel, por 3 a 2. 0 « comandados de
Balduino, lógo nos momentos iniciais da pugna, venciam por 2 ten
tos a zéro, ambos marcados de esplêndida feitura através Gebara,
que foi um "leão” na equipe, chegando no fim do prélio a desmaiar,
tamanho foi sua lutâ pelas cores locais. Mas dizíamos dos gols.
O primeiro, numa cruzada de Rato. Gebara mandou de testa para
BS rêdes manuelinas, fazendo o primeiro gol, e logo após marcan
do também o segundo, ao driblar os dois zâgueiros de área na li
nha de fundo e mandar a bola em curva, para as rêdes de São
Manoel. Depois o C A.L. se acomodou um pouco e o Fisma aproveitou para reagir, e já no 2.o tempo, em apenas 4 minutos marcou
2 tentos, empatando o prélio, enr duas infelicidãdes do arqueiro
Romano do C. A. L, Depois de muito esforço, numa boa trama do
ataque do "glorioso”, o médio Dirceu mandou de "bico” o balão
pára o fundo das rêdes manuelinas, decretando o 3.o gol lençoense,
que foi o da vitoria. O público foi realmente bom e a renda somou
98.000 (otima). Juiz: Chamé (otimo)

-oOoCongrcgâção Mariana F. C.
Depois que assumiu a eua direção o sr. João Augusto Bocardó.
© Congregação Mariana F. C. vem realizando Boas façanhas. Dotningo ultimo venceu, em Areiopolis. o Santa Cruz F. C. por 3 a
2. equipe principal daquela cidade.
fom o esforço da sua diretoria e jogadores, novos triunfos se
Seguirão inaltecendo, assim, o Congregação Mariana F. C.

Espetáculo

Beneficente

No dia 22 do corrente, na tela do Cine Guarani será exibido o

filme Norman o Marujo Maluco, cuja renda reveiterá em beneficio
da Congregação Mariana F. C.
Compareça ao espetáculo, prestigiando o Congregação F. C.

F alecim en to

Sr. Martinho de ( liveira Lima

— l8-2-6t>

Com a idade de 84 anos, em São Paulo, à Rua Conde Sarzeda, 86,
faleceu o sr. Martinho de Oliveira Lima. Era casado com dona Maria
Luiza de Oliveira Lima. Deixa filhos e netos
O sr. Martinho de Oliveira Lima residia longo tempo nesta cidade,
onde deixou numeroso parentesco e amigos.
O seu sepultamento deu-se em São Paulo no mesmo dia.

Ciclistas atrapalham
Alertamos a quem interessar poasa, que a presença dê ciclistaa
que caminham na “contra mão” em plenr rua 15 de novembro, está'
colocando em polvorosa o trafego de veiculos em nessa principal,
artéria publico.
Ha por parte dos ciclistas, e isso ja faz tempo, um desrespeito
flagrante ao sinal de contra mão, e, se poe ventura nenhuma provi
dencia for tomada contra tais abusos, infelismtf^e teremos de la
mentar ocorrências graves que poderão ocorrer. Ehfim, a presença
de ciclistas desrespeitadores ao sentidocontra-mio, da rua, 15, so
atrapalha o transito, pondo em perigo acim» de tudo, a integridade
de outrém.

A jT E N Ç À O

Snf.

Proprietários

Brcvemcntc, em Lençóis Pta. será montada uma seção
Geladeiras

Elétro

M iguel Costa

Técnica

de
completa

Lençóis^

& Cia.

colar não se sabendo, atualmente
em que lugar funcionará aquela
classe pré-primiria. Também as es
cola isoladas começaram a fun
cionar ao dia 16.

Altos da cidade
âgua

Moradores da parte alta da ci
dade. trouxeram ao nosso conhe
cimento, que por diversos dias. a
água esteve fazendo falta no local
citado, não se sabendo ao certo,

F A B R IC A

DE

o porquê da falta d’àgua. Urge
que as partes competentes estu
dem o caso para melhor aten
dimento da popu.ação;

Carnaval
lençoensfí

sem

Com muita animação nos sa
lões. foi iniciado o carnaval des
te ano era Lençóis. Acredita <e
que o carnaval de rua sera ani

M Õ V E IS

J O s e

consertos

de

Poda de
árvores

I(ua 15 de Jiovembro 4 5 5 , fone 86 Sençóis Pta.

Aa aulas dos cursos primários
da cidade, foram iniciadas no
ultimo dia lõ. quarta-feira. Ape
nas o Jardim da lafancia local
deixou da funcionar no dia 16
c dias subsequentes tendó em
vista que sua sala passou por re
formas erroneamente elaboradas
horas antes do inicio das aulas.
Veatila-se, por outro lade que
a sala onde vinha funcionando
o jardim da Infancia Iccal será
aproveitada pelo 2.o Grupo E s

para

mado aindá hoje, com a presença
do fa moso bloco «Sambistas do
Asfalto», que deverão surgir tam'
bém, na terça feira de carnaval.

Televisores, maquinas de làvar,
refrigeradores, maquinas de cos
tura, fogões e completo sortimento de materiais elétricos.

Aulas começam no
primário

Geladeiras

As árvores que ornamentam
a rua Cel. Joaquem Gabriel, não
tem sido podadas na época cer
ta. e por isso. seus longos ga
lhos têm atingido os fios dos pos
tes de iluminação, Por causa
disso, outro dia. uma reridencia
foi atingida totalmente por um
curto circuito, provocado que foi
pele* galhos que se agitavam
cam o vento, fazendo com que
os fios se unissem e dai a apa
rição da anomalia elétrica, que,
aliás, só não causou maiores
consequeucias. pela pronta inter
venção dos moradores c/a resi
dência atingida e Cia. de Força
c Luz

C o r n a Va l
Também êste ano, a exemplo dos
anteriores não foi providenciada
a ornamentação das ruas. Grave
falha, es."a

M ORETTO

J IÍO !i€ C Z O

Tudo em madeira que V ocê precisa para sua casa
L in h as, C áibros, Rípa«, T áh u ae, F orros, T acos,
B a te n te s ,
P o r ta s ,
Ja n e lo s,
P o rtõ ss
G randes v on tagen s em preços.
E stu d a-se plon oa suaves de pagoxnentcs
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PAULISTA

JOSÊ
Atende a noite c a domicilio

Colossal estoque de m ercad o rias do R am o I
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Edital
O Doutor Arnaldo Hecht, Ju 2 de Direilo da comarca de Lençóis Paulista, do E s
tado de São Paulo, etc.
FAZ SA BER, que, aos termo* do D *,
ereto Estadual n. 4.786, de 3 de dezembro
de 1930, procederá à correição geral perió
dica ordinária, nesta comarca, tendo para
esse fim, designado o dia aete de março
vindouro, para inicio das visitas, aos carto'
rios, obedecendo a seguinte ordem:
a) Dia 7, às 9,00 horas, visita ao cartóterlo do /?egistro Civil das Pessoas Natu
rais do distrito da sede desta comarca;
b) às í 3,G0 horas, víiita ao cartorjo do
Registro de Imóveis e Anexos da comarca
de Lençóis Paulista:
c) Dia 8, às 9,00 horas, visita ao cartorio
do primeiro oficio de notas e anexos desta
comarca;
d) Dia 9, as 9.00 horas, visita ao cartoflo da segundo oficio de notas e anexos,
e) Dia 10, às 9 horas, visita ao cartorio
do distribuidor e anêxos;
f) Dia 10 . às 14 horas; visita a Delega
cia de Pul cia e cadeia publica desta co*
marca^
g) Dia IL as 9 horas, visita ao cartorio
do Registro civil das pessoas Naturais e anéxos do distrito de Borebi;
h) Qia II . às 14 horas, viaita ao cartorio
de registro civil das pessoas naturais e aoexas do distrito de Alfredo Guedes.
Ficam, pois, convocados, pelo presente Edital, o« senhores Delegado de Policia, escri
vães; tabeliães, oficiais de registro, contador
escrivão de policia e auxiliares, para com
parecerem aos respectivos cartorios, por ncasião das visitas; nos dias e hoias designa
das. E, para que chegue ao conhecimento
de todos os interessado» e ninguém po^Sl
alegar ignorância, mandou o M, juiz io^se
expedido e presente Edital que >e.á^nfl<ado
no locai de costume e pub ado peiu im
prensa local, oa forma da lei. Dado e pas a
do nesta cdade e comarca de Lençóis Pau

♦*
lista, do Estedo de S io Paulo, Cartorio
da Corregedoria Permanente, aos nove (9)
de fevereiro de 1966. ('mil novecentos e
sessenta e »eis). Eu.
Oficial Maior do Cartorio de Corregedoria
Permanente, dstilograftí e subscreví.
O Juiz de Direito
Arnaldo Hecht

J uízo de Direito da comarca
de Lençóis Paulista
Cartorio do l.o Oficio
ED ITA L D E INTIMAÇÃO DO R ÊU JO Ã O BENTO, COM O PRAZO D E 60 DÍA8

O Doutor ADALBERTO SPAGNUOLO.
juiz de Direito substituto desta comarca de
Lençóis Paulista. Estado de S io Paulo na
forma da lei, etc.
FAZ SA BER aos que o presente edita)
virem ou dele conhecimento tiverem; e es
pecialmentc ao réu JOAO BE N T O , brasi
leiro, casado, com 30 anos de idade, nascí*
do dia 9 de novembro de 1,935, filho de
José Bento e de Jovina Anastacio, natural
de Macatuba, deste Estado, que psr este
Juizo e Cartorio do l,o Oficio correram os
termos de um processo crime que lhe mo'
vcu a Justiça Publica, como incurso no arti
go 244, do Codigo Penal Brasiliro, c, sendo
regularmente processado, foi. afinal, profe
rida sentença, cujo tópico final é do se
guinte teor: À vista do exposto e atendidas
BS diretrizes do art. 42 do Codigo Penai;
Julgo precedente a denuncia e condeno
João Bento como incurso no artigo 244 do
Codigo Penal, à pena de quatio meses de
detenção, bem como no pagamento das cus
tas do processo. Imponho, ainda, ao acusa
do, c por dois anos. a medida de segurança
de liberdade vigiada, pelas dificuldades que

se encontram para dar cumprimento ao ar*
tigu 95 do Codigo Penal, devido a falia de
estabelecimentos adequados e vagas nos existentes. No referido prazo, serão observa
das as prescrições do artigo 767 do Codigo
de Processo Penai, Lançado o nome do réu
no rói dos culpados, expeçam-se, contra ele.
o competente mandado de prisão, em qua
tro vias, P, R; 1. C: Lençóis Paulista; 14 de
setembro de 1,965. (a) MaurUio Gentil Lei
te - Juiz de Direito. E, constando dos au
tos que o reu João Bento encontra-se em
lugac incerto e não sabido, é expedido o
presente edital de intimação com o prazo
de sessenta dias, por intermédio do qual fi
ca o mesmo intimado da mencionada sen
tença, comaciência, igualmentc, de que, fin
do esse prazo, a sentença transitará em jul
gado. E, para que chzguc ao conhecimen
to do interessado, o presente edital vai afi
xado e publicado: na forma da lei; Lençoii
Paulista. 3 de novembro de 1.965. Eu, Oni"
lande S. Basso, Escrevente autorizado, dst.
e subscrevi.
O Juiz de Direito
Àdalbirto bpa ,i uolo

Limpesa pública
Apesar do serviço de limpesa publica tra
balhar constantemente pela beleza das ruas,
observa-se que Leacois possui algumas ruas
centrais cheias de detritos e pedaços de pa
péis velhos, os quais só vêm depòr contra o
meie ambiente. Necessário se torna que par
te da população colabore com serviço de
limpesa da municipalidade, não atirando lixo
à rua.

Visitem Xençois Ptc.

Você encontrará na

Alíaiataria
C iceone
de O IO V a NNINO
O C eO N E
sua maquina de Costura
‘ ‘ S in g e r^ ^
com vantagens de paga*
mentos e preços
Peças "Singer” legitimas, concerto
garantido
LEN ÇÓIS PTA.

Carnaval:

Çrandes p a ile s Carnavalescos no U,
' clube operário
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Lençóis Pta, 20 de Fevereiro de i966

H O JE
rio da "Panificadora M ario Ltda." nesta

sra. Dirce Boso Brolo, esposa
do prof. Nelson Brolo.

cidade, vereador da edilidada local, cm
diversas legislaturas, e pesso

qua reune

entre nós elevada consideração e estima,

delegada de p o iíd a de Sençôis
Paulista

sendo-nos bastante oportuno e com par

Dia 21 — Cri-tiano Maurilio,
filho do sr. Archangelo Brega
Primo e d. Cecy B. Brega.
Dia 22 — Jose Guilem Sobri
nho, sr. Luiz Conti Filho, sr, ItaIo Líni
Dia 23 — sra. Idalina C. de
Barroa, esposa do sr. Antônio de
Barros; jovem Renato Marchi,
Helio Paccola Junior, filho do sr,
Helio PaCCola e dona Dalva Car
dinal i PaCCoIa
Dia 24 _ Nair Celia, filha do
sr, Luiz Azevedo e dona Nair
Azevedo; José Signoretti
Dia 25 — Sra. Cezira f. Cimó,
espoSa do sr: Salvador Cimó; sr.
JoSoJoSé Frezza. Maria Ignês
Gomes, Sr. Carlos Gomes, Soeli
Terezinha, filha do sr. Antonio
PaCCola e d. Ana Corrêa Paccola;
Antonio Boso.

Sr. Mario Trccenti
N « di« 26 do cerreat*, anivetsãrí* o
ir. M aria Trccenti, fundador aropriciá-

ticular satisfação e registro da passagem

PORTARIA 2 /6 6

da sua efeméride natalicia.

O Bel. Luiz Lobo Galvãe Bueno, Delegado de Polícia deste mu
nicípio e comárca de Lençóis Paulista, no uso de suas atribuições
legais e nos têrmos da legislação em vigôr.

Despede-se
O sr. Rubio Magao Tahan,
gerente da Agencia do Bando do
Hstado. nesta cidade, sendo
transferido para a Agencia de
Fortaleza, Ceará, por nestu intermédiui despede-se, dos seus ami
gos c povo de Lençóis Paulista.
O ir. Rubio M. Tahan foi
substituído na Gerencia pelo sr.
Attilío Bertazoni.

DETERMINA:
1.0) Ficam fixados nêstc município de Lençóis Paulista, para a
realização de comícios políticos, os locais abaixo relacionados:—
a) Rua Fioriano Peixoto, esquina com a 25 de Janeiro;
b) Praça Comendador José Zillo;
c) Praça do Distrito de Alfredo Guedes;
d) Largo da Estação do distrito de Alfredo Guedes;
e) Praça do distrito de Borebi
2.0) De acordo com o disposto no § 2.o do artigo 3,o da Lei
n.o 1.207 de 23/10/950, o promotor do comício, pelo menos 24
horas antes de sua realização, deverá fazer a devida comunicação
a esta Delegacia de Polícia para lhe ser garantido, segundo a prio
ridade do aviso, o direito contra qualquer que, no mesmo dia, hora
e local pretenda realizar outra reunião.
Publique-se, afixe.se e cumpra-se
Lençóis Paulista, 16 de fevereiro de 1.966.

F an tazias

O Delegado de Polícia,
Bel. Luiz Lobo Gálvãó

Tanto no U.T.C. como no Cen
tro Operário, a concorrência para
as mais originais e ricas fantasias (individuais e grupos) é mui
to grande neste carnaval.
Os foliões estfo a postos para
o inédito certame.

P ro p ag u ém

Buene

O ECO

Pôsto Esso *S. Cristóvão*
Apresenta o novo M apa Turístico E S S O

Centro

Sui

do

Brasil

Indispensável aos M otoristas
Ruâ XV de Novembro, 782 — nesta

