
Instituto de Educação
A Diretoria e professores do C. E, E. N. Virgílio Capoani» e o 

poder municipal desta cidade, estão vivamente empenhados na ele
vação do nosso tradicional e querido Colégio Estadual à Instituto 
de Educação.

Conforme este semanarío publicou no dia 7/8/66. no dia 8 seguiu 
uma comissão de professores do nosso Colégio afim de levar os 
dados c pedido ao deputado prof, Solon Borges dos Reis, o qual pro 
meteu tratar com empenho e carinho a causa que é da cidade e re
gião,

O aludido deputado Solon, no grande expediente de Assemblcia 
fez longa oração sobre a elevada c louvável pretenção dos educa

dores t povo de Lençoia Paulista.
Estamos apresentando a apresentação do projeto pelo deputado 

o que levaremos ao conhecimento dos nossos presados leitores, le
go que o faço

Este lemanario, o mais antigo da cidade, sempre lutador em prol 
das boas causas desta querida terra, da qual nos ufanamos de per
tencer, coloca-se mais uma vez à disposição e formula os mais elo- 
quenies votos que essa iniciativa seja levada a bom termo de 
modo que em breve tenhamos o nosso Instituto de Esducação «Vir
gílio Capoanis.

Pescaria
No dia lO do corrente, seguiu 
para Porto Camargo uma cara
vana de pescadores lençoenaesí 

A caravana, que permanecerá 
em Porto Camarg® pelo espaçD 
de 15 dias foi integrada por: 
Aldo, Siivio B o io , Argemiro Or- 
si, Novais, Laurindo Romani, 
Zizo Breda, Chasqui, Antonio 
Breda, Tilso, Waldemar Cone- 
glian; Nelo Breda. Urbe Damas- 
ceaa e Ernesto Momo.

Plantão de hoje:— Farmacia POPULAR das 8 ás 20 hs.

Redação c Oficina; - Rua Ignacio AuSelnio n.  ̂ 139 
Fundado em 6 2-1938 —

DIRETOR: Alexandre Chitto
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S E R R A L V o continua

vendendo Televisores Semp 

agora em m elhores condições



Adquira o Seu Televisor, pagando
cr$ . 20.000 mensais

Codoŝ  os meses dois sorteios: Çeral e ■Especial

som ente

ü  primeiro consorcio de Televisores desta cidade

Associação de orientação em empreendimentos e pari- 
ção de Lençóis Paulista.

Nota: Os Televisores serão entregues pela ELETRO 
TÉCNICA LENÇÓIS a qual dara toda assistência nece

sana

Para maiores informações na ELETRO TÉCNICA
LENÇÓIS — Rua 15 de Novembro — Fone S8

Lençois Paulista

€dital de Proclarqcs
(cantínuação da pagina 4)

Sergipe, aos 10 de junho de 1936 Iilha de Francisco Jose de Lima 
e de Josefa Rosa de Lima domiciliada e residente neste distrito. 

Apresentaram os documentes 1 2 e 4.

Cabo Lazinho
O Soldado Lazinho já não é mais Soldado Lazinho, mas Cabo 

Lazinho.

J uízo de Direito da Comarca de Lençóis
f^aulista

Cartorio do 2.o Oficio

EDITAL DE PRAÇA

O Dr. Arnaldo Hecht. Juiz de Direito da Comarca de Lençóis 
Paulista. Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.

F A z  SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que no dia 27/ setembro p. f. às 13.00 ho
ras. à porta do Edificio do Forum desta Comarca, situado a rua 7 
de setembro, n.** 247. o Oficial de Justiça que estiver servindo co

mo porteiro dos auditórios, levará a publico pregão de venda e ar- 
rematação. a quem mais der e maior lanço oferecer, acima da ava
liação de Cr$. 7.0C0.Ü00 (sete milhões de cruzeiros), o seguinte bem 
penhorado aos executados Antonio Guilhem c Cezar Pereira de Li
ma; na Ação Executiva Cambial que os exequentes Edilio Carani 
Filho e outros, move contra os mesmos, perante este Juizo e cartó
rio do 2̂ 0 oficio, a saber: UMA PROPRIEDADE AGRÍCOLA, 
com 27,40 ha de terras, situada na Fazenda Boqueirão ou Rio Cla
ro, deste município e comarca, contendo algu.mas benfeitorias, havi
da pelas transcrições n.o 708 c 1,399 do Registro de imóveis lo
cai, dividindo de um lado com Manuel Rumualdo bor outro com 
Virgílio Filisminn e também coma cabeceira e nos fundos com 
Agua do Cravinho. E, para que chegue ao conhecimento de todes 
e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital 
que vai afixado e pablícado na forma da lei. Dado e passado nes
ta cidade e comarca de Lençóis Paulista, aos l.o dia do mes de se
tembro de I9Õ6. Eu. Ernesto Cordeiro, Escrivão, fiz dat. a lubscrcvi.

O Juía de Direito 
Arnaldo Hechet



J uízo da 161 .a Zona Eleitoral

Oo Estadò de São Poulo

COMARCÀ DE LENÇÓIS PAULISTA

E D I T A L

Festa da Cerveja
Partícipe da l.a Fest» da Cerveja de Leaçois Paulista, nedia 15 

de outubro de 1966, no Giaasium de Ksportes.
Psirocinto do Rotary Club em colaboração cora a Companhia 

Aatartica Paulista.

O Dr, Arnaldo Hecht. Juiz Eleitoral de 16l .a Zona do Es
tado de São Paulo, sediada nesta cidade e comarca 
de Lençóis Paulista, na forma da Lei, etc. Comemorãdo o dia da Pátria

FAZ SÀBcR a todos quantos o presente edital virem ou dele co
nhecimento tiverem, que em aUdiencia hoje realizada à* H,00 horas 
no forum e Sala das audiências desta comarca e dc conformidade 
com o artigo 68 do codigo Eleitoral, foi declarada encerrada a ins
crição eleitoral e proclamado que até às 18,00 hs. do dia 6 dc corrente 
mes, achavam-se aptos a votarem, 5.736 (cinço mil, setecentos e trin
ta e seis) eleitores, sendo que o ultimo eleitor inscrito foia a Sra. 
Judith de Conti.cujo titulo recebeu o *.G 6-473; em seguida, de Con
formidade com o artigo 68, § l.o do Codigo Eleitoral, foi declarada 
encerrada a transferencia de eleitores e proclamado que os últimos 
dez eleitores inscrito? por transferencia, foram os seguintes; Benedito 
AntoniO de Souza, titulo n.o 6.464; Alzira de Oliveira Cintra, titulo 
6.465; Florentino Cintra, titulo n.o 6.466; Athayde Zaníni, titulo n.o 
6.467, Jose Martins, titulo n.o 6.468; Jose Augusto Trivelino, titulo n. 
6.469; Sidney Fernandes, titulo n;0 6'470; Paulo do Santos RamOs 
litulo n.o b.47I; Gcnny Bernardes BosO, titulo n.o 6.472 e Judith de 
Conti. titulo n.o 6.473. E, pa,"a que chegue ao conheciment» de to
dos, o presente edital vai publicado e afixado na forma da lei. Len
çóis Paulista, 7 de setembro de 1966, Eu. /?uchdc Chahad, Escrivão 
Eleitoral, fiz dat. e subscreví.

Comemorado condignamente a data magna da Pátria, nesta cidade,
O ponto alto das comemorações, foi a parte civica, com o des

file pomposo, pelas ruas da cidade, dos alunos das nossas escolas 
e colégios, figurando, também os escoteiros do núcleo local.

O empenho dos srs, diretorês dos Colégios. Grupos Escolares 
alunos e fanfarras, foi grande, proporcionando ao povo, ?o longo 
das vias publicas, aquele espetáculo significativo e patriótico.

A programação festiva encerrou-se a tarde, com uma atraente e 
disputadissima partida de futebol.

Uma particularidade, entretanto cumpre-nos registrar: Auxencia 
das autoridades, as quais deviam estar em palanque, saudando o 
pendão Nacional e aplaudindo o magestoso desfile. Não compare
ceram, motivando reclamações de senhoras, cujos filhos, participa
ram das festividades e que tanto trabalho e despesas ocasionaram 
às suas progenitora, para o seu concurso às homenagens à Data da 
Pátria,

As autoridades não se fizeram presentes, caso inédito em Len
çóis Paulista. .

O Juiz de Direito 
, Arnaldo Hecht

3 E S P O R T E S  C

Amistoso com o Brahma terminou 
empatado:! x 1

/
Em partida ami.stosa, onde os jogadores do CAL. fugiram visivel

mente de jogadas ríspidas, poupando-se para o jogo de hoje, din 7, 
preliou o Glorioso contra Brahma, empatando por um tento. Walter 
com um golaço tipo «parafuso» marcou para os locais e Elias para 
o Brahma. Todos jogaram a contento, embora poupando-se. Apenas 
Pafetti não esteve bem no 2.o tempo demonstrando um pecado im
perdoável; quando o adversário avança, Pafetti iarga o seu marca
dor para dar combate ao que vem com a bola. Erro crasso, aão 
há duvida.

Preliminar: Calzinho 4 x Borebí 0.

Jogos de hoje Municipal x CAL e Resegue x Garça.

• L A S B I V I C A Ç Ã O

í.o) Resegue 8; — 2.o) CAL e Garça 9; — 3.o) Duartina 10; 4 ‘o
Vera Cruz 11, — 5.o Municipal 12 — 6.o Paredão 13 — Galia 14.

E m p ate hoje, em  Vera C ruz co n tra  o M unicipal 
Pode d ar ao CAL claa£Íficação

-Rimedem apresenja-

C H U T E  N A  C A N E L A
Ademar continua por cima (como artilheiro do campeonato e d# 

Palmeiras).

0 ‘

Ainda bem que é a esposa do Lâudo Natel que quer amparar 
os mtndigos. Voces pensaram se fosse a do Laccida?.

■Q"

O arros da Cobal, "cresce” que é uma beleza (no preço)

--------------- O---------------

— "Nova carta pode sair já”, dizem os jornais.
— Não acredito que a "carta" venha já. Os correios não colaboram!

O'

— Afirmam que a Portuguesa vai mal. porque o time é muito FRIO,
— E o  CALDEIRA?

O’

Na trazeira de um caminhío do Rio. eslava escrito: "Só uce tem 
bejo doce sem musquito"



Visite a **CASA LEBER**
E verifique a mais recente novidade da afamada marca W EISS tais como litro 

e garrafa térmica W EISS e a mais linda floreira

Visite-nos e comprove esta verdade

A CASA LEBER vende «ais porque vende novidades

FA BRICA  DE M O V E IS  M O R ETTO

J  o  s €  M  0  1{ €  C  C  O

Tudo em madeira que voce precisa para sua casa

Linhas. Ripas, Caibros, Taboas, Forros, Tacos, Batentes, Portas, Janelas, Balaústres e Portões 

Grandes vantagens em preço». Estuda-se planos suaves de pagamentos

Av. 9 de Julho, 716 — Fones 113 e 2113 — Caixa Postal 357 —. Lençóis Paulista

Você encontrará na

A l f a i a t a r i a  
Cí cc on €

de OIOVANNINO
U C C O N E 

a sua maquina de costura
“ S i n g e r ^ "

com vantagens de paga
mentos e preços

P .ç .s  ' 'Singer” legitimas, concerto 
garantido

l e n ç ó i s  p t a .



Dr. João Paccola Primo

Médico — Operador — Parteiro 

Do Departamento da criança

Carteira do Conselho Regional de Medicina a.o^7021 

Lençóis Paulista — Caixa Pastai. 38

Dr. Antonio Tedesco

-  M É D I C O  -

CLINICA GERAL — OPERAÇÕES — PARTOS 

Rua Floriano Peixoto, 245 — Lençóis Paulista — Fone 61

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira

CR}’ MESP 7.976

Clinica de Crianças e Adultos

-  PARTOS -

RUA ANITA GARIBALDJ, 35 -  Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo Ldis Luminatti
CIRURGIÃO DENTISTA  

Atende-sa com hora asarcada
.— 3.ai 5,a. e Sábados durante o dia 

Consultas —, 2.a, 4.a e 6-® ® noite

Fone 63
Rua inicio Anselmo 212 (Residência)

— Lençóis Paulista

Dr. Lidio Luiz Bosi
-  CIRURGIÃO DENTISTA -

RAIO X

Atcnde-sc com hora marcada

CONSULTÓRIO; Rua Cel. Joaquim Gabriel, a.o 298 
RESIDfiNClA Fone 82 ------ Lcnçóia Paulista

Srs. lavradores
Necessitando de Elementos mples para sua lavoura tais como;

Sulfato de amônio 
Cloreto de Potássio 
Superíosfato 
Escorias de tomas

Procure o agente nesta cidade Sr.

lARY CEZAROTl

Produtos da ) . .

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

y

E ou não é unriã ^̂ brasâ ^

D E

M.vejS
já  está funcionando na ampla e mo- 
____________ dcrna loja

MOREIIt
A Rud 15 da Novembro, n.o 564



E L E T R O  M O D E L O
è

Mincto Pereira & Cia,
AV. 25 DE JANEIRO, 258 — FONE 165

Especisi.stat em rCenrelamento de Motorts; Transformadores
e Geradores

Aenção Proprietários de Veiculos

Temos a sua disposição utn especialista em reenrolamento 
de Geradores e Motores de partida serviços eletricos de seu

veiculo

Instalações em Alta e Baixa Tensão

Antes de qualquer negocio consulte nossos preços, sem com
promisso

Depósito de Vinho
D A

ADEGA GAÚCHA
VINHOS: b r a n c o , ROSADO. TINTO. SE "O, SUAVE E DOCE, 

DIRETAMENTE J-iO RIO GRANDE DO SUL 
VILA VERGILlO cAPOANl • Lençóis Paulista - Fone 96

gente de Seguros
da Sul Jlmerica

' ' ■ Acidentes Trabalho ........
» > > Pessoas 
> > » Veiculo

* > » > Incêndios
-----------  H É L I O  P A C C Ü L A  -----------

Rua 13 de Maio 429 — Fone 178 — Lençóis Pauista

notou

0 ESTADO DE S. RAULO
Garanta você também seu exemplar d’ O E.STADO DE S. PAULO 

fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade:
ASSUNTA MARIA AIELLO

AV. NOVE DE JULHO, 314 
LENÇÓIS PAULISTA

>*. sdj 0

‘€dita! de
Proclamas

Wilson de Moraes Rosr, ofi 
ciai do Registro civil das pes
soas naturais deste distn , n u 
nicipio e comarca de Lençóis 
Paulista, Estado de SSo Paulo etc

FAZ SABER que pretendem 
se casar;

Lucildo Luccas com dona Joa
na Ma îa Seraphim ele cum a 
profi são de mecânico, estado 
civil solteiro, com 24 ano*- Oe i 
dade, nascido em São Manoel 
Estado de São Paulo, aos 30 de 
outubro de 194L filho de José 
Luccas e de Maria Gavina, do 
miciliado e residente; neste dis- 
rito; Ela com a profissão de 
prendas domeslica^ estado civil 
solteira, com 18 anos de idade 
nascida em São Manoel, Estado 
Sío  Paulo, aos 24 de junho de 
1948, fi ha de Manoel Seraphin 
e de I aura 1h za V oiti Sera
phin, domiciliada e residente nes 
le distrito.

Apresentaram os documentos 
n.o / 2 3 e 4.

LEIAM, a s sin em  E PROPAGUEM ‘ O E L O ”

Petronilho jose dos Santos 
com duna Maria Pequena de 
Lima ele com à profissão de Ia- 
vradc'' e'‘tado civil, scltciro cem 
31 anos de idade, nascido em 
NÕsxa Senhora das Dores, E»ta- 
d'  ̂ de SergipC, ao 3i dt março 
de 19 5. filho de^ aria Mota 
dos Santos, domiciliado e resi
dente neste distrito; Ela com a 
profissão de prendas domesticas 
estado civil solteira com 30 a- 
nOF de idade nascida em Nossa 
Senhora das Dores, Estado de

(Continua na pag. 4



Assine o

Diário de São Paulo
e ganhe tudo p ara  renovar o seu la r

Faça hoje mesmo a sua assinatura do mais completo matuti.
no paulista; Você terá o mundo diariamente em seu lar e to
dos os meses poderá dotar sua casa de todo o confôrto mo.
derno concorrendo aos seguintes prêmios;

I.o prêmio:— 1 geladeira 9 pés "Hot-Point”
l ma'quina de lavar roupa '‘TORGA”
1 televisor 23 “STRAUSS”
I enxoval de cama. mesa e banho c/ 67 peças 
“NINHO”, 1 fogão a gaz "ALFA”, uma cozinha 
americana “FIEL” e uma máquina de costura 
•ELGIN”.

2.0- prêmio) 1 máquina de lavar roupa
3.0- prêmio) o enxoval de cama., mesa e banho com 67 peças.
4.0. prêmio) í televisão de 23”
5.0. prêmio) 1 máquina de costura

O sorteio será realizado pelo canal 4 no último dia de ceda
mês às 22 horas

Agente - Mauro Crotti — Rua Duque de Caxias, n.o 39 
Vila Marimbondo” — Lençóis Paulista

Chororó
O aperitivo que satisfaz o mais exigente

paladar

C H O R O R Ó
Ô  aperitivo preferido por todos

Farmacia Cor^ ç̂ão de Jesus

__ -C* --- —

DECíG CELSO CAMPANARI LTDA;

Rua 15 dc Novembro 675 — Fone 10 — Lençóis Paulista

Dia e Doite a serviço dc sua saude

A G O R A  SIM
Proprietários de Geladeiras

A RLETRO  MODELO comunica 
que agora também está atendendo a 

consertos de geladeiras

Av, 25 de Janeiro 258 — Lcpçóís  Paulista — Fone 165 
>

Deixem que digam, que pensem,'que falem 

É a Cooperativa a mais popular 

Lá eu compro todo dia . . .

Boas mercadorias . . . Prá minha familii

Sej.T vocé também um associado da Cooperativa d« Consumo 

de Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

Oficina € Loja  ̂BRANDI”
A sua disposição para ífístalações de 

agua a domicilio
Artigos do Ramo

Coaheça nossos preços p/ verificar as vantagens que lhe

oferece

Rua Ignacic Anselmo 223 Fone 40

Elétro Técnica Lençóis
jYfíguel Costa Cia.

Televisores, máquinas de lavar, refrige
radores, maquinas de costura fogões c 
completo sortimento de materiais eletrico.

Rua 15 dc Novembro, 455 — Fone 88 — Lençóis Ptai



Mão acredita? Mas, é a pura verdade! Com estas facilidades 
você leva para casa um belíssimo refrigerador com 
todas as características de alta qualidade, 
bom gôsto e 270 litros de capacidade.

Móveit Guido
Sençóis Paulista

CHAMPION
pis cúbicos

•Possante compressor, fabricado sob tkençs 
da Tetumseh Prodycts Co. (U .S .A .)



Solorríco Jidquira agora jiüubc granulado 
3 0  S O J { ] { I C O  pela tabela

à vista

E pague somente depois de um ano após o emb^rqut

Par» maiores informes o Agente Autorizado Sr. VALERIO ANTONIO CASAGRANDE. nesta cidade

•COM

M k íiiâ ii
^ADUBANDO DÀ

Representante autorizado neste 
rnunicipio

Sr. A ldo Trecente
Rua 7 de Setembro 464 — Fone 54

Lençóis Paulista

B an co  Indu stria  e Com ércio de

Santa C atarin a  S.A .

I N C O
MATRIZ — ITAJAI (SC) FUNDADO EM 1.935 CAPITAL E RESERVAS CR. 10.554,544.284

105 Departameotos instalados no Estado de S5o Paulo. Santa Catarina. Parana. Rio de Janeiro c Distrito Federal

Agencia cm Lençóis Paulista — Rua 15 de Novembro, 843 (PRÉDIO PROPRIO)



Sr. T)ionizio 
Ceschini

Dirttõr

Alexãndre Chftto □ ECDRedator — C hcfe

HerniiBic Jacoo

X X I X Lençóis Pu, 11 de Setembro de i966 N.o 1470

S O C I A I S

l a z e m  a n o s

HOJE

No dia ;4 do andante, aniver- 
saria o sr. Dienixio Ceic/jini, 
proprietário gerente da concei
tuada firma «Moveis Cuido>, 
nesta cidade.

Amigo particular desta folha 
e pessoa que congrega no seio 
da coletividade lençoense vasto 
circulo de amigos. Neste momen
to, sentimo nos satisfeitissimos 
em cumprimentar antecipada
mente o ilustre aniversariante.

Jovem Sidney Carlos Ceschini, 
jovem José Virgílio Paccola.

Dia 12

Sra. Eugenia Coneglian, srai 
Elza P. Lorenzetti, esposa do 
sr. Josê Lorenzetti. residente em 
Marilia; sta. Elza Conegiiàin.

Dia 13

Sta. Rita M. Rossi. espos» do 
sr. ílicola Ressi; Dr, Cristiano 
de Barros, residente em São Pau
lo, jovem Ofavio Carlos Lorenze.

ti; Carolina Ortega.

Dia H

Sr, Boveto iMedala, sr: Santo 
Doretto Paccola, jovem Antonio 
Jose Paccola, Antonio Carlos 
Biral, jovem Francisco Carlos dos 
Santos.

Dia 15

Sr. Reinaldo de Almeida, re
sidente em São Paulo, dr. Oumer 
cindo Jacon.

Dia 16

Sta. Odanise Caiola, menino 
Jose Placido, filho do sr. Otá
vio Diegoli e dona Odila C. Die 
goli, Irene Biral.

Data natalicia do Sr. 
Waldemar Simões

Trancorre. no dia 15 do cor
rente. a data natalicia do sr. 
WaJdcmar Simões, ex-vereador 
da edílidade local e funcionário 
da Sorocabana, nesta cidade.

Ao sr Waliemar Simões, pe
la passagem da sua efeméride 
natalicia. oi nossos cumprimentos 
antecipados.

Declaração à Praça

Para todos os efeitos legais, 
declaramos, haver em 2/6/1966. 
encerrado definitivamente as ati
vidades comerciais de aossa filial 
nésta praça.

Lençóis Pu. 9/9/66 
a) Dalcim 6  Cia. Ltda.

osCo

Galão de 
cr$ .

“S. C ristóvão”
Oíerta Excepcional
Esso e x tra  faixa azu l de 
4.900 por cr$ . 3.500

ZiHo Capoani Cia. Xtda.
Rua 15 de Novembro 782 — Lençóis Pta.


