
Ginásio Agrícola Estadual 
de Lençóis Pta. vem aí

Em rcspefta i  sua carta do 
«lia 15 d< outubro de 1965, o sr. 
Duilio Capoani recebeu e seguin
te oficio:

SENHOR DUILIO CAPOANI 
LENÇÓIS PAULISTA

Acuso e recebimestO da carta 
datada de 15 de outubro do ano 
tiansato. em que Vossa SenhDria 
transmite exemplar do projeto de 
lei 0:0 1.330/65. de autoria do 
Deputado Liao José Saglietti, vi
sando a criação de um Ginásio 
Agrícola Estadual nessa locali
dade:

Em resposta, cabe-me cienti- 
fica-lo de que esta Pasta mante
ve entendimentos com o Depu
tado Orlando ZancanCr a fim de 
que seja acompanhada a trami' 
taçio  do referido projeto na As
sembléia Legislativa, ao mesma 
tempo, com a Diretoria do ensino 
Agricola. orgão ao qual está afe
ta o assunto.

Manifcsta-sc, aliás, a referida 
Diretoria de inteiro acordo com 
o mencionada projeto.

Agradecendo sua gentileza, su
bscrevo-me

Atenciosamente
ARNALDO DOS SANTOS 

CERDEIRA 
SECRETA RIO  DA

AGRICULTURA
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lOS.*’ Aniversário de 
Lençóis: Informações

Em contactos que mantivemos 
com a Comissão dos Festejas 
do 108:* aniversário, fomos in
formados que os membros da 
mencionada Comissão seguirão 
para a Capital, afim deentabolar 
cantratos com artistas de Rádio 
e T V  da Capital, para o grande 
"show” a ser realizado na Con
cha Acústica.

A ComiSsãoj que, sendo che
fiada pelo sr. Édilio Carani Filho, 
vice-presidente do CAL e tam
bém membro desta, aproveitará 
a ocasião para ir até o Parque 
S. Jorge, afim de manter acordo

com o time de Garrincha, o Co'- 
rinthíans, que seria o convidado 
para enfrentar o CAL no dia 
28. na sensacional partida dos 
portões abertos. Caso o Corin- 
thians não possa vir nessa data 
a Comissão manterá contacto 
com outro club grande de São 
Paulo, para vir a Lençóis dia 28 
de abril. Depois da volta dos mem 
bros da Comissão, éste Jornal io 
formará o programa oficial des 
festejos

ESCOLHIDA A COM ISSÃO
Para comemorar os 108 anos 

de Lençóis, o sr, Prefeito Munísí- 
cipal. dr. Paulo Zillo, convidou 
para fazerem parte da Comissão 
de Festejos qae organizarão o 
programa, os seguintes cidadãos:

Mario Trccenti. Dr. Olivio Ca- 
pelari, Afonso Placca Edilio Ca
rani Filho, Alvit^ Grandi, Idevai 
Paccola, Nestor Luminatti. Ezío 
Paceola. Vigge Aisgescn, Fran
cisco Garrido, Bernardo Martins, 
dr. Leny Santana, Nelson Faila- 
ce e Antenío A. Corrêa.

AOS C IC LISTA S

NO DIA 28 DK A B E IL , HA- 
VERA GRANDE CORRIDA DE B I
CICLETAS.

PORTANTO C IC LISTA S TODOS
A POSTOS,

Oportunidade que voce 
não pode perder

O Governo está financiando a compra de quantos Tratores F O R D  
O ItSE L  voce quiser, para pagamento cm 4 anos e não importa o 
tamanho de suas terras. Inscreva-se, já, na revenda FO RD

- Servindo a A gricultura  
Lençóis Pta. - Fone 91 e 118

C A R A N I

O B

O  Pdtácio dos Rádios .serve bem

porque oferece sempre o memor



J uízo de Direito da Comarca 
de Lençóis Paulista

Cartorio do l.o Oficio

Edital de citação c notificação de GON ' 
ÇALO D £ LIMA, com prazo de trinta dias.

O Doutor Arnaldo Hecht, Juiz de Direi* 
to desta cidade e comarca de Lençóis Pau
lista, Estado de São Paulo, na forma da 
Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presen
te edital virem ou dele conhecimento tive
rem, que por este Juizo e Cartorio do l.o 
Oficio, se pcocesSam et termos de uma A- 
ç ie  Ordinária de Desquite. que Al.lCE 
LOPES OE LIMA move contra sen marido 
GONÇALO DE LIMA. R, constando doi 
autos que o requerido Gonçalo de Lima. 
brasileiro, casado, operário, com 31 anos 
da idade, nascido dia 10 de Junho de 193 ,̂ 
filho de José Augusto de Lima e de Maria 
José de Jesus -. se encontra em lugar incer
to e não sabido, é expedido o presente edi
tal com o prazo de trinta dias, através do 
qual fica o medfbo citado a contestar a a- 
ção e acompanha-la até final, sob pena dc 
revelia, e, tanbem, da petição inicial, na 
qual alega autora, em resumo, o seguinte;
1.0 que sa casou com o requerido, sob o rc 
gime de comunhão de bens, no dia 9 de 
dezembro de 1957, no distrito de Sio  João 
Novo. Comarca de São Roque, desta Estado;
2.0 que desse casamento, nasceram os se* 
guintes filhos: a j Roseli de Lima, com 7 a> 
■os; b) Lucy dc Lima; com cinco anos c 
c '  Rosana de Lima. cam 4 anos; 3.o que 
o casal não possui bens dc espccie alguma 
4.* que há trea anos. mais eu menos, o rc' 
querido abandonou o lar conjugal, sem 
qualquer motivo, tomando rumo ignorado* 
deixando sem recursos a requerente os seus 
trez filhos, sem ter até esta data regressado 
ao seu larj 5;0 Que em consequência do 
acima alegado, a requerente adquiriu o di
reito de pleitear o teu desquite, com funda
mento no art, 317, item IV, do Codigo Civil 
Brasileiro; 6.0 Que assim sendo, não que- 
reado por maistempo suportara situação 
criada pelo requerido, vinha requerer, como 
de fato requereu, a citação do me<̂ mo para 
responder aos termos da ação ordinária de 
desquite que propôs, fundada nos termos 
do já citado artigo do Codigo Civil; a qual 
poderá ser contestada pelo requerido, que 
rendo, esperando a autora, desde já. seja 
o ação julgada procedente, para e fim de 
ser decretado o desquite do casal, cujoà fi
lhos devem fitar em companhia dela; autora, 
aa qualidade de cônjugue inocente, conde
nando-se o reu ao pagamento de contri
buição que for fixada com a pensão da re
querente e seus trea filhos, que é inDCcnte 
c pobre, e mais as custas processuais c 
demais pronunciamento de direito, sendo 
certo que à acão foi dado o valQr de 
cr$ 180.000 (ceatoe oitenta mil ciuzeiros) 
Fica, outrossim, o requerido Gonçalo dc 
Lima, notificado para comparecer na audien 
cia preliminar de acordo (Lei 968) que, está 
designada para o dia 10 de maio de l966, 
àa 13,30 hi. no forum e sala das audiências

''desta Comarca, á rua 7 de setembro, 247. 
E. para que chegue ao conh;cimento do r e 
querido e para que niaguem pxossa alegar 
igaorancia é expedido o presente edital, 
que vai publicado e afixado na forma da Lei, 
Lençóis Paulista, 4 de março de 1.966. Eu, 
Oailande S. èasso. Escrevente autorizado, 
datilografai t  tubscrcTÍ.

O Juiz de Direito
ArÃldo Hecht

Oficina e Loja

' B R A N D I ■
A sua disposição para 

instalações de agua a 

domicilio

Artigos do ramo

Conheça os nostes preços para 
verificar as vantagens que lhe oferece

Rua Ignacio Anstimo 223 - fone 40

Tribunal do 

Jdri
Perante o Tribunal dojuri desta comarca 

em sua primeira sessão dc 1.966, foi, na ul
tima 2,a feira, condenada a 6 anos dc re
clusão e medida de segurança, a ser cum
prida cm Instituto Penal Agricola. pelo espa
ço de 2 anos. a ré Juracy Augusta Gon
çalves da Silva, acusada dc haver assassina

do golpes dc faca, em fevereiro de 1;965, o 
ferroviário Oswaldo Soares, fato esse ocor
rido nesta cidade á Av. Brasil,

Presidiu os trabalhos, o Dr. Arnalda 
Hecht. Juiz de Direito desta comarca, fun
cionando como promotor o Dr, Renato Gui
marães Jr. e como defensora, a dra, Maria 
Izabel M, Jacen. tendo sido escrivão do Jú
ri o sr. José Silvino Peraotoni.

Salientamos que a ré em apreço, por Sen' 
tença do MM. Juiz de direito da Comarca 
de Garça, fui também condenada, a pena 
dc 2 anos e um mes de reclusão, preeísa- 
mente em julho de 1962,

Tanto o MM. Juiz, como e dr. Promotor 
de justiça, estrearam em Sessões de Juri. fa
to esse que aproveitamos para cumprimen- 
ta-los.

E D I T A L

I  A P I COREEÇÃO MONETÁRIA
O Dolecado do lA PI; no Estado de Sfio Paulo 

eoraasica aos empregadores que ainda uio regalari- 
saram es débitos anteriores à Lei 4.357/64 e que de
sejarem evitar a CORREÇÃO M 0NETARIA, que
de acordo com a Resolução N.o gO'66 dc DNP8, o 
prazo para pagamento do total da divida foi pror- 
rogado até o dia 31-3-66.

O pagamento do total do referido débito ate 
31-3-66, dará direito a redução de 50%  ue valor das 
multas aplicadas.

Efetuem imediataménte os pagameatos dos de- 
bitus. No seu proprio iatereste, não deixem para tra
tar e aisundo na ultima hora.

Os Bancos «redeoeiados pelo IAPI também est&e 
habilitados a prestar todas as informações que forem 
iolicitadss.

PÈR IC LBS «AMPAIO — 'DELEGADO

Assinem O  ECO

Líder da cidade
é

^erve tudo 0 que ha de borrj e de melhor 

satisfazendo os mais 

apurados paladares

‘B ar do ZICO^ peça e será aten -
dído

Lençóis Paulista



■ €scritorio Uecnico Contábil
í ( CEZAROTTl > )

Ru» Cel. Joaquim A. M artici a .* 701 — P«ne 116 — Leaçóia Pauliata 
CMtabHciacle em geral, escritas» aberturas, eacerramentoa, 

contratos distiatos e tudo concernente a* ramo.
Supervisão e Direção do Proprietário 

JARY CEZAROTTl

^Diário de São Paulo^

O mais completo matutino paulista

Amais perfeita visão cotidiana do mundo — os mais abaliza, 
dos analistas e colunistas — 4 suplementes dominicais: Suple- 
mento Feminino, Suplemento Infantil, 4 Cantos e pregão Imo.

biliário.

Preço
em 4 parcelas mensais 
as. anual cr$. 24.000 

sem. cr$. 12.000 
” trim. cr$. 6.000

à vistá 
22.000 
11.000 
6000.

MAURO CROTTI

Esportes fS. A. Lenooanie lutou muito em Vera Crüc e la per* 

Seu quando folega acabou.

Frciiando amistocamente na cidade de Vera Cruz, frente ao B , C. Municipal, o 
O. A, Lençoenie fci derrotado por 4 teutoe k' 1. Enquanto oa compeaheiroB' de 
Êdilio tiraram folego, dominaram amplamente o adrcreário e ganharam o jogo 
per I a zero, gol de Rato, o que deieipereu o Municipal que eo se firmou depois 
de 8B duraa penai, conseguir empatar. Alí, com 1 a 1, terminou o j,<>; tempo.

Hos primeiros minutoa da 2.a fase, o C. A. L. ainda dominava o Municipal, 
maa êste, coaseguiu marcar seu 2.0pouto, em clamoroso impedimento do avante, 

aem que o arbitro nada marcasse. I^to tirou a moral e arrefeceu um pouco o time 
de Oebara, para, minutos apos acabar totalmente o <gáf > do CAL, riado sofrer 
então um 3.o tento, cuja con:>ienacão apesar de tudo, foi duvidosa, também. 
Mais tarde o Municipal marcaria o seu 4,'> tento, numa falha da defesa, que aci
ma de tndo se portou melhor do que no domingo retrazado, graças as modificaçõt 
feitas por Balduino. O CAL. formou com: Romano, Marinlio, Tuta e Germano 
Dino e Coquinho. Rat». Edilio, Walter, Gebare e Orlaado. Entra
ram depois, Pedriaho, Sthanghnl e Tiiico, Juiz - péssimo, embora is
so não venha deslustrar a vitoria do Municipal;

Hoje no Estádio Archangelo Brcgat
C. A. Lencoense x Laranjal Paulista

O CAL. apresentará novas aquisições

não SC esqueçam de enfeitar ruas e praças locais, para não ocorrer 
aquela pobreza de meio ambiente, sem luz e sem nada. como comu- 
mente ocorre em festas de ^latal. carnaval, etc. por aqui. Afinal 
o povo, que é o sustentáculo da vida da cidade, merece um ambien
te alegre e festivo. O dia 28 de abril éuma boa ocasião para isto.

Lençóis precisa do Salão Paroquial. Oxalá, no dia das 108 anos da 
cidade, a pedra fundamental seja colocada, E que a obra gigantesca 
não fique depois, só na pedra fundamental. O povo precisará cola
borar, não resta duvida» Apoiaremos também, nós desta folha:

Uma perguetinha! Será que até 28 de abril as imediações das Esta 
ções Rodoviária e sorocabana terão limpeza?

Pensamento: A ordem duplica o tempo e nos ajuda a Cmptcga-lo 
mclbor. (Gerando)

BBneO inDÚSTRIfl E COmÉRClO 

âe Santa fotarína 5/B

Agência de LEN ÇÓ IS PAU LISTA

Em cumprimento ao que determina o § 2.o, art. 29, 
da Lei 4 595, de 31. 12.64 era a seguín^>i a posi» 
ção desta Agência em 31. 12, 65:

Aplicação: cr$. 1.060:792.508 
Depósitos cr$: 1'24l.076.442

Chute na Canela Por Rimedcm

E aquele filme nacional intitulado * 0  homem que róubou a Copa 
do mundo», hein?
---------------  fv

Atenção turma; a partir de «I.* de abril», leite a 50 mangos o litro; 
carne a 80 o quilo, feijão a 30 e pão a 40 o quilo.

O duro no Corinthians é que o Garrincha <^dábola» pra tode mun
do e ninguem «dá bola» pra ele.

— A Rússia «gozou» os Inglezes porque roubaram a copa do mundo!
— Bobagem eles falarem. Eles nunca virara essa Copa! ! !

Na trazeira de um caminhão de uvas parado datrontea Casa Pac- 
cola, estava escrito: «Fiado é artigo do diabo a aqui não é inferno».

Esse ladrie qua furtou a copa . . . ésse levou a taça!

O que é que voces achariam pior; rouba*-em a nossa copa ou rou 
barem o nosso Pclé? Então, «mixou» a conversa.

A China teria rompido com a Rússia p >rque oi russo* teriam cha
mado os chineses de «amarelos»!

O CAL. vai entrar firme no Laranjal hoje, nUas precisa tomar cui
dado para não engolir o bagaço.

Batendo Caixa
Parece que os cães vadios não acabam mesmo nesta terra! Caça

vam alguns, outros ficaram. mas a halbúrdia canina continua. Gente, 
acabaremos cam oscães vadios até 28 de ãbr»l ou vamos deixsr is
so prá la?

Impostos municipais subiram mai* um pouco, porém em 66-A ma
joração não foi naquela base do anc pasSado. que foi «uma brasa», 
mas existiu, agora. Bem entendido. Majoração suave vai bem todo 
o ano, o que é até necessário. Mas violenta è que não, para o bem 
d« povo.

í
Comissão de festas sa mavimenta para 28 de abril. Certo; Mas que

j^gua ainda falia no bairro oito
Temos conhecimento que, por diversas horas do dia, a água vem 

faltando nas residências da parte aita da cidade, principalmcnte 
nas imediações da rua José do Hatrocinio e Tiradente»,

Embora se saiba que a falta é proveniente das reforn-as 
da rede d água em diversos pontos da cidade, prlncpalmente esa 
luas que serão pavimentadas, apela-se aos poderes municipais, que 
os serviços ganhem mais rapidez, visando atender assi:n, o bairro ai- 
ío, no abastecimento do precioso liquido.

H O JE: no Estádio Archangelo Brega
CAL. X Laranjal Pta.



Nas medidas 
68 X 1,88 e 
78 X 1,88

RESERVABEL
Muito confortável! Molejo "rabric Link" e acoJ- 
cfioado supermaciol Fc.ci:ima de guardárl Basta 
dobrá-la sem tirar o colchão' Fechada tem 21 cm, 
de largura I Fácil d 5 transportar! Equipada cch pe
quenas roldanas, pode ser transportada fàcilmen- 
tel Cabe também no porta-malas de um autorfióvell

À  venda na

CASA DE MOVEIS
---------------------------------------------------------------------------    — -______________________i— ' — — ■ - ■ ■ ■■ I

MORETTO i
---------------------------------------------- -

Preferida pelos que sabem , 
■ escolher u

Rua 15 de novembro 798. Fone 106

alegrate aa muaica de ama terra abençoada do sol
alegrate oa beleza de um povo que ama as roisas 

vivas
alegrate na riqneaa cálida dos vinhedos banhados de

sói
alegrate com 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

Srs. lavradores
Necessitando de Elementos Simples para sua lavoura tais como:

Sulfato de amônio 

Cloreto de Potássio 

Superíosfato 

Escorias de tomas 

Procure o agente nesta cidade Sr.

]ARY CEZAROTI
Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda*

Jlgente de Seguros
da Sul yJmerica

L- j .  ' cidentes Trabalho —
> > > Pessôas
> > » Veículos
> » > Incêndio

-----------  H É L I O  P A C C O L A  ■
Rua 13 da Maio 429 — Fone 178 — Lençóis Pauista

Impressos em Çera!
Uipografia õ  €CÕ

indicador Proíissional

Médicos

Dr. João Paccola Primo

Médico — Operador — Parteiro 
’ Do Departamento da criança 

Carteira do Conselho Regional de Medicina
Lençóis Paulista — Caixa Postal. 38 —

.o 7021

Dr. Antonio T edesco
7

-  M É D I C O

CLINICA GERAL — ÒPERAÇÕES -  PARTOS 
. Rua Floriano Peixoto, 245 — Lençóis Paulista — Fone 61

CR1*,MESP 7.976

Clinica de Crianças e Adultos
_ PARTO S —'

RUA ANITA GARIBALDI, 35 — Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo Lelis Luminatti
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende-sc com hora marcada
3.a, 5,a. e Sábados durante o dia 

Consultas 2.a, 4.a e Q.a à noite
Rua Inácfo Anselmo 212 (Residência)

Fone 63 —_____________ Lençóis Paulista

Dr/ Lidio " Luiz Bosi
■ CIRURGIÃO DENTISTA -

RAIO X

Atcnde>sc com hora marcada
CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim Gabriel, n.o 298
RESIDÊNCIA: Foaa 82 ------ Lcnçóla Paulista



ELETRO M O D E L O
Minetto, Pereira & Cia.

AV. 25 DE lANElRO, 258, — FONE 165

Especialistas em reenrolamento de Mo 
tores, Transformadores Geradores

Atenção Proprietários de Veiculos

Temos a s/ disposição um especialista em reenro 
lamentos de Geradores e Motores de partida. Serviços 
eletrícos em gerai de seu veiculo.

---------  Instalações em Alta e Baixa T e n s ã o ---------

Antes de qualquér negocio, consultem 
nossos preços, sem compromisso

A o  Sentar-se 

Mesa

Exija este fino Aperitivo

c
H
O

C H O R O R O

Pcdid( s: Tone 144

O
R
Õ

Eíetro Técnica Lençóis

Migulei Costa & Cia.
/\ua 15 de- Jiovembro Jé-55

Parmáciá Coração de Jesus

--- ---------- TV t* •

Décio Celso C ám ponari L td a . ,

Fone — 10
RUA 15 DE NOVEMBRO 753 LENÇÓIS PAULISTA

Dia • NTõito d serviço
>

de sua Saude
i

Banco Indústria e Comércio de Santa

Catarina S/A

MATRIZ ~  ITAJAÍ (SC). -  FUNDADO EM 1935
t

CAPITAL I RESERVAS -  CR 18.554.544,28-4

N

I105 Departamentos instalados nos Estados de São Paulo 

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

Federal

Agencia em Lençóis Paulista — Rua 15 de Novembro. 843 

(PRÉDIO PRÓPRIO) Fone 14

Deixem que digam, que pensem, que falem 

É a Cooperativa a mais popular.

Lá eu compro todo dia...

Boas mercadorias... Prá minha familia

Seja voce tarobera. associado da Cooperativa de Consumo de 

Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

Televisores, maquinas dc lavar, re
frigeradores, maquinas dc costura, 
fogões c completo sortimento de 

materiais elétricos.

hne SS ‘ ^ \£en çôis Pta.

J



Editais de Proclamas
Wilson de Moraes Rosa, Oficial do Registro civil das Pessoas 

N aturais deste distrito muaicipio c comarca do Lençóis auiista ts> 
ta do de São auio, etc.

FAZ SABER que pretendem le casar.
Pedro Garcia com dona Maria Julia Tangerino ele com a profis* 

são de pedreiro, e^tado civil solteiro, com 25 anos de idade, nascido 
em Vitoriana Estado dc São auIo, aos 30 d e outubro de 1940, fi
lha de Romão Garcia c de Ercilia Ferreira Garcia, domiciliado e 
residente neste distrito; Ele com a profissão de prendas domesticas 
estado civil solteira, com 20 anos de idade, nascida em Lençóis au* 
lista. Estado de São auio. aos 2 de março de 194Õ, filha de Artur 
de Assis Tangerino e dc Adeiia Malagi. damiciliada e residente 
neste distrito.

Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4.

Wladimir Octavio Bosi com dona Luzia Marciza Paccola. elecom 
a profissão de escriturario, estado civil solteiro, com 28 anos de ida
de, nascido em Lençóis ^auÜsta Estado dc São Paulo, aos I3 de 
outubro de 1Q37, filho de Lyvio Bosi e de Carolina Paccola Bosi, 
domiciliado e residente nesta cidade; Ela com a profisão de cscritu* 
raria estado civil solteira, com 27 anus de idade, nascida cm Len
çóis Paulista. Estado de São Paulo, aos I.o dc janeiro de 193Q, filha 
de Jose Paccol^Sobriaho c de Santa Tanelli, domiciliado e residente 
oesta cidade.

Apresentai; im os documentos 1 2 e d,

Mauro Malniquo com dona Terezínha Tomaz ele com a profissão 
de lavrador, estado civil solteiro, com 20 anos dc idade, nascido em 
Palmital Estado de São Paulo, aos I f  de setembro de 1945, filho 
de André Malníque e de Aparecida Scalada, domiciliado e residente 
neste distrito; Ela com a profissão de prendas domesticas, estado ci
vil solteira rom 19 anos de idade, nascida em Lençóis aos 28 de 
fevereiro dc 1947, filha de Artur Tomaz e de Olimpia Rosa, domici
liada e residente neste distrito.

Apreeentaram os documantos 1 2 3 c 4.

J uízo de Direito da Comarca de Lençóis Paulista
Cailorio do l.o Oficio

Edital de CitaçSo do Executado Ricatle Vicente de Miranda, com •
prazo trinta dias.

O Dr. ARNALDO HECHT. Juiz de Direito desta cidade 
e comarca de Lençóis Paulista, Estado de SSo Paulo, na 
torma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dêle co
nhecimento tiverem, especialmente a RICARTE VICENTE DE MI
RANDA, que por êste Juizo e Cartorio do l.o Oficio, correm os ter
mos de um Executivo Fiscal proposto contra êle, pela Fazenda do 
Estado de São Paulo, para haver do mesmo a importância de 
Cr$ 19.094 (dezenove mil è noventa e quatro cruzeiros), provenien
te de imposto sobre vendas e consignações que deixou de pagar no 
exercido de 1.965. na Estação Fiscal de Lençóis Paulista. E, como 
não lenha sido o executado encontrado pelo sr. Oficial de Justiça, é 
expedido o presente edital, que vai publicado e afixado na torma da 
Lei, através do quai fica o mesmo citado para todos os têrmos da 
referida ação, até final liquidação, sob pena de revelia.— Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Lençóis Paulista, aos 16 de Fe
vereiro de 1966 Eu, Onilande S. Basso, Escrevente autorizado, fiz 
dat e subscrevi.—

O Juiz de Direito — Arnaldo Hecht

Eniace Matrimonial
No dia 14 de abril proximo vindouro, às 18,30 horas, na Igreja 

Matriz N. S. da Piedade, rèalizar-se-á • Enlace Matrimonial, da 
sta: Marlene Conti, filha do sr. Teares Csnli e de dona Maria do 
Carmo Conti. com o sr. Lauríndo Rozante, filho do sr. Ângelo Ro- 
zante.

A T E N Ç A O  Srs. Proprietários de Geladeiras
Brevemente, em Lençóis Pta. serâ montada uma seção completa para consertos de

Geladeiras

FÁ BR IC A  DE M Ó V E IS  M O R E T T O
------- J O S - ê

Tudo em madeira que Você precisa para sua casa
Linhas, Cáibros, Rípnti, T ábuas, Forros, Tacos, B aten tes, P o rtas , Jan elas, • B alaú stres  
Portões Grandes vantagens em preços.

Estuda-se planos suaves de pogom entes

AVENIDA 9 DE jULHO N.o 716 -  FONES 113 E 2113 :X. POSTAL. 357 — LENÇÓIS PAULISTA

F a r m á c i a  S a O  J O S Ê
A Farmácia SAO JO SÉ  de Manoel Lopes, Atende a noite e a domicilio

Colossal estoque de m ercadorias do Ramo !



V isitar a Casa LEBER 
não é perder tempo!

€ comprar barato c que Ija de rriejhor

Visite a CASA LEBER ganhando dinheiro e
comprando m elhor

Rua Floriano Peixoto, 155 ~  Lençóis Pta.

M
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Chegou sua vez
com

14.500 mensais

você pode comprar unj belissinjo
• I

conjunto estofado

> i

G
U
I
D
O

M OVEIS GU DO o endereço da sua economia

Você encontrará na

A i í a i  at  ar ia 
C i ccon i

de O IO V a NNINO
a C C O N E  

sua maquina de Costura
* ^ S i n g e r ^ ^

com vantagens de paga 
mentos c preços

Pcçâs "Singer’  ̂ legitimss, csaccrto 
garaat^o

LENÇOx:, TA.



í4- S O C I A I S DÍrttõr

Alcxiadrc Chitto E Radator^Cü^ír

Hè/tón îb- Jiííwtf

Fazem Anos A a* X X IX Lençóis Pta, 27 de Março de i966 N.® 1449

HOJE Jíasdmento
*rt. Hebe Capoaní Canova, 

esposa do sr. Wilno Canúya; sr. 
Virgílio CIccone, sr. Walter ! êt- 
tenazzi, menino José Roberto, 
filHo dó* sr. Antonio Toledo e 
dona Aparecida R. Toliedo; me- 
nino Jôsé Henrique, filho do sr. 
Helio Paccola e dona Dalva Car. 
dinali Paccola.

Rotery C lw
Acha-se em festa o lar do prof. 

Hillèr joSo Capoani e sua exma. 
esposa prof.a Maria Mafalda Bo. 
si Capoani, com o advento da 
sua primogênita, ocorrido no dia 
21 do corrente, que na pia ba
tismal recebeu o nome de Sa- 
brina.

Dia 28 — Maria Lucia Placca, 
filha do sr. José Francisco Plac
ca e dona Derminda Ferreira 
Placca; Mareio Leandro, filho dq 
dr,,Wiíian Orsi e dona Dina Bi. 
raí Órti.

Casamentos

Dia 29 — Maria Fugagnoli.
iT

Dia 30 — ĵovem Antonio Car
ies Zlllo, menino Egberto filho 
do ar. Ronaldo E, C. Franco 
e dona Neide C. Franco; Denice 
Ozeide de Oliveira.

No 'dia 17 do mês vindouro, 
às 10,30, na Capela'do Colégio 
de N. S. de Lourdes, em Franca, 
realizar-se-á o enlace matrimonial 
da sta. Isaura Rosa Figueredo, 
com o sr. Renato Pereira Gui
marães. filho do sr. Renato Pe
reira Guimarães e dona Didi Soa. 
res Guimarães, sendo o noivo 
Promotor Publico «esta cidâde

RealizÒu-se, há dias pàssados, a eleição anual para a' composi
ção da nova Diretoria do Rotary Club de Lençóis Paulista; diretoria 
essa que deverá reger os destinos do clUbe no ano que vai de V.o 
de julho de 1966 a 30 de junho de l967.

Por força da eleição realizada ficou assim composta a nova Di
retoria:
Presidente: Hélio Paccola; Vice-Presidente: Egydio Pa'ccola; l.o Sé- 
cretário; José Augusto de Mattos Filho; 2.o Secretário: Rubens Pié- 
traroia; lo  Tesoureiro: Norberto Giovanetti; 2.0 Tesoureiro: Heitor 
Nunes Clemente; Diretor do Protocolo: Benedito' Muniz Duarte: 
1 o Diretor sem Pasta: Edy Conegliàn-, l.o  Diretor sem Pasta: Bizib 
Giobatta. . .

O nosso jornal que tem acompanhadp de perto’ à tnrgetófiir pro'- 
fícua do Rotary Club de Lençóis Paulista nlopóderia deixar' de se 
parabenizar com a nova Diretoria dessa entidade, a qual congrega 
verdadeiros e dinâmicos elementos de nossa sociedade-. À nova Di
retoria pois, os nossos vetos de feliz e útil gestão no decorrer do 
novo ano rotário.

D ELEG A CIA  DE PO LIC IA  DE LEN ÇÓ IS PA U LISTA

COMUNICAÇÃO

Dia 31 — jovem Roberto Mar. 
colino. sra. Angelina Fernandes, 
esposa do sr. Antonio Fernandes,

Dia 1/4 — sra. Reny M. Me- 
hegon, esposa do sr. Benedito 
Eugênio Menegon, sr. Benedito 
Geraldo dos Santos. Antonio 
Carlos Prando filho do sr, Os- 
waldo Prando e dona Luiza Fus
co Prando.

Às 19 horas do dia 16 de 
abril vindouro, na Igreja Matriz 
N. S. da Piedade realizar-se-á o 
enlace matrimonial do sr, Wla- 
demir Bosi, filho do casal Lidio 
Bosi, com a sta. Luzia Paccola, 
filha do casal José Paccola So- 
brinho.

Díà 2/4 — sr. Azor Marques, 
sr, Mario Fogagnoli.

Conservem à cidade limpa 

cidade limpa, cidade civilizada

O BEL. LUIZ LOBO GALVAO BUENO. Delegado de Policia des
te inuBicipio c comarca de Lençóis Paulista, COtminica para os deVí- 
dos fins, que no dia31 decorrente mês de março, às 9.00 haras. o 
Snr. Dr. Delegado Regional de Policia dé Bauru procederá na De
legacia de Policia local, aos serviços de CORREIÇAO ORDINÁ
RIA PERIÓDICA na referida repartição e Cadeia publica, ficando 
convocados para es<a hora todos os servidores da mesma e todas 
às autoridades policiais do municipío, inclusive dos distritos, os 
quaia deverão apresentar os respectivos titulòs de nomeação para se
rem visados, bem como ao povo em geral, fiesrá facultado prestar 
ou pedir informações, apresentar queixa?, reclamações ou sugestões 
sobre os serviços policiais ou a conduta dos funcionários.

Lençóis Paulista 24 dè março de 1.965
O Delegado de Policia
(aaj Bél.Luiz Lobo Galvão Bueno

Pôsto Esso São Cristóvão
Apresenta p noVò Mapa Turístico

Centro Sul do Brasil

Indispensável aos .Motoristas

L . . • Rua 15 de Novmbro, 78? Nesta
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