
Safra 6 6  t e r á  o u tr o
problem a:  t r a n s p o r t e

ã  a vaz corrente ne município, 
que 8 safra canavieira de 66 te
rá um outro problema que já se 
avizinha e que dará dores de ca
beça, aos canavieiros, em sua 
maioria. Trata-se do problemado
transporte do produto para os 
ccBtros moedores, já que, devido 
à crise anterior, os produtores 
de cana, em sua maioria, senti
ram-se na obrigação de vende
rem seus caminhões, para soive- 
rem dividas assumidas, com fi
nanciamentos em Bancos.

Cum isso, para resolverem um 
problema, acabaram per criar 
outro. Como se sabe, a nova sa
fra está prestes a se iniciar, e a
falta de condução para o trans
porte da matéria prima será o 
inimigo n.o I de grande parte 
dos fornecedores. Oxalá, uma 
saída para o ca^o, seja estudada 
de.sde já,
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D istribu ição  g rá tis

Lindos e finos abajur, estão sendo diitribuidos inteiramente de 
graça, na grande promoção de veadas de conjuntos para copa, que 
está sendo feita per Moveis Guido. Em cada compra de um conjun
to durante este me«, será dado de presente um abajur. Lindos con
juntos desde 150.000 a vista ou a prazo. Rua 15 de novembro 456.

AULAS
PARTICULARES

(CURSO GINASIAL)

profa, Terezinha B, Carrit 
Coneglian

Rua 7 d« setembro 304 nesta

larasonon

MODERNISSIMO
Alinhador de Direção ( ” Dc Valeta”)

C A R A N I - O ferece aos seus cUentes
— Segurança
— Menos desgaste de Pneus
— Mais prazer ao dirigir
— Direção mais leve e mais firme

Jáais confiança em sua Oficina com. jíilinhador de Q)ireçõo
AGÊNCIA FO RD  Distribuidora de Automóveis Irmãos Carani S-A

RUA 15 DE N O VEM BRO , 351 - FONES: 91, 118. e 49 - Lençóis Paulista

José Serralvo Sobrinho
Comunica seu novo erjdereço a P̂ ua Çera!do de êarros n. o 551,

com telefone n.  ̂ 69



Intimação de sentença condenatoria imposta 
ao reu João Bento com o prato de 60

(sessenta) dias

o  DOUTOR ARNALDO HECHT, ]aiz de Direito deata cidade 
e comarca de Lençóis Paulista. Estado de São Paulo, etc.

FAZ SABER a JO â O BENTO, brasiIciro.casado.motoriita.com 
30 anos de idade, natural de Macataba, deste Estado, residente nes
ta cidade filho de José Bento e de D. Jovina Anastacio Bento o 
q«al se encontra em lugar incerto e não sabido que, havendo sido 
contra cic movido um proc. crime como incurso nas penas do art.129 
«caput> do C. Penal c/ agrav. art. 44, IMF» teve a ação seu curso 
regular e encerramento com a sentença proferida em data de l.o 
de 7 de 1965 pelo M.M,)uiz Dr. Mnurilio Gentil Leite, que conde
nou a cumprir a pena de 8 meses e vinte (20) dias de detenção 
comn Incuso na artigo 129 «caput» do C. Penal, bem como ao pa- 
gamento das custas do processo, tende sido ainda imposta ao reu 
a medida de segurança por dois (2) anos, segurança essa com liber
dade vigiada. E, constando des autos que o reu encontra-se em 
lugar incerto c não sabido, mandou expedir o presente edital pelo 
qual fica o reu João Bento intimado da aludida sentença pelo prazo 
de 60 dias, correndo apus o decurso deste prazo o de 5 (cinco) dias 
para apelação. CUM PRA-SE. Passado nesta cidade e comarca de 
Lençóis Paulista, aos dez de março de mil novecentos e sesenta e 
seis. Eu, Ernesto Cordeiro. Escrivão, datilografei e subscrevi.

O Juiz de Direito 
(a) Arnaldo Hccht

= A T E N Ç Â O ^ =
Proprietários de geladeiras

Brcvcmcntc em Lençóis Pta: scrâ montada 

uma sessão completa para consertos de

Geladeiras

F A B R IC A  D E M Õ V E IS  
M O R E T T O

J 0 S €
Tudo em madeira que Voce precisa 

para sua casa

Linhas, Caibros, Ripas, Táboas. Forros, Tacos, Batentes, 

Portas, janelas Balaústres c Portões 

Grandes Vantagens tm Preços

Estuda-s« planos suaves de pagamentos

Avenida 0 de Julho 716 — Fones 113 e 2113 
Cx. Postal, 357 Lençóis Pta,

F a r m a c I a =  

$ ão J o s é

A Farmácia São José de Manoel Lopes, 

Atende a noite e a domicilio

C olussal estoque de 
m ercadorias do Ram o!

Farmacia São José, Sua Farmacia

A Drogaria de Lençóis Paulista

•tdital com o prazo de 60 dias

O Dr. Arnaldo Hcchct, Juiz de Direito dasta comarca da Lençóis 
Paulista, SP

FAZ SABER a FRANCISCO ALONSO, brasileiro, solteiro, la
vrador, com 26 anos de idade, natural desta cidade, filho de Fran
cisco Aloaio e de dona Emilia Perussi, o qual se encontra em lugar 
incerto c não sabido que, havendo sido contra ele movido um pro
cesso crime como incurso nas penas doartigo 2 4 c. c. art. 51, §
1.0 do C. Penai, teve a ação o seu curso regular e encerramento 
com a sentença proferida em data de 17 de março de 1.966, pelo 
MM, Juiz Dr. Arnaldo Hecht, que condenou a cumprir a pena d« 
três meses (3) meses de detenção como incurso no art: 244. du C. 
Penal, bem como a obrigação de pagar as custas do processo e a ta
xe ptrlenciaria de Cr$ 100. sem concessão o ‘sursis’ CUMPRA-SE. 
Lençoif Paulista, aos 3o dias do mes de Março de 1966. Eu, (a) 
Ernesto Cordeiro. Escrivão fiz dat. subscrevi,

O Juiz dc Direito — Arnaldo Hccht

Ü .T.C . te rá  p in tu ra  
logo

Quem assim afirmou à nossa reportagem foi o presidente do 
U. T. C. sr. Helco Cârani, Segundo éle, a diretoria nSo mediu es
forços, até aqui, para entregar a Lençóis Paulista, completamente 
remodelado, o tradicional e famoso Ubirama Tênis Club. Continuan
do seu rápido bate papo com O ECO, o sr. Helco Carani acrescen
tou que a pintura do prédio acontecerá logo e inclusive, dentro em 
breve, deverão chegar a Lençóis Paulista, pessoas especializadas em 
decoraçáo, is  quais darão inicio aos trabalhos ô mais depressa pos
sível.

Não resta duvida que. não tardara muito e Lençóis terá seu 
U.T.C. um dos pontos mais atrativoe da oidade.



Batendo Caixa C H U T E  NA C A N E L A

Lençóis continua com seus inúmeros terrenos baldios, a «dar 
sopa» por aí. Alguns deles, cheios de mato e outras coisas mais. 
Querem exemplos? Rua 7 de setembro esquina com a Ignacio An
selmo e Geraldo de Barros, esquina com a Floriano Peixoto,

ftuas, que ora são assuntos, precisam òu requerem maiores cui
dados da Prefeitura. A Coronel Álvaro Martins que sobe em dire- 
çSo ao Asilo, rras proximidades deste, encontra-se em péssimo es
tado de conservação. Outra que tem a mesma «doença»; Anita 
Oaribaldi proximo a Biquinha. Vamos acertar isso. Prefeitura?

Tubos de iluminação da rua 15, que não sío poucOs, estão quei
mados há algum tempinho, O que tem escurecido bastante a princi
pal artéria lençoense; Issso é da alçada da Paulista de Força e Luz? 
Então, troque-se logo os tubos queimadós!

28 de Abril passou, a Comissão trabalhou bem, melhôr não pôdia 
ser, a Prefeitura idem, as festividades agradaram. Tudo muito cer
to. Maá em matéria de se enfeitar ruas em dias de festas; tudo con
tínua na estaca zero.

Pobre asfalto da rua 15, Dá pena, sabem! Cada dia é retalhado 
com rudes golpes de picareta. Por que? Vazamentos todos os dias 
eis a questão. Culpa de quem? Ora, de quem... Bem̂  O fato é que a 
rua 15 está estraçalhada. E se asfalto custasse barato ao bolso do 
povo!!!

Pensamento de hoje: «Um homem preguiçoso é como um rclogio 
aem corda.» (Balmes)

E S P O R T E S
C. A. Lençoense enfrenta hoje antigo rival. 
“ B.A.C.” vem reforçado para vencer

Hoje, no Estádio Archangelo Brega, será disputada mas uma 
sugestiva partida amistosa entre velhos e tradicionais rivais: C, A, 
Lençoense x Bauru A. C.

Tempos atrás, quando o B, A, C possuia Dondinho, o famoso 
pai de Pelé, e o C. A, Lençoense tinha Didi e outros, as equipes 
disputavam sempre partidas sensacionais. É claro que hoje, essas 
agremiações não possuindo valores de tão alta categoria como am
bos, tem agora em seus planteis bons jogadores, que, temos certe
za, contribuirão em muito, para a beleza técnica do jogo_

Por fim, acreditamos, o B. A. C. com os reforços que trará, e 
o C; A. L. com a boa equipe que tem. proporcionarão bela tarde 
esportiva logo mais.

Por Rimedcm-

Faria Lima quer que «Eder Jofre» trabalhe na Prefeiturade SP, no 
que esta certo; Na verdade. p:á endireitar a prefeitura de SP; pre
cisa alguém que dê um MURRO danado. , ;

—oOo—

— «Ministro» da China manda soltar rnais bombas atômicas,
— Isso é MAOÜ!

—oOo—

Falam outra vez de aumentos da nossa principal comida. Olhem! 
Esse negocio de «aumentos», já está ficando um ARROZ com FEU 
]ÃO aqui no Brasil!

—oOo—

— Amarildo disse que não sabe se fica entre os 22.
— Entre os 22 talvez não, mas entre os 11 ele sabe.

— oOo—

Com o «CANO» grandioso que ganhou do empresário na Gua
temala, o Corinthians. quando voltar, vai remodelar todinho os ba
nheiros do vestiário!

—oOo—

Com a «provação do projeto que proibe a fabricação do «lança- 
perfume». termina aquele CÁRNAVAL que os deputados vinham 
fazendo!

—oOo—

Na Traseira de um caminhão do interior, parado perto do Bar 
S. Paulo, estava escrito: «Hoje pago chorando o que lhe prometí 
chorando»!

—oOo—

— Os Jornais disseram que o Pelé ia ser dispensado.
— Sim. Dispensado dos treinos!

Í^ÇOIS Pf^üSrfl CRÍTlPEfl DD TROFÉU BADDElRAnTES DE
UOLIBOL

Autoridades: Colaborem com C, A, L.

Dia 25- Filme em beneficio do C A. L. no Cine Guarani.

€ ,s tra d a  S e q ç ó is  -  jY lacú tu bo
Aproveitamos para esclarecera manchete de tópo do ultimo do

mingo, que falou da pavimentação Lençóis - Macatuba.
«Esse trecho, é uma porção da estrada que ligará Pederneiras 

à St. Barbara, e que ora está sendo executado segundo plano do 
Governo Adhemar de Barros. e que. com toda a certeza, estará con
cluído em menos de 30 dias >

Quem assim afirmou à O ECO, foi o Dr, Wagner Corbani, enge
nheiro do D. E, R. que é o responsável pela construção d« via 
Pederneiras . Santa Barbara, inclusive do trecho quase coucluido, 
cu seja, Lençóis - Macatuba;

Brilhante feito das equipes deVolibolde Lençóis Paulista

Magnífica, sem duvidàs, foi a participação das equipes de volibol 
masculino e feminino do Clube Espoitivo Marimbondo de Lençóis 
Paulista, nas disputas do Troféu Bandeirantes, tle Voleibol. Catego 
ria especial A equipe feminina, confirmando sua extiaoidinatia 
categoria, sagrou-se campeã do refetioo Tiofeu, passando por Ca
sa Branca, São José dos Campos, Araraquara e n? tinal, abateu de 
forma categórica a poderosa equipe do Randi de Sawto André. Joga 
ram peia equipe lençoense: Cecy, Rosa, Marisolda, Maria Amaha, 
Iara, Regina, Terezinha, Clarice e Maiia Vhginia. A classificação 
do setor feminino foi a seguinte: CAMPEÃO - Marimbondo de 
Lençóis Paulista, 2.o colocado Randi dc Santo AndrC; 3.o colocado 
Ferroviária de Araraquara e 4.0 colocado Atlético Santista de Santos.

No setor masculino, não menos brilhante foi a participação de 
Lençóis Paulista, sagrando-se vice campeão, vmeendo as equipes 
de Altinopolis c Araraquara, perdendo apenas para a equipe cam
peã que foi o Randi de Sto. Àndré  ̂ Sabendo-se que o campeão fui 
o E. C. Randi de Santo André, que no ultimo campeonato brasileiro 
forneceu, alem do técnico Valderbi Romani, nada menos do que 5 ti
tulares da seleção paulista, pode-se aquilatar o magaifico feito que 
representa o vice campeonato do Troféu Bandeirantes de Voleibol 
masculino, categoria especial. A classificação do setor masculino 
foi a seguinte: campeão E. C. Randi de Santo Andre. vice cam
peão Marimbondo de Lençoi* Paulista. 3-0 Féeroviaria de Arara
quara e 4.0 o Pirajui Contry Clube.

Andamento da pugna Seis: l,o) 7 a 15; 2,o) 15 a 5, 3.o) *5 a 9;
4 ,0 )  15 «13.

O Randi de Santo Andre formou com; Àidê. janice, Denfce 
Marie; Maria Teresa; Miriam. Àca, Heltna, Troilde. Vera M«fi«,



Casa *‘LEBER
Casa dos presentes, consulte seus preços

Lençóis Paulista

BAR DO ZICO
O mais moderno em Lençóis Paulista
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Chegou sua vez
com

14.500 m ensais

yocé pode comprar um belissirTjo 

conjunto estofado

G
ü
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MOVEIS GUIDO o endereço da sua economia

Você encontrará na

A  If a i ãt a ria
Ci cc  o ne

de OIOVANNINO
CICCONE 

a suft maquina de costura
^ ^ S i n g e r ^ ^

com vantagens de paga
mentos c preços

Peças "Singer” legitimas, caocerlo 
garantido

LENÇÓIS PTA.



»

E L E T R O M O D E L O
Minetto, Pereira ôí Cia.

AV. 25 DE JANEIRO, 258. — FONE 165

Especialistas em reenrolamento de Mo 
tores. Transformadores Geradores

Atenção Proprietários de Veículos
~  ................. ■■■■ - - — :—r~“------'-T ' • _ —

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

---------  Instalações em Alta e Baixa Tensão -------

Antes de qualquér negocio, consultem 
nossos preços, sem compromisso

A o  $entar-sc a 

Mesa

Exija este fino Aperitivo

C H O R O R O

Pedidos Fone 144]

c
H
O

O
R
Õ

Eletro Técnica Lençóis

M iguel C osta & C ia.
f(ua 15 de Jíovembro ^55

Farmácia Coração de Jesus

------ ---  rv t* ......................... .. ^ -------
Décio C elso  C a m p a n a ri  L td a .

F o n e  —  10
RUA 15 DE NOVEMBRO 675 LENÇÓIS PAULISTA

Dia e N oite á  serviço de Bua S au d e

Banco indústria e Comércio de Santa

Catairina S/a

MATRIZ — ITAJAÍ (SC). — FUNDADO EM 1935 

CAPITAL B RESERVAS — CR. 10.554.544,284

105 Departamentos instalados nos Estados de São Paulo 

Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. Guanabari 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 máis popular.

Lá eu compro todo dia...

Boas mercadorias... Prá minha familia

Seja voce também, associado da Cooperativa de Consumo de 

Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

Televisores, maquinas de lavar, re
frigeradores, maquinas de costura, 
fogões c completo sortimiento de 

materiais elétricos.

fone% 6Ô Sençóis Ĵ ta.



^Diário de São Pauio^
O mais completo matutino paulista

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

biliário.

Preço
cm 4 parcelas mensais à vibta
ass. anui cr$. 2.000 22.001)
” sem. cr$. 12.000 11.000

” trim. cr$. 6.000 6000.
Agente: MAURO CROTTI

Editeis de Proclãmas
Wilson de Morae» RoSa, Oficial do Registro civil das pessoas na
turais deste distrito municipio e comarca de Lençóis Paulista, Esta
do dt São Paulo, etCi

t
FAZ SABER que pretendem se casar.

Antonio Batista de Castro com dona; Creusa Sebastiana Ramos 
ele com profissão de operário estado civil solteiro, com 36 anos de 
idade, nascido em Alfredo Guedes Estado de São Paulo, aos 2 de 
janeiro dc 1930, filho de Manoel Batista de Castro e de Siiveria 
Bernardes, domiciliado e residente neste distrito; Ela com a profis
são de prendas domesticas, estado civil solteira, com 28 anos 
nascida em Areopolis. Estado de São Paulo, aos 20 de Janeiro de 
1938 fiiha de Prudenciano Ramos Peteira c de Maria Theodora 
Soares, domiciliada e residente neste distrito.

Apresentaram cs documentos 1 2 e 4.

€  <;crífor/c Uéct]/co Centabil
i i CEZARO TXr^

Ru» Ce .Joaquim A. Martins b .« 70] — Pone 116 -  Lençóis Pauit-Ta 
Cnntablidade em geral, escritas, aberturas, encerramentos, 

contratos distritos c tudo concernente ea ramo.
Supervisão e Direção do Proprietário 

JARY CEZAROTTl

Otacilio Pasqualinotto com dona Neide Dias ele com a profis* 
são de balconista, estado civil solteiro, com 30 anos de idade, nasci
do em Prata, Estado de São Paulo, aos 26 dc setembro de 1q35, fi
lho de Atilio Pasqualinotto e de Argentina Mdano, domiciliado e 
residente neste distrito; Ela com a profissão de prendas domesticas 
estado civil solteira com 20 anos de idade, nascida em Alfredo 
Guedes, Estado de São Paulo, aos 30 de putubr® dç 1945; filha de 
Cecílio Dias e de Emilia Joana Dias, domiciliada e residente nes
te distrito.

Apresentaram os documentos 1. 2, 3, 4.

Você já notoii 
que as pessoas

mais

José de Oliveira com dona Maria Inês Fortes Segarra êlc com a 
profissão de lavrador estado civil solteiro com 19 anos dc idade, 
nascido em Lençóis Paulista Estado de São Paulo, aos 24 de abri! 
de 1947. filho de Lazaro de Oliveira e de Julia de Oliveira, do
miciliado c residente neste distrito; Ela com a profissão de prendas 
domesticas, estado civil solteira com 16 anos de idade, nascida nes
te distrito; Estado de São Paulo, ao.s 19 de Maio dc 1q49, filha de

Antonio Fortes Segarra e de 
Maria Josefa Bega Martins, do
miciliada e residente neste dis
trito.

Apresentaram os documentos 
1 2 3 e 4.

Se alguém souber de algum 
impedimento acuscm-cs.

0 ESTADO DE S. PAUIO
Garanta voeé também seu exemplar d’ O ESTADO DE S. PAWJO) 

fazendo «ma assinatui’a com nosso agente neeta cidades
ASbUNTÁ Ma SUA AIEL.LO L

AV. NOVE DE JULHO, 314
LES^ÇÔIS PAULISTA

FisCãlIZãÇaO
dãs diversões

Em virtude de entendimento 
realizado entre os respectivos di
rigentes, o Departamento Fede
ral de Segurança Publica, pelo 
leu setor de diligencias especiais, 
passou a dar colaboração direta 
à inspetoria Regional do IBGE. 
na fiscalização da Taxa de Es- 
tatistica, para que não haja so
negação por parte de estabele
cimentos dc diversões em geral.

HOJE:

No estádio Arehangelo 
Brega:

CAL X BAC



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

CAMÂ̂ RESERVABEL
Muito confortávell M -|-jo  "Fab ic Link" e acol- 
ctuado supenr ac. ' F m nr.a án guardar! Basta 
dobra-Ia sem tirar o ' ' ic -  Frchada teim 21 cm. 
de largura I Fácil de transportar t Equipada com pe
quenas rcidanas. pode ser transportada facilmen
te I Cabe também no porta-malas ae um automóveil

A  venda na 

CASA DE M OVEIS  

M ORETTO
------ ------------- — i

Preferida pelos 'que i>abem
e SCO lhe r

Ru» 15 dc novembro 798. Fone 106

&

alegrat* na mu«ka de uma terra «beafoade do sol
•legrate na beleza de um povo que ema as roises 

vivas
•legrate aa tiqueza cálída dos vinhedos banhados dc

sói
• legrate com • boa musica comprando seus discos 

de maiór sucessos na Agencia Centenário de Aa
tonio Augusto Corrêa

A Discoteca Caçula da Cidade
Rua 15 de Novembro 682 — Fone 15

Srs. lavrad ores
Necessitando de Elementos bimples para sua lavoura tais como:

Sulfato de amôaio 

Cloreto de Potássio 

Superfosfato 

Escorias de tomas 

Procure o agente nesta cidade Sr.

JA R Y C EZ A R Q Tl
Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

JJgente de Seguras
da Sul yhverica

cidentes Trsbalho 
Pessôas 
Veículos 
Ineendio

» > >
» » >
> » »

-----------  H É L I O  P A C C Ü L À  -----------
Rua I3 de Maio 429 —■ Fone 178 — Lençóis Pauista

Impressos em Çera!
tipografia €CÕ

Indicador Proíissionai
Médicos

Dr. João Paccola Primo

Medico — Operador — Parteiro 
Do Departamento da criança

Carteira do Conselho Regional dc Medicina n.o 7021 
Lençóis Paulistn — Caixa P«stal. 38 —

Dr. Antonio Tedesco

-  M É D I C O  -

CLINICA GERAL — OPERAÇÕES — PARTOS 
Rua Floriano Peixoto, 245 — Lençóis Paulista — Fone 61

Ür. Luiz Gonzaga Hinto Moreira
CRF.M ESP 7.976

Clinica de Crianças e Adultos
_  PARTOS —

RUA AN ITA GARIBALDI, 35 - Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo Lelis Luminatti
■■■""— ---------

CIRURGIÃO D EN TISTA
Atende-st com hora marcada

—' 3.a» 5,a. e Sábados durante o dia
Consultas _ 2.a, 4.a e 5 .a à noite

Rua Inácio Anselmo 212 (Residência) 
Fone 63 — LençóH sulista

Dr. Lidio Luiz Bosi

— CIRURGIÃO DENTISTA -  
RAIO X

Atende-se com hora marcada
CONSULTÓRIO: Rua Cel. jonquim 
RESIDÊNCIA: Fone 82 ------

Gabriel, n.o 29S 
Lanfóis Paulista



SOCIAIS Dirctòr

Alexandrs Chitte □ E C D Redator— Chefe

Herraiaio Jacon

razem anos A bo X X IX Lençóis Pta, 15 de Maio de 1966 N.o 1455

HOJE

sr. Aacle Capoani

Dia 16 — sr. Rúbeas Mareo-
Jino, sr. Atílio Brega, sra. Augus
ta Antoaia bf. Ribeiro, esposa do 
sr. Zeíerino Ribeiro, residente em 
A. Guedes, sra. Geisa Paccola 
Pettenazzi, esposa do sr. Wilson 
Petienazzi; Vera Lucia M. Ma
chado, Carmem Lucia M. Ma
chado

Oía 17 — Maria Aparecida
Frezza, Aparecida Maria Simioni

Dia 18 jovem Edilio Jacen
sra. Hilda C. Piovesaai, esposa 
do sr. Antonio Piovesani

Dia 19 —. dr. Armaado Bi-
ral, residente cm São Paulo; sr. 
Fernando Antonio de Barros, jo 
vens Hermes e Assis de Oliveira, 
sra. Elvira Ribeiro Serralvo, espo
sa do sr. josé Serralvo; Neusa 
Paschoarelli

Dia 20 — dr. João B. de
Moura Camargo, residente e P. 
Prudente; sta. Luiza Caceiolari, 
sra Neuza Deníz Paccola, esposa 
do sr. Alberto Paccola

Dia 21 —> sr. Renato Ciccone.
sta. Maria Angelina Paccola, re
sidente cm Lins; jovem Edo Ma
rio de Santis. sra. Amalia S Orsi, 
esposa do sr. Zeno Grsi; Maria

Coneglian, esposa do sr. Américo 
Coneglian Juaior, menino Antonio 
Carlos, filho do sr. Elias Miran
da e dona Antonia C. Miraada, 
Marta Maria Coneglian, Maria 
Aparecida Dina Barbosa, filha do 
sr. João He va Barbosa e dona 
Floraci da Conceição Dina Barbo
sa.

Dep. Linó 
José Sagfietti

O Dep. Lino José Saglietti 
acaba de s/ nomeado membro da 
Conselho Administrativo da Cai
xa Economica do Estado.

Segundo o Diário da Assem
bléia do 6/5, 75 deputados »e 
apresentaram para votação sendo 
que 71 favoráveis à nomeação do 
dep: Lino Saglietti, 3 contra c 1 
em branco.

Diante da votação maciça obti
da por S. Excia, diversos ercruti- 
nadores; Murillo Sousa Reis, Fe- 
licio Castcllano, Fernando Mau- 
ru, Arruda Castanho, Muzeti Elias 
Antonioe Israel Dias Novais, le
vantaram calorosos elogios aos do 
tes da personalidade do dep, Li
no Saglietti.

Aliás, • Diário de São Paulo 
do dia 6/5, em sua coluna: Já co
nhece ?” Fez amplo relato com 
referencia ao ilustre filho de São 
Manoel, que tanto vem honrando

o interior paulista, na Camara
de São Paulo;

Ao dep. Lino Saglietti, as feli

citações desta 
lençoense.

folha c de povo

Banco M ercan til: 
Inauguração será dia 30

Pudemos assegurar aos nossos prezados leitores que a data oficial 
devidamente marcada pelo Banco Mercantil de São Paulo S.A., para 
inaugurar sua agência nesta cidade, está designada para o próximo 
dia 30, 2a. feira, pessivelmente no período matutino.

Em palestra que mantivemos com e sr. Lino Athanázio Ambiel, 
este informou i  nossa reportagem, que na ocasião do ato inaugural 
altos diretores executivos dc Banco Mercantil estarão presentes.

Por nosso intermedie, o sr. Ambiel, novo gerente, convida o po
vo lençoense para assistir a inauguração da nova agencia bancária, 
naquela data.

M IS5^ DE  2.0 
A N IVERSÁRIO

A familia deSebastião Martins 
(guarda) participa que no dia 19 
do corrente, as 7 horas (manhã) 
na Igreja Matriz, mandará cele
brar Missa de2.oaniversário. pe
la alma do extinto.

Penhorada, agradece

PREFEITUBfl muniClPflL DE 
LEnÇOIS PRULlSrO 

COMUNICADO 
A Delegacia Seccional do 

CO RCESP, instalada em Baus 
ru, á Avenida Rodrigues Alve- 
n.o 5 82, comunica a todos os 
ReprèsentsnteS Comerciais Auto- 
nomos que ainda não fizeram o 
R cG lST R O  DE PROFISSÃO 
conforme determina a Lei Fede
ral n.o 4886. de 9/12/65. que o 
prazo para aquele Registro ex
pirará impreteriveimente no dia 
,23 de maio de I966 .

Depois desta data, os represen 
tantes não registrados terão de 
submeter-se às sanções penais 
da referida Lei .
BAURU, 2 dc maio de '96ô- 
assj Hclcio Pupo Ribeiro 
Delegado Seccional 
DS/9 Ba URU

Pôsto Esso **S. Cristóvão f »

Cada vez melho<
A presenta agora o tro ca d o r de óleo acionado

por a r  com prim ido

/lâo ufiliza elevadores hidráulicos ou valetas para lubrificação

E Instantâneo
Rua 15 de Novembro 782, Fone 23 — Lençóis Paulisataisata I


