
I. EDUCAÇÃO: Prujeto
já toí apre tado

Na úUima semana, o deputado 
Sólon Borges dos Reis, apresen
tou perante à Assembléia Legis
lativa o projeto lei que visa criar 
em nossa cidade, o Instituto de 
Educação. O ECO transcreve na 
íntegra,a apresentação do projeto, 
que é o seguinte: "Projeto de
lei n.o : . . 1Q66 transforma em 
Instituto de Educação o Colégio 
Estadual e Escola Normal "Vir- 
gilio Capoani”, A Assembléia 
Legislativa do Estado de São 
Pauto decreta:

Artigo 1.0 — Fica transforma
do em Instituto de Educação o 
CEEN "Virgilio Capoani’ de 
Lençóis Paulista.

Artigo 2.0 — Ficarão subor- 
nidadús ao Instituto ora criado, 
os cursos ginasial, clássico e 
científico do C EEN  "Virgilio 
Capoani” de Lençóis Paulista, 
unificados sob uma mesma dire
ção.

Artigo 3.0 — O poder execu
tivo tomará a iniciativa de insta
lação dos cursos proprio ao 
Instituto de Educação de que 
trata esta lei, desde que haja pré
via consignação orçamentária e 
autorização do Conselho Esta
dual de Educação para êsse fim.

Artigo 4.0 — Esta lei entrará 
em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições 
em contrário. ^

Sala das sessões, 27/Q/196Ó

(a) Solon Borges dos Reis

Dia 15 de Outubro 

—  Festa da Cerveja —

Plantão de hoje: — Farmasilia das 8 ás 20 hs.
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D estacada Nota Social fesia  da Cerveja
As Bodas dc Ouro do sr. Bruno Brega e exma. esposa, comemo

radas no dia 2 do corrente, constituiram destacada nota social.
Após a Missa em Ação de Graças celebrada por Don Henrique 

G. Trindade. Arcebispo Diocesano, o distinto casal reuniu em sua 
residência, alem dc seus familiares, numeroso núcleo de amigos 
daqui e de fora. Dep. Estaduais: Lino Saglietti. dr. Renato Cordeiro 
c Israel Dias Novaes; Federal, Geraldo de Barros e cutras figuras, 
cujo' nomes nos fugiram ao registro.

Pelas suas Bodas de Ouro, o casal Bruno Brega, recebeu ricos 
presentes, figurando entre cies. um original pergaminho de felicita
ções, vindo de Roma, por intermédio das Irmãs do Hospital N. S. 
du Piedade, o qual diz:

"Beatissimo Padre”

Bruno Brega e Luiza Budini

Por ocasião do 50 aniversário dc matrimônio humildemente im
ploram a Benção Apostólica, propiciada dc celeste bênçãos

1916 Outubro 1966 

F, Venial

Concurso Rainha

Á apuração que se 
seguiu do Concurso 
da Rainha da Festa da 
Cerveja, apresentou o 
seguinte resultado:

Doroteia Longo 9714 

Aríete Avelino 5408  

Valderes Silfone 4352

« F e s t a  da  C e r v e j  a espetacular promoção do

Rotay para dia 15



Agradecimento
O Lar da Criança D. Angelina Zillo agradece a todos que cola

boraram para o bom exito da realização do festival do dia 22 de se
tembro p. p. bem como ot que a ele compareceram.

Deus lhes pague.
Madre M&ria Marta Mello

Jorge Aparecido Moreira de Souza com dona Heloísa Blagitz 
ele com a profissão de pedreiro, estado civil viuvo, com 2l anos de 
idade, nascido em Macatuba. Estado de São Paulo, aos 12 de maio 
de 1945, filho de Pedro Moreira de Souza e de Virginia Dias Bar
bosa, domiciliado e residente neste distrito; Ela com a profissão de 
prendas domesticas, estado civil sclteira com 27 auos de idaò»;, uai- 
cida em Piratininga Estado de São Paulo, aos 15 de novembro de 
1938, filda de Antonio Blagitz e de Italía Borsatto, domiciliada e re
sidente neste distrito,

Ap eiila am os documentos 1 7 d e 5.

O e c i a  r a ç ã o
Para todos os efeitos declaro que perdi o meu certificado de re

servista de 3.a Categoria (incapaz) n.o 54.008-A expedido pela 
M.a CR de Sorocaba.

(a) Manoel Ricarte de Moraes

ai tais de J r̂ociarrias
Wilson de Moraes Roía Oficial do registro Civil das pessoas 

Naturais deste distrito mtinicipio e comarca de Lençóis Paulista Es
tado de São Paulo, etc.

FAZ SABER que pretendem se casar:
iAparecido Pela com dona; Laercia Varejano ele com a a profis

são de iaVrador. estado civil solteiro, com 21 anos de idade, nas
cido em Sta. Barbara do Rio Pardo, Estado de b. Paulo, aos 12 
de abril de 1945. filho de José Pela, falecido e de Luiza de Andra
de Pela, domiciliado e residente neste distrito; Ela com a profissão 
de prendas domesticas, estado civil solteira com 21 anos de idade, 
nascida em filfredo Guedes, Estado de São F’au!o, aos 5 de dezem
bro de 1944, filha de Jorge Varejano e de Cornelia de Azevedo, do
miciliada c residente neste distrito.

Apresentaram os documentos 1 2 e 4.

Oz 1 1-iiavazi co.ic dona Elza l.> ■ ele coma profissão de 
mecanK ., e tadj civil solteiro com 29 noo de idade, nascido em Len 
çoi» Pauli td Estado de oão Paulo ao  ̂ i5 de ago»to de 1937, fi
lho de -iilvio Malavazi e de Carmela Bertelli, domiciliado e residcB 
te neste distrito; Ela com a profissão de prendas domesticas, estada 
civil .«olteira.com 23 anos de idade, na‘-cida em Arciopolis Estado 
de São Paulo, ao» 10 de janeiro de 1943, filha de Roque Antonic 
Moreli e de vJhristina Ostanico, domiciliada e residente neste distri
to.

Apresentaram os documentos 1 2 e4.

Germano Zimerman com dona Francisca Rodrigues da Paz ele 
com a profissão de mecânico, estado civil solteiro, com 28 anos 
nascido em Lençóis Paulista, Estado de São Paulo; aos 26 de Julho 
de /938. filho de Leocadio Zimerman c de Maria Larini, domiciliado 
c residente neste distrito; Ela com a profissão de prendas do
mesticas, estado civil solteira, c >m Z7 anos de idade, nascida em 
Vitoriana. Estado de São Paulo, aos 30 de setembro de 1938, fi- 
lha de Jose Rodrigues da Paz e de Liberalina de Campos domicilia
da e residente neste distrito.

Apresentaram os documentes 1 2 e 4:

Copia do Edital de Proclamas recebide do cartorio de Duartioa. 
Estado de Sãe Paulo.

Sebastião Franchlm, Oficiai do Registro civil das Pessoas Natu
rais deste distrito Município e comarca de Duartina Estado de São

Vòcêjá notou.

são just amente 
as que leem

0 ESTADO DE S.
Garanta você também seu exemplar d’ 0  ESTADO DE S. PAULO 

íazendo uma assinatui’a com nosso agente nesta cidade:
. : í.-U:'sTA  MARIA AiELLO  
AV. ssOVE DE JU LH ü, o l4

F>AUl.díA

Paulo, etc.

FaZ saber que pretendem 
casar:

se

Bernardo oretto cem dona
Sylvia Sidnei Favero êle com a 
profis.^ão de bancario com 33 a- 
nos de idade, nascido em Maca
tuba Estad de ião Paulo, aos 
21 de abril, de 1 33 fíLio de Pau 
lo Moretto e dc Maih ide ^ava 
ni, dumicuiado e residente em 
Lençóis Paulista; Eid com a pro
fissão de prenda.-, domésticas, cs 
tado civil solteira, com 28 anos 
de idade nascida em Pedcrncira.s, 
Estado de Sã auio, aos 2 de 
Junho dc 1938. f-lha de .Antonio 
Favero, e de / ugu>ta Maccioca 
domiciliada e residente nesta ci
dade dc Duartina

apresentaram os documentos 
1 2 c 4,

Copia do Edital recebido do 
Cartorio do Registro Civil de 
Duartina. Estado dc São Paulo.

Duartina. 15 de setembro de 1966

O Oficial do Registro civil

(a) Sebastião Franchim

Lençóis Paulista, 20 de setem
bro de 19D6,

Wilson de Moraes Rosa 

Oficial



B A N C O  D O  B R A S IL  S .A .

664 Agencias no País

Depositos a prazo íixo
com correção Manetaria

Juros e correção monetaria isentos do imposto 

de renda nos depositos efetuados até

3M 2-66

Em passeio ou a negocio 
utilize nossos cheques de

viagem

D e p o s i t o  a p r a z o  

com Correção Monetária

Elétro
Técnica
Lençóis
M iguel Costa &  Cia.

A maior erganíza^dçãe do genero

O Banco do Estado de São Paulo, S. A. tem o prazer de 

comunicar a seus amigos, clientes e ao publico em geral, que já 

está autorizado pelo Banco Central da Republica do Brasil a rece

ber, em sua Matriz e Agencias, Depositos a prazo com Corre

ção Monetaria, de pessoas fisicasc de empresas de seguro e capi

^ /tfllização

Prefeitura Municipal

EDITAL

À Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, notifica os senho
res proprietários Rurais estar eaa 
cobrança o Imposto Territorial 
Rural, referente ao cxercicio de 
1966. e convoca ao pagamen
to. no prazo de 60 dias, a partir 
de 20 de .setembro de l9Óô, mu
nidos, os contribuinte de aviso de 
deb to e do Recibo de entrega, na 
agencia do Banco do Estado de 
São Paulo S./i., sito a rua 15 
de Novembro, n.o 525, nesta ci
dade.

Aqueles que por ventura não 
receberam o Aviso de Debito por 
ausência de preenchimento do 
endereço postal, na Declaração 
de Propriedade, deverão procura- 
lo nesta prefeitura.

Lençóis Paulista, 27 de setembro 
de 1966

Archangelo Brcga 
Vicc-Prefeito Municipal em 

Exercício
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Dia do' 
Professsor

No proximo sabado, dia 15. 
será cjCiCinorado o dia do pro
fesso importância da data.
queren'0 '  externar ao.s r estrci, 
de um modo geral, nofío* cum- 
primen o;, pelo fato sumamente 
honroso, em desempenhar tão no
bre missão que é a arte de ensi
nar. de educar.

Salve, pois, 15 dt outubro, o 
dia do Professor.

Salão
Paroquial

Continuam os trabalhos da 
edificação da Sede Social da 
Paróquia, Dentro em breve, Len- 
çuis Paulista poderá se orgulhar 
por contar ccm tâo importante 
empreendimento social e religio
so. fato que não se repete em 
outros centros vizinhos de rele
vada importância nô seio do Es
tado.

Para que as obras não sofram 
solução de continuidade, ha ne
cessidade que haja sempre, a co
laboração direta do povo. o úni
co a ganhar com a conclusão 
da importante obra que âos pou- 
cõs é erguida uit nossa terra;

Dia da Paz
Terça f : ultin;3 as entidades 

religicsas 1 Cí is. s( b a orienta
ção do kv V ■> ■ I e. Jüão C. C.oim- 
bra. s. giiii r' r*et rnTuação do 
Papa Paulo VI, observaram a- 
quela iratt, corro o i ia da Paz 
universal

Agua
engana

Moradores do bairro alto, es
tiveram em nossa redação, pa. 
ra reclamarem providencias jun
to as partes competentes, ale
gando falta dagua naquele Io- 
cal. Segundo os reclamantes, di
ariamente falta agua nobairioal- 
t . , ja que o precioso hquído é 
Cortado sem aviso e no mais di
ferente horário, fato esse que en 
gana sempre; as donas de casa.



Dr. João Paccola Primo

Médico — Operador — Parteiro 

Do Departamento da criança

Carteira do Conselho Regional de Medicina n.0^^021 

Leaçóii Paulista — Caixa Postal, 38

Dr. Antonio Teoesco

— M É D I C O  -

CLINICA GERAL — OPERAÇÕES -  PARTOS 

Rua Floriano Peixoto, 243 — Lençóis Paulista — Fone 61

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreiia

CRlvMESP 7.976

Clinica de Crianças e . Adultos

— PARTOS —

RUA ANITA GARIBALDI, 35 — Lençóis Paulista

Dentistas

I3r. Reinaldo Lelis Luminatti
CIRURGIÃO DENTISTA

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

Consultas 2.a, 4.a e 6-® ® noite
Rua Inácio Anselmo 212 (Residência)

Fone 63 — Lençóis Paulista

Dr. Lidio Luiz Bosi

— CIRURGIÃO DENTISTA -  

RAIO X

At«ncie-se com hora marcada

CONSULTÓRIO: Ru» Cel. Joaquim Gabriel, n.o 298
RESIDÊNCIA Fone 82 — — Lençóis Paulista

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

Sulfato dt amônio 
Cloreto de Potássio 
Superfosfato 
Escorias de comas

Procure o agente nesta cidade Sr.

lARY CEZAROTI

Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

I â iri |■|7̂ BT

y

E ou nao e «brãSã»

D E

Já eeta funcionando na ampla e mo
derna loja

A R u a  15 de N ovem bro, n .o  564



Assine o

Diário de São Paulo
e gan h e tu d o  p a ra  ren o v ar 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;

1*0 prêmio:— 1 geladeira 9 pés “Hot-Point”
1 máquina de lavar roupa “TOROA”

N 1 televisor 23 “STRAUSS”
1 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) Itmáquina de lavar roupa
3 .0 -  prêmio) o enxoval de cama, mesa e banho com 67 peças
4.0- prêmio) 1 televisão de 23”
5 o prêmio) 1 máquina de costura

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

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

A G O RA  SIM
Proprietários de Geladeiras

A Eletro Modelo comunica que agora 

também esla atendendo a consertos de

Geladeiras

Av, 25 de Janeiro 258 Lençóis Pta, — Fone 165

Farmácia Coração de Jesus

D E

DECIO CELSO C a MPANARI LTDA;

Rua 15 de Novembro 675 — Fone 10 — Lençóis Paulista

Dia c noite a serviço de sua saude

Deixem que digam, que pensem, que falem 

É a Cooperativa a mais popular 

Lá eu compro todo dia . . .

Boas mercadorias . . . Pra minha família

Seja você também um associado da Cooperativa de Consumo

de Lençóis Paulista usufruindo de *uas reais vantagens

O f icina e Loja "B R A N D I"
A sua disposição para instalações de 

agua a dom.iciiio

Artigos do Ramo

Conheça nossos preços p/ verificar as vantagens que lhe
oferece

Rua Ignaclo Anselmo, 223 Fone 40

•COM

^ADUBANDO DÀ

Representante autorizado neste 
municipio

$r. A ld o  Trecenti
Rua 7 de Setembro, 464 — Fone 54

Leaçoís Paulista



F A B R IC A  Dt M O V E IS  M O R E T T O
J O S €  JítOJi€'C'CO

Tudo em madeira que voce precisa para sua casa

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

Grandes vantagens em preços. Estuda-se planos suaves de pagamentos

Av. 9 de Julho, 716 — Fones 113e 21l3 — Caixa Postal 357 — Lençóis Paulista

Você encontrará na

A  l í  ã iât a r ía  
C i c c  on e

de OIOVANNINO
U C C Ü N E  

a sua maquina de costura

“ S i n g e r ^ ^
com vantagens dc paga 

mentos e preços

Peças "'Singer” legitimas, concerto 
garantido

LENÇÓIS PTA.

Ci>nsórcio
Televisor

A d q u ira  o «eu Te evisor p ü gon d o so m e u te  
Lp$. 20 000 m e n sa is

Todos os meses dois sorteios: Geral e
Especial

o  primeiro Consorcio de Televisores desta cidade

Associação de orientação em empreendimentos e participação
de Lençóis Paulista

Nota; os Televisores serão entregues pela E L E T R O  
TELNICA LENÇÓIS a qual dará toda assistência necessária.

Bar do Zico

Para maioes informações na ELETRO TÉCNICA LENÇÓIS 

Rua 15 de Novembro 455 — Fone 88 — Lençóis Paulista

O b ar m ais sortido da

cidade



Solorríco
Adquira agora adubo granulado 

S O  L O R R I C O  

pela tabela à visU

E  p agu e Bom ente depois de u m  à n o  ap ós o
em b arq u e

P a r a  m a io re s  in form es

AGENTE AUTORIZADO

Sr. Valerio Antonio Casagrande

Nesta Cidade

Banco Industria e 

Com ercio de Santa  

C atarina S. A.

- INC O -
MATRIZ ITAJAI (SC) FUNDRÜO EM Í935

CAPITAL DE RESERVA S CR$. 10,554,544.284

105 departamentos instalados no Estado de São Paulo, Santa 

Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, e Distrito Federal

Agencia em Lençóis Paulista 
Rua 15 Novembro 843 

prédio proprio

^Financiamento integral para aquisição de fertilizantes e corre
tivos do solo, a prazo alem da eolheita e isento de despes.?s bancarias

Como Agente Financeiro do FUN FER- 
TIL (Fundo de Estímulo Financeiro ao 
Uso de Fertilizantes e Suplementos Mine
rais), o BANCO DO ESTADO DE SAO 
PAULO, Si A., está concedendo financia
mento ao agricultor para a aquisição de 
fertilizantes e corretivos do solo, em con
dições excepcionalmcntc vantajosas, como 
segue:

■ ) não há derpesas bancarias de juros e 
comissões:

b) o adubo e o corretivo serão 100% 
financiados;

c) no financiamento do corretivo será 
incluído o frete;

d) as faturas obedecerão ao preço a vista;

e) o prazo 'para pagamento será o da 
colheita, mais 45 dias.

A garantia J c  preço a vista obtém-se pe
lo confronto com a tabela de preços a vis
ta do ÜNEP, que será obrigatoriamente 
apresentada pela firma vendedora dos fer
tilizantes e Cl iretivos.

As Cooperativas de Produtores Rurais 
também poderão recorrer a êsses tipos de 
financiamento e gozar de idênticas regalias.

Para melhores esclarecimentos, os lavra 
dores, cooperativas e firmas vendedoras 
de fertilizantes e corretivos devem dirigir-se 
à Carteira Agrícola, em São Paulo, cu às 
Agencias do BANCO DO ESTADO DE 
SAO PAULO S. fí.’'

gradeei mento
A unidade sanitaria de Lençóis 

1’aulista. agradece a todos aque* 

Ics que contribuiram e coopera

ram com a vacinação -S-ABIN», 
no período de 12 a 17 - de setem

bro p. passado.

Dr. Antonio Tedesco 
(Médico Sanitarista)

Juizo de Direito da 
comarca de Lençóis 
Paulista

Cartório do 2;0 Oficio 

EDITAL DE PRAÇA

O Dr. Arnaldo Hechet, Juiz 
de Direito daOo.narca de Len 
çois Paulista, Estado de São Pau
lo, na forma da Lei. etc-

FAZ SABER - 
o presente edital virem ou 
le conhecimeato t verem, que

todos quantos 
ou de- 

no

dia 7 de novembro p. f . às l 3  30 
h j r a s ,  à porta do edifício do 
foruin. desta comarca; situado 
a rua 7 dc setembro n o 247 
o Oficial de Justiça que estiver 
servindo como porteiro dos audi
tórios levará a pub ico pregão 
de venda e anematação, a quem 
mais der e maior lanço oferecer 
acima da avaliação de Cr$, 
7,000.000 (sete milhões de cru
zeiros) o seguinte bem penhora- 
do ao executado Antonio Guílhcn 
na primeira Açã o Executiva 
Cambial que osexequentes Quim- 
brasil - Química Brasileira S. A. 
move contra o mesmo, perante 
estejuizo e Cartorío do 2,o Ofi

cio. a saber: UMA PROPRl E DA oit, 
AGRK^OLA, com 27. 40 ha. d  ̂
terras, situada na faZenda Bo* 
queirão ou Rio Clar‘> deste mu" 
nicipio e comarca contendo algu'
mas benfeitorias, havida pelas 
transcrições n.o 7o8 e 1.399 do 
Registro de Imóveis local, dividin- 
d") de um lado com Manuel Ru-
mualdo por outro com Virgílio 
Filismino e também com a cabe
ceira, e nos fun4üs com a agua 
do Cravinho. E. para que chegue 
ao conhecimento de todos e nin
guém possa alegar ignorância, é 
expedido o presente edital que 
vai afixado e publicado na forma 
da Lei. Dado e passado nesta ci-

HOJE: em prosseguiment» ao 

Campeonato Varzeano 

Farturinha x Fartura 

Marimbondo X Chevrolet

dade c comarca dc Lençóis Pau
lista, Estado de São Paulo, aos 
cinco dias do mes de outubro 
de 1966. Eu, Ernesto Cordeiro, 
Escrivão, fiz dat. e subscreví.

O Juiz dc Direito 
Arnado Hecht



u a s a L 9 9

A m a i s  m o d e r n d a  c i d a d e

R
0  aperitivo que satisfaz o mais exigeqte paladar

Farmácia São José
A Farmacia São Jose atendera noite e a  domicilio

Colossal estoque de mercadorias do Ramo

Farmacia São José a drogaria de Lençola Pta _

Escritório Zécnico Contábil
‘ X E Z A R O T T F ^

Rua C, Joaquim A. Martius n.° ! < ' ]  -  Kime 1 Ití - Lençóis Pauir-Ta
Contablidadc em geral, escritas, aberturas, encerramentos 

contratos distratos e tudo concernente ao ramo.
Supervisão e Direção do Oropriftário 

JARY CEZAROTTl

Mincto Pereira & Cia,
AV. 25 DP, JANFIR' 258 -  FONE 165
Especialistas em reenrolamento de Motores, Transformadores

e Geradores
A\tenção Proprietários de Veículos

Temos a sua disposição um especialista em reenrolamento 
de Geradores c Motores de partida serviços eletricos de seu

veiculo

Instalações em Alta e Baixa Tensão

Antes de qualquer negocio consulte nossos preços, sem com
promisso

_f)ssinem o O ECÚ

Depósito de Vinho
D A

ADEGA GAÚCHA
VINHOS: BRANCO, ROSaDO. TINTO. SE :0 .  SUAVE E DOCE, 

DIRETAMENTE DO RIO GRANDE DO SUL 
VILA VERGILIO CAPüANl • Lençóis Paulista - Fone 96

j^gente de Seguros
da Sut jfimerica

— Acidentes Trabalho
> > > Pessoas 

> » Veiculo
> » > Incêndios 

H É L I O  P A C C O L %
Ru* 13 de Maio 429 Fone 178 — Lençóis Pauista
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AlfXAndre Chitto □ Redator —Chefe

Heimiaio Jacott

Pazem Anos 
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Sra; Faay Coneglían. ^ O C ÍO ^  d 6  p T O t í J

Dia 10 — Cláudio Paschoarel' 
li. menino Simont, filho do *r: 
Ignacio Spinelli e dona Shirlay 
Ramires Spinelli, residente em 
São Paulo;

Dia 11 — Joaquim Carlos, fi
lho do sr. Mario O. Lima e do
na Madalena R. Lima; sr. Wal- 
ter Diomedes, menino Pérsio, fi
lho do sr, Jose Augusto de Ma
tos e dona TereZinha Bosi de 
Mattos; jovem Ĵ osc Okelsi Boc- 
cardo.

Dia 12 — sr. Felicio Ciccone, 
Maria Loudes Ranzani, sr. Vir" 
gilio Diomedes,

Dia 13 — sr. Aatenlo Carva- 
zan, Wladcmir Octavio Bosi.

Dia 15 — dr. Waldomiro Pac- 
cola, sr. Francisco Serralvo, re
sidente em Bauru; si, João Au
gusto Bocardo.

No dia 11 do corrente, o sr. 
Orlando Coneglian e sua Exma 
esposa dona Olanda Casali Co
neglian. festejarão o seu 25,o a- 
niversario de casamento.

As 19,30 horas, na igreja Ma
triz será celebrada missa em 
Ação de Graças pelo destinto 
casal.

Nascimento

No dia /4 de setembro p. p. 
o sr. Joaquim P. Campos e sua 
Exma esposa dona Daicy Pas" 
chearellí Campos tiveram seu 
lar em festa com o advento do 
seu primogênito, que na Pia Ba
tismal recebeu o nome de Joa
quim Paulo Campos Junior,

Dr. Antonio Tedesco

No dia 14 do fluente, 
transcorre a efemeride na- 
talicia do Dr. .Antonio T e 
desco, chefe do P. A. M. S. 
e Diretor Clinico do Hospi
tal N. S, da Piedade,

Ao ilustre e conceituado 
medico lençocnse augura- 
mos-lnc as nossas sinceras 
e antecipadas felicitações 
por mais uma gloriosa eta
pa vencida na sua promis
sora existência.

Tudo pelo ínst. Educação

J T a L

V o cê  pode trocãr o oleo do seu veiculo a cada

6.000 Kilometros rodados

Jyfude hoje rrjesn̂ o para o melhor
Mude para o novíssimo Esso Extra Motor Oil

Posto Esso São Cristovão R u a  15 de N ovem bro, 728


