Orçamenfo-67
será de
6 2 0 milhões

Atingirá as cifras de 620 mi
lhões de cruzeiros, o orçamento
municipal de Lençóis Paulista,
previsto para o ano de 1.967
Como se sabe, o orçamento de
1.96o, chegou à casa de 34(J mi
lhões de cruzeiros, o que, fàcilmeate se nota que o do próximo
ano será qua-'-' que duplicado.
A Cãmoia ,.iuaicipai. que pos
sivelmente se reunirá amanbá, es
tará estudando o orçamento de
1.967, elaborado que foi pelo
executivo ienç en.-ic.

Plantão de hoje:—

das 8 ás 20 hs.
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Lençóis Pta.
Derotéia Longo
R a in h a d a F e s ta
d a C e rv e ja
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DR
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Resultaâo Final
Rainha: Doroteia Longo,
candidata do Colégio EstaQual, com 21.058 votos.
1.a Princesa; Aríete Avelino,
candidata do C, dos Operá
rios, com 12,899 vetos.
2,a Princesa: Valderês Sílfoní, candidata do C. E.
Marimbondo, c/ 7,139 votos

r'

édulas
Recolhidas
o Govêrno Federal, atra
vés do Banco Central, está
procedendo o recalhimento
das cédulas de 20,50.100 e
500 cruzeiros, não se incomendando novas remessas
aos fornecedores do exte
rior.
Procedendo assim, o Govèrno estará formando es
toque apenas do cruzeiro
novo.
As notas de 500 cruzei
ros. já estão sendo tecolhi
das, afim de serem incine
radas.

Aríete Avelino
la. PRinCESR Dfi

PESTfl

DR CEKUclR

Valderês Silfoni
2 a P R IN C E S A DA P E S T A D A C E R V E J A

J

uízo

de 2)ireifo da Comarca de
Sénçóis Paulista
CAftTôRlO
EDITAL

DO
DE

2,0 OFICIO
PRAÇA

O Dr. Arnaldo Hecht, Juiz de Direito da Comarca de Lençóis
Paulista, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dêle
conhecimento liverem, que no dia 17 de Outubro p. f. às 13,00 ho
ras, à porta do Edifício do Forum desta Comarca, situado à rua 7
de setembro, n.o 247, o Oficial de justiça que estiver servindo como
porteiro dos auditórios, levará a público pregáo de venda e anematação. a quem mais der e maior lanço oferecer, acima da avalia,
ção de Cr$ 7.000.000 (sete milhões de cruzeiros), o seguinte bem
penhorado ao exucatados Antonio Guilheme Cezar Pereira de Lima.
na Ação Executiva Cambial q/ os exequentes Edilio Carani Filho e Ou
tros, move contra os mesmos, perante êstes Juizo e Cartório do
2.0 Ofício, a s a b e r .- UfllP PROPBIEDRDE n6KirOLfl, com 27 40ha.
de terras; situàda na Fazenda Boqueirão ou kio Claro, dêste muni
cípio e Comarca contendo algumas benfeitorias, havida pelas trans
crições n.o 708 e 1.399 do Registro de Imóveis local, dividindo de
um lado com Manuel Rumualdo por outro com Virgílio Filisfhino
e també 11 com a cabeceira, e nos fundos com Agua do Cravinho.
E, para que cheg^je ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, é expedido o presente edital que vai afixado e
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca
de Lençóis Paulista, aos 23 dias do mês de setembro de 1.966. Eu.
Ernesto Cordeiro, Escrivão, fiz dat. e subscreví.
O juiz de Direito — Dr, Arnaldo Hecht

Cia. Paulista de porça e S u z
Q U B

Juizo de Direito da
comarca de Lençóis
Paulista

I M A D A S

Solicitamos aos Srs- Fazendeiros e Sitiantes a fineza de avisarem com ante
cedência o nosso escritório maiá proaimo, quando tiverem que efetuar queimadas
em mataS;
pastos,
ou derrubada
de arvores
que possam
atingir
as nossas linhas de energia eletrica.
Com esse aviío aotecipado os nossos funcionários poderão tomar em tempo,
as precauções necessárias nesse sentido de impedir que o fogo eu a queda das ar
vores possam afetar as referidas liahas, evitando dessa forma interrupções geralmante demoradas no nosso fonecimento de enetgia eletrica o que acarretam prejuizos e aborrecimentos aos consumidores em geral;

Cartório do 2ço Oficio
EDITAL DE

PRAÇA

guém possa alegar ignorância, é
expedido o presente ediíal que
vai afixado e publicado na forma
da Lei. Dado e passado nesta ci
dade c comarca de Lençóis Pau
lista, Estado de São Paulo, aos
cinco dia^ do mes de outubro
de 1966, Eu, ErnCsto Cordeiro.
Escrivão, fiz dat. e subscreví.

O Dr. Arnaldo Hechet, Juiz
de Direito da Comarca de Len
çóis Paulista, Estado'de São Pau
lo, na forma da Lei. etc
FA Z SABER a todos quantos
o presente edital virem ou de
le conhecimento tiverem, que no
dia 7 de novembro p f . às l3,30
horas, à porta do edificio do
forum. desta comarca; situado
a rua 7 de setembro, n.o 247
o Oficial de Justiça que estiver
servindo como porteiro dos audi
torias levará a publico pregão
de venda e anematação, a quem
mais der e maior lanço oferecer
acima da avaliação de >-r$,
7,000,000 (sete milhões de cru
zeiros). o seguinte bem penhora
do ao executado/-intonio Guflhen
na primeira Açã o Executiva
Cambiai que os exequentes Quimbra.sil - Quimica Brasileira S. À.
move contra o mesmo, perante
estejuizo e Cartorio do 2.o Ofi
cio. a saber; UMA PROPRIEDAD
AGRíCOkA, com 27, 40 ha. dterras. situada na faZenda Boqueirão ou Rio Claro, deste rauaicipio e comarca contendo alguc
mas beafeitorias, havida pelas
transcrições n.o 7o8 e 1.399 do
Registro de Imóveis local, dividin
do de um lado com Manuel Rumualdo por outro com Virgílio
Filismino e tambtm com acabfccíra. e nos fundos com a agua
do Cravinho. E. para qué chegue
ao conhecimento de todos e nin

B A N C O D O BRASIL S .A .
664 A gencias no País
Depositos a prazo fixo
com correção Monetaria
juros e correção monetaria isentos do imposto
de renda nos depositos efetuados até
3M2-66

Em passeio ou a negocio
utilize nossos cheques de
viagem

Apelo

O Juiz de Direito
Arnado Hecht

'(senta! de
procíurrias
Wilson de Moraes Rosa Ofi
cial do Registro civil das pessoas
Naturais de.'tc distrito Município
e comarca de Lençóis Paulista
Estado de São Paulo, etc.
FAZ bABER que pretendem
se casar;
Felicio Purgano com dona
Fjoripes da Silva Brito, eie cem
a profissão de operário, estado
civil solteiro, cora 35 ano» dc ida
de, nascido neste distrito. Eitado d« São Paulo, aos 7 decutubro de 1930, filho de Salvador
Purgano e de Rosa Toscaao,
domiciliado e residente neste dis
trito; Ela com a profissão de es
tudante, estado civil solteira, com
18 anos He idade, nascida em
Andradina, Estado dc São Pau
lo, ao» 1,o de Dezembro de 1947
filha de Manoel Rodrigues de
Brito e dc Cordolina da '^ilva
Matos, domiciliada e residente
neste distrito.
Apresentaram os documentos
n.o L 2 c 4.

ao

Fomos os primeiros a estemlpr
ao CAL, um voto de confiança,
quando nosso q lerido e.-qnadrão,
ainda na incerteza, ,-em apoio de
ninguém, resolveu disputar a 3.a
diviüto de profissionais
Em sua primeira apresentação,
dis.semos que o C.AL. havia tomsdo uma atitude digna de elogios,
porque ia disputar um certame di
fícil, sem ter dinheiro para tanto.
Contaiia o alvi neurn, com o apoio
dos atletas em jogarem graciosameote: R também com a coloboração dos abnegsdo.s dirctoie-.
E tudo coripu b“m. 'Jhezsinoi
a ultima partida do campeonato,
numa posição honrosa, lev-n-fo-se
em conta muitos motivos adversos
(falta de diuheiro, ausência de tor
cida, etc.). O CAL já fez bastan
te para receber elogios. Ninguém
pode censara-lo, eis a verdade Se
tivesse recebido maior apoio, po
dería ter feito ms is ainda.
Domingo foi a ult ma partida do
certame; Esperamos, todavia, que
ela não seja a ultima áo CAL,

C .A .L .

Esperamos, ()ue agora que termi
nou o campeonato; o • lorioso fi
que d‘ pé p que os jogadores não
(1'soercem. Picamos c nco anos
sem o CÀ . Não ,;oderemoB deixalo morrer, agora que foi levantado
c m sacrifícios por Aldo Trecenti,
Renato Cicconi, Heronides An Iretto, .losé Háa, Huvo ('arani, Nel
son Pail ace e out'-0 '»
Ê justam‘'nte agora, que pedimos
a estes valorosos homens, sos joga
dores e ao técnico Mi'ton Vocês
reergueram o CAL. Não deixem
Lencois sem o seu time preddeto
yem 0 time que Didi só vive fa
lando e que não o esquece porque
nele jogou. O CAL; precisa ficar
de pé, para a gloria do grande e
já glcriosu futebol leiiçoense!
Não deixem o querido alvi-negro
sucumbir, repetimos, par» o bem
do esporte local.
Façam tudo para maote-lo vivo
e de pé.

Anunciem em «O ECO»

Á DIREÇÃO

Situação industrial

do

V e rb a de 1.000.000 p a r a
o H o s p ita l

municipio de Lençóis Paulista, segundo os

informantes do Registro Industrial (1965)

G R U PO S DE INDUSTRIAS

Ind. de minerais nio metálicos
Ind, metalúrgicas
Ind, da madeira
Ind, do mobiliário
Ind. de papel c papelão (*)
Ind. de couro e pele*
Ind, têxtil (*)
Ind do vestuário, calçado* t art. tecidos
Ind. de produtos alimentáres
■
Ind. de beb’das
Ind. diversas
|

N.o dc es
tabeleci
mentos

Pessoal
ocupado
31.12-65

15
2
2
5
• •
2
*t•
5
18
23
6

53
33
4
19
. . .

78

T O T A I S .............

llrao. Sr;
Tenho o prazer de comunicar a V, 8,
que inclui no Orçamento da UoiãOi para
o pioximo exereicio, na rubrica auxilio«
e eiibvetiçõeí, Conrelho Nacional de Serviç.) Social, 9 lmport-decr$ 1.000 00(1,
verba ordinária, destinada à Santa Ca
sa de Misericórdia desta cidade.
Esclareco ainda que para o recebimen
to da tef.-rida importância á necessário
que a entidade esieja registrada no re
ferido Conselho e apre ente, em tempo
hábil, a documentaç&o exigida.
Como tenho observado que numerosas
entidades Jo Kstado de São Paulo dei
xara de receber subvenções federais, pro
vavelmente por fsita de esclarecimento
a respeito d» documentação rtecesraria,
tomo a liberdade de encaminhar, junto
a esta. instruções petmenorizadas sobre
a maténa solicitando oesoecial obséquio
de dar dívitigação ao assunto, a fira
de que as entidades beneficiadas possam
se habtiitar para o recebimento logo nos
primeiros meses d i ano proximo
Instruções em nosso poder.

Valor da Produção cm
CR$.
199 2 l9
126 692
2 826
69 719
• •
14 750

000
000
000
000

•

000

14
•
12
566
126
237

8
3 779
632
981

1 064

5 815 647 COO

•

1

Do âeputoâo Feâerol, Dr. Euialâo de nímeiâa Pinto, rerrbemos
a seguinte corto:

•

970
392
741
338

000
01 0
000
000

(*) - Incluidai cm industrias diversas para não quebrar sigilo estatísticos,
üarci Poma
Agente de Estatistica

B A T E N D O

C A IX A

Comentaudo & Comentarioi
ANDA ruiazinha a ponte sobre o Rio da Prata. Pau.<
existeoi ali e pregos exposto* para furar pneus também.

podre*

AGORA, a municipalidade tem condução para vistoriar especialmênte estradas e pontes municipais. Uma <Ülhadinha> naquela pon
te não seria nada mal, não acham?
CAES V ADIO S «dando sopav cutra vez aí pelas
Está na hora da carrocinha surgir outra VeZ.

nosSa*

ruas.

C E M IT E R IO local: cada vez menor c já quase sem espaço. Se
ria conveniente pensar no problema já, nao é verdade partes compe
tentes;
REDAÇAO de «O ECO» outra vez recebe reclamações de mo'
radores do bairro proximo a Vila Contente, que alegam não ter sido
tapado ainda, enorme buraco proximo da guarita da E. F. S. ■Regis
tre-se.

B an co In d u s tria e
C o m e rc io de S a n t a
C a t a r i r a S . A.
IN C O

fé;
do

Pensamento dc hoje: «O mais dificil não è cumprir o dever; é
conhece-lü, (Bonald)

co-

SOuOR RlCü
Adquira agora adubo granulado
SO LO R R IC O
Pela tabela a vista

E p a g u e s o m e n te d ep o is de u m
e m b a rq u e

ano

P a r a m a io r e s in fo rm e s
AGENTE AUTORIZADO
SR. VALERIO ANTONIO CA8AGRAMDE

Nesta Cidade

ap ó e

o

Tele vjsao
Colaborem com a Assaciação
Protetora de Aparelhos de T V ,
local, para a obtenção de noves
aparelhos rcpetidoies de imagens

M R T R IZ ITAJAI (SC)
FUNDRUO EM 1935
CAPITAL D E R E S E R 
VAS Cr$. I0.554.5d4.284
105 departamentos instalado.s no Estado de São Pau
lo, Santa Catarina, 1 araná.
Rio de Janeiro, e Distrito
Federal

Craque acidentado
passa bern
o atleta Oswaldo Quintiihano,
do Borebi E, C. que fraturou a
bacia num jogo disputado contra
o Marimbondo, pelo Varzeano,
está pas.sando bem. segundo
Ü bCO procurou saber junto
aos familiares do craaue.

Agencia cm Lençóis Pta;
Rua 15 Novembro 843
prédio proprio

QUEM leu editais da Prefeitura municipal publicado em O ECO
deve ter percebido o privilegio que vão ter os irs, vereadores com
relação a aquisição de telefones automáticos.
SO R T E , não? A lei foi por eles aprovada. Porem, sem má
é claro. Talvez não tenham pensad* bem no caso. Nada mais
que isso!

Atenciosamonte
EwaJdo de Almeida Pinto
Deputado Federal - MDB

I. A. P. 1.
RBEnrifl Efn b r u r u E

D

e st a d o de são pr u lo

I

T

R

L

Isenção âe correção monetário poro contribuições anteriores o
julho àe 1.964.

Conforme Resolução n.o 382, de 20 4-66. do Conselho Di
retor da Departamento Nacional dc Previdência Sõcial, o
IAPI cientifica haver sido concedido o prazo de sessenta (60)
dias aos proprietários construtores dc casa própria, às em
presas industriais e aos produtore.s rurais, que ainda não te
nham regularizado suas inscrições relativas aos meses anterio
res a julho dc 19Ô4, gosando de isenção da correção menetaria. O referido prazo começa a correr desta data.
A Agencia do IAPI em Bauru, à rua Monsenhor Claro;
2 70. atenderá os interessados residente ou sediados, nos mu
nicípios de Bauru, Agudos, Arealva, Duartina, Cabralia Pau
lista, lacanga, Macatuba, Piratininga, Lençóis Paulista, Pre
sidente Alves e Reginopolis.
^
Bauru, 17 dc outubro de 1966
Hélio Crês
Agcate

U

C

a

s

mais

a

99

L

moderna

da

cidade

OR
Ú aperitivo que satisfaz o mais exigerjte paladar

Escritório Zécnico

Fãrmadã São José
A Farmacia São )ose atende
Colossal estoque

í í

a noite e a domicilio

Contábil

CEZARO TTr

Rua C, Joaquim A. Martins n.o 7 0 1

— Pone 116 — Lençóis

Pauii>ta

Contablidade em geral, escritas, aberturas, encerramentos
contratos distratos e tudo concernente ao ramo.

de mercadorias do Ramo

Supervisão

e

Direção do Proprietário
JARY CEZAROTTl

Farmacia São José a drogaria de Lençoi» Pta

Depósito de

V ínhe

D A

ADEGA GAÚCHA

Mincto Pereira & Cia,
AV. 25 DE JANEIRO.
258
Efpecíalíttas em reenrelamento de Motores,
e Geradores

Atenção

Proprietários

FONE
165
Transformadores

de

VILA VERGILIO CAPOANl

E

DOCE,

■ Lençóis Paulista - Fone Q6

Veículos

Temos a sua disposição um 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 pieços. sem
\
promitso

jfissirtem o C €CÕ

V INH 08: BRANCO, ROSADO. TI.NTO. S E : 0 , SUAVE
D IR E T A M E V T E DO RIO GRANDE DO SUL

com-

JJgente de Seguros
da Sul yimerica
—

Acidentes Trabalho
—
> » » Pessoas
> » Veiculo
> » > Incêndios
H É L I O
P A C C O L A
Rua 13 de Maio 429 — Fone 178
— Lençóis Pauista

Dr. João Paccola Primo
Médico

—

Operador

Srs. lavrad ores
—

Parteiro

Do Departamento do criança
Carteira do Conselho Regional de Medicina n.o 7021
Lençóis Paulista

Necessitando de Elemento. Simples para sua lavoura tais como;
Sulfato de amônio
Cloreto de Potássio
Superfosfato
Escofias de tomas

—• Caixa Postal, 38

Procure o agente nesta cidade Sr.

Dr.

Tcdesco

Antonio

M É D I C O

—
CLINICA

GERAL

)ARY

-

—

Produtos d:

O PER A Ç Õ ES

Rua Floriano Peixoto, 245 —

CEZAROTTl

—

PARTOS

Hugo Stinncs do Brasil Ltda.

Lençóis Paulista — Fone 61

E ou não é uma «brasa»

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira
CREM ESP

7 976

Clinica de Crianças e Adultos
—
RUA

ANITA

P A R TO S

CARIBALDI,

35

—

Lençóis

Paulista

D E

Dentistas

Dr. Reinaldo

Lelis

Luminatti

CIRURGIÃO DENTISTA Atende.se com hora marcada
_
— 3.a, 5.a, c Sábados durante o dia
Consulta. _
4.a e 6 a à noite
Rua Inácio Anselmo 212 (Resideacia)
—
Lençóis Paulista

Fone 63

Dr.
—

Lidiü
CIRURGIÃO
RAIO

Atende'Se com hora

Luiz

Bosi

DENTISTA

-

já está íuncionando na ampla e moderna

X

loja

marcada

CONSULTÓRIO:
Rua Cel.
RESIDÊNCIA: Fone 82

Joaquim
—

Gabriel,

n.o

2Q8

Lençóis Paulista

R u a 15 de N o v em b ro , n .o 564

FABRICA

DE

M O V E IS

J O S €

M ORETTO

M O li€CCO

Tudo em mâdeira que voce precisa para sua casa
Linhas, Ripas, Caibros, Taboas. Forros Tacos, Batentes, Portas. Janelas. Balaústres e Portões
Grandes vantagens em preços.

Estuda se planos

suaves de pagamentos

%

Av. 9 de Julho. 716

—

Fones 113e 21l 3

—

Caixa Postal 357

—

Lençóis Paulista

Você encontrará

na

Alíaiatdria
Ciccone
de

OIOVANNINO
CICCON E
a sua maquina de costura
*‘S in g e r ^ ^
com vantagens de paga
mentos e preços
Peças “Singer’’ legitimas, concerto
garantido
LENÇÓIS PTA.

C i^ iis é r c ío

Televisor
A d q u ira o se u T elev iso r p a g a n d o s o m e u te
C f $. 20.000 m e n s a is

Todos

OS

meses dois sorteios: Geral e
Especial

o primeiro Coasercio de Televisores desta cidade
Associação de orientação cm empreendimentos e participação
ç
de Lençóis Paulista
Nota: os Televisores serão entregues pela E L E T R O
TÉCNICA LENÇÓIS a qual dará toda assistência necessária.
Para maioes informações na ELETRO TÉCNICA LENÇÓIS
Rua 15 de Novembro 455 — Fone 88 — Lençóis Paulista

O b a r m ais sortido da
cidade

Farmacia

Elétro

Técnica

Lençóis

Jyfigue! Costa

radores,

maquinas

maquinas

CELSO

Rua 15 de Novembro 675

Cia.

de

Jesus

D E
DECIO

Televisores,

Coração

CAMPANARI

LTDA.

-

Lençóis Paulista

Fone 10

-

Dia e noite a serviço de sua saude

de lavar, refrige

de costura, fogões e

completo sortimento de materiais elétrico.

Deixem que digam, que pensem, que falem
É a Cooperativa a mais popular
Lá eu compro todo d ia ...
Boas m ercadorias...

Rua

15

de

Novembro,

455

—

Fone

Pra

minha familia

88
Seja você também àm associado da Cooperativa de Consumo

Lençóis Paulista

de Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

AGORA'

S IM
O ficina e Loja

BRA N D I**

Proprietários de Geladeiras
A

A Eletro Modelo

comunica que

suá

disposição para instalações de

agora
agua a domicilio

também está atendendo a consertos de
Artigos do Ramo

Geladeiras
Av.

25

de

Janeiro

258

-

Conheça nossos preços p/ verificar as vantagens que
oferecemos

Lençóis

Pta.

Fone 40

Rua Ignacio Anselmo, 223

Representante autorizado
municipio

*COM
m

Fone 165

m

à

J

r

i

, A D U B A N D O DA

Sr.

A ld o

lhe

neste

Trcccnti

Rua 7 de Setembro, 464
Lençóis Paulista

«Fone 54

so c IaI$
Pazem Anos
HOJE
Sta. Yâra Jacyde Matos, Mau
rício Antonio Colomera, Milton
Morettol
Dia 17 - Dr. Hilton Canova.
residente Bauru; jovem Carlos
Àlbeito Duarte,
Dia 18 - Sr, Antonio Brandi,
jovem Antonio Bartholomeu fizevedo, Dr. Olivio C?pelari, sr.
José Angélico, sra. Mafalda M,
Rôssi; esposa do sr. João Rossi.
Dia l9 - sra: Pedrina P, Lorenzetti, esposa do sr. Lino Lorenzeti, Mérce Aparecida, filha
de Antonio Martins e dona Ma.
ria deLourdes Martins.
Dia 20 - Qr. Luiz Lucio Paccola, interventor da Coopr dos For.
necedores de cana, de Lençóis
Paulista; sr. João Paccola Sobri
nho, sr. Helio Paccola, comer
ciante nesta praça e presidente
do Rotary local.
Dia 2| - sr. Donato Ciccone
Netto, Marta Regina Coneglian,
filha do sr Walter Coneglian e
dona Nair C. Coneglian.

Dir<(õr
Alexandre Chltto

□ ECD
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No dia 18 do andante, o sr.
Ezio Paccola festejará mais uma
data natalicia de sua existência.
Comerciante nesta praça, ve
reador da edilidadc e pessca bem
quista nos nossos meios sociais,
o ilustre aniversariante, no dia
18, será. por ceito, alvo de sinseras manifestações de amisades.
Desde ja cumprimentámos o
sr. Ezio Paccola,

Sr. Hélio Carani

N o 1 va

No dia |8 do corrente é uma
data de dupla satisfação para o
sr. Helio Carani. Uma porque
comemora a sua efemeride nataficia. E outra, porque festejará o
seu 25.0 aniversário de casamen
to.
Por esses dois grandes e ale
gres motivos que no di» l8d o
corrente, o sr. Helio Cárani re
gistra na agenda de suá existên
rosas felicitações, extensivas à
sua Exma, esposa, no que se
refere ao aniversário de seu ca
samento.

Voce pode

*
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Retiíicando
1. A. P. I.
O Edital que vai publicado em outra parte desta folha: «/senção
d e c o rr e çã o M onetsria p / contribuições an terioricres a julho de 1964
fica sem efeito;

Companhia Paulista de Força e Luz
Comunicado

Acha-se em festa desde o dia
20 de setembro ultimo, o lar do
casal Ruchde Chahad - Elia Lorcnzetti Chahad. eorp o nascimen
to de Uma robusta menina,

que

na Pia Batismal recebeu o nome
de Samira.

De conformidade com a autorização contida na portaria n.o 1Z5.
do Departamento Nacional de Rguas e Energia, do Ministério das
Minas e Energia, dstadá em 19/9/66, e publicada no Diário Oficial
da União do dia 29 dt Setembro ae 1965, a Companhia Paulista
de Fc^ç^ e Luz passou a conceder ao sfus consumidores rurais, nas
contas emitidas a partir de l.o do corrente, o desconto de 20% so'
bre os preços das tarifas recentemente introduzidas em sua zona
de concessão.

A

9

trocar o oleo do seu veiculo
6.000

N.

jovem Jose Fernandes, filho do sr. Orlando Coneglian e dun«
Olanda Casali Coneglian, com a sta.
Carmem
Lygia,
tilh i
do sr. Alexandre R. Paccola e dona Elza Guirotti Paccola, partcipam o seu noivado, ocorrido no dia 9 do andante. nesta cidade.

cia, formulamos as nossas calo

GO

Herroiaio Jaeon

Lençóis Pt*. 16 de Outubro de l966

Nascimento

Sr. Ezio Paccola

Redator —Chefe

Kilometros

rodados

jYiude hoje mesmo para o rrjelhcr
Mude para o novíssimo Esso Extra Motor-Oil

Posto Esso São C ristovâo

Rua 15 de Novembro 728

a

cada

