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4 0 .0 A n iversário  de 
Atividades do Banco do 
Estado de São Paulo

Ao comemorar o seu 40.o ano to das nossas atividades produ- 

de atividades, o Banco do Esta- toras e, acompanhando a voca-

dúí-tria e ao comércio, conseguiu 

realizar iniciativas pioneiras, que

do de São ‘"aulo orgulhosamente ção dc brasilidade da gente pau- pareceram arrojadas na época 

pode considerar-se corao um dos lista, e.stá presente, em todo o lançamento c hoje estão

sileiros das demais áreas do Bra

sil. Dessa conjiança e dêsie 

apoio o Banco do Estado de São 

Paulo jamais desmereceu e ja 

mais desmerecerá.

instrumentos que ma>s ativamen- território nacional, levando o »m- incorporadas à rotina do crédito Assim, ao comemorar o 40.©

tc participaram, desde 1926, do paro financeiro aos que produ- 

processo de '-(“"envolviracnto eco- zem e aos qua promovem a cir

culação de riquezas na Pátria

comum.

bancário.

Êsse sucesso e essa eficiência

do Banco do Estado de São Paulo

aniversário do Estabelecimento, a

Diretoria,-consignando agradeci

mentos ao valioío apoio, no cur-

devem ser credi’̂ ados a tôda a so dc sua gestão, recebido, dos

A respon-sabihdade de estabe- comunidade bandeirante, que sou- Exmos. Srs. Governador do Es-

li;!!

itil II
lÜMIUi UMIIIII ■«

11

nômico pauli r̂a e brasileiro.

Mantendo-se fiel aos propósi

tos que inspiraram sua criação.

lecimento de crédito controlado 

pelo Governo do Estado colocou 

o Banco do Estado dc Sáo Paulo 

em categoria muito especial den

tro da rêde bancária brasileira: 

trabalhando com a poupança co

letiva, não procura dela extrair 

apenas lucros, mas sim transfor-

mâ-la em fõrça ativante de pro

dução. Por isso, no campo do fi-

be avaliar e, avaliando, prestigiar 

a importância e o papel que es

tavam reservados à instituição 

surgida em 1926. Diss® è prova 

o fato de que, mesmo em momen

tos difíceis da vida econômica do 

País, o Banco do Estado de São 

Paulo continuou merecedor de 

plena confiança da população 

estadual e, mais tarde, com suasconstituiu-sc era fator cada vez
duçao. For isso, no campo do ti- 

mais ativo para o desenvolvimen- nanciamento à agricultura, à in- Agências, da confiança dos bra-

tado, Dr. Laudo Natel, c Secre

tário da Fazenda, Professor An

tônio Delfim Neto,- sente-se no

dever de lembrar o trabalho árduo 

c profícuo das que a antecederam, 

de registrar a colaboração inesti

mável do quadro de funcionários 

e de apresentar à população pau

lista e. brasileira seu reconheci

mento pela compreensão e solida

riedade sempre oferecidas à 

atuação do BANCO DO E S

TADO DE SAO PAULO.

S E R R A L V O  continua 
vendendo Televisores Semp 
agora em m elhores condições



FABRICA DE M O V E IS  MORETTO
j a s e

Tudo em madeira que voce precisa para sua casa

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

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

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

Você encontrará na

A I F  e i at d ri a
Cicco ne

de GIOVANNINO
U C C O N E 

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

com vantagens de paga 
mentos e preços

Peças "Singer” legitimas, concerto 
garantido

LENÇÓIS PTA.

Consórcio
Televisor

A d q u ira o aeu Televisor p ag an d o  so m en te  
C r$. 20.000 m e n sa is

Todos os meses dois sorteios: Geral <
Especial

o  primeiro Consorcío de Televisores desta cidade

Associação de órientd>,áo em empreendimentos e participação
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

J ^ is / n e  0

^^Diário de São Paulo

Leiam, assinem, e propaguem 

esta folha

e g an 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 oconfoito mo
derno concorrendo aos seguintes prêmios;

1.0 prêmio:— 1 geladeira 9 pés "Hot-Point”
1 máquina de lavar roupa ‘‘TORGA’
I televisor 23 “STRAUSS”
1 enx vai de cama mesa e banho c/ 67 peças 
"NINHO’', um fogão a gaz “ALFA”, uma co
zinha americana FIEL e uma maquina de costu- 
ELGIN

2.0 prêmio — 1 maquina de lavar roupa
3.0 prêmio — o enxoval de cama mesa e banho com ó? peças
4.0 prêmio — I televisão de 23”
5.0 prêmio — 1 maquina de costura

O sorteio será realizado pelo canal 4 no ultimo dia de 
cada mes às 22 horas

Agente; Mauro Crottt
Rua Duque de Caíxias a.o 39 

Vila Marímbendo 
Lençóis Paulista



ELEITOR: Não se esqueça de que a eleição para Deputado Federal e Deputado Estadual é vinculada, 

lito quer dizer: você precisa votar em cãndidatos do mesmo Partido, para Deputados. O

Senador pode ser de outro Pâitido.

O ECO Lençóis Paulista, 6 de Novembro de 1966
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Milho gosta trator Ford
(...e as outras culturas também!)

E quem vai tirar vantagem disto 
é você!

O Trator Ford trabalha mais 
rápido, graças à sua balanceada 
relação potência/pêso, suas 
8 marchas e seu motor de 56 H.P. 
Você pode fazer tudo na época certa; 
arar, gradear, semear, transportar, 
etc. E isto é muito importante para 
quem gosta de ver o paiol cheio no 
fim da colheita. Você não gosta?

São 8 velocidades diferentes, uma 
para cada tipo de operação.

O Trator Ford tem controle auto
mático de ondulação (transferência 
de pêso), para trabalhar até mesmo 
nos terrenos mais acidentados.

Agora, mais versátil, com variações 
de pêso e bitola. Trabalha com 
qualquer implemento!

E você ainda tem estas vantagens. 
IMós estamos aqui para prestar 
assistência técnica permanente ao 
seu Trator Ford. Temos mecânicos 
treinados na própria fábrica e 
mantemos estoque das legítimas

peças FoMoCo.
Peça uma demonstração.

-V.
APROVEITE! Com a nova 
Resolução n." 8 do Banco Central, 
você compra o seu Trator Ford 
financiado em 4 anos e a juros 
baixíssimos. Procure-nos.
IMós 0 ajudaremos a consegut-Io.

T R A T O R E S
E Q U iP A IV IE N T O S

Atividades. Escolares
2.0 Grupo Escolar de Lençóis Paulista

1— No dia 14 de outubro esteve em nosso estabelecimento para 
ser entrevistado pelos aluaos do l.o ano, cujas classes lão regidas 
pelas professoras donas Dinoiah Ranzani e Nancy Coneglian, e Dr. 
Lu z Goaziga Pinto Moreira, que esclareceu nossos alunos sôbrc 
questões de saúde e higiene.

Estava acompanhado de sua espôsa d. Amélia Moreira Pinto.
2 — O 4.0 ano misto regido pela professora d. Ozires Cordeiro, 

entrevistou o paire Jo io  Cândido Coimbra de Carvalho, que abor- 
dou assuntf s religiosos e de educação moral.

Os ilustres entrevistados aceitaram gentilmente o nosso convite 
para permanecer em nossa festinha de encerramento da semana da 
criança.

3— O 2.0 ano regido pela profcisôra Zuleika Boso, para dar 
maior significado à Semana da Asa, entrevistou no dia 22 de outubro, 
o jovem Sydney Caiolla Salles, aviador civil.

Aos distintos rntrf.vi.stadns, os nossos agradecimentos pe;a cala- 
boração à no««a ta pfa ►'ducativa e que suas vidas dedicadas ao 
trabalho t impregnadas dc ideal de servir à comunidade, sejam 
um exemplo vivo aos nossos alunos.

O '€clipse de Sebedo
o  ec!ip?e do Sol, a verifiosr-se no próximo sábado, dia 12, terá a duração de 5.

minutos e será o último deste século
A e.scuridão, nêsses instantes, será tão intensa, que, segundo os cientistas, po

derá D.-oceder efeitos psicológicos em animais que o cotiTundirâo com a noite, e 
também em pessoas menos esclarecidas, que poderão -e assustar cora o fenômeno.

Segundo a>nda os cientistas os raios infra-vermelhos do sol, para quem observar 
o eclipse a ôlho nú, poderá cegar a pessoa que observar o eclipse, sem que a mes
ma perceba. • j  , j  /-i

Deverão ser usados psra observação do fenômeno, negativos duplos de filmes
fotográficos já  queimados à luz solar. , t.- j  j  o i

Nas cidades de Bagé, Rio Grande e Pelotas, todas do Rio Grande do bul, ea» 
seus Hotels, não há mais vagas, lotados que estão de cientittas brasileiros e es
trangeiros, já  que a melhor visão do eclipse será nesses locais.



Eiétro Técnica Lençóis

jYtiguel Costa Cia.

Televisores, maquinas de lavar, refrige

radores, maquinas de costura, fogões e

completo sortimento de materiais elétrica.

Rua ^15 de Novembro, 455 — Fone 88

Lençóis Paulista

D E

DECIO CELSO CAMPANARI LTDA.

Rua 15 de Novembro 675 . Fone 10 - Lençóis Paulista

Dia e 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 familia

Seja você também um associado da Cooperativa de Consumo , 

de Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

A G O R A  SIM

Proprietários de Geladeiras

A Bletro Modelo comunica que agora

também está atendendo a consertos de

Geladeiras

Av. 25 de Janeiro 258 . Lençóis Pta. Fone 165

Oíicinâ e L Ojâ "B R A N D I”

sua disposição para- instalações de

agua A domicilio

Artigos do Ramo

Conheça nossos preços p/ verificai as vantagens que lhe
oferecemos

Rua Ignacio Anselmo, 223 Fone 40

COM

ÃDUBA^^DO DA

Representante autorizado neste 
município

Sr. Afdo Trecenti
Rua 7 de Setembro, 464 - Fone 54

Lençóis Paulista

Bar ée ZICO
O mais moderno da cidade



E L E I T O R :
Você deve votar em um só candidato a Senador. Assinalando o seu can.

didato, você vota também no suplente.

O ECO Lesçóíi Paulista. 6 de Novembro de 1966

J uízo de Direito da comarca de Lençóis Pta.
Cartorio do 2.o Of cio 

Edital de Leilão

O Dr Arnaldo Hecht. Juiz de Direito da comârca de Lençóis Pau
lista, Estado de São Paulo na forma da Lei, etc.

FAZ SABER, a todos quantos o preseate edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que no dia 28 de novembro p. f, às 13,30 
horas, à porta do Edifício do forum desta comarca situado a rua 
7 de setembro, n.o 247, o oficial de justiça que estiver servindo 
co.mo parteiro dos auditórios, levara a publico leilão, a quem mais 
der e maior lanço eferecer, o seguinte bem penhorado ao executa' 
do Antonio Guilhen e Cezar Pereira de Lima. na Ação Executiva 
Cambial, ijue os exequentes Itdilio Carani Filho e Outros, move 
contra o» mesmos, perante este JuizO e Cartorio do 2.o oficio, a 
saber: uma propriedade agrícola com 27,40 ha. de terras, situada
na fazenda Boqueirão ou Rio Claro, deste município c comarca 
contendo algumas benfeitorias havida pelas transcrições n.” 08 e
I33g do Registro de imóveis local dividindo por um lado 
com Manuel Romualdo por outro com Virgílio F'iJismino e também 
com a cabeceira, e nos fundos cOm Agua do Cravinho, E. p, que che
que ao conhecimento de todos e ninguém p/ alegar ignorância é expe 
dido o presente edital que vai afixado e publicado na forma da lei, 
Dado a passado nesta cidade e comarca de Lençóis Paulista, aos 
vinte dias do mes de outubro de IQÕG, Eu, Ernest® Cordeiro, Escri
vão fiz dat. e subscreví,

O Juiz de Direito - Arnaldo Hechit

Cia. Paulista de porça e S u z
Q U E I M A D A  S

Solicitamos aos srs. Fazendeiros e Sitiantes a fineza de avisarem 
com antecedencia o nosso escritório m*is proximo. quando tiverem 
que efetuar queimadas em matas, pastos, ou derrubada de arvore que 
possam atingir as nossas linhas de energia elctrica.

Com esse aviso antecipado os nossos'funcionários poderão tomar 
em tempo, as precauções necessárias nesse sentido de impedir que o 
fogo ou a queda das arvores possam afetar as referidas linhas, evi
tando dessa forma interrupções geralmenté demoradas no nosso 
fornecimento de energia eletrica o que acarretam prejuízos e abor
recimentos aos consumidores em geral.

O  Natal s€ aproxima
Passados os dias consagrados a Todos os Santos e Finados, as 

atenções se voltam para as festas de Natal e fim de ano.
O ECO, a exemplo de todos os anos, outra vez vem conclamar nos

sos comerciantes, que procurem enfeitar ao máximo suas vitrines e 
que, a Prefeitura Municipal permita de forma graciosa, que no mês 
de dezembro as casas comerciais permaneçam abertas a noite sem 
qualquer cobrança de taxas.

Só assim Lençóis terá um Natal festivo, cheio de luzes, fato que 
não aconteceu em anos anteriores. Quem sabe. com um pouco de boa 
vontade de todos, teremos coloridas, as festividades de Natal e Ano 
Bom.

S O L O R k I C ü
Adquira Adubo granulado S O L O R R I C O

Pela tabela a vista

E pague somente depois de um ano apos o embarque

Para maiores informes

Agente autorizado 

Sr, Vaierio Antonio Casagrande 

Nesta

B a n co  In d u s tr ia  e C o m ercio  de S ta .  

C a ta r in a  S . A.

I N C O
MRTRIZ -  ITAJAI (SC) FUNDRÜO EM 1935

CAPITAL DE RESERVA S Cr$. 10.554,544.284

105 departamentos instalados no Estado de São Paulo, 

Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, c Distrito

Federal ^

Agencia em Lençóis Pta: Rua 15 de Novembro 843

prédio proprio

juizo de Direito da 
comarca de Lençóis 
Paulista

Cartório do 2;o Oficio

EDITAL DE PRAÇA 
O Dr. Arnaldo Hechi, Juiz 

de Direito da Comarca de Len
çóis Paulista, Estado de São Pau
lo, na forma da L-i etc

FAZ SABER a todos quantos 
o presente edital virem ou de
le conhecimento tiverem, que no 
dia 7 de novembro p. f. às J 3,30 
horas, à porta do edifício do 
forum, desta comarca; situado 
a rua 7 de setembr*, n.o 247 
o Oficial de Justiça que estiver 
servindo como porteiro dos audi
tórios levará a publico pregão 
de venda c anematação, a quem 
mais der «maior lanço oferecer 
acima da avaliação de '-r$, 
7,000.000 (sete milhões de cru
zciros), o seguinte bem penhora
do ao executado sntonio Guilhen 
na primeira Açã o Executiva 
Cambial que os exequentes Quim"

br»«il - Quimiza Brasileira S. A, 
move contra o me.smo, perante 
estejuizo c Cartorio do 2.o Ofi
cio, a saber: UMA PROPRIEDADE 
AGRÍCOLA, com 27, 40 ha. d- 
terras, situada na faZenda Bo
queirão ou Rio Claro deste mu
nicípio c comarca contendo algu
mas benfeitorias, havida pelai 
transcrições n.o 7q8 e 1.399 do 
Registro de Imóveis local, dividin- 
üo de um lado com Manuel Ru-
raualdo por outro com Virgílio 
Filismino e também com a cabe
ceira. e nos fundos com a agua 
do Cravinho. E. para que chegue 
ao conhecimento de todos c nin
guém possa alegar ignorância, é 
expedido o presente edital que 
vai afixado e publicado na for
ma da Lei. Dado c passado nes
ta cidade e comarca de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo 
aos cinco dias do mes de outu
bro de 1966. Eu, Ernesto Cor
deiro, Escrivão, fii dat, e subs
creví.

O Juiz de Direito

Arnaldo Hecht

Votando em

Lino Saglietti
-para Deputado Estadual, voce terá votado 

num bom candidato

Não esqueça seu numero

1 2  4  0



Dr. João PaccoU Primo

Médico — Operador — Parteiro

Do Departamento do criaaça
Carteira do Conselho Regional de Medicina n.o 7021 

Lençóis Paulista — Caixa Postal, 38

Dr. Antonio Tedesco

-  M É D I C O  -

CLINICA GERAL -  OPERAÇÕES -  PARTOS 

Rua Ploriaao Peixoto, 245 — Lençóis Paulista — Fone 61

-  CIRURGIÃO DENTISTA -  

RAIO X

Atende>se com hora marcada

CONSULTÓRIO: R ua Cel. Joaquim Gabriel, n.o 298
( RESIDÊNCIA: Fone 82 — Lençóis Paulista

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

Sulfato de amônio 
Cloreto de Potássio 
Superfestato 
Escorias de tomas

Procure o agente nesta cidade Sr.

JARY CEZAROTTI

Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira

CREMESP 7.976

Cliníc a de Crianças e Adultos
-  PARTOS —

RUA ANITA CARIBALDÍ, 35 — Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Keinaldo Lelis Luminatti
-  CIRURGIÃO d e n t i s t a  -

Atende-se com hora marcada
^ , — 3.a, 5.a, e Sábados durante o dia l-onsultas ^— /.a, 4.a c O a a noite

Fone 63
Rua Inácio Anselmo 212 (Resideacia) 
— Lençóis Paulista

Dr. Lidio Luiz Bosi

E ou não é umâ «brasa»

D E

já  está funcionando na ampla e moderna
loja

■iuQ 15 de N ovem bro, n .o  564

BATEN D O  C A IX A
Comentando & Comentários

Ponte sobre o rio da Prata, na via de acesso, liberada quase que 
totalmente em dias da semana ontem finda. E todo o mundo sabe 
o que aconteceu, não ?
•
Aconteceu (e vamos reprisar) que o asfalto afundou, na junção 

com a ponte. Nãò é uma beleza? Tipo do serviço, . . Bem. Nos
sa via de acesso com apenas 2 ou 3 meses de idade, ja começou 
a dar zebra, nio ? Vamos aguardar se as reformas de outro dia, 
aguentarão mais firme;

•
Usando do legitimo direito de fazer propaganda, alguns candida

tos tem aparecido por ai, como grandes benfeitores de Lençóis, ul- 
íimamente. Quando ? Onde ? Como?

Há sincíiiuiide ni^^o ?, indaga o povo já meio «escovado? na ma
téria, e causadu de viver oias aificeis. Enfim . . ,

Dia de todos os Santos, (o feriado) bem entendido, revogado 
peU Camari*. Bom para o comercio, dizem uns. Dia santo tem qj ser 
gardado, dizem outros, Que fazei?

Mar de areia, príncipalmenle quando chove, é a esquina da rua 
José do Patrocínio com a Tiradente«í. Moradores do local desespe
ram.se quando chove, já que a areia quer entrar nas casas. Solu
ção urgente para & caso. Prefeitura.
•
Pensamento de hoje: Ê possível saber muito, e ao mesmo tem

po ignorar o necessário - Tolstóis



* *Casa  L E B E R
=A mais m oderna da cidade

C H O B O R Ó
ú  aperitivo que satisfaz o mais exigente paladar

Farmáciâ São José
A Farmacia São Jose atende a noite e a domicilio

Colossal estoque de mercadoria» do Ramo

Farmacia São JoSé a drogaria de Lençóis Pta

E L E T R O  M O D E L O
Mincto Pereira &  Cia,

AV. 25 DE J NEIRO, 258* — FONE 165
Especialistas em rcenrolamento de Motores, Transformadores

e Geradores
Atenção Proprietários de Veiculos

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 preços, sem com.
promisso

€sc-itorio técnico ntòbit
‘ ‘ C E Z A R O T T I ’ ^

Rua C, Joaquim A. Martins n.< 7 ''! -  l i f  I ençrtis fauista
Contablidade em geral, escritas, abertura^ encerramentos 

contratos distratos e tudo concernente ao ramo.

Supervisão e Direção do Proprietário 
JARY C EZ a ROTTI

Depósito de Vinho
D A

ADEGA GAÚCHA
VINHOS; BRANCO. ROSADO. TINTO. S E . O. SUAVE ■  DOCE, 

DIRETA M EN TE DO RIO GRANDE DO SUL 
VILA VERGILIO CAPOANI • Lençóis Paulista - Fone 96

Jigente de Seguros
da Sul JJm ericc

Acidentes Trabalho
> » > Pessoas 

» » Veículo
> » > Incêndios

H E L 1 O P C C O L
Rua 13 de Maio 429 Fone 178 — Lençóis Pauista

O Clube Pan- 

Americano fará 

realizar no Oina- 

sio de Esportes 

um grandioso

B A I L E

Serpi
Carnavalesco

D ia 12-11-66

Conjunto BIG 7

O  Eco
informa onde 

votar
Eleitores da l.a à 7;à secções

Grupo Escolar Esperança de 
Oliveira

Eleitotes da 8.» à 15.a sec- 
ções:

Colégio Estadual e Escola Nor
mal «Virgilio Capoani»

Eleitores de Alfredo Guedes 
Grupo Escolar Cecilia Marins 

Bosi

Eleilores de Borebi Brupo E s 
colar Iracema l.eitr cia Silva

Seiam, assirtem 
e propaguem

Ú- SCO



A g e n c la

Funerá ria

Agora, na Caia de Moveis 
Dicgoli, v«ce tenabem en
trará urna» funerárias t  to
do o materidl consernente 

ao ramo

A CASA DE MOVEIS DIÊGOLI, CO- 
MUSICA AO POVO DE LENÇÓIS 
PAULISTA; A INSTALAÇÃO DE  

AGENCIA F ü NERARIA 
NESTA CIDADE

Nova Agepc a faneraria 
Deita cidade

Agora também na Caia d« 
«Moveis Diegoli»

Rua Anita GaribalAi, 61.
Kon.- i47

Defronte a I ar das Crianças

s o C I â  I S
Diretor

Alexandre Chitto

Pazem Anos
LU Redator —Chefi

Mermiaio Jacon

— Dia 7 —
Sr. Humberfo Ciccone. sr. A- 

leixo Basso.
—. Dia 8 —

Helide Ciccone Baccili. esposa 
dosr. Paris Baccili, residente em 
Ourinhos; Mario Sérgio, filho do 
sr. Jose Antonio Fernandes e 
dona fingelir.a O, Fernandes.

— Dia 9 —
Maria Virginia Biral, menina 

Martà Maria Aparecida Feres, 
Fatima Aparecida Fugagnoli,

— Dia 10 _
Sr. Edsôn Paccola, sta; Maria 

Amalia Paschoarelli, Aparecidi 
Maria; filha do sr. Afonso Plac- 
ca e dona Izabel Delgado Plac- 
ca.

— Dia II  —
Sra. Wilmâ G. Giacomini, es

posa do sr: fesar Giacomini. Luiz 
Ângelo Ferreira, filho do sr, 
Luiz Ferreira e dona Carmem 
Quadrado Ferreira,

— Dia 12 —
Sr. Nicola Rossi, jovem Ninton 

Ros=i, dona Btatriz Rósii, e.spo- 
sa do sr. Nicola Rossi, Cleide 
Marly Paíchaarelli,
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5K. LIÜIO B05I

No dia 12 do corrente, aniver- 
saria o sr Lidio Bosi, ex-coletor 
Federal de Lençóis Paulista, e 
destacado membro da diretorià 
do Hospital N.S. da Piedade.

Pelo transcurso da sua efeme 
ride natalicia, externamos as nos- 
sas adiantadas felicitações ao 
ilustre aniversariante, associan- 
do-as a outras fantas, que, 
por certo, o sr. Lidio Bosi rece- 
bsra no dia 12 do fluente.

CARTA AO PRESIDEN TE DA COMISSÃO CENTRAL 
DE ESPORTES

Senhor Presidente,
Tenho o prazer de dirigir-mc à presença de 

V, S.. para cumprimentar os diretores da Comissão Central de Es
portes, bem como os atletas componente», da delegação Lençoense, 
pela brilhante colocação alcançada nos jogos Abertos, recem ter
minados e realizados na cidade de Rio Claro-

Apresento a V, S. os protestos de estima c real consideração, 
Igarapava, 24 de outubro de I;966 - Mautilio Geotil I eite • Jui» de Direito

CAIXA EcONOM ICA DO ESTADO
EN LA CE MATRIMONIAL

No dia 29 do corrunte, às #,30 horas, 
Ba Igreja Matriz N. S. da Piedade, rea
lizar-se-á o Enitee Matrimonial do Dr. 
Olivio Capelaii, filho de dona Irene 
Basso Capelari, eom a sta. Cleide The- 
rezinha Birsl, fiiha do sr. João Biral 
Sobrinho e dona Belina Malaggi Biral.

Acha-se aberta na Delegacia Regional de Bauru, à rua Antônio 
Alves, 9 48 a Concorrência Publica para venda de um imóvel sito 
à Rua Cél Joaquim Gabriel s/ n.o nesta cidade de LENÇÓIS PAU
LISTA.

Encerramento dia l.o de Dezembro de I 96h, às l6 horas.
O Edital completo será fornecido aos interessados no endereço

acima c nesta cidade, na 
de SãoPaulo.

■Aqencia da Caixa Economica do listado

Lcnç'íis Paulista / de novembro de 1966

O Novíssimo Esso Extra Motor.Oil, eco. 
nomisa a você duas ou trez trocas de

Oleo

Ao passo que com um outro oleo, você 
precisa trocar cada 1.500 Kilometros

N5o espere mais. faça 6.000 Kilometros 
com uma só troca, mostre que realrtienie 
gosta de seu carro, Mude para o Melhoi!

O f e r t a
s e c í a 1

O  Posto Esso São Cristovão continuâ vendendo o 

Esso Extra F. Azul, a Cr$ 3.500 o galão

/aça-nos uma visito, dando-nos oportunidade em servi-lo em 
 ̂ tudo que seu carro merece,

Zillo. Capoani & Cia. Ltda. — Rua 15 de Novembro, 782

AÇÚ CAR  CRISTAL
A Usina Barra Grande de Lençóis tem Açúcar Cristal liberado para venda 
_____ -_________________________desta Prara. aof; __________

ao comercio


