
N A TA L: Lum inosos da Rua 15 devem ficar acesos !

PREFEITURA NÃO ILU M IN A R Á  AS RUAS ?

Plantão de hoje: Farmada São José — das 8 as 20 horas
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'csco/a de Jyíecanização Pdlmeiras Câmpeão
Segundo soubemos, a Prefeitura Municipal desaprapriou uma área

de terras nesta cidade, afim de que a ^ERG USO N , instale em Len- Pela conquista do titulo de Campeão Paulista de 66, simpatizan- 
çois uma Escola de Mecanização, para treinamentos e especialização tes da S. E, PALMEIR^-\S desta cidade, promoverão uma manifes-
de mecânicos. tação de regosijo pelo acontecimento,

Uma bóa medida e que, quando concretizada, muitos beneficioi
trará à Leaçois, ................  . . ..........— .............

Aos seus Amigos e Fregueses,

os mais sinceros Votos de um

Feliz Natal e Venturoso Ano Novo

C A R A N I
Lençóis Paulista

'  continua

vendendo Uetevisores 3  €  P  

agora em melhores condições



Bdnco Industria e Comercio de Santa

Catarina S/A

INCO
Matriz — Ifajai — (SC) — Pun cu  em g35

CAPITAL DE RESERVAS Cr$. I0.554.5d4;284

105 departamentos instalados no Estado de São Paulo, 

Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Fede

ral,

Agencia em Lençoís Ptã. - Rua 15 de Novembro 843 

prédio proprío

C A S A  D E SANTIS

2>eseja a seus anjigos.

e fregueses um

fe liz  Jiatal e

prospero Jlno Jlovo

1966

'Vòcêjá notou, 
qne as pessoas

mais

OE

JLJl.

n s ta m e n te  
q iie  le e m .

/f DES
f?

O

Garanta você também seu exemplar d'O EST,\DO DE S.̂  PAULO 
íazcndo uma assinatura com nosso agente nesta cidade;

ASSUNTA MARIA AIELLO 
AV. NOVE OE JULHO, 314

LENÇÓIS PAULISTA

i

1967

Temporal 
sobre a 

cidade

Na tarde de 2.a feira ultima, 
desabou forte temporal sobre a 
cidade, atingindo de preferencia 
a parte alta. O forte vento pôs 
a baixo a torre da Radio, e torre 
primitiva da TV. Dcsccbriu de
zenas e dezenas de casas e uma 
faisca fulminou o aparelho re. 
transmissor do Canal g.

Os danos materiais foram 
grandes, principalmente na vila 
Marimbondo, entretanto, feliz- 
rnente nlo houve vitimas a la
mentar.

Leiam

Assinem e

propaguem 

O ECO



O melhor anúncio feito pela Volkswagen.
■ Lá vai êle.

Numa edição internacional 
de mais de 11 milhões, pois é esta 
a quantidade de VW  que rodam 
pelo mundo afora.

Por que tanta gente prefere 
o Volkswagen?

Porque o Volkswagen tem uma 
infinidade de vantagens universais:

É prático, econômico, racional, 
insuperável no desempenho.

É refrigerado a ar, gasta pouca 
gasolina e sua manutenção é 
extremamente simples.

Naturalmente os proprietários 
de VW  acham tudo isso a coisa 
mais normal do mundo.

Até o dia em que desejam

vender o seu VW.
Aí êles descobrem que tôdas 

essas qualidades do VW  significam 
uma vantagem extra:

Seu alto valor de revenda. < 
Venha conhecer

em nossa loja o melhor i 
(anúncio já feito 
pela Volkswagen.

V t í l l l l

Revendedores

S A  L C A
S. A. Lençoense de Com. e Automóveis
AV. 25 DE JANEIRO, 141 — Lençóis Paulista



V W :  Qualidade exige controle
Um Sedan Volkswagen possui 5.218 peças, submetidas a rigorosos testes antes de serem nele insta
ladas, Dêsse exame se encarregam 1.165 operários especializados,que integram a Divisão de inspeção 
e constituem 9,13% do total de funcionários daquela einprêsa. Têm total independência em suas de
cisões, que são definitivas. Não examinam, apenas, os produtos VW. mas mantêm um rigoroso con
trole de qualidade de tôda a matéria-prima comprada, bem como dos componentes produzidos por ou
tras firmas. Isso quer dizer que os inspetores atuam em todos os setores da fábrica, inclusive nos al- 
moxarifados, estampagem. fundição, revestimento, pintura, linha de produção dos motores e dos veícu
los. No instante em que um nôvo veículo VW deixa aquela indústria, tôdas as suas peças individuais 
já passaram por centenas de exames, que obedecem ao mesmo padrão adotado nas fábricas na Alemanha,

\

]\evendedores Volkswagen

S A L C  A
S. A. LENÇOENSE DE COM. E AUTOMOVEIS 
Av. 25 de Janeiro, 141 — Lençóis Paulista



O NATAL DE JESUS
Edemir CONEGLIAN

As horas correm céleres. Dezembro, i  passos largos, cami
nha para o íim e juntamente com cie, mais um ano que ago
niza.

Estamos no fim do ano. As estrelas cintilantes destas noites 
quentes de dezembro, resplandecem no céu, anunciando ao 
mundo o aproximar de uma noite diferente que está por vir,

É a noice de Natal, que se revive, quando, a quase dois mil 
anos, alvoreceu na historia, como luz nas trevas, o Presépio de 
Jesus cm Belem.

Não tardará c,na noite Santa do dia 24, os sinos bimbalhan
do, anunciarão o Natal de Jesus, assim como o Anjo do Se
nhor anunciou naqueia epoca, aos pa.stores darmltantes, que 
o Salvador do mundo havia nascido numa pobre e rude estre
baria.

Não hà no mundo, neste mesmo mundo de tantas incertezas 
e ingratidõe*, data mais significativa quC a do Natal.

Que bom seria se os canhões que se calarão no Natal, 
como um pedido de trégua, silenciassem eternamente! Natal 
significa paz, harmonia, amor aos amigos e principalmcnte 
aos inimigos. Mas tem que ser um amor duradouro eterno. 
Jesus veio para trazer paz ac mundo. Ele nos disse: bendi
rei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. . . 
Sô assim tereis a paz, a paz que eu vos trouxe do alto dos 
ccu .

Que bom seria também, se o homem, orgulhoso e auto-.su- 
fieiente, analisasse estas verdadeiras e eternas palavras, ago
ra que o Natal se aproxima;

So assim, o mundo será mais coerente, só assim o homem 
encontrará a paz que tanto almeja e que as vezes, dela zomba, 
pondo em perigo vidas inocentes.

Homens! o Natal de Jesus se aproxima. Unamo-nos, 
todos no amor, na família e na sociedade. Só assim teremos 
um Natal feliz e poderemos um dia encontrar a felicidade jun
to a quem é Deus e que preferiu nascer no meio da pobre
za. dando.no' o exemplo de que não é o orgulho e vaidade 
que vencem, mas a humildade e o amor.

Assinem este Jornal em 1967

Estudante de nosso Colégio classificada cm 
Concurso Literário

A estudante Sonia Ferraz Helenc do I;0 Normal do Colégio Es
tadual e Escola normal «Virgílio Capoani» obteve, em carater 
«Mensão honrosa» a primeira colocação iio Concuro Literário 
«Rodrigues de Abreu» promovido pelo Dirctorio Acadêmico «IX de 
Junho», da ITE em união com o Centro Cultural de Bauru.

A Comissão julgadora esteve constituída pelos professores Jose 
Benedito Pinto, o presidente, Maria Ligia M, Aielo e Maria Apa* 
recida Barbosa.

Entre o grande numero de concorrentes, o 1 .o lugar «Menção 
Honrosa» foi conquistado por Sonia com a poesia FATALISMO 
que transcrevemes abaixo.

É o segundo triunfo da jovem poetisa que também classjficou-sc 
no Grupo C do 1 Concurso de poesia* prom»vido pela FOLHí-í. 
FEMININA.

FATALISMO
Sigo marcando estrelas
em profundos relogios de ansiedade sem tempo 

Sofro adormecida
em pequenas taças de licor envenenado,
DiVago pelas ruas
desertas e sem esquinas de meus pensamentos aflitos 

E vou para bem longe
de encontro com a paisagem verde de meus sentidos paraliZados
Consigo somente abraçar a poeira das citrelaS,
E caio num poço de impossibidades; A VIDA . . ;

Sigo flutuando em pequenas estrelas 
colorida d« alegria.
Feliz, adormeço serenamente
em macios e niveos flocos de diáfanas nuvens.

Perambulo pelo jardim perfumado de minha existência 
coagulada de amor

E voo para bem longe,
de encontro aos anjos de flores criados por mim.

Consigo abraçar o Universo 
E caio num vacuo impregnado 
de evidencias; A MORTE, /

Vítima de um 
desastre

Na madrugada do dia 12 do corrent*. 
em Piracicaba, quando procedia a entrega 
de pão do seu estabelecimento, o sr. Bru
no Biral foi apanhado por uma perua, em 
plena calçada, tendo morte horas depois,

Contava 54 aoos de idade, era casado 
com dona Catarina Biral, deixa dois filhos 
menores

O extinto era irmão do sr, Luiz Biral, 
dona Joana Biral, dona Algusta Biral. re
sidentes nesta cidade, e sr. Albino Biral re
sidente em Landrina

O corpo foi transladado para Lençóis, ten
do o seu sepultamentc as 15 horas do dia 
seguinte, no cemiterio local.

O infausto acontecimento consternou 
profundamente os meios sociais Lençoenses 
e Piracicábanos, onde o extinto era muito 
estimado;

Curso de 
bordados

Por método moderno e 
pratico

Cnrsô de Bordados gra. 
luito, “Linhas Q. Côr”,fun
cionará nesta cidade, no 
periodo de 9/1 a l4 /l /]9ó7  
o dia todo e a noite, na Es
cola de Comercio,

Inscrição, â. rua Anita 
Garibaldi, 403, com dona 
NAIR

Corripletou 105 ar]os de 
ex is tenda

No, dia 13 do corrente, a jra. Luzia Bolognoni Nelli, 
viuva de Pelegrino Nelli, completou a sua 105,o prima
vera de existência.

A sra. Luzia B. Nelli gosa de otima saude e lucidez per
feita; não necessitando da menor ajuda, para cuidar de 
si c  dos afaZere.s que s u b  idade permite.

Missa de 7.o dia

A familia Biral participa que n& dia 20 do corrente, 
a* 7 horas (manhã) mandará celebrar missa de 7,o dia, 
na Igreja Matriz, pela alma de Bruno Biral.



Dr. João Paccola Primo

Médico — Operador Parteiro

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

Lençóis Paulista Caixa Postal, 38

Dr. Antonío Tcdesco

-  M É D I C O  —

CLINICA GERAL -  OPERAÇÕES PARTOS

Rua Floriano Peixoto, 2-45 — Lençóis Paulista — Fone 6̂1

D r. Luiz Gonzaga Pinto Moreira

, CREMESP 7,976

Clinica de Crianças e Adultos
-  PARTOS -

RUA ANITA CARIBALDI, 35 — Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo Lelis Luminatti
I -  CIRURGIÃO d e n t i s t a  _
■Atende.se com hora marcada

— 3.a, 5.a, c Sábados durante o diaConsultas

I Fone 63

— 2.a, 4.8 e 6.a à noite

Rua Inácio Anselmo 212 (Resideacia)
Lençóis Paulista

Dr. Lidio Luiz Bosi
~  CIRURGIÃO DENTISTA _

RAIO X
Atende-se com hora marcada

CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquim Gabriel, a.o 2Q8
RESIDÊNCIA: Fone 82 — Lençóis Pauliita

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

Sulfato de amônio 
Cloreto de Potássio 
Superfostato 
Escorias de tamas

Procure o agente nesta cidade Sr.

)ARY CEZAROTTI

Produtos da

Hugo Stinncs do Brasil Ltda.

E ou não é uma «brasa»

D E

MOIETTO
já  está funcionando na ampla e moderna

loja

R u á  15 de N ovem bro, n .o  564



A Casa de Moveis Guido está preparada 

para voce escolher um rico presente de

Natal

Lençóis í’aulista

i r

de

Ferragens Trecenti” Ltda.

Cumprimentam seus 

amigos e fregueses,

desejando-lhes felip  Jíctal e

Desejo de Natal
Sabe do que eu gostaria; 
De ser em todo Natal 
O capim da manjedoura 
O bafo do animal

De poder acariciar 
Com todo amor e ternura 
Aquêle corpinho Santo, 
Em forma de criatura

Natal, Natal, Alegria ! . . . 
Céu muito azul. É Belém 
Eu quisera ser estréia 
E anunciar Jesus que vem

NATHALIE

Sndústriãs e Comércio

Votos de Boas Festas
Recebemos e com prazer registramos, os Votos de Boas Festas; 

’vlanig, São Paulo; S.A, Lençoense de Comércio e Automóveis, 
SALCA, desta cidade; dr. Renato V. GadelUa, Chefe da Divisão 
da Cia. Paulista de Força e Luz. Bauru.

Folhinha

Belíssima Folhinha, para 1967, recebemos da Firma "CARAM” 
desta cidade.

próspero 1967

LENÇÓIS PAULISTA

Feliz Natal e Venturoso Ano Novo são

os Votos do

aos seus amigos e fregueses



FABRICA DE M O V E IS  M O R E T T O

JO S €  JWOti€cCO
Tudo em madeira que voce precisa parasua casa

Linhas, Ripas, Caibros. Taboas. Forros Tacos, Batentes, Portas. Janelas. Balaústre» e P rtões 

Grandes vantagens cm preços. Estuda-se planos suave» de pagamesto»

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

Você encontrará na

A  I f ã i â t d r i ã

C i c c o n e
de O IO VANNINO

CICCONE 
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 dquira  o seu Televisor p a ga n d o  som en te  
C r$ . 20 .000 m e rsa is

Todos os meses dois sorteios: Geral c
Especial

o  primeiro Coasorcio de Televisores desta cidade

Associação de orientação em empreendimentos c 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 maiores informações na ELETRO TÉCNICA LENÇÓIS 

Rua 5 de Novembro 455 — Fone 88 — Lençóis Paulista

_/J<;síne o
**Diário de São Paulo’^

e gan h e tu d o  para renovar o seu lar
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 conforto mo
derno concorrendo aos seguintes prêmios;
1.0 prêmio;— 1 geladeira 9 pés "Hot-Point”

1 máquina de lavar roupa “TORGA’
1 televisor 23 “STRAUSS”
1 enxoval de cama mesa e banho e/ 67 peças 
"NINHO”, um fogão i  gaz “ALFA”, uma co
zinha americana FIEL e uma maquina de costura 
ELGIN

2.0 prêmio — 1 maquina de lavar roupa
3.0 prêmio — o enxoval de cama mesa e banho com 57 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 Crotti
Rua Duque de Caixias n.o 39 

Vila Marimbondo 
Lençóis Paulista



Elétro Técnicâ Lençóis

jYíiguei' Costa Cia.

Televisores, maquinas

de lavar, refrigeradores,

maquinas de costura, fogões

e completo soitimento

de materiais elétricos.

Rua 15 de Novembro, 455 

Lençóis Paulista

Fone 88

Farmácia Coração de Jesus

D E

D ecio CeLso C e m p a ra r i L tda .
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 familit

Seja você também um a.ssociado da Cooperativa de 

Consumo de Lençóis Paulista usufruindo dc suas reais

vantagens

A  E l é t r o  M o d e l o

de jYÍinetto pereira 4

Tem o prazer de comunicar aos seus am

gos e freguezes a mudança de ruas ins-

talações para a rua 7 de setembro. 280

(Pertinho do Forum)

Comunica tainbem que alem de: Reenrolamento 
de motores, induzidos de gerador, partida e ins
talações em automóveis e residências, agora tam
bém está atendendo a consertos de refrigerado

res domésticos e industriais

Prezado amigo esperamos a sua visita

•COM

^ADUBANDO DA

T\epiesentante autorizado 
neste município

$r. A ld o  Trecenti
R. 7 de Setembro, 46^ - Fone 54 - Lençóis Pta-



Bodas de Prata de Dr. Tedescoe dona Maria EDITAL

e dona Maria,

RLBEKTO PflrCOLR

Abençoado o día de hoje, em que Dr. Tedesco 
comemoram suas Bodas de Prata.

Que continuem rizonhos e alegres os dias de suas preciosas 
existências, ao lado de seus queridos filhos, parentes e amigos.

Possamos sempre nós seus amigos, contemplar êste maravilhoso 
quadro de venturas por longos anos

Vinte e cinco anos . . . unidos pelo mais eci isolado dos amores, 
ambos vivendo um para outro.

Vinte e cinco anos . . . unidos peto mais nobre evpuro sen
timento que é o casamento.

Vinte e cinco anos , .  . unidas duas almas dentro de uma só almá, 
dois corações pulsando unisonarnente.

Tal como duas arvores que. entrelaçando os pampanos virentes 
e a coma verdejantes dos ramo»; e das folhas, crescem juntamente, 
desdobrando-se de leve à viração da tarde; tal como as nuvens erra- 
dias que perpassam como irmãs sob o azul do ceu; tal como duas 
borboletas esvoaçando juntas à beirá dos caminhos floridos em 'dia 
de primaver? . . .  '

Aquele mesmo amor, que uniu há 25 anos. este estimado casal, 
perdure para a vida toda. para alegria dos seus filhos e para gaúdio 
de seus amigos e admiradores;

São os nossos desejos e os dêste Jornal.

Fim de ano letivo
As escolas primarias e secundarias de Lençóis Pta. com todo exi 

to, cumpriu o programa de festividades de encerramento do ano 
letivo.

Entrega de diplomas, missas, colação de grâu e outras cerimônias 
com a presença de pais; mestres e povo em geral, foi o ponto cul
minante das festividades.

A todos oS forma«do5, contadorandos e professorandos recem- 
formados, os cumprimentos de O ECO:

Decla ração
Declaro, para os devidos fins de Direito, que extraviou-se 

o meu certificado militar de 3.a categoria (incapaz), expedido 

pela 6.a CR, município de Lins, E. de S. Paulo, sob n.o 75005.
i

Waldemar Vacifico de Oliveira

(Citação do denunciado PAULO JOSE DE SOUSA, com o prazo 
de 15 dias).

O Dr. Arnaldo Hecht. Juiz de Direito da comarca de 
Lençóis Paulista Estado de São Paulo, ni forma da 
Lei etc.

FAZ SABER, a quem o presente edital virem e especialmcnte ao 
denunciado PAULO )OSE DE S' U Z a, que porest juizo e Car
tório do 2,0 Oficio, se processam os termos de uma ação penal 
movido contra o mesmo corno incurso nas sanções do artigo 121, 
«caputf. e. c. 44, II «f> (ascendente) do C. P.. em virtude de ter fei
to dois disparos com um revolvei contra seu pai jOAO JOSÉ DE 
SOUZA, quando este agredia sua mãe e seu irmão; sendo que um 
dos disparos atingiu João causando-lhe a morte, excedendo assim 
o denunciado os limites de ligitima defesa, pois usou de meios de
cididamente imoderados para conter a agressão, quando tinha a 
seu dispor meios menos prejudiciais. Pelo que fica o denunciado 
Paulo Jose de Souza, citado com o prazo 15 (quinze) dias para ser 
interrogado, e para os demais termos e atos da ação penal, cujà 
audiência realizar se á na séde deste Juizo a*. 13,00 do día 21/2/Õ7, 
sob pena de revelia. E para que chegue áo conhecimento de todos 
expediu-se o presente. Lençóis Paulista 7 de dezembro de 1966. (a) 
Ernesto Cordeiro, Escrivão, subscrevi

O Juiz de Direito — Arnaldo Hecht

c a O O s
Para homens, senhoras e crianças 

Jirtigo para esporte
Vendas durante o mes de dezembro com

desconto de 10 a 20 í O

CASA D E SANTIS
Rua 15 de Novembro ót9

A gen c I a
r u n e r a n a

NOTA AGBNCTA FÜNSRARIA NESTA CIDADE

AGORA TAMBÉM NA CASA DE «MOVEIS DIEGOLI»

Ru* Anita Garibaldi, 61, Fone 147 
Defronte ao Lar daa Crianças
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o  aperitivo que satisfaz o mais exigente patcdar

Farmácia São José
A Farmacia São lose atende a noite e a domicilio

Colossal estoaue de mercadorias do Ramo

Farmacia São JoSé a drogaria de Lençóis Pta

S O L Ü R R I C O
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. Valerio Antonio Casagrande 

Nesta

i í CEZAROTTI y y

Riia C, Joaquim A. Martics n.o 70l — Pone 116 — Lençóii Pauidta 
Contablidade em geral, escritas, aberturas, encerramcutoíí 

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

JARY CEZa ROTTI

Jigente de Seguros
da Sul jfJmerica

— Acidentes Trabalho —  
» > > Pessoas 
» > > Veículos 
> » » Incêndios

H É L I O  P A C C O L A
|i Rua 13 de Maio 429 — Fone 178 — Lençóis Pauista

Depósito de Vinho
D A

ADEGA GAÚCHA
VINH08: BRANCO, ROSADO. TiNTO. SE 70, SUAVE E DOCE, 

DIRETAMENTE DO RIO GRANDE DO SUL 
VILa VIRGÍLIO CAPOANI ■ Lençóis Paulista - Fone 96

€scr/fo rio  Zécnico ContobH

Oficina e Loja BRANDI**

A suá disposição para instalações de 
agua a domicilio

Artigos do Ramo

Conheça nossos preços p/ verificar as vantagens que lhe
oferecemos

Rua Ignacio Anselmo, 223 Fone 40



s o c I a I s Diretor

Alexindre Chitto □ ECD Redotor Chefe

Heramio ]econ

Fizeram Anos 

HOJE

completa o teu l.o anivcrtário de 
nascímeato a menina Eliane Apa> 
recida, filha do sr. Rubens Co- 
neglian e dona Joana Helena 
Moretto Coneglian.

jovem Alceu Fernando Azeve
do, Sebastião Pereira, Maria Apa
recida dos Santos, filha do sr. 
Benedito Geraldo dos Santos e 
dona Paula Camargo da Silva

Dia 19 — sr. Natal Coneglian. 
jovens José Ludo e Maria José 
Zillo.

Dia 20 — ara. Dalvice C.
Dalbem, esposa do tr. Mario 
Dalben, sra. Maria S. Ranzani, 
esposa do sr. Ccrlos Ranzani, 
Maria Cclia Caiani Vieira, espo
sa do sr. Jozé Vieira.

Dia 21 — jovem Milton Gio- 
vanetti, Angelina Angélico, sra. 
Elvira P. Paccola, Maria Joié 
da Luz, jovem Alvares Amoido.

Dia 22 - Sr: José Carl os Maga- 
nha, sr. Valerio Casagrande, tr, 
Ely Carlos Mazanatti.
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Dia 23 — Maria Angela, fi
lha do sr, Antonio Lorenzetti e 
dona Adelia A. S. Lorenzetti, sra, 
Gebricla Ser<-aho. esposa do sr. 
Francisco Serralvo; sta. Maria 
Eloiza Concgjian. filha do sr. Na- 
tale Coneglian e dona Maria Bas- 
so Coneglian; jovem Sérgio Pas- 
choarelli.

Helco Carani

No dia 22 do correnic, festeja 
a sua efeméride natalicia o sr. 
Helco Carani, socio da firma 
Distribuidora de Automóveis Ir
mão Carani, nesta cidade.

Presidente do Ubirama Teaii 
Clube e pessoa que, entre nó», 
reune vasto circulo de amigo», 
pela passagem de mais uma pri
mavera de sua existência; e ilus
tre aniversariante receberá, por 
certo, inúmeros cumprimento».

Desde já, formulamos os nos
so» ao sr. Helco Carani.

Bodas de Prata
Hoje, o Dr Antonio Tcdesco e sua Exma. esposa dona Maria 

Del Ros»o Tedesco comemoram o seu 25.o aniversário de casa-, 
mento.

Ao distinto casal, pela passagem da 25,a efemeride de seu
matr:monio, as sinceraS e efusivas felicitações desta folha.

Colação de grau
Ontem, em Sessão Solene, nos Salões de festas do Clube Social 

E. Cultural colaram Grau os ProfessorandoS, BacharClandos, c Co
legiais do C, E. E. N. V. C..

PARANINFOS
Profa. Adelaide Honorina Andretto - (professosandos)
Profa. Ruth Pampado Pupo Baioni - (colegiais)
Profa- Elenice Lorenzetti - (baekarelaados)

PATRONOS
Profa, Dr. Maria Izabel Mattos Jaccon (profeSsarandos)
Profa. Lizelute Marcilía S. Castiglioni (bacnarclandos)

ORADORES
Terezinha De Lourdes Barbosa • (professorandos)
Jose Antonio de Mattos Castiglioni (bacharelandos)

Posto Esso
Sao Crístovao

Zillo, Capoeni Cia. Sfda.

Cumprimentam seus Amigos e Fregueses 

desejando-lhes Feliz Natal e Próspero 1967
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