Poníe na via de

P lan tõ es-h o je: Farmacia C. Jesus — Dia 2: Farmasilia das 8 ás 20 hs.

Acesso
M otorist BS cuetransitam pela
Via d e A cesso, inform aram -nos
que a ponte sobre o prata {na mes
ma Via) acha-se em péssim as
condições. Dizem mesmo que
fo ra interditada.
Vejam só ! Quanto tem po fa z
que a Via de A cesso fo ra in au 
gurada ? C alam idade !

Redação c C)ficina: - Rua Ignacio AnSelinó n.o 139
Fundado em 6 2-1938 — Rcgi«f-ado no
DIPETO R: Alexandre Chitto
ANO X X I X
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No 147Õ

Batendo
Caiixa
Comentan o & Comeotarioi
Grupo Escolar de Alfre
do Guedes, vai seguindo o
velho ritimo de mais dc 30
anos sem reformas. Vai na
base do cai não cai. o velho
prédio.
R as reforma» não vem.
Enquanto isso, as autorida
des garantem que os paptis
estão -scorrendo» em SP,
nos canais competente». Até
quando 1 1 1
Aguente a mão velha es
cola. E que voce que tanta
criança abrigou, não venha
machucar nem crianças nem
os mestres, que de ti, so
isso esperam não receber;

Milho gosta do tr,^tor Ford
( ...e as outras culturas também!)
E quem vai tirar vantagem disto
évocê!
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.

CARANi

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.
Nós 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.
A P R O V E IT E ! 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.
Nós 0 ajudaremos a consegui-lo.

TRATORES
EQUIPAMENTOS

E a palavrinha cheia de
«poesia» de hoje é cxtenciva a outro prédio que. igual
mente, esta em péssimas
condições. É o grupo de
Borebí.
E o engraçado nisso tudo,
nestas épocas d^ promessas
eleitorais é que nenhum
candidato se prontificou a
resolver o problema. Nem
por promessa. Engraçada,
não?
Pensamento de
Hoje:
“O verdadeiro valor, co
meça amiudadas
vêzes
pelo mêdo”
(P. Sthall)

Fones 91 e 118
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CHUTE

NA

CANELA

POR

SOLORRÍCU

RIM EDEM

Perdizes, nhasnbús e codornas, já estão sendo apelidados de
deputados Afinal, são sempre 'caçados’’ em qualquer época,

A d q u ira

tg < i

a d ihr>

g ra n u la d o

SO LO RRCO

----------- X ----------Êsse negócio da F R E N T E AMPLA, pode dar “amplamcnte para
T R A S ”.
—
—

Federal

Pela tabela a vista

E p a g u e a o m e n ta depois de
e m b a r q ue
P a r a m a io re s in fo rm e s

O, São Paulo enguiçou «comPRADO».
G São Paulo, enguiçou «comprando^-'

u m a n o ap óa o

AGENTE AUTORIZADO
SR. valerio antonio casagramde

----------- X -----------

Nesta Cidade

Para o Sãopaulino, o día de Todos os SANTOS será amanhã c
e não hoje.
----------- X ----------—
—

Flôrcs vão subir 1.000% em FINADOS !
Então o preço está pela hora da M O R TE !

Destaques Esportivos

----------- X ----------FOTO

RELAMPAGO

O que vai acontecer com o
Filpo c Cia. se

Ainda com relação aos Jogos de Rio Claro, onde participaram po
derosas equipes do Interior, Lençóis Paulista, no computo geral, en
tre quase 4Ü equipes que disputaram o certame, obteve um lugar
honroso, ou seja, o 12.o pôsto, com 13 pontos, deixando para trás,
muitas cidades boas, como S. Caetano, Osasco, Franca, Mariiia,
Birigui, Uberaba, Taubaté. Presidente Prudente e tantas outras. Sagraram-sc campeão e vice, as equipes de Santos e Sto. André,
rcspectivamente.
QUADRO DE HONRA (Lençóis)

o Corinthians

perder hoje

Atlet.

masc; . Euciides Ribeiro 51s9

Atlet. fcm.

Enquanto o Palmeiras tem um goleiro reseruo que é o fllfilDflDR, o
Corinthlons tem Z titulares que “ íTlfllE üfiD R” c time.

- Miriam Braga 2m35s9-800 rasos e Zoii Luminatti

no salto em distância alcançou 5,03 m.
No rev. 4x100 (Cleusa, Amàlia, Zoli c Nadir) fizeram 53s7.
Em arremêsso de pêso. Angefina Boso quebrou o record, arremes
sando 11,59 m, deixando longe a 2.a colocada que arremessou
9,52 mts.
Parabéns aos atletas lençoenses.

-----------X ----------—
—

Leiam e Assinem O EC O

Santos vai ser campeão
Do interior, c claro.

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

B an co

In d u s tria e

S ta .

C a t a r i n a S. A.

664 A gencias no País

I N C Ü

Depósitos ã prezo fixo

M R TR IZ

com correção Monetaria
Juros e correção monetaria isentos de imposto
de rendas nos deposites efetuados

C o m e rcio de

até

3M2-66

Em pa<Sseio ou a negocio
u tilize nossos ch eq u es de
viagem

ITAJAi (SC)

CAPITAL DE

FUNDRÜO EM 1935

RESERVAS

Cr$.

10.554,544.284

105 departamentos ínstalado.s no Estado de São Paulo,
Santa Catarina, Paraná. Rio de Janeiro,
Federal

Agencia em Lençóis Pta:

Rua 15

prédio proprio

e

Distrito

/

Novembro 843

J uízo de Direito da comarca

&

Lençóis
*

Pta.

'

Cartorio do 2.o Ofici*

que parece, de se efetuar Um recapamento do leito. Isto
é, aplicar aobre a meima, de forma total, uma nova camada de as
falto

Edital de Leilão
O Dr Arnaldo Hecht, Juiz de Direito da comarca de Leaçois Pau
lista, E«tado de São Paulo na forma da Lei, etc.
FAZ SA BER, a iodos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que no dia 28 de novembro p. f. às 13,30
horas, à porta do Edifício do foruin desta comarca situado a rua
7 de setembro, n.o 247, o oficial de Justiça que estiver servindo
como porteiro dos audúoríos. levara a publico leilão, a quem mai»
der e maior lanço oferecer, o seguinte bem penhorado ao executa'
do Antonio Guiihen e Cczar Pereira de Lima. na Ação Executiva
Cambiai, 4ue js exequentes Hdilio Carani Filho e Outros, move
contra os naesmos. perante cite juizO c Cartorio do 2.o oficio, a
saber; uma propriedade agricola com 27,40 ha. de terras, situada
na fazenda Boqueirão ou kío Claro, deste municipío c comarca
contendo algumas benfeitorias havida pelas transcrições
08 e
133g do Rcgi'tro
de
imóveis local dividindo por um lado
com Manuel Komualdo por outro com Virgílio Filismino e também
con 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 lgõ6, Eu, Ernesto Cordeiro, Escri
vão fiz dat. e lubscrevi.
O Juiz de Direito - Arnaldo Hechit

Estrada Pederneiras ~

Santa Barbara

Na estrada que liga Pederneiras a Santa Barbara e que passa ao
lado de nossa cidade, estrada essa que ontem tev« terminada a via
de acesso no prolongamento da avenida Brasil, serão construídas
ainda tres pontes.
A primeira ponte será efetuada sobre o rio Lençóis, a segunda
sobre alinha da EPS. e a terceira será no cruzamento com a rodo
via Marechal Roadon.
Conforme O S C O apurou, serie aberta? concorrências publicas
para esse fim, no proximo mes de Janeiro vindouro.

Rua

15 e se u a s f a l t o

Ê publico e ootorio que não é bom e estado do leito asfaltado
da nossa principal artéria, ou seya, a rua 15 de novembro
Porque muitos vasamentos houveram logo depois de .sua paviracn'
tação e com os consequentes consertos nos canos e remendos nos
buracos, nossa rua 15 acabou ficando uma mescla de cimento (re
mendos) e asfalto.
O fato é que assim, a rua 15 não mais pode cootinuir. Há ncces-

Entrevista
Sobre a construção da sede Soc<al da Paróquia, nossa reporta
gem procurou ouvir o Rvmo. Pe. João C. Carvalho Coimbra, que nos
honrou com a seguinte entrevista:
P - Sr. Vigário, como vão seguindo u» obras da 8éde Social da Paróquia 7
R • As obras seguem o ritirao normal e enquanto houver posaibilidade econô
mica, o$ serviços continuarão.
P - Há atualmente algum problema que o aflige e que podería cercear o anda
mento das obrai ?
R - Sim, principalmente pelo motivo da dificuldade de se arranjar pedraa pa
ra a construção
? - Está havendo uma colaboração decisiva do povo? E dos poderes públicos?
R - Do povo, sim. Kstamo trabalhando com dinheiro daa
festas passada
com a atual campanha do cimento que forneceu todo cimento gaato até agora
Cora relação aos poderes, a Pre'eitura tem ajudado muito com condução, riemonrtrando boa ventade. Quanto a parte financeira, tudo veio do povo MÜaMO
É o povo que ajuda na campanha do dízimo, organiza as quermesses, dá sues
prendai, come seu pastelzinbo . . : .Não tivemos verbas federais nem estaduais.
P. - Se o ritimo das obras seguirem normalmente, em quanto tempo serão con
duidos es trabalhos?
R - 8ó Deus sabe. O que nos intere>sa no momento, é a parte de arcabouço da
construção. Depois disao oensareinos como resolver outros problemas.
P - O sr. Vigário tem algo maia a acrescentar ?
R - Aproveitamos o ensejo para lembrar que ainda está aberta a campanha do
cimento, Agradeço a O ECO por ler nos propiciado eisa entrevista c ao povo, pe
la confiança em nos depositada e eficiente colaboração.

OOMARCA: PLKITETA-SB A E L E L E V a ÇÃO D B
EMTRÂNCIA

Pessoas de noisa cidade, estão vivamente empenhadas, ao sentido
de que a comarca de Lençóis Paulista, que é de l,a entrância, seja
elevada à comarca de 2.a entrancia, fato esse que só deverá aconte
cer na nova lei quinquenal de 1968,
Conforme sabemos. Lençóis Paulista é considerada uma das melho
res comarcas de I.a entrancia do Estado, sendo muito melhor que
algumas de 2,a que exiítem, segundo diz a estatística.
Por esse motivo é que se concentiam esforços
agora, afim de
que Lençóis tenha mais êsse prêmio, alias merecido.

Você já notou

I.o Salão de Arte
de Lençóis Paulista
Concurso de Fotografia
Condições p«ra participação

s a / O jij.

OE
Cíiranta você também seu exemplar d‘ O ESTADO DE S. PAULO’
fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade:

ASSUNTA MARIA AIELLO
AV. NOVE DE JULHO, 314

LENÇÓIS PAULISTA

1 — Sõ poderão participar £•tografos amadores do muníciplo
de Lençóis Paulista.
2 — As fotografias deverãe
•er;
a) Tamanho máximo: 15 x 22 cm.
minimo: 18 x 24 cm.
b) Papel: Branco, Esmalte Liso.
c) Assunto: de livre e.scolha.
3 — Os dados técnicos serão
entregues em separado, num en
velope contendo o nome do foto
grafoi
4 — Ê irapraicindivel o titulo ds fo
tografia
5 — Cada concorrente poderá apresen
tar no máximo 15 (quinze) fotografia,
6) As fotografias daveráo ser apieeentadai até dia 17 de Novembro do cor
rente na Biblioteca municipal «Origenei
Lessa»,
7 — Cada concorrente contribuirá com
a importância de Cr$ 100 (cem eruzeiToe), oara cada fotografia apresentada
para as despesas de organiiação ds ex
posição;
8 — A exposição será inaugurada dia
19 de Nevembro às 19,30 bs. na Biblio
teca municipal «Originei Lee»a> e terá
a duração ae 20 dias,
B - hivera prêmios va|ioecs para Os
tres primeiro.s'colocados,
10 — Maiores esclarecimento! a Bi
blioteca municipal,

**Cas3 L E B E R
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=A m ais m oderna da cidade

Farmácia São José
A Farinada São Jose atende
Colossal estoque

a noite e a domicilio

de mercadoriai do Ramo

Farmacia São José a drogaria de Lençóis Pta

ELETR O

M O D ELO

Mineto Pereira & Cia.
AV. 25 DE J NEIRO.
258
Especialistas em leenrelamento de Motores,
e Geradores

Atenção

Proprietários

FONE
165
Transfarmadores

de

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 Teasão
Aates de qualquer negocia consulte nossos preços, sem
promisso

€scritorio Zêcnico
( í
Rua C,

com

Contábil

CEZA RO TTI

Joaquim A. Martins

b .c

70]

— Pnne 116 —

Lençóis

Paui^(a

Contablidade cm geral, escritas, aberturas, encerramentos
contratos distratos e tudo concernente no ramo.
Supervisão

c

DireçSo do Proprietário
JARY C E Z a ROTTI

Depósito de

V inho

D A

ADEGA GAÚCHA
VINHOS: b r a n c o . ROSADO. TINTO.. SECO, SUAVE
D IRETA M EN TE DO RIO GRANDE DO SUL

K

DOCE,

gente de Seguros
da S u l A m erica
Acidentes Trabalho
> > » Pessoas
> » Veículo
> » > Incêndios
H É L I O
P
G C O L
Rua 13 de Maio 429 — Fone 178
Lençóis Pauista

Editais de Proclamas
Wilson de Moraes Rosa, Oíicial dO Registro civil das pessoas
naturais deste distrito município e comarca de Lençóis paulista,
Estado de São Paulo, etc.
F ^ Z SABE ? que pretendem se casar:
José Francisco Macedo com dona Escolastica Pereira de Goes
ele com a profissão de lavr dor, estado civil solteiio; com 27 anos
de idade-, nascido em Aparecida São Manuel, Estado de São Paulo
aos 4 de fevereiro de 1939, filho de fintonio Francisco Macedo e
de Antonia Maria da Conceição, domiciliado e resicente neste dis
trito; Ela com a profissão de prendas domesticas, estado civil sol
teira. com 28 anos de idade, nascida neste distrito, Estado de São
Paulo, aos,
8 de rutubro de 1937, filha de Pedro Pereira de
Goes e de Maria Balbina de Jesus, domiciliada e residente neste
distrito.
Apresentaram os documentos 1. 2, e 4
José Relichias da Silva com dona Dulce Vidal ele com à profissão
de mecânico estado civil solteiro, com 26 anos de idade, nascido
em Bauru, Estado de São Paulo, aos 24 de maio de 1940, filho
de João Relichias da Silva e dejulia Lourenço da Silva, domicilia
do residente neste distrito, Ela com e profissão de prendas domes
ticas, rstado civil solteir*. com 27 anos de idade, nascida em Piratininga, Esfado de Paulo, aos 20 de outubro de 1939, filha de José
Vidal e de Maria Cunha domiciliâda e residente \ neste distrito.
Apaesentaram os documentos 1 2 e 4.
Matias de Arruda com dona Jorgina Dutra ele com a profissão
de lavrador, estado civil solteiro, com 24 anos de idade, nascido
em Alfredo Guedes, Estado de São Paulo, aos 27 de dezembro
de 1q41, filho de José de Arruda e de Maria Rosa de Jesus, domici
liado e residente neste distrito. Ela com a profissão de prendas
domesticas. e«tado civil solteira, com I7 aaos anos de idade, nasci
da neste distrito. Estado de São Paulo, aos 23 de abril de lg4g
filha de jo io Belarmino Dutra e dona Amélia Maria de Jesus, do
miciliada e residente neste distrito.
Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4.
Jaime Ribeiro do Prado com dona Irma Luzia da Silva ele com
aprofiisãnde funcionário Municipal, estado civil solteiro, com 22
anos de idade, nascido em Agudos Estado de São Paulo, aos 20
de julho de lg44, filho de Sebastião Ribeiro do Prado e de Maria
da (!unha Prado, domiciliado e residente neste distrito. Ela com a
profissão de prendas comésticas, estado civil solteiro com 20 anos

VILA VERGILIO CAPOANl • Lençóis Paulitta • Fone 96
Cont. na pag seguinte

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 — Caixa Postal, 38

Necessitando de Elementos Simpler para sua lavoura tais como:
Sulfato de araônio
Cloreto de Potássio
Superfosfato
Escorias de tomas
Procure o agente nesta cidade Sr.

Dr.

Antonio

Tedesco

—
CLINICA

] ARY

M É D I C O

GERAL

-

—

Produtos da

O PERA Ç Õ ES

Rua Floriano Peixoto, 2d5 —

Dr. Luiz Gonzaga

-

PARTOS

Pinto

E ou não é uma «brasa»

Moreira
7.976

Clinica de Crianças e Adultos
RUA

ANITA

PA R TO S

CARIBALDL

35

—
-

Lençóis

Paulista

Leiis

Luminatti

CIRURGIÃO d e n t i s t a Afende.se com hora marcada
— 3.a, 5.a, e Sábados durante o dia
Consultas — 2.a, 4.8 e 6.a à noite
Rua Inácio Anselmo 212 (Residência)
Lençóis Paulista

Fone 63

Dr.
—

Lidio
CIRURGIÃO
RAIO

Atendc'se com hora

€dihis .

.,

Luiz

Bosi

DENTISTA

-

Já está funcionari(do na ampla e moderna

X

marcada

CONSULTÓRIO:
Rua Cel.
RESIDÊNCIA: Fone 82

Casa
Móveis
D E

Dentistas
Dr. Reinaldo

Hugo Stinnes do Brasil Ltda.

Lençóis Paulista — Fone 61

C R E M E SP
—

C R Z A R O IT I

loja
Joaquim

Gabriel,

n.o

298

Lençóis Paulista

(Continuação da pagina anterior)

de idade, nascida em Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, aos 7
de junho de 1946, filha de Francisco Manoel da Silva e de Luzia
Francisca da Silva, domiciliada e residente neste distrito;
Apresentaram os documentos l 2 3 e 4.
Josc Bonfi m da Silva Filho com dona Rlzira Farinha cie com a
ptofissão de lavrador, estado civil solteiro, com 24 anos de idade
nascido cm Ribeiropolis Estado de Sergipe, aos 2 de setembro de
1942, filho de Jose Bonfim da Silva e de Maria Claudemira dos
Santos, domiciliado e residente neste distrito; Ela com a profissão
do prendas domesticas; estado civil solteira,com lõ anos de idade,
nascida em Pederneiras, Estado dê São Paulo, ao» 18 de outubro de
1949, filha de Roberto Farinha e de Elena Seixas, domiciliada e reaidcate neste distrito,
Apresentaram os documentes 1 2 3 e 4 .
Carlos Zillo com dona Nilccia Maria Simioni ele cora a profissão
de industrial, estado civibsoltetro, Gom 25 anos de idade, nascido em
Lençóis Paulista Estado de São Paulo, aoS 21 de novembro de 1940

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

filho de Mnri ' ’
p de Odilia Perenazi Zillo. domiciliado e resi.
dente nesta cidade; Ela cora a profusão de professora primária, es
tado civil solteira, com 18 anos de idade, nascida em Lençóis Paulis
ta, Estado de São Paulo, aos 2Z de junho de 1948, filha de Ânge
lo Simioni e de Elvira Boso, domiciliada e residente nesta cidade.
Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4.

Enviado copia ao Oficial do Registro Civil de Arciopolis.
Ernani Ercio Zuntini com dona Angelina Tereza Belei ele com a
profissão de lavrador estado civil solteiro, com 23 anos de idade, nas
cido em Arciopolis Estado de São Paulo, aos 8 de abril de 1943,
filho de João Zuntini e de Iracema C. Zuntini res. em Arciopolis d/
Estado; Ela com a profissão de prendas domesticas estado civil sol
teira, com 20 anos de idade, nascida em Alfredo Guedes Estado de
São Paulo aos 1 de Julho de 1946, fiha de Abilio Belel e de Apare
cida Alexandrina Ordões, domiciliada e residente neste distrito.
Apresentaram os documentos 1 2 3 e 4.
St algucm souber de aligum impedimento acusem-os
j

F A B R IC A

DE

M Õ V E IS

jose

M O REnO

j\^oi{€x:zo

Tudo em madeira que voce precisa para sua casa
Linhas. Ripa?, Caibros. Taboas, Forros Tacos, Batentes, Portas. Janelas. Balaústres e Portões
C randes vantagens em preços.
Av. 9 de Julho, 716

Estuda-se planos suaves de pagamentos
—

Fones 113e 21l 3

—

Caixa Posta] 357

—

Lençoi.s Paulista

Você encontrará

na

A l í a i at d fi a
Ciccon e
de

OIOVANNINO
C IC C O N E
a sua maquina de costura
**S ÍD 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 T elev iso r p a g a n d o s o m e t e
C r$ . 20.000 m e n s a is

Todos

OS

meses dois sorteios: Geral e
Especial

o primeiro Consorcio de Televisores desta cidade
Associação de orientarão em empreendimentos e participação
de Lençóis Paulista
Noto: os Televisores serão entregues pela E L E T R O
TÉCNICA LEN Ç015 a qual dará toda assistência necessária.
Para maioes informações na ELETRO TÉCNICA LENÇÓIS
Rua 15 de Novembro 455 — Fone 88 — Lençóis Paulista

j^^síne o

^^Diárío de São Pau lo
e

g a n h e tu d o p a r a re n o v a r o seu l a 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 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 c/ 67 peças
"NINHO’', um fogão a gaz "ALFA”, úma co
zinha americana FIFL e uma maquina de cosfuELGIN
2.0
3.0
4.0
5.0

prêmio
prêmio
prêmio
prêmio

— 1 maquina de lavar roupa
— o enxoval de cama mesa e banho com 6? peças
— I televisão de 23”
— 1 maquina de costura

O sorteio será realizado pelo canal 4 no
cada mes às 22 horas
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Dia c noite a serviço de sua saude
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fogões e

completo sortimento de materiais elétrica.

Deixem,que digam, que pensem, que falem
E a Cooperativa a mais popular
Lá eu compro todo di a . . .
Boas m ercadorias. . .
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Dia 2/11 — sta. Anita NeJii,
jo/em Julío Signoretti. Nancy
Moretto evandre. Jose Carani;
filho do sr tísio ( arani e dona
Zaida C. Carani Joaquim Procopio de Oliveira Lima, Ida Mariza C. Basso espoia do sr. flleu
Basso.

No dia 6 de novembro, trans
corre a efemeríde natalicia do
Cap. Murray Martins de Carva
lho, lente no Colégio Virgilio
Capnani, farmacêutico e proprie
tário em Lençóis Paulista.
Ao ilustre aniversariante do
dia 6 dc novemfero, as antecipa
das felicitações desta folha, cuja
existência, o Cap, Murray vem
acompanhando-a bem de perto.

Dia 3/11

Euclides

Freza.

Dia 4 — sta. Adelaide Andretto;
Dia 5 — sta. Aracy Precioso,
sr. Carloa Conegiian, jovem Nestor Luminatti, propiietario da
conceituada casa comercial Luminati Besta cidade,
Dia 6 — sra, Yolanda Paccola
esposa do sr. Egidio Paccola,
sra, Angelina Coneglian. sra.
Carmem Q. Ferreira esposa do
sr. Luiz L, Ferreira; Edison Ri
beiro LuttroSr; Aldo Trecenti, proprietário
do afamado Lençóis Hotel, nesta
cidade.
Dia 31 aniversaria a sta. Maria
Irani Parinelli. filha de sr, Jo.<<e
Farinelli e de dona Leia Medola

Bar do CEM é atrativo
Magnifícamente instalado, com o objetivo dc bem servir ao corpo
associativo do Club Esportivo Marimbondo, é o que está oferecendo
o remodelado Bar de nossa piscina.
Vale a pena visita-lo, para os que gostam dc ceuair imig*s nas ho
ras de lazer.
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Acha-se em festa o Jar do ca
sal Cieuza Aparecida Grandi Fernando Pagiaro. com o adven

DO E5TRD0 DE SÃO PflULO 5/fl. convida es seus
clientes e amigos para assistirem a missa solene em ação degraças
pelo transcurso de seu 40.o aniversário, que será celebrada no dia
4 dc novembro prOximo, às 19,30 horas, na Igreja Matriz local.
Agradece, desde ja, a honrosa presença de todos.

to de uma robusta menina que
na Pia Batismal recebeu o nome
de Fernanda.
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passo que com um outro oleo, você
precisa trocar cada 1.500 Kilometros

N5o espere mais, faça
6.000
Kilometros
com uma só trcca. mostre que realmenie
gosta de seu carro. Mude para o Melhor!

O

Acompanhado do Vereador sr. Haroldo Lima, ante-ontem esteve
em visita à nossa Redação, o Sr. Lino Saglietti. candidato a Deputado
Estadual, cujo numero é 1 2 4 0

Jíascim enh

O Novíssimo Esso Extra Motor-Oil, economisa a você duas ou trez
trocas
de
Oleo
Ao

1476

5r. S in o 3aglieíti

oó;a;C'rant"á;rn.d:'& Cap. Murray M. dc
Earle Ferraz Nogueira, residente
etn São Paulo.

N.«

M ãtoristas possuidores d e <i:Wolks> da cidade, andam reclam an
d o d e s engraçadinhos que deram agora para furtar os distintivos
dos carros. Razão assiste aos motoristas. A policia precisa coibir a
anom alia o u .., a mania dos desajustadinhos

Oí e r t a
Especial

Posto Esso São Cristovão continuã vendendo o
Esso Extra F. A zu l, a Cr$ 3.500 o galão

J-aça-nos uma visita, dando~nos oportunidade em servi-lo
tudo que seu carro merece.
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