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S ecção  Livre

L E I T O R
Pequenas coisas há que re

voltam e entristecem às pessoas.
A princípio o testemunho de 

um êrro sem maior relevância 
se cala ao considerar que os 
pequenos efeitos aparentes não 
justificam nem encoragem uma 
atitude de luta.

Mesmo que a perple.xidade 
que de nós se apossa ante u’a 
maldade inútil ou uma hostili
dade inesperada nos inhibe no 
instante preciso para que tenha
mos presença de espíritoneces
sária para fazer frente à situa
ção. Em traços gerais, aqui está 
relatada uma contingência em 
que a maioria de pessoas se 
viram envolvidas, uma vez ou 
outra. E por tal ter sucedido 
em minha presença que após 
meditar com mais calma sôbre 
o testemunhado por mim há 
poucos dias, ousei tirar algumas 
conclusões, e tudo espôr ao pú
blico, buscando contribuir mo
destamente, com algumas adver
tências que permitam oos mais 
sdbíos atentarem contra peque
nos êrros que, somados, contri
buem para solapar o maior pa
trimônio de nosso povo e de 
nossa Pátria: à sua crença nos 
superiores e sublimes ideais da 
fá cristã.

No dia 16 em nossa querida 
Igreja dêste Lençóis ensolarado 
e hospitaleiro, durante a cele
bração de um casamento, dentre os 
fiéis, durdiu o chôro de uma 
criancinha de colo.

A impertinência inadvertida do 
pequenino irritou o pastor de 
Deus, o qual pediu que à cri-

ançn fôsse silenciada ou reti
rada da Casa do Senhor. Até 
aqui compreende-se tudo. Mas 
acontece que as^palavras que as 
ovelhas de Cristo ouviram da 
boca daquele pastor, foram ás
peras rudes, mais impertinentes 
e, por certo, menos inadvertidas 
do que às que seriam próprias 
para a ocasião, menos condizen
tes com a Santidade do ambien
te, menos de acôrdo com á dig
nidade de seu autor, enfim, me
nos, muito menos bondosas do 
que as necessárias para que seu 
intento se, colimasse.

Agora pergunto eu: Por que 
tal acesso de ira no Templo da 
Caridade, na boca de um Pa
dre, na hora de um casamento: 
não será enfim de um êrro pa- 
camincso dêste porta-vóz do Cor
deiro, uma maneira perigosa de 
parecer aos adversários da fé 
de Cristo, argumentos para que, 
incapazes de destruírem à es
sência da religião, impugnando- 
-Ihe a forma, derimem-lhe o mé
rito, achincalham-lhe a santida
de, destroem-lhe a beleza, escri- 
bando suas argumentações nas 
falhas, nos êrros, e nos des
mandos de alguém irresponsável 
e que nesta cidade, em nosso 
Templo é o reverendíssimo Boa 
Ventura substituto. EIS A HIS- 
T O ’RIA ,Q U E DELA FAÇAM 
PR O V EITO S AQUELES QUE 
SÂO OS CO N D U TO RES DA 
FÉ.

Lençóis Paulista, 16 de Janei
ro de 1954.

Manoel Carmona Filho

O dinâmico criador de bons 
programas radiofônicos, sr. Sal
vador Gonçalves, também conhe
cido por Zé Pindoba, levará do
mingo próximo para apresentar- 
-se às 20,30 horas, no palco do 
Cine São José, da vizinha cida
de de Macatuba, «Caravana 36», 
da ZYR-36 Rádio Difusora de 
Lençóis Paulista.

A Caravana que foi organi
zada pelo campeão de auditório, 
sr. Salvador Gonçalves, contará 
tão sômente com a participação 
de Brotinhos, os quais são ele
mentos vencedores dos já co
nhecidos programas de nossa 
emissora «Calouros 36:>, «Infantil 
36», «Noite de Estrelas» e «Pe
neira de Ouro».

Trata-se portanto, de um

^^Caravana 36̂  ̂ em Macatuba
grande empreendimento de seu 
organizador, pelo que só temos 
a desejar-lhes felicidades e um 
bom êxito na platéia da cidade 
vizinha.

Agradecimento
A família Andreoli, por nosso 

intermédio externa seus agrade
cimentos a tôdas as pessoas e 
famílias que a confortaram du
rante a enfermidade e faleci
mento do seu inesquecível chefe j 
Natale Andreoli,

E ao mesmo tempo, convida 
para a Missa de 7.o dia, que 
será celebrada na Igreja Matriz 
desta cidade, às 9 horas, amanhã, I 
dia 8 do corrente. <

Missa de Aniversário
A família do sr. Joaquim An

selmo Martins, participa que, no 
dia 11 do corrente, às 9 horas, 
mandará celebrar Missa de ani
versário em sufrágio da alma de 
da. Julia Maria Martins, na Igre
ja Matriz desta cidade.

M O C I N H A S
Preci.sa-se para Secção de 
Embalagens. Idade a partir 
de 14 anos. Apresentar-se 

na ICOM.
Rua Geraldo Pereira de Barros, 814

fOCE í DIFERENTE DOS OUTROS T
sim, Tooê n&o i eomo muitos que 

pensam que s  tW» consiste apenss 
em “deixar viver” . Você deseja cons
truir sua vida, você deseja fazer por 
si mesmo multo mais do que o mundo 
eaiio.uâneamente Já foz. Você sobe 
quanto vale o conhecimento, sabe quanto 
i importante estar a par de tôdas as 
coisas que vâo pelo mundo. Um homem 
bem instruído t  um homem que vaie 
mais — e vale ainda mais o homem 
que e instrufdo sôbre as coisas do seu 
momento.

f*ura inteirar-se, cada novo dia, de 
tudo q aoto aconteceu em sua cidade, 
ao Estado, no País e no mundo, leia o 
0 DIÁRIO DE S. PAULO — o Jornal d# 
sua gente, que ê lido dlôriamcnte por 
mais de 6C0.Ü00 paulistas.

Uma assinatura do DIÁRIO DE L  
PAULO ousla apsnea 0» l 2êfl,001

O  Palácio dos Rádios serve bem^

poroue oíerece

Cooperativa dos Pro
dutores de Aguardente

A V I S O
A Assembléia Geral dos pro

dutores de aguardente da zona 
de Lençóis Paulista, consoante 
aviso publicado em outra parte 
dêste jornal, fica transferida para 
às 9 horas do mesmo dia 10 do 
corrente, ao invés de 14 horas 
como consta do edital de con
vocação.

(a) A (.'omissão

Cooperativa dos Ca 
navieiros Lençoenses |

Fomos informados que no dia 
10 do corrente, às 9 horas, dar- 
-se-á nova reunião dos canaviei- 
ros lençoenses, durante a qual 
serão aprovados os estatutos e 
eleita a sua Diretoria.

Segundo fomos informados 
estará presente o dr. Fernando
0 .  Guena, alto funcionário do
1. A.A..

Carnaval no Ubirama 
Tênis Clube

Como dissemos em nota an
terior, a Diretoria do Ubirama 
Tênis Clube, pretendendo home
nagear condignamente a passa
gem do Rei Momo, fará reali
zar quatro animadíssimos bailes 
e dois vesperais infantis.

Para isso já organizou o seu 
programa de festejos, havendo 
também, contratado o Jaz desta 
cidade, o qual, êste ano, conta 
com um conjunto de fazer juz 
à passagem do tríduo carnava
lesco.

Trecho Lençóis 
Macatuba

Sabemos perfeitamente que a 
rua Tibiriçá, além da ponte pa
ra quem vai a Macatuba, há mui
to tempo está esperando o cal
çamento devido. Entretanto, com 
as chuvas dêstes dias, aquele 
trecho tornou-se intransitável, t  
por isso a sua reparação se faz 
mais urgente ainda.

Prédio para o Fórum
Como é do domínio de todos, 

a criação da comarca lençoense 
já é um fato consumado e den
tro de alguns dias será instalada.

O sr. prefeito municipal, Vir
gílio Capoani, mandará iniciar, 
ainda no transcorrer desta se
mana, a remodelação do prédio 
do antigo Ginásio. O sr. Virgí
lio Capoani já entrou em en
tendimento com o empreitor cons
trutor a fim de sarem iniciados 
os trabalhos.

Campeonato de 
Sriooker

Em virtude do aludido torneio 
não ter chegado ao seu término, 
a Comissão organizadora cm 
reunião realizada no dia 3 do 
corrente, resolve proclamar cam
peão o clássico jogador Odaü 
Lazari e vice-campeão Ogel Me- 
dola.

A entrega da taça será efe
tuada no próximo domingo no 
salão do Snooker local.

A Comissão

Hoje - à .noite no Cine Guarani, 
outro sucesso da Vera Cruz, com 
Mario Sérgio, Maria Fernanda 
Fernando Pereira c Xandó Batista

em

Luz apagada

I I
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Tabrla n.o 2 moâificaâa pela Lei n.o 37, 8 âe OUTUBRO DE 1949
T A B E L A  N.o 2 

“ N egociantes A m b u lan tes”
-  A -

Armarinhos
Algodão, Tecidos de qualquer natureza 
Alhos, Batatas, Cebolas, etc.
Arames, Objetos de Arame, Inclusive Gaiolas

-  B —
Balaios e Peneiras ^
Brinquedos de Qualquer Natureza 
Bonet, Bolsas e Artigos de Couro 
Brins e Roupas Feitas

-  C —

por dia

» »

por dia
> y>

Cr$

Cr$
»

50.00
50.00
15.00
10.00

5,00
50.00
50.00
50.00

Casimiras (Artigo de)] por dia
Caldeireiro » »
Carnaval (artigo de)

D
Doces em Taboleiros . 
Dentifícios ou Semelhantes 
Distintivos de qualquer natureza

por dia
» »
» »

Cr$ 100,00 
» 10,C0
> 50,00

Ci$
7>

Espelhos, Vidros, Quadros, Estampas, etc.
Escovas, Vassouras, Espanadores, Tape
tes, Oleados e Capachos » »
Estatuetas de Mármore » s

— F -
Ferragens em geral por dia
Ferro Velho, Chumbo e Cobre (Comprador de) » »
Fotógrafo » »
Fumos e Cigarros » »
Funileiros » ?
Fubá, Farinha de Milho ou de 
Mandioca, quirera, etc. » »

Gêlo, Gelados e Sorvetes 
Gêneros Alimentícios 
Gravador 
Gravatas e Meias

Imagens e Semelhantes

Livros, Papéis, Envelopes, etc. 
Linho (Tecido de)
Louças de Barro
Louças, Vidros, Cristais, etc.

Malhas (Tecidos de) 
Massas Alimentícias

0 ’leos 8 Tintas 
Objetos para Iluminação

G ~

1 -  

L -

M -

por dia

 ̂ :s>

Cr$

-  O -

Pães, Pastéis e Empadas 
Pássaros
Peixes, nas E’pocas Permitidas
Peixes (Em caminhão ou outros veículos)

-  Q  -
Quinquilharias 
Queijos

Roupas Feitas 
Rendas

-  R

Sabão, etc.
Salchichas, Salame e Mortadela 
Sêdas (Tecidos de)

por dia
S» ^

>■ > 

por dia

por dia
2> ;>

por dia
» .'■>

por dia 

por dia

por dia

» »

Cr$

Cr$
2)

Ci$

Ci$
»
:í>

Cr$

Cr$

—  T
por dia Cr$ 5,00Tripas e Semelhantes

Nota: — Os artigos não especificados nesta tabela, pagarão 
o iriipôsto de Cr$ 50,00 (cincoenta cruzeiros) à Ci$ 150,00 (cento 
e cincoenta cruzeiros), diários, a critério do Funcionário Lançador. 

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 2 de Fevçreiro de 1954.
(a) VIRGÍLIO CAPOANl 

Prefeito Municipal 
Publicado na Secretaria da 

Prefeitura, em 2 de Fevereiro de 
1954.

5,00
20,00
10,00

por dia Cr$ 50,00

» 15,00
» 15,00

CrS 100,00 
5 50,00

10,00 
15 00 
5,00

50.00

10.00
50.00
10.00
50,00

por dia Cr$ 20,00

50.00
100,00

50.00
50.00

50.00
50.00

15.00
15.00

5.00
5.00
5.00

15.00

20.00
5.00

C .$ 100,00 
» 100,00

10,00
10,00

100,00

Cia. Paulista de Fôrça e Luz
Aviso Importante

A Cia. Paulista de Fôrça e Luz, comunica aos seus consumi
dores em geral que, pelo Ato n.o 34. de 31-12-953, publicado no 
Diário Oficial do Estado, de 3/1/954, o Departamento de A’guas e 
Energia Elétrica prorrogou o regime de racionamento de energia 
elétrica em vigor, até que fossem postas em funcionamento as no
vas unidades geradoras das Usinas: jaguarí e Americana, bem as
sim as da Usina Térmica Carioba. Porém, com o aumento da va- 
sáo dos rios que abastecem as nossas usinas e com a entrada em 
serviço da nova unidade de lO.OCO KW da Usina de Americana, 
além da diminuição de carga que se verifica normalmente nêste 
período de entre-safras, foi possível suprimir o racionamento de 
2 horas, que vinha sendo efetuado.

Assim sendo, apenas os consumidores de FORÇA MOTRIZ 
deverão manter seus motores desligados diàriamente, das 18,30 às 
22 horas, não se verificando até segunda ordem as desligações 
dos circuitos mencionados no aitigo 8.o do Ato n.o 25, de 30/6/53 
e Comunicado de 23/11/53. "

As demais determinações do referido Ato, sôbre as proibi
ções, quotas, novas ligações, ampliação das existentes, sanções, 
etc., continuam sendb aplicadas.

Nestas condições, solicitamos aos nossos consumidores a 
continuação do regime de máxima economia no consumo de ener
gia elétrica a fim de retardar, o mais possível, a necessidade do 
restabelecimento do racionamento a que estaremos sugeitos até ao 
completarem as obras já iniciadas da grande Usina hidro-elétrica 
de «Peixoto», no Rio Oiande.

Cópias dos Atos acima mencionados, estão a disposição dos 
srs. consumidores, no Escritório da Cia., sito à rua Geraldo Pe
reira de Barros, 553.

2)r. J o s é  y í. de O. //tachado
C lín ica  G eral b m

ClRURBlR-mOLESriH DE SEnHORflS E CRmnÇflS-PRRTOS 

Fone *— 1-2*7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriça 890

C I N E  G U A R A N I
Filmes da Semana

Hoje à noite, em duas sessões 
às 19.00 e 21,00 horas e Ama
nhã em uma única sessão às 

20,00 horas.

Luz apagada
outro sucesso da Vera Cruz, a- 
presentando Mario Sérgio, Ma
ria Fernanda, Fernando Pereira, 

Xandó Batista, e outros

3.a feira, 2 filmes

A ninfa núa
com Ann Blyth e Mark Stevens

Atirar para matar
«uma emoção por minuto» 

com Monte Hale

Quarta e Quinta Feira 
com Victor Mature

ANDROCLES E O LEAO
um filme que mostra com sur
preendente realidade, todo o 
fausto e orgias da Roma antiga... 
Acompanha o desenho de Walt 

Disney, íSUSIE»

Sexta Feira
TR ÊS PASSOS AO NORTE 
com Lloyd Budgers, da United

Sábado
um filme singular, com mulheres 
sedentas de amor e de futuro... 

O PODER DA MULHER 
e o final da Série 

PORTO FANTASMA

(a) EVARISTO CANOVA 
Secretario

V EN D E-SE
1. caminhão Ford 1946, redu

zido em perfeito estado de con
servação. Tratar com o proprie
tário, João .Morante.

Vende-se uma casa de duas 
moradas, sito à rua Tiradentes 
n.os 224 e 236, nesta cidade, 
informações com o vendedor. 

)oão Morante

Dr. João Paccola Primo
m E D I r 0

C lin ica  g eral de ad u lto s  e c r ia n ç a s  --  C iru rg ia  
D oenças do Ouvido, N ariz e G a rg a n ta

P a rto s

Ex-iurerno por concurso âo Pronto Socorro âo Rio óe loneiro —  Ex-interno por 
concurso âo (Tlaterniâaâc òo Hospital São Francisco òe Assis ò cargo òo Dr. 
R guinago —  Ex-interno residente áa Casa de Saúõe São lorge ( Rio õe loneíro)

Caixa, 35 - Fone, 48 - Lençóis - Paulista - Est. de São Paulo



o ECO

s

Ginásio do Estado «Geraldo de Batros>

Matrícula Gerai 
E D I T A L

De ordem do Prof. Mario An- 
tonio Paccola, diretor respon
dendo pelo expediente do Giná
sio Estadual «Geraldo de Bar- 
ros», comunico aos interessados 
que, do dia 10 a 20 de feverei
ro, todos os dias úteis, das 13 
às 16 horas e aos sabados das 
9 às 11 horas, eslarão abertas 
as matrículas para a l.a, 2.a, 3.a 
e 4.a séiies dêste estabeleci
mento.

Os candidatos deverão apre
sentar requerimento dirigido ao 
sr. Diretoi do Ginásio.

Os requerimentos impressos 
serão fornecidos pela Secretaria 
devendo os interessados trazer 
uma estampilha estadual de Cr$ 
6,60 paia o requerimento e uma 
estampilha estadual de Cr$ 3,30 
para o Certificado de Aprovação 
(alunos aprovados nos Exames 
de Admissão).

As matrículas serão feitas na 
seguinte ordem:

Dia 10 — l.a série (repelen
tes e aprovados nos exames de 
admissão em l.a época).
Dia 11 — 2.a série

(repetentes e promovidos) 
Dia 12 — 3.a série

(repetentes e promovidos) 
Dia 13 — 4.a série

(repetentes e promovidos) 
De 15 a 20 para os retardatáiios

Secretaria do Ginásio Esta
dual «Geraldo de Barros», em 
27 de janeiro de 1954.

Matiza. Therezinha M. Bosi 
SECRETÁRIA

VISTO  —  Mario A. Paccola

Dr. Antonio Tedesco
M EDICO

C lín ica  g e ra l - O p erações - P a rto s

Rua FlorianoPeixoto, 345 • LENÇÓIS PAULISTA • Fone, 61

O p rin cip al p rod u to  de L en çóis P a u lis ta  n as  
F e s ta s  do IV CETEN Â R IO  de S. P au lo , 

h o n ra rd  a  tra d iç ã o  d a  In d ú s
t r ia  A g u ard en te ira  P a u lis ta

Industrial c Comercial Criando Mazaii
LERÇÓIS PRUL15TH

(em organização)
- 5. PFlULO —  KIO DE IRUEIRO

Rpresentará com tôâas as Característicos âe Originaliâaâe 
em luxuosas embalagens ôe 30, 60, 100, 500 e 1.000 

grs., as ínsuperáueís (Barcas

A G U A R D f M E
DECANA

1 N D L I 1 I K ! M I ( C H I I I ( Í A 1 0 Í I A I Í D 0 H « « I
1 { N ( 0 I S  PAUUSTA 

^  S i O P A W l O
f lO O  I l0(  S PAUtÜ R I O D C j A N C i IcO

Padrões

de

Alta

Qualidade

VtSITE SÃQ PALLC NO SEU IV CENTENÁRIO

ESCRITÓRIO DE RDUOCRCIR EfB LERÇÓIS

Dr. Rivaldo de Assis Cintra
e

Dr. Osmar Delmanto 

A D V O G A D O S
ESCRITÓRIO EM LENÇÓIS PAULISTA:

Rua Tibiriçá, n.o 722 (Baixos da residência do sr. José Sa-
lustiano de Oliveira)

Os advogados atendem pessoalmente às quartas-feiras e sábados 
Outras informações com o sr. Norberto, no Bar Central (Fone 35)

EDITAL
c'e ccnvocação

Fica convocado para o dia 10 
(dez) de fevereiro de 1954, às 
14 horas, no salão i obre da 
Câmara  ̂ unicipal de Lençóis 
Paulista, uma Assembitia Geral 
dos produtoies oe opi ardente, 
da zona de Lençóis Paulista, 
com a finalidade de discutir e 
aprovar os estatutos da Coope
rativa dos Produtores de Aguar
dente da zona de Lençóis Pau
lista, em oiganização.

Ê-) A Comissão

S ÍB *V C 9 -S @

uma co m pleta
ORGANIZAÇÃO 

BANCÁRIA 
AS SUAS ORDENS

• d epó s it o s  
fl d e sc o n t o s

• CAUÇÃO 
• COBRANÇAS 

• CÂMBIO 
• ORDENS DE 

p a g a m e n t o

FUN04D0'4

1924
MATR IZ . RUA DE SÃO BENTO. 341 —  SÃO PAULO 
AGÊNCIAS URBANAS Brás Central, Lapa Luz 

23 Filiaii e Agências no Interio, 
CORRESPONDENTES EM TODO O M UNDO

Cscola jYorma/ 
jyíuriidpa! de 

Sençóis paulista
A DIRETORIA DA ESCOLA 
NORMAL COMUNICA AOS 
INTERESSADOS, QUE A PAR
TIR DO DIA IG (DEZ) DO 
CORRENTE MÊS, AS MATRÍ
CULAS ESTARÃO ABERTAS: 
NOS DIAS 10, 11, 12 e 13 PA
RA OS ALUNOS DO CURSO

PRÉ-NORMAL
DOCUMENTOS:

a) Requerimento (Modêlo no 
Estabelecimento).

b) Certificado de conclusão 
do curso ginasial.

c) Atestado de saúde, forne
cido por Repartição Oficial, pro
vando poder exercer o magistério.

d) Certidão de Nascimento.
e) Atestado de boa conduta, 

quando maior de 18 anos.
f) Aos maiores de 17 anos 

será exigida para matricula pro
va de quitação militar.

Todos os documentos serão 
selados de acôido com a lei, e 
terão suas firmas leconhecidas.
NOS DIAS 14, 15, 16 e 17 
PARA OS ALUNOS DO PRI
MEIRO ANO PROFISSIONAL

norU M E N T O ?:
a) Requerim.ento (Modêlo no 

Estabelecimento).
b) Atestado de Saúde,  ̂ forne

cido por Repartição Oficial, pro
vando poder exercer o magis
tério.

Aos maiores de 18 anos que 
ainda não apresentaram, será e- 
xigido atestado de boa conduta.

Aos alunos tiansferidos de 
outros Estabelecimentos, além 
dos documentos acima, serão e- 
xigidos os seguintes:

1) Certificado de aprovação 
no Pré-Normal.

2) Certidão de Nascimento.
3) Aos maiores de 17 arios 

será exigida para matiícula pro
va de quitação militar.

Todos os documentos serão 
selados de acordo com a lei, e 
terão suas firmas reconhecidas.
NOS DIAS 18, 19 e 20 PARA 
OS ALUNOS DO SECUNDO 

ANO PROFISSIONAL
DOCUMENTOS:

a) Requerimento (Modêlo no 
Estabelecimento).

b) Atestado de Saúde, forne
cido por Repartição Oficial, pro
vando poder exercer o magis- 
téi io.

c) Aos maiores de 18 anos 
que ainda não apresentaram, se
rá exigido atestado de boa con
duta.

Aos alunos transferidos de 
outros Estabelecimentos, além 
dos documentos acima, serão e- 
xigidos os seguintes:

1) Certificado de aprovação no 
Primeiro Ano Profissional.

2) Certidão de Nascimento.
3) Aos maiores de 17 anos 

será exigida para matrícula pro
va de quitação militar.

Todos os documentos serão 
selados de acordo com a lei, e 
terão sua.*; firmas reconhecidas.

DE 21 a 25 para os alunos 
aprovados em 2.a época ou re
provados em 2.a época.

A Diretoria

Assinem a Coleção S b FHÍVcI 
Agente nesta cidade 

Herminio Jacon



SOCÍAÍS
Aniversários

FAZEM ANOS:
HOJE — jovem João Vieira; 

menina Maria Luiza, filha do sr. 
Libio Orsi; menina Maria Amá- 
lia, filha do sr. Vicente Ferraz, 
residente em São Paulo; sr. Leo- 
nildo Baccili, residente em Pre
sidente Prudente; menino Celso, 
filho do sr. Otávio M. Camargo, 
residente em Agudos; menina 
Ana Maria Azevedo, filha do sr. 
Luiz Azevedo; sr. dr. Caio Si
mões, residente em São l^aulo.

AMANHÃ — menino Aleu 
Basso; sr. Vicente Giofre; sra. 
Edna Nelli; menino Roberto 
Caio, filho do sr. dr. Arlindo 
Pereira Lima, residente em São 
Paulo; jovem Emilio Moretto.

DIA 9 — menina Cleyde 
Frezza; sr. Armando Paccola; sr. 
José Antonio Fernandes.

DIA 10 — sr. Luiz Almeida 
Salles; menina Zulei, filhado sr. 
Álvaro Luminatti; menino Valter 
Pasquarelli, filho do sr. Alfredo 
Pasquarelli; menina Maria Ozil- 
de, filha do sr. Olavo O. Lim.a.

DIA 11 — jovem Hélio Ro- 
mani; sr. Francisco Ganido; sr. 
José Campanari; sr. Virgilio Do- 
retto Paccola.

DIA 12 — jovem Eulálio 
Zanzini; sr. Segundo A. Pava- 
nato; sr- Arthur Nelli; menina 
Hermelinda Paccola; menina A- 
malia Maria Placca, filha da sra. 
Luiza Placca.

DIA 1 3 ^  sra- Leonilda Nelli; 
menino Alfredo Nunes, residen
te em Alfredo Guedes; joAem 
Enio Lorenzetti.

Nascimento
Carmen Ingrácia

Acha-se em festa desde o dia 
31 do mês passado, o lar do sr. 
Manoel Garcia de Almeida e de 
da. Luiza Quadrado de Almeida, 
com o nascimento de uma robus
ta menina que sob as águas ba
tismais receberá o nome de Car- 
mem Ingrácia.

falecimentos
Manoel Moreira da Cruz

No dia 30 do corrente, no 
Hospital N.S. da Piedade, onde 
se achava em tratamento, fale
ceu o sr. Manoel Moreira da 
Cruz.

O extinto contava cincoenta 
anos de idade, deixando viuva 
da. Elza Orsi Moreira da Cruz 
e os seguintes filhos: Ondina
Scandura, casada com o sr. José 
Scandura; Odette Pietraroia, ca
sada com o sr. Rubens Pietra
roia e sr. Milton Moreira da 
Cruz.

Era irmão do sr. João Morei
ra da Cruz, casado com da. 
Irma Ciccone M. da Cruz, e da. 
Natalina Coneglian, casada com 
o sr. Arnerico Coneglian. Deixou 
ainda quatro netos.

O sepultamento dos restos 
mortais do sr. Manoel Moreira 
da Cruz, deu-se no dia seguinte, 
às 9 horas, saindo o féretro da 
residência do sr. Cantilio Orsi, à 
rua 15 de Novembro, para o 
cemitério local.

Dado ao largo circulo de a- 
mizades. que o extinto gosava 
entre nós, a sua morte conster
nou profundamente os meios 
sociais de Lençóis Paulista.

Natale Andreoli
Às 20 horas do dia l.o do

corrente, com 72 anos de idade.

f^eàator-fhefe: Hermínio Hcon Superintenàente: luarez Jacon

Diretor: HLEXRnDKE CHinO
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faleceu, no bairro Lageado, nês' 
te municipio, o sr. Natale An
dreoli.

Viuvo do seu consórcio, o ex
tinto deixa os seguintes filhos:

Da. Tereza Langoni, casada 
com o sr. Miguel Langoni; An- 
tonia Boso, casada com o sr. 
Fortunato Boso; sr. Dante An
dreoli, casado com da. Filome- 
na Cadamurro Andreoli. Deixa 
ainda o extinto, 14 netos.

O seu sepultamento deu-se 
têrça-feira última, às 16 horas, 
saindo o féretro da sua residên
cia, para a Necrópole desta ci
dade.

Ana Marques Netto
No dia 31 do mês passado, 

com 55 anos de idade, faleceu, 
no bairro da Prata, nêste muni
cípio, da. Ana Marques Netto.

A extinta deixa três filhos, 
genros e netos.

O seu sepultamento deu-se no 
dia seguinte, no cemitério muni
cipal local.

Agradecimento
A família Moreira da Cruz, 

por nosso intermédio, agradece, 
profundamente sensibilizada, a 
tôdas as famílias e pessoas que 
a confortaram no doloroso tran
se pelo qual passou, que culmi
nou na perda do seu chefe Ma
noel Moreira da Cruz.

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

LEI N.o lõ4
VIRGÍLIO CAPOANl, Prefeito 

Municipal de Lençóis Paulista, 
usando das atiibuições que lhe 
são conferidas por Lei, faz saber 
que;

A Câmara Municipal decre
tou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte lei:

Artigo 1.0 —̂ Fica revogado o 
artigo l.o da lei n.o 37, de 8 de 
Outubro de 1949.

Artigo 2.0 ,— O artigo l.o, 
passará a ter a seguinte redação: 
«O Imposto de Licença sôbre 
Negociantes ou Vendedore.® Am
bulantes, passará a ser cobrado 
de acordo com a tabela anexa, 
na presente lei e em substituição 
a tabela n.o 2, da lei n.o 11, de 
8 de Outubro de 1949».

Artigo 3.0 — Esta lei entrará 
em vigor na data de sua publi
cação revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 2 de Fevereiro de 
1954.

a) VIRGÍLIO CAPOANl 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da 
Prefeitura em 2 de Fevereiro de 
1954.

a) EVA RISTO  CANOVA 
Secretario

Quem liga o rádio de ma
neira a incomodar a vizi
nhança, é passível de pe
nalidades. Seja inteligente, 

evitando discórdia

prefira o rneikor preferir\do

STUDE B A K E R

Automóveis, Caminhões € Caminhonetes

F f------- :—  ---------- r
í  Hâ  mais de cem anos

máquinas e implementos agrícolas

CONSULTE-NOS SEM COMPROM5SSQ  
k ibre *eus probii ,̂mas da meconijaçãi.

AOS s r s . ;f a z e n d e ir o s

Are suas terras em qualquer tempo com 
os afamados TRATORES MASSEY HARRIS 
em 28 modêlos. Arando mesmo em terre
no seco, o TRATOR MASSEY HARRIS, 
demonstra o motivo porque conquistou os 
C.s prêmios na Exposição Internaciona* de 
Toronto (Canadá).

Máquinas agricolas de tração animal — 
Arados — Cultivador — Plantadeiras — 
Segadeiras etc. — Motor estacionário com 
polia 2,3 e 4 H/P — Ficador de forragens 
— Debulhador de milho, manual e com 

polia

Completo estoque de Peças Genuínas 

SERVIÇO  e s p e c i a l i z a d o

REUEPDEDORES flUTORIZFlDOS 
GARRIDO & FILHOS LTDA.


