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A  Diíysora LençoSense parepasso a© progresso da cidade
A PERSONALIDADE DA ZYR-36 -  PROGRAMAÇÕES SELECIONADAS PARA TO D O S OS G O STO S -  

LIO DE AGUIAR, A ALAVANCA: LUIZ SERMARINI, COADJUTOR DEDICADO DA DIREÇÃO
HE-

Para quem fizer um retros
pecto na nossa história, não há 
de parecer estranho constatar 
que Lençóis Paulista esteja vi
vendo agora, o seu climax de 
progresso.

Realmente, nesta época em que 
nossa cidade atravessa uma fase 
de pleno desenvolvimento em 
todos os setores de sua ativida
de. olhar para trás. num passa
do não muito longínquo de pou

co mais de 7 anos, será vêr um 
período marcado pela estagna
ção na sua história, onde o pou
co que se fazia era resultado de 
esfôrço ingente, depois de lutas 
e entraves que a política oferecia. ; 
E enquanto o poder público se 
descurava da nossa urbe, a ini
ciativa particular negligenciava, 
temerosa de investimentos e to
lhida no seu desenvolvimento.

Entretanto, para felicidade

nossa, as coisas mudaram de há 
pouco para cá, desde quando 
Geraldo de Barros tomava as 
rédeas do executivo municipal. 
Data dêsse tempo uma nova éra 
para Lençóis, uma éra pontifi
cada de melhoramentos que o- 
bedeceriam a uma sequência 
ininterrupta até a atual gestão 
do Sr. Virgilio Capoani e que 
agora se coroa com a reinstala-

D I A  D A S  M A E S
Que grande dia! Que dia mag

nânimo para todos os que nas
ceram. A mãe é a personifica
ção do amor . na terra. Quem 
poderá definir o amor de mãe? 
A maioria dos poetas muito tem 
escrito sobre a sublimidade dês
se sentimento. Camilo Castelo 
Branco, escritor fecundo, diz que 
mãe, poesia e amor, tudo é um 
dos mais belos exemplos da ex
posição dessa paixão tão santa 
e sublime, encontra-se nos ver
sos de ouro de Raimundo Cor-

rpia, cujo título é «AMOR DE 
MAE». Êsse episódio, dado pelo 
autor, como acontecido na antiga 
ANSONIA (Italia) da-se na ci
dade de Elorença. capital da 
mesma província, pátria de Ben- 
venuto Cellini, Donatello, Ma- 
chiavello, Bocacio, Dante, Mi
guel Ângelo, Leonardo de Vinci 
e Lulli. que foi a capital do 
gran-ducado de Toscana, de
pois reina da Italia de 1864 a 1871. 
Eis o poema do autor referido

AMOR DE MÂE
N ão há quem a em oção não dobre e vença, 
Lendo  o episódio da leôa brava,
Que sedenta e fam élica bramava
Vagando pelas ruas de  F/orença. ^
F oge a população espavorida 
E  na cidade deplorável, erma 
Topa a leôa só, quasi sem vida,
Uma infeliz mulher débil, enferma.
Em frente a fera  no estupor do assombro,
N ão já por si tremia ela, a mesquinha.
Porém porque era mãe, e o pêso tinha.
Sempre caro p ra s  mães. de um filho ao ombro.
Cegava-a o pranto, enrouquecia-a o chõro; 
Desvairava-a o pavor!... e entanto o lindo.
Tenro infante pequenino e louro 
Plácido estava nos seus braços rindo.
E  o olhar desfeito em pérolas celestes 
Crava a mãe no animal que para hesita,
Aquêle olhar de súplica infinita
Que só é próprio das mães em transes destes.
M as a leôa, como se entendesse 
O amor da mãe, incólume deixou-a 
E ’ que ésse amor até nas feras vê-se!
E  é aue era mãe talvez essa leôa.

Carlos Goes, erudito filósofo, 
assim define a palavra mãe; «A 
palavra mãe é o primeiro vocá
bulo que balbuciamos em nossa 
vida, pela duplicação de ma, que 
é um acréscimo a essa sílaba: 
ma-ma; o primeiro vagido do 
tenro infante, como apêlo dii'eto 
àquela que lhe deu ser e vida!

Rude seria aquêle que dando

ouvidos a fisiologia, filha que se 
diz da ciência, saisse a procla
mar que: Mã é a articulação re
sultante da contração Ici-labial 
que o infante no impulso de fo
me, no movimento instintivo 
com que se inclina à sucção do 
seio materno: que vale: tenho 
fome». Não pretendamos que o 
impulso empregado para profe

rir a palavra seja um ato unica
mente fisiológico, mas sim para 
o desenvolvimento daquêle dom 
que sòmcnte foi dado ao homem 
possuir: a linguagem que profe
re o nome de DEUS e o sacra- 
tíssimo nome de M A E !  V e
jamos uma tradução de Guilher
me de Almeida do espanhol, 
cujo original é do poeta Don 
Ramon Angel, sob o título de:

RETRA TO  DE MAE
"Uma simples mulher existe 

que, pela imensidão de seu amor, 
tem um pouco de Deus: pela
constância de sua dedicação, 
tem muito de anjo: que sendo
moça, pensa como anciã e, sen
do velha age com as fôrças to
das da juventude: quando igno
rante, melhor que qualquer sá
bio desvenda os segredes da 
vida, e, quando sábia assume a 
simplicidade das crianças: pobre 

' sabe enriquecer-se com a felici- 
: dade dos que ama, e, rica, em

pobrece-se para que seu coração 
não sanare ferido pelos inqra- 
tos: forte, entretanto, se alteia 
com a bravura dos ieoes: vnm, 
não lhe sabemos dar valor por
que a sua sombra tôdas as dores 
se apagam, e, morta, tudo o que 
somos e tudo o que tenios da
ríamos para vê-la de novo, e 
dela receber um aperto de seus 
braços, uma palavra dè seus 
lábios.

Não exifam de mim que diga 
o nome dessa mulher, se não 
quizerem que ensope de lágrimas 
êste album, porque eu a vi pas
sar em meu caminho. Quando 
crescerem seus filhos. leiam para 
êles esta página: êles cobrirão
de beijos a fronte: e dirão que 
um pobre viandante, em troca 
da suntuosa hospedagem rece
bida, aqui deixou, para todos, o 
retrato de sua própria MAE...» 

Colaboração do Paliicio dos Rádios

ção da Comarca, pela qual tan
to nos enpenhámos.

E, acompanhando êsse ritmo 
célere de progresso que atraves
samos, vem aí a Rádio Difusora 
de Lençóis Paulista, atuando nu
ma frequência de 1.530 kiloci- 
clos, como que para patentear, 
por suas ondas sonoras, e de 
forma bastante loquaz, aquilo 
que vimos de dizer.

A ZYR-36, com cujo prefixo 
se faz anunciar, es^á atualmente, 

J apresentando uma programação 
seleta, para todos os gostos, que 
faz júz aos elogios de quantos 
a vem ouvindo. Seria prolongar- 
-nos demais mencionar a vasti
dão de suas apresentações.

Retratando com pinceladas vi
vas a sociedade, seus progra
mas ora tristes ora alegres, ora 
sentimentais ora informativos, re
fletem à abundância, sem dúvida, 
vários quadros da vida agitada 
dos nossos dias. E assim, culti
vando a poesia e a prosa, com 
variados programas de auditório, 
com reportagens interessantes e 
outras coisas mais, a emissora 
que está instalada no Edifício 
Studebaker vem se projetando 
no seio lençoiense como mais 
um elemento componente do 
nosso todo social.

Entretanto, mister se faz men
cionar aqui, que se deve a Helio 
de Aguiar e a Luiz Senuarini, 
seus diretores, essa cada vez 
mais acentuada integração no 
nosso meio, da ZYR-36. Sem 
dúvida, Helio de Aguiar, o idea- 
lizador de sempre novos e inte- 

programas, os nuais 
ainda apresenta com eloquência 
dígn.a de encômios, constitui a 
alavanca propulsora de personi
ficação da nossa rádio-emissõra. 
Mas, essa personalidade que 
vem ela adquirindo, com origi
nalidade e propriedade nas a- 
presentações e como sinal de 
seu progresso, se deve também 
à coadjuvação de Luiz Sermari- 
ni, que lhe está emprestando o 
seu esfôrço, a sua preciosa de
dicação, que igualmente parece 
estar partindo de todos aquêles 
que integram os elementos da 
ativa difusora lençoiense.

Cumprimentar, pois, com irre
primível satisfação, os batalha- 
dores da nossa estação de rádio, 
que cada vez mais vem de pro
jetar-se em nosso meio, é nosso 
dever e o dever de todos aquê
les que acompanham o progres
so da cidade.

O  Palácio dos Rádios serve bem,
porque oferece sempre o melhor.



o  ECO
Sociais:—  Poesia à minha mãe

“ MINHA M A E”
AMIL MILOR

Minha mãe... me lembro ainda,
Essa mulher santa que no mundo 
Um dia Deus a pôs, cheia de vida,
Partiu para o eterno a seu mando.

E hoje ainda chóro a tua ausência, 
Pois sinto só nêste mundo ôco;
E luto, luto pela minha existência 
Que se tornou como ura sonho louco.

Mas... um conforto há, oh mãe,
E porisso já não chóro: —
Tua alma imortal Deus a possue .

E daqui, por ti, eu somente oro.

Outra notável edição de A L T E R O S A
Acha-se em distribuição na 

cidade a edição de ALTEROSA, 
referente à primeira quinzena ‘ 
de maio. Trata*se de um núme
ro em que a direção do esplên
dido magazine imprimiu o mes
mo cunho que faz da revista da 
família brasileira uma das mais 
perfeitas do Brasil, salientando- 
-se no panorama editorial do 
pafs como um autêntico manan
cial de leituras que divertem, 
instruem e fornecem ao seu públi
co ensinamentos de grande valor 
tanto intelectual quanto prático.

Delegacia de Polícia 
de Lençóis Paulista
Relação dos veículos autua

dos nêste município, por diver
sas infrações do Regulamento 
de Trânsito, no período de l .o a  
3 de Abril, de 1Q54.

PARTICULARES
P. 21-68-87 — Lençóis Pau

lista, falta de caita de habilita
ção.

24-18-40 — Dois Córregos, 
falta de licença de 1954.

24-80-77 — Anhembi, falta de 
licença para 1954.

22-11-71 — São .Manuel, por 
estacionar fora do meio fio.

21-69-32 — Lençóis Paulista, 
certificado fora de prazo.

21-95-30 — Botucatu, falta de 
licença para 1954.

24-74-07 — Piracicaba, esta
cionar em local não permitido.

21-69-11 — Lençóis Paulista, 
certificado fora de prazo.

11-03-65 — São Paulo, falta 
de lacre.

24-22-75 — Pederneiras, falta 
de lacre.

24-03-54 — Jaú, por desres
peito à Via Prefeiencial.

C A R G A S :

38-54-47 — Lençóis Paulista, 
certificado fora de prazo.

38-56-15 — Lençóis Paulista, 
falta de licença de 1954.

38- 54-55 — Lençóis Paulista, 
falta de licença de 1954.

39- 19-02 — São Manuel, falta 
de licença de 1954.

38- 55-62 — Lençóis Paulista, 
falta de licença de 1954.

43-40-97 — Rio Claro, falta 
de licença de 1954.

39- 19-98 — São Manuel, falta 
de lacre.

38-34-74 — Agudos, falta de 
equipamento obrigatório.

ESCRITÓRIO DE RDUOCRCin Efll LEnÇÓlS

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. Norbcrto, no Bar Central (Fone 35)

Em São Paulo exclusivamente na

Casa Anglo Brasileira v . A. — MAPPIN
será V.Sa. atendido nos pedidos das originais e soberbas MINIATURAS das A- 

"uardentes de Canas Selecionadas especialruente fabricadas para as 
marcas )>adrõcs da mais alta qualidade da

In d u stria l e C o m ercial ORLANDO M AZARI
Lençóis Paulista — São Paulo — Rio de Janeiro

«SÉCULO IV» 2̂5 de JANEIRO>:

No Re.stauranfc Ma PPIN  peça o seu aperitivo favorito INDIVIDUAL.. 
Na Mercearia M.^iPPIN adquira sua MINIATURA para a COLEÇÃO

V ISITE SAO PAULO NO IV CENTENÁRIO

AU COQ D^OR
B a r - B O i t e

Indo a  B a u ru  co n h eça

j m  cõQ
e ouça a famosa Cantora Francesa

Nicole Catth

Rua 13 de (Tlaio, 4-68 — Bauru (ao lado da Casa

N êste jo rn a l, p ro p ag an d a  eficien te e g a ra n tid a .

Dr. João Paccola Prim o
m E D I r 0

- -  P a rto s  

Ex-interno por

C lín ica  g era l 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

Ex-iuterno por conrurso do Pronto Socarro do Rio de laneiro — 
concurso da maternidade do Hospital São Francisco de Rssís à cargo do ür. 
Flguinaga — Ex-Interno residente do Cosa de Saude São lorge (Rio de laneiro)

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

Entre os vários artigos que 
integram a presente edição, vale 
destacar: Uma Canção na His
tória, A Freira Negra (continua
ção da série «Ronda de Fantas
mas»), Serão Previsíveis os Aci
dentes do Trabalho?, Maravilhas 
e Defeitos dos Olhos, Um Bom 
Passatempo: Colecionar Discos, 
Diversões no Firmamento, etc.. 
Quanto as reportagens, os leito
res se deliciarão com Cinco 
Tentos Para Israel, A Influência 
da TV na Vida Americana, De 
Pêso e Medida, Vive no Irã a 
Última Rainha das Mil e Uma 
Noites, etc..

A seção de modas apresenta 
vários figurinos para a próxima 
temporada e os contos são as
sinados por verdadeiros mestres 
da ficção, tanto brasileiros quan
to estrangeiros.

De fato, a nova edição de AL
TEROSA pode satisfazer ao mais 
exigente leitor, presenteando-o 
com páginas verdadeiramente 
magníficas.

Perdeu-se
Declaro para todos os efeitos 

que perdi o Certificado de Pro
priedade do veículo a Motor, 
Marca Ford F-8, Motor 98 EQ 
9.379, 8 cilindros. Ano de Fa
bricação 1950, Tipo Caminhão, 
Cor Verde, Lotação ou Tonela
gem Até 8.000 Kilos, Emprega
do no Tiansporte de Cargas, 
expedido pela Delegacia de Po
lícia de Regente Feijó, em 25 
de Maio de 1953, sendo que o 
referido Certificado é de n.o 
19354.

Lençóis Paulista, 5 de Maio 
de 1954.

(a) Luiz Bergamin

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

LEI N.o 155
VIRGÍLIO CAPOANl, Prefeito 

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

A Câmara ^lu^icipal decre
tou e eu Prefeito, sanciono a 
seguinte lei:

Artigo 1.0 — Fica revigorada 
para o exercício de 1954, a Lei 
n.o 127 de 2 de Julho de 1953, 
que se refere a arborização de. 
ruas da cidade, em virtude do 
Executivo não ter podido reali
zar êsse empreendimento.

Artigo 2.0 — Fica o Executi
vo Municipal autorizado a Abrir 
na Contadoria Municipal, um 
crédito especial deCr$ 15.000,00 
(quinze mil cruzeiros), para o- 
correr com as despesas decor
rentes desta lei.

Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, 6 de Abril de 1954.

(a) VIRGÍLIO CAPOANl 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da' 
Prefeitura, em 6 de Abril de 
1954.

(a) EVARISTO CANOVA 
Secretario

A responsabilidade pelos i 
conceitos emitido.  ̂ nos arti- j 
gos assinados é inteiramen- 
te dos respectivos autores. {



o ECO
Prefeitura Municipal d e ' Lençóis Paulista

L E I N.o 156

VIRGILIO CAPOANI, Prefeito 
A^unicipal de Lençóis Paulista, 
usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, faz saber 
que:

A Câmara Municipal decretou 
e eu Prefeito, sanciono a se
guinte lei:

Artigo 1.0 — Ficam revoga
das as Leis n.o 93 e 94 de 20 
cie Fevereiro de 1952, que se 
referem a doação de dois terre
nos, sendo o primeiio situado 
à rua 7 de Setembro, com es
quina da rua Ignácio Anselmo, 
e o segundo situado à rua Ig
nácio Anselmo, confrontando 
com terrenos da Prefeitura; para

que fossem construidos nos 
mesmos, o Prédio dos Correios 
e Telégrafos e do Posto de As
sistência Médico Sanitária.

Artigo 2.0 — Esta lei entrará 
em vigor na data de sua publi
cação revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 6 de Abril de 1954.

a) VIRGÍLIO CAPOANI 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da 
Prefeitura em 6 de Abril de 
1954.

a) EV A R ISTO  CANOVA 
Secretario

Dr. Antonío Tedesco
-  -----  ^  M EDICO = =

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

Rua FlorianoPeixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA - Fone, 61

Natureza e Destino
u 1 a

Descamba o sol doirando o espaço e a terra! 
Brilham as águas dos rios vagarosos 
Sob o pálio dos dias que começam!

Abram-se as flôres espargindo essências! 
Saem d-:'s ninhos pássaros em bandos 
Enchendo a imensidão de melodias!

Gêmem as vagas e desmaiam breves...
Sôbre a areia das pjráias silenciosas.
Num vai e vem que não termina nunca!

Ontem, hoje, amanhã, todos os dias,
A natureza cumpre o seu destino 
Pintando em côres vivas as suas telas!

De um lado da vida, tudo é belo.
Há música, prazeres e alegrias 
Num colorido ameno que embriaga!

Doutro lado da vida, vemos sempre,
Corações que palpitam e sqluçara,
Com a cruz pesada que Ihés deu a sorte!

Tudo continua, tudo se equilibra,
Na ordem dos dias que se findam.
Sob o pálio das noites estelares!

2>r. José J l. de õ. //íochado
C línica G eral

CIKURElR-mOLESriH QE SEnHORHS E CRinnÇHS-PRRTOS 

Fone — T2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriça 890

S i r w o - s e

o  p rin cip al p ro d u to  de L ençóis P a u lis ta  n as  
F e s ta s  do IV CEN TENÁRIO  de S. P au lo , 

h o n ra ra  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 e Comercial Orlando Mazari
LERÇÒIS PRUL15TR — 5. PflULO -  RIO DE IRREIRO
Rpresentaró com tôâas as Características ôe Originalidaâe 
em luxuosas embalagens àe 30, 60, 100, 500 e 1.000

grs., as insuperdueis fflarcas

c y

P refeitu ra  M unicipal de 
Lençóis Paulista

VIRGÍLIO CAPOANI, Prefeito 
Municipal de Lençóis Paulista, 
usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, faz saber 
que:

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

Artigo 1.0 — Os Funcionários 
administrativos, referidos no ar
tigo 1.0, da Lei n.o 105, de 22 
de Julho de 1952, que criou os 
cargos administrativos da Escola 
Normal A l̂unicipal local, passa-

ü m a  c o m p l e t a
ORGANIZAÇÃO 

BANCÁRIA 
AS SUAS ORDENS

« depó sitos
a DESCONTOS 

•  CAUÇÀO 
a COBRANÇAS 

9 CAMBIO 
a ORDENS DE 

pa g a m en to

^  FUNDADO ̂ “0 
EM

1924
Ví

1̂
m a t r iz , ru a  de são  b en to , 34̂  — SÃO PAULO
AGÊNCIAS URBANAS Brás Ceníral, Lapa Luz 

23 Filiais e Agencias no Interioi 
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

LEI N.O 15ò

rão a perceber os seguintes 
vencimentos:

a) — Diretor — Cr$ 18.CC0,00 
(dezoito mil cruzeiros) anuais.

b) — Secretario — Cr$ . . . 
14.400,00 (quatorze mil e qua
trocentos cruzeiros) anuais.

c) ^  Inspetor de, alunos — 
Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzei
ros) anuais.

d) — Servente — Cr$ . . . 
12.000,00 (doze mil cruzeiros) 
anuais.

Artigo 2.0 — Os professores 
secundários refeiidos no artigo 
õ.o, da citada Lei n.o 105, pas
sarão a perceber a importância 
de Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros) 
por aula ministrada na Escola 
Normal Municipal local.

Artigo 3.0 — Os vencimentos 
constantes desta lei, vigorarão a 
partir do dia l.o de Janeiro do 
corrente ano.

Artigo 4.0 — Fica o Poder 
Executivo, autorizado a abrir na 
Contadoria Municipal, um cré
dito especial de Ci$ 34.000,00 
(trinta e quatro mil cruzeiros), 
para ocorrer com as despesas 
provenientes do aumento de ven
cimentos dos funcionários ad
ministrativos da Escola Normal 
Municipal, local, constantes des
ta lei.

Artigo 5.0 — A importância a 
que se refere o artigo 4.o desta 
lei, será coberta pelo saldo fi- 
nanceiio de 1953, que passou 
para êste exercício.

Artigo 6.0 — O pagamento 
das aulas ministradas pelos

(continua na página seguinte)



2)ia das jYtães
Êste é, Mãet, o vosso dia.
— V ê d i que luz! que alesria,
Que riqueza, em cada lar!
O  filho humilde — o mais pobre — 
Hoje, de glórias se cobre,
Na glória do vosso olhar!

Vêd« que mundo de sonhos 
Por êsses rostos risonhos 
Velados de puros véus...
São vossas mãos, de áureos brilhos. 
Trazendo às almas dos filhos 
A  bênção de ouro dos céus...

Que dôr alguma hoje possa 
Vencer em terra esta nossa 
Glória de afeto filial:
Pois mesmo as Mães sempre ausentes 
Hão de sentir-se contentes 
Por êste culto imortal!

Correia Junior

Aniversários
FAZEM ANOS;
HOJE — sra, Amélia Campa- 

nari, esposa do sr. Flavio Cam- 
panaii; sra. Esteia Ca.npanari, 
esposa do sr. João Campanari; 
menina Marly, filhado sr. Paulo 
S. Rosa; menino Roberto Santino 
Sasso, filho do sr. Zeques M. 
Sasso e de da. Alexandrina S. 
Sasso; sra. .Vlaiia Aparecida R. 
Toledo, esposa do sr. Antonio 
Toledo.

AMANHÃ — menina Cannen 
Ligia Paccola; sra. Zelinda B. 
Coneglian, esposa do sr. Anto
nio Coneglian Sobrinho; srta. 
Luiza Fantini; jovem Guerino 
Coneglian; sr. José Vazde Mello, 
residente em Cafelândia.

DIA 11 — srta. Lina de San- 
tis; srta. Lourdes Grotti, resi
dente em Avaré; menina Nair 
das Dores da Silva; sr. Américo 
Falasca.

DIA 12 — sr. José Coneg
lian; srta. Irinea Biral; jovem 
Oswaldo Giacomini.

DIA 13 — sr. Walter Pieroni; 
sra. Josefina M. Moretto, esposa 
do sr. Vicente Moretto; menino 
Mario Silvio Batistella; srta. 
Joana Guilhem; menino Antonio 
Pavanato Sobrinho; menino An- 
tonio Tomazzi.

DIA 14 — sra. Verginia Ca- 
nova, esposa do sr. Evaristo 
Canova; srta. Flavia Benedetti; 
menina Leoni, filha do sr. Ar- 
íhur Neili.

DIA 15 — sr. Anelo Capoani.

Nascimento
Sonia Maria

Acha-se em festa o lar do sr. 
Antonio Paulo Netto e da. Ani- 
la Maria Piegnaca, desde o dia 
4 do corrente, com o advento 
de uma linda menina que sob 
as águas do batismo receberá o 
nome de Sonia .Maria.

(continuação óa página anterior)

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

professores secundários dêsse 
estabelecimento, correrá por con
ta da verba própria, constante 
da Lei Orçamentária do corren
te exercício financeiro.

Artigo 7.0 — Esta lei entrará 
em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 4 de Maio de 1Q54. 

(a) VIRGÍLIO CAPOANI 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da 
Prefeitura em 4 de Maio de 1954 

(a) EVARISTO CANOVA 
Secretario

Reôator-Chefe: Hermfnio lacon Superintendente: luarez Iccon

Diretor: tlLEARnORE ChirTO
ANO X V I Lençóis .Paulista, 9 de Maio de 1954 Número 836

Jíoivaõos
Participa-nos o seu noivado, 

ocorrido no dia 25 do mês de 
março p.p., o jovem HaroldoCe- 
zarotti, filho do sr. Pedro Ceza- 
rolti e da. Irma P. Cezarotti, 
com a srta. Olga Purgano, filha 
do sr. Antonio Purgano e da. 
Cecilia Anholeto Purgano.

Paccola-Siqueira
Ficaram noivos no dia 2 do 

corrente, a profa. Lucy Clary 
Paccola, dileta filha do sr. Ân
gelo Augusto Paccola e de da. 
jupyra O. Paccola, com o Freo. 
sr. José Augusto Siqueira, fi
lho do sr. Augusto Siqueira e 
da. Julia Siqueira, residentes em. 
Agudos.

Graças a Deus
Sim graças a Deus, pois que 

maior graça poderia receber de 
Nosso Senhor que estar viva e 
com tão boa saúde para poder 
comemorando o Dia das MÃES, 
pedir a DEUS muita saúde, 
muita felicidade e vida longa à 
minha MÃEZINHA, e a tôdas 
MÃES. Quando Mamãe está 
longe, quão nobre é o filho que 
comemorando esta data lhe en
via uma carinhosa men.sagem... 
Mais felizes são aqueles que 
podem fazer êsses votos pes
soalmente pois que a Mamãe 
está em casa tomando parte da 
festinha... Sinto hoje uma ale
gria invulgar, uma satisfação 
imensa, pois ao procurar felici
tá-la, encontrei-a dizendo aos 
meus filhinhos:... de vocês, eu 
-sou MAE duas vêzes... venham 
abraçar a vovó.

Sinto-me envaidecida e tenho 
a certeza de que tôdas as Mães 
sentem o mesmo ao ouvir frazes 
como esta, e é por isso que nês- 
te dia tão glorioso eu peço a 
DEUS que nos conserve com 
saúde, a todos, e até ao próximo 
ano, pois que até êste Dia das 
Mães chegámos... GRAÇA.S A 
DEUS.

Lídia

Desfile de Moda Infantil
Realizar-se-á hoje, às 20,30 

horás, nos Salões do Ubirama 
Tênis Clube, imponente desfile 
de Moda Infantil, que contará 
com a participaçao da petizada 
lençoiense.

A renda do festival reverterá 
em beneficio dos professorandos 
da Escola Normal de Lençóis 
Paulista que, por nosso inter
médio, solicitam o apôio do po
vo desta terra.

V O L E IB O
C A M P I N A S

X
L ençóis P a u lis ta

Seguiram hoje pela madruga
da, para Campinas, as equipes j 
de Voleibol, masculina e feminina j 
que enfrentarão as equipes con- j 
gêneres daquela cidade, cm dispu- j 
ta pelo «Troféu Bandeirantes».

yre-̂ ira o melhor /referirido

S T U D E B A K E R
Automóveis. Caminhões  ̂ Caminhonetes

Há mais de cem anos

Y-HIIRRIS

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO 
k.̂ brci fsu s problemas de m ecanização

ACS SRS.TAZENDEIROS

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

Máquinas agricolas de tração animal — 
Arados — Cultivador — Piantadeiras — 
Segadeiras etc. — Motor estacionário com 
polia 2,3 e 4 H/P — Picador 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  '

REUEnDEDORES RUT0R1ZFID05 
GARRIDO & FILHOS LTDA.


