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Jogos do V Campeonato A' 
berto da Alta Sorocabana
Lençóis Paulista, novamente campeã absoluta em Voleibol — O  Feminino bi-campeão e 
o Masculino tri-campeão da bela modalidade esportiva —  Heine Capoani, classificou-se 
em 2.0 e 4.o lugares respectivamente em Pêso e Disco Cecy Biral, 2.a classificada 

Grandiosa recepção oferecida pelo sr. Prefeito e povo em geral '
i _  _________  v z : o _ t ________________ _________  I A  A    _ _  1 1 1

Disco “
Domingo p.p., deu-se o encer

ramento dos jogos do V  Cam
peonato Aberto da Alta Soroca
bana, na cidade de São Manuel, 
que foi palco de momentos e- 
mocionantes pelo entusiasmo 
apresentado por todos que to 
maram parte.

Lençóis Paultsta, como sempre, 
se fêz presente com uma pe
quena caravana (18 atletas), sob 
a chefia do Prof. Laudelino de 
Lima Rolim. Já desde os pri
meiros encontros, nossos atletas 
levaram a melhor, o que resul
tou de forma categórica a con
sagração absoluta do título má
ximo em voleibol masculino e 
feminino, que assim se tornaram 
bi-campeão feminino e tri-cam- 
peão masculino. Graças a um 
aperfeiçoamento mais apurado, 
os nossos voleibolistas salienta
ram-se peles seus famosos «sa
ques mineiros», defesa e ataque 
impecável, fazendo todos aquê- 
les com quem se defrontavam 
curvarem-se sob o seu poderio 
técnico. Muito elogio receberam 
por parte da imprensa e rádio, i 
o que veio coroar os esforços 
empreendidos, em defe.sa das 
cores de nossa terra.

A equipe masculina, formada 
por Heine, Hiller, Rubens, Re
nato, Odail, Arcangelo, Moretto, 
João Luiz c Ronaldo, tendo co
mo técnico o Prof. Laudelino, 
sobrepujou Assis, Botucatu, São 
Manuel e Presidente Prudente.
A feminina, formada por Cecy, 
Dina, Ercilia, Neide, Elia, Cley- 
de e Marlene, também tendo 
como técnico o Prof. Laudelino, 
levou a melhor sôbre Agudos e 
S, Manuel.

Em atletismo masculino, apre
sentando apenas 3 atletas, con
seguiram um 2.0 lugar em arre- 
mêsso de pêso e ■4.o em arre
messo de disco, por intermédio 
de Heine Capoani, conseguindo 
desta forma colocar-se em 6.0 
lugar. No atletismo feminino, 
também apresentando 3 compe
tidoras, conseguimos o 2.o lu
gar em arremesso de disco, por 
intermédio de Cecy Biral, e 2

6.“s lugares em 100 metros ra
sos, por Cleyde Biral e Marlene 
W olf Mendes, (é mister sali
entar que é a primeira vez que 
estas atletas competem em mo
dalidades como essas), assim 
conseguiram se classificar em 
4.0 lugar, depois de S. Manuel, 
Presidente Prudente e Assis.

Em tênis de mesa, pela 2.a 
vez, competindo, o trio Hiller- 
João Luiz - Laudelino, conseguiu 
o 6.0 lugar, após uma bela vi
tória sôbre Agudos e 2 derrotas 
pelas fortes equipes de Presi
dente Prudente que [se tornou 
campeã e Ourinhos que se clas
sificou em 5.0 lugar.

Na classificação geral coube a 
Lençóis Paulista o honroso 5.o 
lugar, antecípando-a pela ordem 
de classificação: — Presidente 
Prudente, S. Manuel, Assis e 
Botucatu,

Tomaram parte nos jogos, 15 
cidades a saber: — Presidente 
Prudente, Botucatu, Assis, São 
Manuel, Ourinhos, Avaré, Len
çóis Paulista, Paraguassu Pau
lista. Alvares Machado, Agudos, 
Indiana, Presidente Wenceslau, 
Sta. Cruz do Rio Pardo, Santo 
Anastácio e Cerqueira César.

Na noite de domingo, deu-se 
a entrega dos prêmios, e para 
surprêsa geral, a distribuição das 
recompensas foi uma calamidade, 
pois os melhores prêmios fica
ram em S. Manuel apesar de 
se classificarem em 2.o [ugar, 
O prêmio da C.C.O. ao cam
peão de voleibol masculino não 
foi entregue, sendo substituído 
por um troféu pequeno, ofereci
do por um entusiasta de Avaré, 
como prêmio extra. O troféu 
que a equipe bi-campeã feminina 
recebeu não passa de um prê
mio individual. Mas, essas coi
sas acontecem, porém estamos 
certos que os títulos éles trou
xeram, pois a imprensa da ca
pital registra magnificamente.

Grande e movimentada foi a 
recepção aos campeões absolu
tos de voleibol da Alta Soroca
bana, oferecida pelo sr. Virgilio 
Capoani que muito tem feito pe

lo esporte local c povo em 
geral.

Já momentos antes da chega
da do trem que os conduzia, 
grande era o número de pesso
as que se aglomeravam na gare 

i da sorocabana, e prontos para a 
explosão entusiasta. Mal parava 
o trem, ouviam-se yivas e mais 
vivas, o espoucar dos fogos e o 
ritmo acelerado e alegre da cor
poração musical. Foi um mo
mento emocionante de abraços 
c choros. De lá dirigiram-se ao 
Bar do Chopp, acompanhados 
de grande número de lençoien- 
ses e carros particulares, onde 
os esperava uma bela mesa de 
comestíveis e bebidas. A cara-

___ em
Outras notas

vana foi saudada pelo sr. Luiz 
Biral. representante do povo e 
sr. Virgilio Capoani, prefeito 
municipal, que falou em nome 
da Câmara; agradeceu-os o che
fe e técnico da delegação, prof. 
Laudelino de Lima Rolim. Mui
to em breve será marcado o dia 
para as homenagens e comemo
rações que serão realizados nos 
salões de festas do U.T.C. com 
grandioso baile da «Vitória».

De parabéns estão todos os 
atletas e dirigentes pela magní
fica vitória alcançada, o que veio 
demonstrar mais uma vez que o 
esporte projeta o nome de uma 
cidade no cenário das atividades 
mundanas. — L.

Festa de Aniversário
Comemorou o transcurso de 

mais um aniversário natalício no 
dia 16 do corrente, o jovem 
professora ndo Haroido Giova- 
netti que. assim, teve oportuni
dade de oferecer aos seus ami
gos e admiradores, cm sua re
sidência, lauta mesa de doces, 
salgados e bebidas, num ambi
ente enriquecido por suaves a- 
cordes musicais. Já no início da 
festinha notou-se uma verdadei
ra demonstração de amizade por 
parte de todos os que cercavam 
o aniversariante, quando, ao a- 
pagar mais uma vela na sua 
existência, ouviu a entoação da 
popular composição «Feliz Ani-

Dr. Hilton Canova
Cirurgião D entista  
Pela Uniuersíâade âe5. Paulo

Ráios X
Rua X V  de Nov., n.o 532

(Andar Superior do Edifício 
Studebaker)

^  j  1 i  i  f  a» A* A J.IVAAVV,' CV-J.A.I

O  Palácio dos Rádios serve bem,

versário». Nessa reunião o jo
vem Haroido Giovanetti foi efu- 
sivamente cumprimentado.

Auxílio ao Hospital 
N.S. da Piedade pelo 
Dep. da U.D.N., Ro
berto de Abreu Sodré
Transcrevem os abaixo a carta 
recebida pelo  sr. Jo s é  G arrido  

Gil, nêsse sentido 
São Pauto, 9 dc junho dc 1954
Ilmo. Sr.
José Garrido Gil 
Presidente da U.D.N.
LENÇOiS PAULISTA

Prezado Amigo,
Desejo comunicar ao prezado nmigo> 

que acabo de conseguir do Sr. Secre
tario da Fazenda o pagamento da ver
ba que votei para o Hospital e Mater
nidade N. Senhora da Piedade, ref. ao 
exercício de 1952, correspondente a 
quantia de CrS 15.040,00

Solicito do correligionário que co
munique a InstituiçSo o fato, infor
mando-me se o pagamento não fôr e- 
fetuado pela Coletoria, dentro de uma 
semana.

Sem mais, subscrevo-me
Atenciosamente 

Abreu Sodré
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Centenário da Fundação de Lençóis Paulista

Dr. Antonio Tedesco
............. — MEDICO ...—  -

Clínica geral - Operações - Partos

Rua FiorianoPeixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA • Fone, 61

Consoante dados que colhe
mos, o centenário da fundação 
de Lençóis Paulista, que ocor
rerá no ano de 1958, será con-

dignamente comemorado pelds 
lençoenses, que, por seus ele
mentos mais representativos já 
estão esboçando o programa 
para tanto.

Mount Vernon, lar de Oeorge Washington, lider da In
dependência dos Estados Unidos e seu primeiro Presidente, 
fica na margem ocidental do rio Potomac a uns 24 quilôme
tros de Washington, D.C. A mansão está presentemente mo- 
biliada como o era quando os Washingtons ali viviam. Esta 
foto nos dá uma vista do monumento nacional histórico que 
domina o rio Potomac de uma colina; Seus gramados e jar
dins são visitados por milhares de pessoas todos os anos.

(FOTO USIS)

l)r. José J i .  de Õ. jYÍachado
C línica Geral

ClRURBlfl-mOLESrifl DE SEnHQRFlS E CRIRnÇRS-PRRTOS 
Fone — U2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriça 890

Em São Paulo exclusivamente na

Casa Anglo Brasileira S.A. — MAPPiN
será V.Sa. atendido nos pedidos das originais e soberbas MINIATURAS 
das Aguardentes de Canas Selecionadas especialniente fabricadas para as 

marcas padrões da mais alta qualidade da

Industrial e Comercial ORLANDO MAZARI
Lençóis Paulista — São Paulo — Rio de Janeiro

AGUARDENTES

IV Século —  25 (je Janeiro
! .adrOps de Alta Qualidade

No Restaurante MAPPIN peça o .seu aperitivo favorito INDIVIDUAL. 
Na Mercearia M a PPIN adquira sua MINIATURA para a COLEÇÃO

V ISITE  SAO PAULO NO IV CENTENÁRIO

Exija o cop o! Evite o pano!
Copyright da S P S  de S. Paulo

No Brasil está cada vez mais 
se generalizando o reprovável 
hábito de, em lugares públicos, 
como bares e congêneres, beber 
diretamente pela bôca da gar
rafa.

Êsse costume, incontestàvel- 
mente deselegante, não passa de 
uma estúpida imitação de pro
ceder de soldadesca, mostrada 
em fitas de cinema. Vem sendo 
muito favorecido pelos proprie
tários e pelo pessoal de servi
ço dos bares e similares, que 
com êle se dispensa de lavar 
copos, poupando-se trabalhos e, 
mesmo, material, pois os copos 
se quebram facilmente, com a 
freqüência das lavagens. O gran-

Com unicado
Perdeu-se a caderneta da Cai

xa Econômica Estadual de Len
çóis Paulista, emitida em nome 
de Odair Moretto, menor, sob 
n.o 1.444, ficando a mesma sem 
efeito.

Lençóis Paulista, 8 de lulho 
de 1954.
José Moretto — responsável

Sirva-se

UMA completa 
ORGANIZAÇÃO 

BANCÁRIA 
Aí SUAS ORDENS

• DEPÔSlTOi 
•  DESCONTOS 

« CAUÇÃO 
« COBRANÇAS 

C CÂMBIO 
•  ORDENS Dl

PAGAMENTO

^ fU N D iD O ^
#  fM
\í Í924 h
%

m a t r iz  RUA DE SÃO BENTO, 34> — SÃO PAULO 
AGENCIAS u r b a n a s  Brai Centrol. Lapa Luz 

23 Filtois e Agcncios no Intorioi 
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

de perigo de levar a bôca da 
garrafa aos lábios está em que, 
nessa parte do recipiente em 
geral se acumulam poeira e cu- 
tras substâncias, que podem 
conter germes altamente preju
diciais à saúde, e que é fácil 
imaginar, sabendo-se que as 
garrafas de bebida de consumo 
público passam por uma exten
sa série de variadas manipula
ções. Podem, muito facilmente, 
ter entrado em contacto com 
mãos mal lavadas ou contan 
nadas e contaminantes. E isso 
ocorre tanto mais fàcilmenle 
quanto, em regra, é pelo garga
lo que de preferência se mani
pulam as garrafas. Não se po
nha, portanto, qualquer garrafa 
na bôca. E, também, não se dei
xe que o garçâo, por uma mal 
entendida «gentileza», passe no 
gargalo o pano, quase sempre 
já sujo, que usa para esfregar 
mesas e cadeiras.
ARN/AC

R E C O M E N D A Ç Ã O  d o  P O S
TO  D E  SA Ú D E em sua cam 

panha de H igienização dos  
C A F É S  E  BA R ES

(conclusão da 3.a página)

portaria que 
regulanjenta...

do de bem executar as disposi
ções da presente portaria, po
dendo para êsse fim, solicitar a 
colaboração de particulares e 
outros órgãos da administração 
pública.

Artigo 8.0 — Esta portaria 
entrará em vigor 10 (dez) dias 
após sua publicação no «Diário 
Oficial».

Secretaria de Estado dos Ne
gócios da Agricultura, aos 9 de 
Fevereiro de 1954.

aa) R enato da C osta Lima
Secretario da Agricultura

Por portaria desta data.
Otacilio Ferreira de Souza
Diretor Geral, Substituto, da 

Secretaria de Estado.
(Transcrito do «Diário OficiaI> 

de 11-2-1954).
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G aleria dos G randes Nomes

5ecfão a cargo das alunas do 2.o Ano da 
Esc. Normal Mun. de Lençóis Paulista, sob 
a orientação da Profa. Maria Izabel Mat
tos, catedrática da cadeira de Educação.

São João Batista de La Salle
Compilado pelas alunas e 

coordenado por MARIA DE LOURDES BIRAL

Ninguém mais do que São 
João Batista de La Salle, trazia 
em si os característicos dum 
Santo.

Todo êle revelava as prendas 
peregrinas de sua alma. Todo o 
seu porte recendia a suave fra- 
gância das virtudes da humilda
de, da modéstia, da caridade, de 
imperturbável serenidade, de pie
dade insigne,

Era de estatura um pouco a- 
cima da média e bem propor
cionado; seu rosto claro, ligei
ramente colorido, apresentava 
feições delicadas; seus olhos 
vivos, eram quase azuis, de o- 
Ihar franco e profundo. Êsse 
olhar tão vivo, tão firme e bon
doso, falava eloqüente.mente 
quando os lábios se calavam, 
penetrando como um dardo até 
o fundo da alma. Daí o império 
que exercia sôbre os alunos: os 
tímidos dêle se aproximavam 
sem mêdo e os deserdados do 
lado intelectual, junto dêle, não 
se sentiam humilhados.

Seu temperamento delicado na 
juventude, tornou-se rigoroso na 
idade madura, para se prestar 
às ásperas macerações da peni
tência e suportai as mais dolo
rosas privações.

Nasceu êle, em Reims, cidade 
histórica do nordeste da França, 
a 30 de abril de 1Õ51, descen
dendo de ilustre família do lugar. 
Primogênito, recebeu cedo, de 
sua mãe, esmerada educação. 
Mais tarde foi confiado aos pre- 
ceptores de um colégio de 
Reims. Desde a infância já de
monstrava sua vocação religiosa 
e em 1670 ingressa no Seminá
rio de São Sulpício, em Paris, 
onde terminou seus estudos.

Impressionado pela ignorância 
em que a insuficiência do ensi
no do seu tempo deixava os fi
lhos do povo, fundou em 1679, 
uma congregação de frades, de
dicada à direção das escolas. A 
escola de São Maurício, em 
Reims, com seus dois mestres, 
é considerada a primeira do 
Instituto dos Irmãos das Esco
las Cristãs. Recolhendo os me
ninos pobres, até lá entregues à 
vagabundagem e ao vício, resta
belecera no arrabalde de São 
Maurício a tranquilidade e a sa- 
lubridade moral. Logo após, em 
vista dos benefícios da escola 
mencionada, foi fundada, graças 
à proteção de uma viúva, nova 
escola em São Tiago. Depois de

haver fundado diversas escolas, 
ciente de haver cumprido sua 
missão no magistério, retirou-se 
dêle para novos estudos a fim 
de doutorar-se em teologia, o 
que fêz , brilhantemente. Entre
tanto não paraiam aí seus tra
balhos e quando morreu, em 
Ruão, 1719, os seus religiosos 
tinham-se estabelecido já nas 
principais cidades da França, 

Beatificado por Gregório XVI, 
João Batista de La Salle foi ca
nonizado por Leão XIII em 1900. 
Deixou: «Os deveres do cristão 
para com Deus»; «Regras do 
decoro e da civilidade cristã»; 
«Instruções e orações para a 
santa missa»; «Direção das es

colas cristãs» e «As doze virtu
des de um bom mestre», entre
tanto a maior contribuição dês- 
se Santo à humanidade, foi a 
ciiação de numerosas escolas 
destinadas ao ensino das crian
ças pobres e à formação de 
professores capazes de elevar 
e dignificar o exeicicio do ma
gistério.

14-7-54

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

evitando discórdia

Nova Vila “Contente’' em Lençóis Pta.
2 alqueires de terra e casas residenciais à venda

Adquira lotes de terra ou casas residenciais na nova Vila «^ntente», 
tratando com o proprietário, Sr. Joaquim Maria Contente, a Rua Tibi- 
rifá, n.o 213, nesta cidade, defronte i\ Distilaria Central de Lençdis Paulista.

GRANDE OPORTUNIDADE ! APROVEITE AGORA !

ESCRITÓRIO DE RDUOCRCIR EfR 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. Norberto, no Bar Central (Fone 35)

J)r. João paccoía Primo
M É D I C O

CClinica geral de adultos e crianças — Cirurgia 
Doenças do Ouvido, Nariz e Garganta

Partos

Ex-interno por concuróQ do Pronto Socorro do Rio dc Janeiro - Ex-interno por 
concurso da Maternidade do Hospital São Franci-sco de .'\ssis à cargo do Dr. 
Aguinaga - Ex-interno residente da Casa de Saúde São Jorge (Rio de Janeiro)

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

O “Paraiso” de Ivan r

(continuação do número anterior)

Portaria que regula' 
menta o trânsito na 
Cana de Açúcar no 
Estado de São Pauio

Florindo C onegliai.
Fiscal âe ôefesa Rgrícola

Zona IV (Assis) — Cerqueira 
Cesar, Pirajú, Timbuií, Mandmí, 
Santa Bárbara do Rio Pa.Jv., 
Oleo, Bernardino de Campos, 
Ipauçú, Chavantes, Ourinhos, 
Santa Cruz do Rio Pardo, ‘ 
Pedro do Turvo, Ubiiajara, Sal
to Grande, Campos Novos I - 
lista, Ibiiarema, Palmital, Echa- 
porã, Oscar Bressane, Lutecia, 
Cândido Mota, Assis, Marâ ü̂i, 
Paraguaçú Paulista e Quatá.

Zona V (São Manuel) — 
varé, Itatinga, Botucatu, São N ' ' -  

nuel e Anhembí.
Zona VI — (Lençóis Paul: *'-> 

— Agudos, Lençóis Paulista e 
Macatuba,

Zona Vll — (Jaú) — Pecc.- 
neiras, Itapuí, Barra Bonita, Jaú, 
Mineiros do Tietê, Dois Córre
gos, Torrinha e Brotas.

Zona Vlll (Bauru) — Bai u, 
Piratininga, Cabrália, Duarlina, 
Gália, Garça, Vera Cruz, Mai ília, 
Oriente, Pompéia, Quintána, Her- 
culândia, Tupã, Bastos, Parap*’ ,̂ 
Rinópolis, Osvaldo Cruz, Li 
lia. Adamantina, Flórida Pauli^a, 
Pacaembú, Junqueifópolis, l ra- 
cena, Gracianópolis, Paulic <a, 
Andradina, Guaraçaí, Miranuó- 
polis, Lavínia, Valparaizo, Bento 
de Abreu, Rubiácea, Guararapes, 
Araçatuba, Bilac, Biriguí, Coroa
dos, Glicério, Planalto, Penápo- 
lis, Avanhandava, Promisrão, 
Lins, Getulina, Cafelânuia, ji.lio 
Mesquita, Guarantâ, Álvaro de 
Carvalho, Pirajuí, Presidente Al
ves e Avaí.

Artigo 2.0 — E’ livre, dentro 
de cada zona, o trânsito de ca
na de açúcar e suas partes, com 
exceção das 'variedades conde
nadas, mencionadfls no art. 6.0.

Artigo 3.0 — Fica proibido o 
trânsito, de uma paia foutra zo
na, ue cana de açúcar e suas 
partes, sem autorização da Se
cretaria da Agiiculfura.

Artigo 4.0 — A cana de a- 
çúcar e suas partes, varie
dade não mencionadas no arti
go 6.0 e quando procedentes de 
município não integrado em 
qualquer das zunas acima, têm 
trânsito livre para qualquer 
ponto do território do Estado.

Artigo 5.0 — Fic'' ^  D^n- - 
tamento de Defesa Sanitária aa 
Agricultura autorizado a criar, 
futuramente, novas zonas e 
transferir municípios de ui a 
para outra zona, sempre q e 
essas medidas se tornarem i  ̂ - 
cessárias à defesa fitossanifá. ia 
da lavoura canavieira ou a me
lhor exequibilidade das disposi
ções da presente portaria.

Artigo 6.0 — Ficam conside
radas condenadas, para os efri- 
tos da presente portaria, as se
guintes variedades de cana de 
açúcar: POJ. 36 «Roxinha», POJ. 
161 POJ. 213 («Javinha»), POJ. 
228, POJ. 234, POJ. 979 («For
mosa»), («Taquara»), («Cana de 
Euiio», «Kavengire», «Ubá» ou 
Cana Paú), C. P. 29-320, C. P. 
34-120, C. O. 331 (3X).

Artigo 7.0 — O Departamen
to dr Defesa Sanitária da Agri- 
cultii'"’, providenciará no senti-

(conclui na 2.a página)



Para o seu álbum
c a n t i g a

losé Amorim
Descí no pranto orvalhado 
Da noite serena e calma.
Trouxe nos olhos — silêncio, - 
E muito amor dentro d ‘alma...
Desci da estréia distante 
Num ráio de esquecimento,
Cantei meus sonhos perdidos 
No canto triste do vento...
Desci da aurora risonha 
Na escada das sete córes,
Calquei espinhos nodosos 
Que se escondiam nas flòres...
Desci de um mundo ignoto 
De onde não lembro mais nada. 
Venho de um sonho distante 
Dentro da noite orvalhada...

Desci do céu para a terra 
Por estradas ignotas.
Sentindo de passo a passo 
O  amargo fel das derrotas...

Reôator-Chtfe: Hermínio 3acon Superintendente: luarez lacon

Diretor: RLEXflnDKE CHITTO
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«Não humilhes o teu próximo 
com o dizè-lo ignorante-, ŝ empre 
há os que te superam no saber».

Aniversários
FAZEM  ANOS:

Hoje: jovem Reinaldo Lelis 
Luminatti; meninos Dimas e De- 
nis, filhos do sr. João B.M. Ca
margo, residente em Presidente 
Prudente.

Amanhã: sr. Orlando Coneg- 
lian; sra. Thereza Campanari: 
srta. Denize Ortega.

Dia 20: jovem Aldo Giova- 
netti; sr.t. Regina N. Briquesi.

Dia 21: menino Walter Rena
to Andrade: sr. José Signoretti.

Dia 22: sr. Afonso Placca; 
jovem Uris Páccola; menino 
Francisco Sfanguini, filho do sr. 
Ângelo Stanguini; sra. Antonieta 
Vieira; menina Ogary, filha do 
sr. Hermerindo de Oliveira, resi
dente em Alvares Machado: me
nina Irene Maria Biral.

Dia 23: sra. Iracema L. Pac- 
cola; srta. Therezinha Stanguini.

Dia 24; srta. Adair Simões; 
menina Hiléia, filha do sr. Ma
rio Paccola; menino José Carlos, 
filho do sr. Henrique Bertoluc- 
ci; menina Soely, filha do sr. 
Francisco Andreoni e de da. 
El da S. Andreoni: menino v;Jle- 
ber Antonio Jansen Paccola. fi
lho do dr. João Paccola Primo 
e d: da. Alceste Paccola.

Lançada a candidatura 
Adhemar de Barros- 

-Erlindo Salzano
Foi oficialmente lançada pelo 

Partido Social Progressista no 
dia 14 do corrente, as candida
turas Adhemar de Barros e Er- 
lindo Salzano, respectivamente 
para governador e vice-governa- 
dor do Estado de São Paulo.

Os meios políticos progressis
tas locais e da região já se mo
vimentam no sentido de dar iní
cio à intensa campanha de pro
paganda das candidaturas que o 
partido homologou.

Jíem ledo brasi
leiro sci e que...

... a esquadra de Pedro Al
vares Cabral era tripulada por 
mais de 1.000 homens.

... o defensor de Tiradentes, 
no processo em que foi conde
nado à forca, foi o advogado 
José de Oliveira Fagundes, da 
Santa Casa de Misericórdia.

... o casamento civil no Brasil 
foi instituído por decreto do go- 
vêrno provisório, em 23 de ja
neiro de 1890.

... a batalha de Riachuelo foi 
travada em 11 de junho de 
1865.

... em 1888, ano da abolição, 
entraram no Brasil 133.000 imi
grantes.

... a revolta de Canudos, que 
inspirou Os Sertõe.<! a Euclides 
da Cunha, se deu durante o 
govêrno de Prudente de Morais.

Aniversário
Festejou seu primeiro aniver

sário no dia 14 do corrente, a 
graciosa menina Maria Neuza 
Pasqualinoto, filhinha do casal 
Luiz Pasqualinoto-Rosa Fernan
des Pasqualinoto.

Casarpento
Dayse-Heine

Realizar-se-á no dia 29 do 
corrente, na Igreja Matriz desta 
cidade, o enlace matrimonial da 
Profa. Day.se Paccola, filha do 
,sr. Jácomo N. Paccola, com o 
jovem Heine Luiz Capoani, filho 
do sr. Virgílio Capoani, Prefeito 
Municipal de Lençóis Paulista.

Comunicado
A Casa da Lavoura avlsa- aos 

interessados, que se encontram 
à disposição dos mesmos, as 
guias de liberação de Torta de 
algodão, referentes ao mês de 
Julho.

Arranque o seio
Copyright da SPES de S. Paulo

E ’ muito comum que, ao a- 
brir uma garrafa de bebida, 
principalmente quando é ela es
pumante, fiquem presos no gar
galo pedaços de sêlos dilacera
dos, pelos quais o líquido passa, 
aò ser vertido no copo. Tratan
do-se de papel com quantidade, 
embora mínima, de cola e que 
esteve exposto a múltiplas con
taminações, fácil é compreender 
que nisso se encerra um risco 
para a saúde, por vezes não pe
queno, pelo que se recomenda 
arrancar o sêlo, ou os restos 
dêle, antes de virar a garrafa. 
Também é precaução higiêni
ca utilíssima não deixar que nos 
bares ou restaurantes o «gar- 
çon'̂  limpe o gargalo e a bõca 
da garrafa com o pano que 
traz no braço, e que é o mesmo 
de que se serve para enxugar 
ou «limpar balcão ou sacudir 
migalhas das cadeiras! — ARN

RECOMENDAÇÃO do PO S
TO  DE SAÚDE em sua cam

panha de Hígíenização dos 
CAFÉS E BARES

SaraivaAssinem a Coleção
Agente nesta cidade 

Hermínio Jacon

Prefira o rrieikor preferi rido

S T U D E B A K E R
Automóveis, Caminhões e Caminhonetes I

Hâ mais de cem anosMiS
máquinas e implementos agrícolas

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO 
seus problemas de m ecanização

AOS SRS. FAZENDEIROS

Are suas terras ern qualquer tempo com 
os afamados TRATORES MASSEYHARRIS i
em 28 modêlos. Arando mesmo em terre
no seco, o TRATOR MASSEY HARRIS, 
demonstra o motivo porque conquistou os 
H.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 — Picador de forragens 
— Debulhador de milho, manual e com 

polia

Completo estoque de Peças Genuinas 

SERVIÇO  ESPECIa U ZA D O

REUEnOEDORES HUT0RIZPD05 
GARRIDO & FILHOS LTDA.


