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Farmácia São José
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ÍTlanoel Lopes Ltâa.
Grande estoque de dro

gas e perfumarias.
Representante exclusivo 

nesta praça dos famosos 
produtos de beleza 

«MAX FACTOR»

Prefira a Farmácia São José, a 
Drogaria de Lençóis Paulista 
SiMBOLO DE HONESTIDA

DE E GARANTIA

Ginásio Estadual de Lençóis Paulista

^aHe de coroa
ção da 7{ainha
dos € s  tu dantes

Realizar-se-á no próximo dia 
20, nos salões do Ubiiama Tê
nis Clube, o baile de coroação 
da Rainha dos Estudantes de 
Lençóis Paulista, Srta. Maria A- 
parecida Brandi, com o concur
so de «Birico e sua Oiquestra», 
de Campinas.

Ao baile, que terá início às 
22 horas, a Diretoria do U.T.C. 
somente permitirá a entrada de 
sócios, de membros de famílias 
de sócios e de pessoas espe
cialmente convidadas, que não 
residam nesta cidade.

Faísca Elétrica
No dia 10 do corrente, no 

Bairro da Fartura, nêste muni
cípio, a residência do sr. Virgi- 
lio Marçal de Souza foi atingi
da por fulminante faísca elétri
ca. Como consequência do fe
nômeno, que se registou por 
volta das 22 horas, o rádio e a 
geladeira ficaram completamente 
danificados e a casa, com várias 
paredes esburacadas. Felizmen
te, não houve vítimas a lamentar.

Exam es de Admissão 
em l .a  época

E D I T A L
De ordem do Prof. Mario 

Antonio Paccola, Diretor substi
tuto do Ginásio Estadual local, 
faço saber aos interessados que 
estarão abertas de 16 a 30 do 
corrente as inscrições aos Exa
mes de Admissão à primeira 
série ginasial.

As provas serão realizadas na 
primeira quinzena de Dezembro.

Serão eliminados os candida
tos que não obtiverem pelo me
nos nota (4) quatro em cada u- 
ma das disciplinas e (5) cinco 
no conjunto.

As provas constarão de: Por
tuguês, Matemática, História do 
Brasil e Geografia Geral e do 
Brasil.

As inscrições serãrj feitas to
dos os dias úteis das 13,30 às 
16,00 horas.

Na ocasião da inscrição serão e- 
xigidos os seguintes documentos:

1.0) Certidão de Nascimento 
comprovando ter o candidato II 
anos completos ou a completar 
até 31 de Julho do próximo ano.

2.0) Certificado de Conclusão 
de Curso Primáiio ou Atestado 
Idôneo de haver recebido satis
fatória educação primária (Fir
ma Reconhecida).

3.0) Atestado de Sanidade for
necido pelo Centro de Saúde 
(Firma Reconhecida).

4.0) Documento provando es
tar em dia com o Serviço Mili
tar (para os maiores de 17 anos).

5.0) 5 fotografias 3 x 4 .
6.0) Requerimento solicitando 

inscrição dirigido ao Diretor 
(com Firma Reconhecida do pai 
ou responsável).

Os impressos para os reque
rimentos serão fornecidos pela

Secretaria do Ginásio e estão i- 
sentos de sêlos.

Secretaria do Ginásio Esta
dual de Lençóis Paulista, 10 de 
Novembro de 1954.

Mariza Therezinha M. Bosi 
SECRETÁRIA

V ISTO : Mario A. Paccola 
Diretor Substituto

Ao povo de Lençóis 
Paulista

Profundamente sensibilizado 
pela demonstração de carinho, 
amizade e confiança do povo 
desta terra, quero aqui externar 
os meus sinceros agradecimen
tos pela magnifica votação que 
obtive em Lençóis Paulista, bem 
como pela vitória do nosso gran
de chefe, o Dr. Adhemar de 
Barros.

Lençóis Paulista mais uma 
vez não desmereceu o seu no
me. Sinto-me compensado por 
tudo quanto fizemos por esta 
boa terra, porque estamos vendo 
que êste povo sabe ser grato a 
todos aquêles que desinteressa
damente trabalham pelo seu pro
gresso.

A vitória que aqui obtivemos, 
quando tantos nos falharam, é 
motivo de orgulho, de júbilo e 
satisfação.

De minha parte, e também de 
minha familia, pode o povo des
ta terra contar sempre com a 
nossa solidariedade, porque Len
çóis Paulista está hoje, mais do 
que nunca, marcado indelevel- 

I mente em nossos corações. I A luta de 3 de Outubro foi 
t áspera e violenta, com imensos

O  “Paraíso’- cJe Ivan

BIOTONICO
F O N T O U R A

i
W
■

O MAIS COMPLETO 
F O R T i F i C A N I f

recursos mobilizados contra nós. 
Mas o Partido venceu: fizemos 
a maior legenda, o maior nú
mero de deputados, elegemos o 
nosso representante ao Senado 
da República,

Porém, é preciso não esque
cer que 3 de Outubro foi ape
nas uma etapa. Continua em jõ- 
go o destino de São Paulo, e 
nós, que não descremos do po
vo, que temos uma causa justa 
e elevada a defender, estamos 
de novo na luta, porque o Bra
sil, essa grande Pátria comum, 
merece melhor «orte e melhores 
dias no seu futuro.

A bandeira social-progressista 
tremula bem alto, sustentada pe
las legitimas aspirações do povo 
brasileiro. Concentremos portan
to os nossos esforços para a 
grande luta que se aproxima, e 
que, mercê de Deus, saberemos 
vencê-la, animados pelos nossos 
altos ideais e propósitos de bem 
servir ao nosso povo.

Fui, como todos sabem, um 
dos candidatos mais votados pa
ra a Assembléia Estadual. Mui
to honra essa confiança em mim 
depositada, e é meu ardente 
propósito fazer tudo que estiver 
ao meu alcance para correspors,- 
der a essa confiança.

Elevado a tão alta represen
tação na vida pública, serei o 
que sempre fui: um amigo de 
todos, sem distinção, e um bata- 
Ihador infatigável pelo progres
so de Lençóis Paulista, que bem 
merece tudo o que fizermos por êle.

Ao finalizar, quero conclamar a 
todos para que nos mantenhamos 
unidos para a grande vitó .ia que 
se aproxima, mas que exige de cada. 
um de nós o máximo de esforços, 
de trabalho e de abnegação. Esei, 
que como sempre, posso contar 
com todos os nossos amigos.

Ao povo amigo desta boa ter
ra, o abraço amigo e a sauda
ção progressista do

Geraldo Pereira de Barros

O  Palácio dos Rád ios serve bem,
porque oferece sempre o melhor.
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A d qu ir í um F o g ã o  D Á K O  
a  g á s  d e  q u e ro se n e  
com o novo e m aravilhoso  
sistema de gase ificação.
A G Ô T A  Q U E  COSiNHA

ESCRITÓRIO DE RDUOCRCIfl Efll LEnÇÓlS

Dr. Rivaldo de Assis Cintra

Dr. Osmar Delmanto 

A D V O G A D O S
' ESCRITÓRIO EM LENÇÓIS PAULISTA;

Rua Tibiriçá, n.° 722 (Baixos da residência do sr. 
José Salustiano de Oliveira)

Os advogados atendera pessoalraente às quartas-feiras e sábados 
Outras informações com o sr. Norberto, no Bar Central (Fone 35)
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Casa Ignácio
de Adib M aluf & Irm ãos

Rua 15 de Novembro, 738 — Telefone, 1-1-1
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2.a Carta
X  u I a

Chegou-me às mãos onfem 
tua carta portadora de tuas no
ticias. Continuo a considerar-te 
a mesma criança de alguns a- 
nos atrás, embora isso te abor
reça sempre que falo. Estás 
com vinte e quatro anos, cur
sando uma escola de engenha
ria, por onde os cálculos da 
matematica hão de produzir 
qualquer coisa certa no traçado

de tua vida, pois que todo o 
calculista julga-se incapaz de 
errar. Ha muito tempo eu es
perava um nome de mulher 
mencionado com tanto calôr, 
assim como mencionaste o de 
Anita. De fato, assistí ao seu 
batisado, mais ou menos a de
zoito anos; vejo-a rochuncl uda 
e bonitinha no seu vestido bran
co e azul. Recordo-me de quan

do o sacerdote pedira ao pa
drinho Sr. Dias que resásse o 
Credo, êste apenas movia os 
lábios meio desapontado por 
não saber a oração e diante da 
esposa D. Noemia, passou al
guns instantes penósos. Eu tive 
que conter o liso e fingir que 
nada havia peicebido. Nunca 
mais encontrei-me com toda es
sa gente; mudaram-se para Por
to Alegre e a distância nos se
parou. Acredito que Anita tenha 
se tornado uma moça muito lin
da, pois se; for parecida com 
sua irmã Mafalda, por certo se
rá muito bela, talvez o tipo, pe
lo que dizes seja diferente. En
contrei por acaso um poema de 
teu primo Carlos, um rascunho, 
enviado á .Vlafalda quando an
dou apaixonado por ela ha um 
ano me parêce, quando ela aqui 
esteve. Não a vi, porem Carlos 
contou-me muito sôbre ela. Lê:

Teus olhos.
São verdes os teus olhos!
Teu olhar sintila como sintilam 
as estrelas indecisas!
E’ doce o teu olhai!
Fujo de encontrado frente a 
fiente,
Porque ele faz-me sonhar... 
sonhar.^
Sonhos- assim, onde a própria 
ilusão se torna um sonho!
E’s jovem, és bela e a tua vida 

í é um Têma
Repleta de canções e de Poêmas!

Vê, meu querido filho, como 
Cailos sc encantou? Não foi 
porem o seu sonho realizado 
porque Mafalda é volúvel e fu
gia de Carlos sempre que o 
pressentia. Anita no entanto

creio que, com os seus dezoito 
anos apenas inda está alheia às 
garras de Cupido; sim, seu dia 
chegará também como chega à 
todas. Tu, filho, não te afobes. 
Procura antes de tudo investi- 
gar-lhe a alma com maneiras 
disfarçadas e muita precaução. 
Aprendas a resar o Credo, pa
ra que mais tarde não tenhas 
que fingir e por isso se desa-' 
pontar. Não quero ser pessimis
ta, mas, tive muitas aulas na 
grande escola da vida e sei 
mais que tu com toda a tua ma
tematica. Meus cálculos são pre
cisos e não falham!

A Neide sempre bonita, mas, 
um tanto tristonha sempre. A 
Maria de Lourdes com seu ros- 
tinho lindo, cheia de encantos e 
de dotes aprimorados, diz-me 
sempre que inda virá a ser mi
nha filha. Que tal? eu me sen
tiría feliz se a escolhesses, mas, 
não poderei intervir. Casamento 

j deve ser casamento. Uma união 
para sempre e por essa razão, 
bem acertada. Aqui previno-te 
que maneiras de falar baixinho, 
gestos moderados, nem sempre 
constituem virtudes. Cuidado 

• pois, meu filho. Aqui ficam 
-meus beijos e minhas saudades.

Tua mãe

Sirva

um a  co m pleta
ORGANIZAÇÃO 

BANCÁRIA 
A5 SUAS ORDENS

i  DEPÓSITOS 
« DESCONTOS 

« CAU ÇÃO  
Q CO BRA N ÇAS 

a C Â M B IO  
• O RD ENS D l 

PAG AM EN TO

j^FU N D iD O ^
SV EM

1924 0

N.R.: Sempre que publicamos 
artigos assinados, fazêmo-lo de 
acôrd^ com os originais. Não 
obstante, no artigo anterior de 
Da. Lula, em determinado tre
cho, saiu a palavra «linguajar» 
com trema no «u» em desacor
do com o original, por uma fal
ta involuntária do tipógrafo que 
resvalou pela revisão. Assim a- 
conteceu também, no domingo 
retrasado com a palavra «oca- 
so», do seu artigo, que saiu 
«caso». Escusamo-nos por es- 
saS'-falhas involuntárias, ao mes
mo tempo que prontificamo-nos, 
sempre que casos idênticos rea
pareçam, coisa comuníssima dqs 
jornais, a retificar as incorre
ções. ;

m a t r i z  RU a  d e  s ã o  b e n t o , 34t —  SÃO  PAULO 
A G EN C IA S  U R B A N A S  Brás Central, Lapa Luz 

23 Filiais e Agências no Interio) 
CORRESPONDENTES EM TODO 0  M U N P O

Dr. Hilton Canova
Cirurgião Dentista 
Pela UníuersíâaâeâeS. Paulo

Ráios X
Rua X V  de Nov., n.o 532

(Andar Superior do Edifício 
Studebaker)

Assinem a Coleção S â n s iv á  

■Agente nesta cidade 
____ ___Hermínio JacQp____
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L E N Ç Ó IS  P A U L IS T A  N O S  J O G O S  D O  X IX  
C A M P E O N A T O  A B E R T O  D O  IN TER IO R

A equipe feminina estreou o seu novo uniforme, gentilmente doado pelo Sr. 
Orlando Mazari — Classificada em 6.^ lugar —  A masculina não 

conseguiu classificar se, ficando no grupo «de 7.“ à 16.” lugar»
Pela 3.a vez consecutiva Len

çóis Paulista participa dos Jo
gos Abertos do Interior, uma 
das maiores competições espor
tivas da América Latina, a feliz 
criação de BABI BARIONI. Fa
zendo-se representar pelas suas 
equipes feminina e masculina de 
voleibol, lá em Sorocaba, estive
ram os atlétas lençoienses sob o 
comando de seu técnico Prof. 
Laudelino. A caravana composta 
de 19 pessoas, partiu desta ci
dade sábado à noite, chegando 
na «manchester paulista» no ou
tro dia às 6,30 horas. Já às 8 
horas, os atlétas achavam-se no 
local destinado para a formação 
de saida do desfile, que sem 
dúvida foi algo de notável. Im
pressionou vivamente, recebendo 
aplausos de muitos, a equipe fe
minina que ostentou o seu novo 
e garboso uniforme, gentilmente 
oferecido pelo sr. ORLANDO 
MAZARI, industrial nesta loca
lidade. Precisamente às 13,30 
horas, a equipe feminina inicia
va o seu primeiro encontro, con

tra a técnica e fibra das valen
tes meninas de Uberaba, que 
indubitàvel mente foi a melhor 
equipe, após Santos, que se a- 
presentoü nos Jogos. Foram as 
lençoienses, após um jôgo boni
to e muito movimentado, derro
tadas por 2x1 (15x11) (8x15) e

'(15x10). Sendo derrotadas foram 
para a rodada dos perdedores e 
o sorteio escolheu São Caetano 
do Sul. um punhado de meninas 
bonitas e simpáticas: de modo
impressionante reabilitou-se. a e- 
quipe local, vencendo-as por 2x0 
(15x0) e (15x0). com esta vitória 
foram nossas voleiboüstas para 
a chave das vencedoras e o pró
ximo .ídversário seria Jundiai, 
que possue uma ótima turma; e 
mais uma vez a vitória sorriu 
para as lençoienses com a con
tagem de 2x1 (15x8) (10x15) e
(15x12). Próximo adversário, de 
acordo com a chave foi S. João 
Del Rei, também um punhado 
de meninas mineiras, valentes, 
outra grande equipe do Compeo- 
aato, mas que pecou apenas pe-

D r. A ntonio Tedesco
= MEDICO =----------- --

Clínica geral - Operações - Partos

Rua Floriano Peixoto, 345 - l ENÇClS PAULISTA - Fone, 61

O QUE ELA 
GOSTA DE SABER

• M IM  • J I M f M t ,  S * m  In C O f t M f r f lM f M ;
MfliM oiAllior co«v4m oo mhi ro«ot

DiárioJeS.Paulo
PolíticaI Música! EsporteI Turfel Consel os 
de beleza! Educação e Ensino 1 Modas 1 

A SSIN E O D IA RIO  DE S. PAULO 
-  o jornal de confiança da família br>ísi'eira.

Um bom [ornol instruí, formo um espírítol
Cr$ seojM  o oi»lnoh>ro enwol

PsOCvr* 0 loco)
AttiAobrtOl tonbém no

O t^ A ÍTA M E N T O  OE C B C U L A Ç A O  4 7  ̂A4(J.
Diário de S Paulo

jonuil Lompielo para o lart

Agente e correspondente nesta cidade

Ideval Paccola

lo sistema de defesa — não u- 
sar o bloqueio; apesar dessa fa
lha sairam vencedoras por 2x0 
(15x11) e (15x13) em uma par
tida das mais movimentadas. O 
5°  jôgo foi contra Cam
pinas, vencem nòvamente as 
lençoienses por 2x0 (15x12) e
(15x8); nêsse ínterim a delega
ção do Uberaba é desclassifica
da, por haver inscrito um ele
mento ilegalmente e assim é a- 
nulado o nosso último jôgo e esta 
(Campinas) que perdera para Ube
raba, ganha os pontos e passa 
para a frente. O 6.o e último 
jôgo foi contra São João da 
Boa Vista, que foi o vence
dor de Pindamonhangaba, pa
ra disputar o 5.‘> lugar; a 
vitória coube às nossas ad' 
versárias por 2 x O ( 1 5 x l O ) e  
(15 X 13), jogando Lençóis Pau
lista, aqui, a peor partida do 
Campeonato. Assim, ficou em 
6.0 lugar, sendo pela ordem de 
classificação as seguintes cida
des: — 1.0, Santos; 2.o, S. João 
Del Rei; 3.o, Altinópolis; 4.o, 
Campinas: e 5.o, S. João da 
Boa Vista. Inscreveram-se em 
voleibol feminino 21 cidades, 
não comparecendo uma, Araça- 
tuba. As voleibolistas que de
fenderam as cores de Lençóis 
Paulista, foram: Ceei. Dina, Er- 
cilia, Joete, Elia, Cida, Cleide e 
Marlene; não desprezando o es
forço das demais, Ercilia foi a 
que mais se destacou, principal
mente contra Campinas, pelo seu 
forte saque «tipo tênis» e colo
cadas desnorteantes. Parabéns 
meninas, oxalá o próximo ano 
tenhamos mais sorte na chave

e nos encontros e obtenhamos 
i melhor classificação. A equipe 

masculina, apesar de apreseh- 
tar-se com falta de dois titula
res, Heine e Rubens, obtiveram 
a mesma classificação do ano 
passado, isto é, parou no grupo 
do «7.0  ao 16.0 lugar». O pri
meiro encontro foi contra Caça- 
pava, que é campeã do Vale do 
Paraiba, conseguindo vencê-la 
folgadamente por 2 x 0  (15 x
9) e (15 x 12), formando a nos
sa equipe com Bili, Moretto, 
João Luiz, Renato, Wladimir e 
Antoninho. O 2.o contra Piras- 
sununga; após um Jogo muito 
mediocre, os locais saíram ven
cedores pela contagem de 2 x 1 
(15 X 10) (11 X 15) e (15 x 13). 
O último embate foi contra Itu; 
nêsse os nossos jogaram um 
péssimo voleibol, originado pela 
falta de obediência ao técnico e 
harmonia entre os jogadores, 
que ao invés de estimularem-se, 
faziam criticas aos seus compa
nheiros pelos êrros, aliás, o que
infelizmente, sempre existiu aqui 
em Lençóis Paulista; perdendo 
como não podia de ser de outra 
maneira, por 2 x 0 (15 x 12) e 
(15 X 9). Até quando rapazes, 
iremos com êsse «falatório» e
falta de desportividade em cam
po? Lembrem-se dêste ditado: — 
«A UNI AO FAZ A FÔRÇA». 
Oxalá nos próximos Campeo
natos estejam bem preparados 
contra tudo isso, não esque
cendo-se dessa derrota que os 
eliminou a possibilidade de ir 
avante para as finais com os 
campeões de voleibol que é
SANTOS. — L. R.

J)r. João paccola primo
M É D I C O

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

E.K-intprno por concuFfio do Pronto Socorro do Rio de Janeiro - Ex-interno por 
concurso da Maternidade do Hospital São Francisco de Assis à cargo do Dr. 
Agninaga - Ex-interno residente da Casa de Saúde São Jorge (Rio de.Janeiro)

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

Em São Paulo exclusivamente na

(-asa Anglo Brasileira S.A. —  MAPPIN
será V.Sa. atendido nos pedidos das originais e soberbas MINIATURAS 
das Aguardentes de Canas Selecionadas especialmente fabricadas para as 

marcas padrões da mais alta qualidade da

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

AGUARDEN TES

Século IV 25 de Janeiro
Padrões de Alta Qualidade

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

V ISIT E  SAO PAULO NO IV CENTENÁRIO

Assinem O  E C O



*̂'As almas de muita gente 

São como um rio profundo 
A face tão transparente 

Mas quanto lodo no fundô ^

Aniversários
FAZEM  ANOS:
Amanhã: sr. Rubens Pietra- 

roia; srta. Mariza Oiacomini; sra. 
Iracema P. Luminatti, esposa do 
sr. Herminio Luminatti; menina 
Angelina Ana Capoani; jovem 
Eloi Quadrado Filho, residente 
em São Paulo; menino Antonio 
Carlos de Oliveira Lima; srta. 
Zulmira Andreoli.

Dia lõ: sr. Luiz de Oliveira.
Dia 17: menino José Carlos 

Grande, filho do sr. Vergilio 
Grande e de da. Lidia Malavaz- 
zi; sra. Inez Amélia Pasquarelli; 
srta. Adahir Grassi; menina Ma- 
riluce de Oliveira, filha do sr. 
jandir de Oliveira e de da. Edi- 
niia Capelari Oliveira; menina 
Gloria Maria Cimó, filha do sr. 
Manoél Cimó e de da. Elce Ca
pelari Cimó.

Dia 18: jovem João Luiz Biral; 
sra. josefa Colomeia, esposa do 
sr. Dimas Chalita.

Dia 19: sra. Angelina Lumi
natti; menina Terezinha Radie- 
chi; sra. Libia G. Caputo, espo
sa do sr. Atilio Caputo; sr. Joa
quim Estrella; srta. Duley Finco; 
sr. Antonio Sartore; jovem O- 
clésio Moretto; menina Maria 
Isabel, filha do sr. Bruno Basso 
e de da. Isabel Ortega.

Dia 20: menina Maria Angc- 
lia, filha do sr. Mario Trecerli.

Anunxiem nêste jornaj

Reâator-Chefe: Herminio locon Superintenàenfe; luorez locon

Diretor: HLEXRHDKE CHITTO

ANO X V I Lençóis Paulista, 14 de Novembro de 1954 Número 863

Vendem -se
2 carroças e 12 bur

ros novos, arreados
Preços a combinar 

Os interessados deverão diri
gir-se à redação dêste jornal.

propõe a ICHSS 
trocas comerciais 

corrí 0 prasH
FAVORÁVEIS OS ÓRCÂOS 
DO ITAMARATl AO RESTA
BELECIMENTO DO INTER
CÂMBIO COM OS PAÍSES 
DA «CORTINA DE FERR^»

RIO, 9 — Noticia-se que o 
governo brasileiro recebeu pro
postas da Rússia para o forne
cimento, ao nosso País, de car
vão trigo e gasolina, em exce
lentes condições. A gasolina, 
segundo aquelas propostas, sai- 
ria 28 por cento mais barato do 
que o produto americano.

Em troca, receberia a Rússia 
cacau, café e outros produtos 
agrícolas brasileiros.

Adiantam as informações que 
os órgãos do Itamarati, bem co
mo a CACEX e outias reparti
ções governamentais, jd se ma
nifestaram favoráveis ao resta
belecimento do intercâmbio co
mercial com a «cortina de ferro».

P refeitu ra M unicipal de 
Le nçóis Paulista

LEI N.o 171

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

A Câmara Municipal de Len
çóis Paulista decretou e eu Pre
feito Municipal, sanciono a se
guinte Lei:

Artigo 1.0 — Fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir na 
Contador ia Municipal, um cré
dito especial de Cr$ 2.250,fO 
(dois mil duzentos e cincoenta 
cruztiros), destinados ao paga
mento, durante êste exercício, 
de uma auxiliar, que presta ser
viços junto ao Gabinete Dentá
rio, do Grupo Escolar «Espe
rança de Oliveira», desta ci
dade.

Artigo 2.0 — O cargo dessa 
auxiliar é de caráter provisório, 
percebendo a mesma uma men

salidade de Cr$ 250,CO (duzen
tos e cincoenta cruzeiros) de
vendo essas mensalidades se
rem pagas desde l.o de Abril 
do corrente ano.

Artigo 3.0 — O crédito es
pecial ora autorizado, será co
berto pelo excesso de arreca
dação do presente exercício.

Artigo 4.0 — Esta lei entrará 
em vigor na data de sua publi
cação revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 9 de Novembro 
de 1954.

a) VIRGÍLIO CAPOANI 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da 
Prefeitura em 9 de Novembro 
de 1954.

a) EVA RISTO  CANOVA 
Secretario
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prefira o melhor Preferit]do

S T U D E  B A K E R

Automóveis, Caminhões  ̂ Caminhonetes
__ w

Tratores Massey-Harris e Ferguson 

Completo estoque á t  Peças Genuinas 

SERVIÇO ESPECIALIZADO

REUEnDEDORES RUTORIZRDOS 
GARRIDO & FILHOS LTDA.

é o orgulho da 

dona de casa moderna!

FABRICA O 
PRÓPRIO GÁS

/ ./M P O

sísr, '.te
0ÜER02ENE C0rr(Utt( CAZErFrCADO

Kãú USA UílHA HEM CAHVlll)

GARRÍDQ & FILHOS LTDA.
REVEN D ED O RES

Rua 15 de Novembro, 632 
Fone, 100 — Lençóis Paulista

DCP-C.V.)-47 f-4

Garrido & Filhos Ltda.

Revendedores PHILIPS
jdpreseniará em breve

O FOGÃO a gaz de querozene

PHILIPS
sem fum aça, sem cheiro e de fdcil manejo  

VENDAS COM FACILIDADES DE PAGAMENTOS


