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Em visítâ a esta cidade o Sr. Juiz de Direito e 
Sr. Promotor Publico da Comarca de Lençóis Paulista

Domingo último, em visita a 
esta cidade, estiveram entre nós 
os drs. João Sabino Netto e Is- 
mar Marcilio de Freitas, respec
tivamente, Juiz de Direito e Pro
motor Público da nossa comarca.

Recebidos por elementos do 
nosso escol social, os ilustres 
visitantes permaneceram várias 
horas nesta cidade, onde pude
ram conhecer o Fórum, a Ca
deia Pública, o Hospital N.S. 
Piedade, a Distilaria Central e, 
outras instituições que formam o 
parque social, econômico e cul
tural de Lençóis Paulista.

Quando da visita ao Fórum, 
os drs. João Sabino Netto e Ismar 
Marcilio de Freitas ficaram bem 
impressionados com a constru
ção e as dependências daquela 
casa, o que os levaram- a afir
mar que em poucas comarcas 
recentemente criadas existem 
construções congêneres assim 
tão empolgantes  ̂ cômodas.

Segundo ainda afirmaram os 
excursionistas, a instalação da 
comarca de Lençóis Paulista 
dar-se-á no dia 25 de janeiro, 
caso não surjam quaisquer im
previstos de última hora.

Após algumas horas de esta
da na cidade, aquelas autorida
des receberam homenagem com 
um lauto almôço, que teve lugar 
no bairro da Rocinha, além dos 
quais tomaram parte os srs.: 
Virgilio Capoani, prefeito muni
cipal: dr. Lelio S. Matos, dele
gado de polícia; Gino Bosi, vi-

F o rm atu ras
Receberão seus diplomas de 

Técnicos em Contabilidade, pela 
Sociedade Civil de Educação 
Guedes de Azevedo, de Bauru, 
no dia 18 de dezembro próximo, 
os seguintes jovens; — Alfeu 
Cacciolari, Edson Luiz Paccola, 
Nilzo Capelari eW alace Vieira.

As solenidades de colação de 
grau, terão lugar no Cine Ban
deirantes, às 20 horas.

1.0 Aniversário
Maria da Graça

Festeja seu primeiro aniversá
rio, no dia 12 do corrente a me
nina Maria da Graça, filha do 
sr. João Mastrangelo e da fale
cida da. Adélia Ortega

ce-presidente da Câmara Muni
cipal: Bruno Brega, Coletor Es
tadual: Lidio Bosi, Coletor Fe
deral; Archangelo Brega, Vice- 
-Prefeito; dr. Paulo Zillo; Tte. 
Murray de Carvalho; José Pau- 
lino, representante da Associa
ção Rural de Lençóis Paulista; 
dr. Cyro de Lara Aguiar, Agrô
nomo Regional; Paulo Coelho, 
Tabelião local; Antonio Zillo, 
industrial; Geraldo de Barros, 
Deputado Estadual; Francisco 
Garrido, comerciante; Jàcomo 
Nicolau Paccola, Juiz de Paz, e 
um representante desta fôlha.

No transcorrer do ágape, fa
lou o dr. Paulo Zillo, saudando 
os visitantes, o qual historiou 
ligeiramente a luta dos lençoi- 
enses para obter a criação da 
Comarca.

Em seguida, tomou da pala
vra o dr. João Sabino Netto, a- 
gradecendo o orador que o pre
cedera, intercalando na sua o- 
ração, que vinha a esta cidade 
inteira mente informado de que 
aqui podería permanecer longo 
tempo entre nós, não lhe sendo

difícil exercer as atividades de 
suas funções, porque, aqui, en
contraria um povo ordeiro e dis
posto a cooperar com as autori
dades que acabavam de ser no
meadas.

Antes de sair desta cidade, as

autoridades, que se despediam' 
informaram-nos de que no dia 
da instalação da Comarca esta
riam presentes altos represen
tantes da Justiça e, possivel
mente o sr. Governador do Es
tado, dr. Lucas Nogueira Gar- 
cez.

jytorreu repenfir^anjente na 
farmácia popular quando 

recebia rriedicarrienios
Quinta-feira última, às 15 ho

ras mais ou menos, da. Beatriz 
Faria, residente no vizinho mu
nicípio de Macatuba, encontra
va-se na Farmácia Popular, nes
ta cidade, recebendo medica
mentos.

A um certo momento, sentiu- 
-se mal, e, não obstante os ime
diatos socorros médicos, veio a fa
lecer imediatamente.

Segundo fôra constatado, da. 
Beatriz sofria do coração, sendo 
vítima de um colapso cardíaco.

D eclaração
Declaro ter perdido a minha 

carta de motorista profissional, 
n.o 50244, expedida pela Dele
gacia de Polícia de Lençóis 
Paulista em 27 de Março de 
1939. E por ser verdade faço a 
presente publicação a fim de re
querer 2.a via da mesma.

Nicolau Rossi

E scritó rio  de A d vòcacia

anéxo a ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FONSECA 
R. 15 de Novembro, 532 - Edifício Studbakcr - Fone, Í25 - Caixa P. 102

J)r. Payme Cestari -  a d v o g a d o  

Jdanoei T(. ponseca -  c o n t a d o r

A um ento das T arifas  
Telefônicas

Está pleiteando aumento das 
tarifas a Cia. Telefônica Brasi
leira. Em vista disso, a Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista i 
levantou a questão na sessão 
realizada segunda-feira passada. 
Referindo-se ao assunto, vários 
edis usaram da palavra manifes
tando-se acerbamente contra a 
adoção da medida. Dirigindo a- 
taques ao péssimo serviço que a 
Companhia vem oferecendo à 
nossa população, os vereadores 
da Câmara Municipal disseram 
que estão prontos a arcar com o 
aumento das tarifas desde que 
se providencie o aumento do

Negou sanção ao pro
jeto dos Institutos
RIO. 8 — O presidente Café 

Filho negou sanção ao projeto 
de lei que reajusta os benefícios 
a que tem direito os segurados 
dos Institutos e Caixas de Apo
sentadorias e Pensões por con
siderá-lo contrário aos interês-
ses nacionais.

quadro de funcionários e técni
cos nos serviços, para revisão 
de linhas e maior eficiência e 
rapidez em atender o público. 
Disseram êles que não se justi
fica o aumento das tarifas quan
do a Cia. não satisfaz no to
cante aos serviços públicos, o 
que vem se dando últimamente, 
sem que se procure qualquer 
solução. Principalmente no Cen
tro local — apelaram os nossos 
edis .— é preciso que se amplie 
o quadro de fu.ncionários da 
Companhia, cuja carência vem 
provocando atrasos nas chama
das e consequente impertinência ! 
do povo em geral.

HOMENS DE província E 
HOMENS DE METRÓPOLES
C id f  v e í maÍ9 torna-se d ifícil dís- 
ticiKuir nas ruas de uma graude 
cidade aquelas que sSo da Capital 
C aqueles que são du lntt'rior. 
â que, através dos m o d ta io s  vcí» 
OiloS do d ivulgação, c’t)S jorna^í, 
dos rãdios, do ciuenia e da it levisac». 
honu)genÍ7a*5e. cada ve? mais, o 
tip o  de m entalidade naciouai ~  e 
m esm o internacional I 
( )  lí>rnal l id o  r iíà r ia m e n fe  tem do 
tnon*»trad«i ser a mai.s » fô* -a
de form ação de m eotalidades iík j- 
versais.
Em nosso Estado o  m atutino ma's 
lido é  ü D IÁ R IO  DE S P.M II.O 
— que preseniem ente conta co:w 
mais de 1 50 ,000  assinant:*.*; E cada 
vez mais aumenta o seu número. 
Custa apenas Cr $ 3Rü,00 a a.s.vi- 
oatura anual do D IÁ R IO  DE S. 
PA U LO . P rocure o  Agente local

O  Pdlácio dos Rádios serve bem,
porque oíerece sempre o melhor.
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6.a C A R T A
LA  U R A S  u l a

Como a nossa correspondên- 
eia tem se arrefecido nestes úl
timos tempos, a tua carta de 13 
deste, muito me alegrou apesar 
de ser portadora de tuas lutas 
contra uma infinidade de impre
vistos quedens tido. A coragem 
no entanto te conduz sempre 
firme e disposta e um jeitinho 
tens para a resolução dos casos 
difíceis. —' E’s e serás a mes
ma Laura! tenho sentido por 
demais a falta de tuas missivas, 
sim, porque tenho aprendido 
tanto com as narrações dos teus 
empreendimentos por aí. Tua 
generosidade, tua paciência para 
com todos, são invejáveis! Co
mo desejo ser como tu, mas, 
essas qualidades não podem ser 
forçadas, são mesmo qualidades 
que nascem com as pessoas as
sim como tu. Tenho tentado fa
zer algumas das tuas maravi
lhas, mas, vejo-me fracassada 
por faltar-me a essência pura 
que perfuma uma alma perfeita. 
Será que um dia eu saberei pra
ticar o bem com a mesma ab
negação e disposição que tens? 
Não creio nisso minha amiga, 
porem, se me aconselhas e se 
fazes, devo também insistir. A 
bôa vontade servirá de estimu
lo e não quero sofrer a vergo
nha de rne julgares incapaz. 
Tentarei novamente. Num des
ses gestos arrojados, pedi ao 
pôvo alguma coisa para distri

buir a alguns pobres que batem 
á minha porta. Após ter conse
guido algum dinheiro, muito 
pouco, mas bastaria para eu não 
ser uma criatura sem ação. Ou
vi um comentário a esse respei

to, que agora era móda pedir 
dinheiro. Fiquei tão nervosa que 
fui de casa em casa e devolvi a 
soma possuída. Crê minha Lau
ra que chorei depois disso. Es
tou com mágua na alma e no

Vende-se
Vende-se uma Fazenda 

com Fábrica de Aguarden
te movida com caldeira, 
luz própria, boas casas pa
ra empregados, casa da se
de em recente construção de 
tijolos, bons canaviais, in- 
vemadas, trator e seus 
implementos, boas agua
das, servido da melhor es
trada oficial de Lençóis 
Pta.; a Sta. Bárbara, 10 qui
lômetros da cidade.

Tratar com o sr. Vicen
te Moretto, à lua Coronel 
Joaquim Gabriel, 187, em 
Lençóis Paulista.

Em São Paulo exclusivamente na

Casa Angio Brasileira S.A. —  MAPPIN
será V.Sa. atendido nos pedidos das originais e soberbas MINIATURAS 
das Aguardentes de Canas Selecionadas esirecialmente fabricadas paia as 

marcas padrões da mais alta qualidade da

In d u stria l e C om ercial ORLANDO MAZARI
Lençóis Paulista — São Paulo — Rio de Janeiro

AGUARDENTES

SécLilo IV —  25 de Janeiro
! adrões de Alta Qualidade

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

V ISITE SAO PAULO NO IV CENTENÁRIO

ESCRITÓRIO DE PDUQCRCIR EfTl LEDÇÓIS

Dr. Rivaldo de Assis Cintra

Dr. .Osmar Deimanto 

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

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

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

Sirva-se

u m a  c o m p le t a
ORGANIZAÇÃO 

, BANCÁRIA 
AS SUAS ORDENS

« DEPÓSITOS 
« DESCONTOS 

« CAUÇÀO 
•  COBRANÇAS 

« CAMBIO 
•  ORDENS DE 

PAGAMENTO

.(INFUNDADO _
m a t r iz , RUa  DE SÃO BENTO, 341 —  SÃO PAULO 
AGÊNCIAS URBANAS Brás Central, Lapo Laz 

23 Filiais e Agências no Interioi 
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

J)r. João Ĵ accoía /r/mo
M É P I C O

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

Ex-interno por concur.-.o do Pronto Socorro do Rio de Janeiro - Ex-interno por 
concurso da Maternidade do rio.apital São Franci.sco de Assis à cargo do Dr. 
Aguinaga - Ex-interno re.sidente d.a Casa de Saúde São Jorge (Riüde.l aneiro)

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

coração! Que quereríam dizer 
com isso? Mas, Laura. [Necessi
to ter as tuas qualidades, nada 
mais! *

Fiquei muito feliz com a no
ticia da inauguração do Lar Fe
liz das tuas criancinhas pobres. 
Já podem dizer que não são 
mais pobres esim ricas por pos
suírem um Lar, uma mãesinha 
tão bôa como tu. Parece que 
estou vendo um bando de pe
querruchos, brancos, pretinhos, 
bonitos, outros defeituosos, pois 
disseste-me que tens adoração 
pela Mariinha que é cega e por 
dois aleijadinhos. Que criatura 
sublime que és! Deus sempre é 
Pai. Tenho certeza que esses 
anginhos que formam o circulo 
de luz de tua vida, jamais se
riam tratados por seus pais se 
os tivessem, como sendo por ti! 
Para ajudar-te pelo Natal, tanto 
das crianças, como do Lar da 
Moça Solteira, que sei também 
estás atesta, envio-te uma im
portância que adquiri pela ven
da de uma das minhas joias,. 
emibora eu não tenha muitas, 
mas, o par de brincos que é a 
mais cára que possuía, vendi á 
Daura por dez mil cruzeiros e 
com essa soma será mais íacii 
para a distribuição de pequenos 
brinquedos e doces do NataL 
Essa é a maneira mais facil de 
se praticar a caridade, mas em 
todo o caso me desabôno ante 
lua figura santa e leal. Prome
to-te trabalhar para os desam
parados sem dinheiro como di-̂  
zes e sim corn outros serviços 
de assistência e carinho, Farei o 
possível minha Laura, para imi
tar-te. Espero que na noite de 
24 deste, ao tomares o lugar na 
mesa para as preces ao MENI
NO JESUS, não te esquecerás 
esta tua amiga que talvez ne
cessite mais ainda da tua lem
brança! Para o Pão Nosso de 
cada dia, pude ajudar-te, mas 
para o conforto espiritual da 
jornada da vida, será preciso 
palavras saidas de tua boca que 
jamais pronunciou uma letra er
rada! Como isso é lindo Laura! 
Como te admiro em tudo! Se 
todas as criaturas te imitassem!...

Abraço-te afetuosa,
Mirian.

Agora.
Agora, enquanto é boje, eis que fulgura 
U fpu ,-í nto momento de ajudar!... 
DfiTarna. em t.irno, compassivo olhar 
E  escende as mãos aos filhos da .imar-

(giira...

Repara!... Aqui e além, a desventura 
Caminha ao léu, sem pão, sem luz,

(sem iar.
.Acende o proprio amor! Faze brilhar 
A tua fé tranquila, doce e pura!

Agora! eis o minuto decisivo!...
Abre teu coração ao Cristo Vivo,
Não permitas que o tempo ínarche

(ern vão

E  ajudando e servindo sem' cansaço, 
-Alcançarás, subindo passo a paãso,
A gloria eterna da Ressurreição!

Auta de Souza

Vendem-se
2 carroças e 12 bur

ros novos, arreados
Preços a combinar 

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

Você ta m b é m  vai p referir

a máquina que TEM  TU D O  que V . exige
E LG IN  a única máquina de costura que lhe olarece...

20 an o s de g o ra n tia

REVEN D ED O R:

€letro- Véc. Sen çóis
Miguel Costa

Fone, 88 — Caixa, 79 — Rua 15 àe nouembro, 405 
LENÇÓIS PAULISTA — E.F.5.

prefeitura Jyfunidpal de 
Sençóis paulista

LEI N.o 175

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

A Câmara Municipal decreta 
e eu Prefeito Municipal, san
ciono a seguinte Lei:

Artigo 1.0 — Ficam elevados 
os vencimentos dos Funcioná- 
ries Públicos Municip*ais ^  Pes
soal Fixo — de acordo com a 
proposta apresentada pelo Po
der Executivo, constante da Ta
bela anexa.

Artigo 2.0 — Os vencimentos 
a que se refere o artigo l.o, 
desta Lei entrará em vigor a 
partir de l.o de Janeiro de 
1955.

Artigo 3.0 — Os vencimen
tos dos Funcionários Munici

pais — Pessoal Variável — 
Mensalistas — serão reajusta
dos pela Lei Orçamentária do 
próximo exercício financeiro de 
1955, a critério do Poder Exe
cutivo.

Artigo 4.0 — Esta lei entrará 
em vigor a partir de l.o de Ja
neiro de 1955, revogadas as dis
posições em contrário.

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 30 de Novembro 
de 1954.

(a) VIRGÍLIO CAPOANl 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da 
Prefeitura em 30 de Novembro 
de 1954.

(a) EVARISTO CANOVA 
Secretario

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Tabela Demonstrativa dos Vencimentos dos Funcionários Munici

pais Pessoal Fixo — a partir de l.o de Janeiro de 1955

C A R G O S
VENCIMENTOS

ANUAIS

Secretario Contador 
Tesoureiro (inclusive a õ.a parte)
Escí iturário-Lançador 
Auxiliar de Escrita 
Contínuo
Fiscal Geral da Sede
2.0 Fiscal da Sede
Fiscal de Borebi
Zelador de Borebi (contratado)
Zelador Cemitério e Matadouro da Sede 
Zelador Represa A’gua da Sede (livre de aluguel) 
Zelador de A’gua da cidade
11 Professôras Municipais contratadas à Cr$ 1.200,00 
(Hum mil e duzentos cruzeiros) cada

43.200.00
49.560.00
41.760.00
26.400.00
22.320.00
34.560.00
24.000. 00
26.400.00
14.400.00
21.600.00
18.000. 00 
21.600,00

158.400,00

Novembro de 1954

a) EVARISTO CANOVA

Lençóis Paulista, 30 de Novembro de 1954.

a) VIRGÍLIO CAPOANl — Prefeito Municipal 

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal em 30 de
mKrrk 1 *

D r. A ntonio Tedesco
M ED ICO  ........-  =

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

Rua Floriano Peixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA • Fone, 61

"Dr. Jo sé  J i . de O. píachado
C lin ica  G eral

riRUReiB-moLEsníi de sEnHORHS e cRinnçfls-PRRTOs

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

F arm ácia  São José
DE

Manoel Lopes Ltóa.
GRANDE ESTOQUE DE DROGAS E PERFUMARIAS :

Representante exclusivo nesta praça
dos famosos produtos de beleza

"M AX FACTQR^^
Prefira a Farmácia São José, a Drogaria de Lençóis Paulista

SÍMBOLO DE HONESTIDADE E GARANTIA

1 -

c o m Ç '

4

Adquirí um Fogão dAk o  
a gás da quarosana
com o novo e maravilhoso 
sistema de gaseificação.
A GÔTA QUE COSINNA

Secretario

toteirt»
3 5 3 0 5

MtdUo d< luxo 
com 3 bocoi oceb d̂o am porcalono branco 
F*na cmplo aquipodo com pirõmatro.

Sem bombas * Sem fumaça 
Sem pressão *  Som agulhas 
Sem mechas *  Sem ruidos 
Sem cheiro ★  Sam pariga

AMPLA GARANTIA 

ASSISTÊNCIA PERM AN ENTE 

GRANDES FACILIDADES DE PAGAMENTOS

Revendedora Exclusiva

Casa Ignácio
de Adib M alu f & Irm ã o s

Rua 15 de Novembro, 738 — Telefone, 1-1-1
LEnÇíilS PRULISTR



Aniversários
FAZEM ANOS:

Hoje: sr. Joaquim L. Duarte; 
prta. Joete Luzia Orsi; jovem 
Nelson Capelari; srta. Luzia 
Breda.

Amanhã: sr. Ernesto Paccola; 
.«̂ ra. Lucia Guidini, esposa do sr. 
João Guidini; menina Lidia Ber- 
si; menina Maria Luci Giova- 
netti; menina Zelinda Lucia Pac
cola; srta. Aparecida Giglioli.

Dia 15: sr. Irineu Marques; 
menina Nilza Terezinha Paccola; 
menino Ricardo Wagner Filho; 
sr. Pacifico de Oliveira.

Dia 16; sra. Angela C. Se- 
galla, esposa do sr. Antonio Se- 
galla, residente em Ourinhos; 
;nenina Mariluci, filha do sr. 
Dr. Antonio Tedesco e de da. 
Maria Del Rosso Tedesco; sra. 
Dalva F. Gomes.

Dia 17: sra. Adelia P. Pacco
la, esposa do sr. Luiz Paccola 
Sobrinho; menino Adalberto, fi
lho do sr. Alberto Paccola e de 
da. Neuza Diniz Paccola; jovem 
Ciro Toniolo; jovem Wilson 
Grandi; srta. Adelina Cecilia 
Bodo.

Dia 18: menino Alceu Fer
nando, filho do sr. Luiz Azeve
do; menino Sebastião Pereira; 
menino Adelphi Leonildo Pac
cola; menina Maria Aparecida 
dos Santos, filha do sr. Bene
dito Geraldo dos Santos e de 
da. Paula Camargo da Silva.

Keôator-Chefe: Hermfnio lacon @60 Superintendente! luarez lacon

ANO X V L

Diretor: RLEXRHDRE CHirrO

Lençóis Paulista, 12 de Dezembro de 1954 Número 867

Shirley Ramirez, Waldemar P. 
de Oliveira e Zoraide Paccola. 
E’ de 20 o número de diplo- 
mandos, conforme se pode ve
rificar.

Em regozijo ao aconlecimenío, 
farão ainda os professorandos 
realizar o tradicional baile de 
formatura, no dia 23 de janeiro 
do próximo ano, às 22 horas, 
nos salões do Ubirama Tênis 
Clube, com o concurso da Or
questra de Sylvio Mazzuca, para 
o qual foi deíeiminado o t.aje 
de rigor familiar.

festa de €r\~ 
cerramento

A Comissão encarregada da 
festa do encerramento do ano 
letivo do G.E. «Esperança de 
Oliveira», convida o povo em 
geral para assistir às solenida- 
des, que constarão do seguinte: 

Dia 12 — Às 9 horas —
Sessão solene no Grupo Escolar.

Dia 13 — Às 8 horas — 
Missa em ação de graças na 
Matriz local.

A Comissão

Formaturas
Realizar-se-ão, no dia 19 do 

corrente, as solenidades de di- 
plomação da segunda turma de 
professorandos da Escola Nor
mal Municipal de Lençóis Pau
lista, as quais obedecerão ao 
seguinte programa:

8 horas — Missa em ação de 
graças no Altar-Mor da Matriz, 
oficiada pelo Revmo. Padre Sa- 
lustio Rodrigues Machado.

20 horas — Colação de Grau 
no «Ubirama Tênis Clube». 
(Proibida a entrada de menores 
de 13 anos).

O ato de colação de grau se
rá paianinfado pelo exmo. sr. 
Dr. Adhemar de Barros, sendo 
Presidente de Honra o exmo. sr. 
Dr. Erlind^ Salzano.

São os seguintes os profes
sorandos dêste ano: Adaniza
Deolinda Frezza, Elia Lorenzetli, 
Elza Paccola, Ercilia Lini, Ha- 
roldo Giovaneíli, Hiller João 
Capoani, Ida Moretto, Ivete Mo- 
retto, ivete Lcrenzetti, Maria 
Bassalo da Silva, Maria de  ̂
Lourdes Biral, Maria Dolores 
Paccola, Maiia Mafalda Bosi, 
Mariza Piedade Giacomini, Mei- 
re Cacciolari, Meiry Chilto,Nair 
Maganha, Norberto Giovanetti,

]A R Y  C E Z A R O T T l

I Receberá o pergaminho de 
Técnico em Contabilidade, pela 
Sociedade Civil de Educação 
Guedes de Azevedo, de Bauru, 
no dia 18 de dezembro próxi
mo, o jovem jary Cezarotti. As 
solenidades de colação de giau 
terão lugar no Cine Bandeiran
tes, às 20 horas,

João Luiz Oliveira
Faleceu dia 30 de novembro, 

no hospital desta localidade, o 
meu- amigo e companheiro de 
limpesa pública, sr. João Luiz 
de Oliveira, que durante cinco 
anos auxiliou-ire no serviço. 
Manhãs de inverno e dias chu
vosos nunca o atemorisavam. 
Via-se em seu rosto a esperan
ça e a confiança que Deus lhe 
concedia nos dias Visiveis so
bre a terra em que êle era pe
regrino.

Foi êle sempre fiel no pre
sente e pensava em algum dia 
encontrar no céu a sua esposa 
querida que Deus havia levado 
há alguns anos atrás. Finalmen
te, Deus o chamou para si, 
cumprindo assim, o seu desejo, 
e deixando uma chaga aberta 
em meu coração e dos demais 
que valorisavam sua pessoa sô- 
bre êste planeta terreno. O seu 
espirito acha-se junto a Deus, 
onde não há dores, nem gemi
dos e vaidades que êsse mundo 
que o despediu oferecia. Desejo 
à sua alma o descanso eterao e 
a bênção do Criador. Valori- 
sando conforme o seu testemu
nho que daqui levou, as pala
vras inapagáveis do apóstolo 
Paulo, que diz: «Combati o bom 
combate, acabei a carreira e 
guardei a fé, só me resta a co- 
róa da justiça, que o justo juiz 
irá me dar, não só a mim, mas 
a todos que esperam a sua 
vinda».

Joaquim  Estrella
N.R. — De acordo com o orisinal

Se V. está interessado 
eni comprar...

Fozenâas, Sítics, negócios âe 
Sêcos e íTolhaâos, Bar, Pensão, |

nutomóuel ou Caminhão,

Procure antes conhecer as 
vantagens que lhe oferece o 
corretor Francisco Emilio de 
Freitas. Negócios rápidos e ba- ( 
ratos. Peça informações ao Cor- j 
reter, escrevendo para a rua ; 
Goiás n.o 76, ou telefonando | 
para 275, em Avaré.

I

prejira o melhor preferí rido

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

Tratores Massey-Harris e Ferguson 

Completo estoque de Peças Genuinas 

SERVIÇO ESPECIALIZADO

REUEnDEDORES flUTORlZRDOS 
GARRIDO & FILHOS LTDA.

PHILIPS
é o orgulho da 
dona de casa moderna!

FABRICA o
PRÓPRIO GÁS

/.íM F O

/\/íA ^É^Õ

PH I LI PS
O U E R O Z E N E  C O M U M  6 A Z E I F 1 C A 0 0

Í 3 L’Sli líM NEM CilRVflO

GARRÍDO & FILHOS LTDA.
R E V E N D E D O R E S

Rua 15 de N ovem bro, 632 
Fone, 100 —  Lençóis Paulista

O C P - D A O - 4 7 - 5 4

Garrido & Filhos Ltda.
Revendedores PHILIPS

jlpresentará em breve
O rO O Ã O  a gaz de querozene

PHILIPS
sem  fu m a ç a , sem  ch eiro  e de fdcil m an ejo

VENDAS COM FACILIDADES DE PAGAMENTOS


