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E M  25  de J A N E IR O  A IN S T A L A Ç A O  da C O M A R C A
Se V. está interessado 

em comprar...
Fozenâas, Sítios, Hegócios âe 
Sêcos e niolhaâcs. Bar, Pensão, 

Rutomóuel ou Caminhão,

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

A v i s d ^
ao público

Pelo presente, fica o povo 
desta cidade avisado, que de a- 
côrdo com o artigo 410 do De
creto Lei n.o 2918 do ano de 
1918, é expressamente proibido 
a permanência de ■ Porcos em 
quintais.

Esta Unidade Sanitária resol
veu, a fim de evitar aborreci
mentos, fixar um prazo para a 
retirada dos mesmos.

A partir de l.o de Janeiro do 
próximo ano, será lavrado auto 
de infração e multa aos recalci- 
trantes.

P.A.M.S. de Lençóis Paulista, 
Dezembro de 1954.

Dr. João Paccola Primo 
médico chefe

Está iminente o dia em que 
Lençóis Paulista tôda gritará aos 
céus a sua emancipação política. 
Um mês apenas, pouco mais, 
nos separa do 25 de janeiro.

Enquanto São Paulo estiver 
encerrando os festejos do seu 
IV centenário de fundação, es
taremos nós, lençoienses — nu
ma confirmação da tradição de 
lutas do povo bandeirante — a- 
brindo os portais de uma nova 
éra para a nossa história. Por
tais que, embora constituindo o 
marco divisor de duas épocas 
distintas, não deixarão relegado 
ao esquecimento um passado 
impregnado de lutas incansáveis 
em pról da conquista de tão lí
dima vitória.

Volta agora a nossa cidade, 
depois de 52 anos, a ser nova
mente sede de Comarca. Meio 
século não foi o bastante para 
que se arrefecesse o ânimo que 
nos infundia o encalço de tão 
almejada conquista. Fluxos e 
defluxos ainda últimamente, 
quando foi a nossa Comarca

Sorteio de Natal em 
pról do Hospital N.S. 

da Piedade
Por nosso intermédio, a Co

missão promotora do Sorteio de 
Natal em pról do Hospital N.S. 
Piedade avisa que os bilhetes 
não pagos até a véspera do sor
teio não concorrerão aos prê
mios. ^

vetada pelo Executivo, ameaça
ram privar-nos da concretização 
do sublime ideal por que aspi- 
rávamos. Mas, eis que final
mente, triunfa a causa da justi
ça, a causa por que tão ardo
rosamente nos batemos: é apro
vada a lei da criação da comar
ca de Lençóis Paulista, ruindo 
em consequência, todo o arca
bouço adversário que se inter
punha à plena consecução dos 
nossos ideais.

Ao desmoronamento dos pla
nos que se arquitetaram contra 
nós, levanta-se agora o nosso 
edifício do fórum, afirmando 
com a majestade de sua constru
ção, a primazia da nossa fôrça, 
a certeza de que ganhamos.

jfipêlo do S ’’-
prefeito

Em vista da aproximação do 
dia em que se instalará a Co
marca de Lençóis Paulista, o sr. 
Virgílio Capoani, prefeito muni
cipal, por nosso intermédio, a- 
pela insistentemente para o povo 
em geral, no sentido de que 
proceda à devida limpeza dos 
prédios, fazendo pintá-los ex
ternamente. Principalmente à 
Rua X V  de Novembro, estão os 
prédios a reclamar essa medida, 
que de há muito tempo devia 
ser levada a efeito. Isso feito 
contribuiría para o realce das 
festividades que estão sendo 
programadas para aquêle dia.

Somos de p arecer co n trário  ao au m en 
to das T arifas Telefônicas desta cidade
flcha"se em âiscussão na Câmara ÍDunicipal o ofício âa Cie. Telefônica Brasileira, ôo aumento em que.tão

A Cia. Telefônica Brasileira, ' 
pretendendo aumentar as tarifas I 
telefônicas desta cidade, e tendo | 
já enviado um ofício ao sr. Pre- | 
feito para que a Câmara estu
dasse o caso, não vem obtendo 
o apôio dos senhores vereado
res, os quais têm se levantado 
contra essa reivindicação,

Nos debates realizados na 
sessão de 13 do corrente, os 
vereadores Ginc A,A. Bosi, 
Francisco Garrido e Oswaldo 
Cicconi, levantaram-se contra a 
pretensão da Cia, Telefônica 
Brasileira, alegando que é ela 
descabível em relação às tarifas 
de localidades vizinhas. Disse
ram que, atualmente. Lençóis I

Paulista está pagando uma taxa 
de Cr$ 72,00, quando Bauru, 
por exemplo, com o último au
mento, irá pagar, apenas Cr$ 
75,00, Por outro lado, em São 
Manuel, pretende a Companhia 
majorar a taxa para Cr$ 60,00. 
Defendendo-se com os presentes 
dados, aquêles edis são contrá
rios ao que vem de pleitear a 
Cia. Telefônica, pois pretende 
ela elevar a nossa taxa para 
Cr$ 108,00.

Estabelecendo uma compara
ção, vê-se que a Cia. Telefôni
ca Brasileira quer colocar a 
nossa cidade, acima das possi
bilidades de Bauru, que é geo- 
gràficamente maior e demogrà-

ficamente mais densa.
Muito embora, com êsse au

mento, tenha a Cia., inrenção de 
reajustar os salários dos seus 
funcionários desta cidade, que
remos frisar que, em localidades 
onde as tarifas são bem mais 
baixas, estão os vencimentos ni
velados de acôrdo com a época.

Portanto, estamos de pleno a- 
côrdo com a Câmara, contra
riando tôda e qualquer intenção 
da Cia., majorando taxas e tari
fas, visto que as de Lençóis 
Paulista já são bastante eleva
das e dignas de fazê-los com 
que dispensem a necessária con
sideração aos seus contribuintes 
lençoienses.

F ra n g o s  p a r a  as  F e s ta s , 
GRANJA STO. IZIDORO

Com O Comércio
Recebemos a visita do sr. pre

feito municipal, há dias da se
mana finda.

Tendo S.Sa. observado que 
algumas casas comerciais da 
nossa cidade não vem obede
cendo o horário de lei para o 
fechamento de suas portas, soli- 
citou-nos que chamássemos a a- 
tenção dos senhores comercian
tes a êsse respeito, e de modo 
particular, a alguns proprietários 
de farmácia, em cujos estabele
cimentos mais se vem notando 
a transgressão do horário co
mercial, principalmente à noite.

E ’ de crêr-se, pois. que com 
êste aviso, repor-se-ão as coisas 
no devido lugar, através de me
didas tendentes a acatar as de
terminações legais e o pedido do 
chefe do executivo lençoiense.

Reclama o povo a 
permanência de Co

cheiras na cidade
Várias pessoas, inclusive co

merciantes e industriais têm-nos 
interpelado para reclamar contra 
a permanência de cocheiras na 
cidade. Entendendo que o acú
mulo de mosquitos de que se vê 
tomada a cidade é consequência 
direta dessas cocheiras, solicita
ram que nos dirigíssemos ao 
Pôsto de Saúde local, reclaman
do as providências que o caso 
requer. Aliás, já formulamos vá
rias vêzes essas queixas através 
de nossas colunas, o que parece 
ter surtido efeito únicamente no 
tocante à limpeza delas. Dizem 
os queixoso^: é preciso remover 
a causa, não o mal.

Convite
O sr. Virgílio Capoani. Pre

feito Municipal desta cidade, por 
nosso intermédio, convida o co
mércio, a indústria, a lavoura, a 
dasse estudantil e o novo em geral 
para comparecer à reunião que se 
realizará no Ubirama Tênis Clu
be, dia 21 do corrente, têrça-feira 
próxima, às 20 horas, durante a 
qual serão organizadas as Comis
sões de Festêjos para a instalação 
da nossa Comarca.

Pede-se com empenho, o com- 
parecimento de todos.

O  Palácio dos Rádios serve bem,
porque oíerece sempre o melhor.
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Adquirí um F o gão  DÁKO 
a  g á s  de  q u e ro se n e
com o novo e maravilhoso 
sistema de gaseificação.
A GÔTA QUE COSINHA

Depois de vêr...
Você ta m b é m  vai preferir

fotente 
35305

Modilo de luxo 
com 3 botos otob.do em porcelono bronco 
forno omplo equipado com piròmetro.

Sem bom bas ★  Sem fum aça  

Sem pressão ★  Sem agu lh a s  

Sem m echas ★  Sem ruidos 

Sem cheiro ★  Sem  perige

AMPLA GARANTIA 

ASSISTÊNCIA PERM A N EN TE  

GRANDES FACILIDADES DE PAGAM ENTOS

Revendedora Exclusiva

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

Rua 15 de Novembro, 738 — Telefone, 1-1-1
LEnÇÚlS PflUUSTR

a máquina que TEM  TUDO que V, exige
E LG IN  a única máquina dc costura que lhe oferece...

20 an os de g a ra n tia

REVEN D ED O R:

^^^^€Ietro-Uéc. S en çó is^ ^  
Miguel Costa

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

2)r. José de O. J/íachado
C lín ica  G eral

riRURGlR-mOLESrifl DE SERHORRS E CRlRnÇRS-PRRTOS

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

D ecreto Executivo n.o 151
Virgilio Capoani, Prefeito Mu

nicipal de Lençóis Paulista, u- 
sando da atribuição que lhe 
confere a lei, resolve:

Artigo 1.0 — Autorizar à 
Contadoria e Tesouraria Muni
cipal desta cidade, antecipar o 
pagamento dos vencimentos an
tes do NATAL, à todos os fun
cionários Municipais, pessoal 
Fixo e Variável do ̂ município.

Artigo 2.0 — Êste decreto- 
-executivo, entrará em vigor na 
data de sua publicação, na Se

cretaria da Prefeitura e impren
sa local, revogadas as disposi
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 13 de dezembro 
de 1954.

(a) VIRGÍLIO CAPOANI 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da 
Prefeitura, em 13 de dezembro 
de 1954.

(a) EVARISTO CANOVA 
Secretario

prefeitura Jdunicipaí 
Sençóis Paulista

L E I  N.o 180

de

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 
Prefeito Municipal sanciono a 
seguinte lei:

Artigo 1.0 — Os terrenos va
gos existentes em tôdas as zo-

Sirva-se

u m a  c o m p l e t a
ORGANIZAÇÃO 

BANCÁRIA  
A5 SUAS ORDENS

DEPÓSITOS 
« DESCONTOS 

« CAUÇÃO  
• COBRANÇAS  

• CAM B IO  
« ORDENS D l 

PAGAMENTO

FUNDADO
EM

1924
Ví

m a t r i z  r u a  d e  S A O  b e n t o , 34^ —  SÂO P A U L j

A G Ê N C IA S  u r b a n a s  Brav Centre), Lapa Luz 
23 Filiais e Agências  no Interioi 

C O R R E S P O N D E N T E S  EM  T O D O  O M U N D C

nas desta cidade, embora fecha
dos com muros, sarrafos, cêrea 
de arame, pau a pique ou fe
chado a vontade do Proprietário 
e que comportem a construção 
de um ou mais prédios, ficam 
acrescidos de 30% (trinta por 
cento) no Imposto Territorial 
Urbano.

Artigo 2.0 — As zonas a que 
se refere o artigo l.o (primeiro) 
desta Lei, são as mesmas já 
discriminadas na Lei n.o 9, de 
11 de Maio de 1948, ficando 
revogadas as demais disposi
ções contrárias a esta Lei.

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

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 7 de Dezembro 
de 1954.

(a) VIRGÍLIO CAPOANI 
Prefeito Municipal 

Publicado na Secretaria da 
Prefeitura em 7 de Dezembro 
de 1954.

(a) EVARISTO CANOVA 
Secretario

Vendem -se
2 carroças e 12 bur

ros novos, arreados
Preços a combinar 

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



o  ECO
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

LEI N.o 176

VIRGILIO CAPOANI, 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 — Fica o Poder 
Executivo autorizado a abiir na 
Contadoria Municipal, os se
guintes Créditos Suplementares 
do Orçamento e bem assim, 
Suplementação dos Créditos Es
peciais, para término das obras 
feitas, a saber:

Verba-100 — flôministração 
6eral: 131-8-09-3 Material de 
Consumo: 11 — Aquisição de 
gazolina, 0 ’leo e outro Cr$ 
20 .000,00.

131-8-09-4 — Despesas Di
versas - V - Telefonemas Cr$
2.500.00.

Uerba ZOO — Seruiços Públi
cos municipais — 261-8-81-1 - 
Mensalistas Jardim Público Cr$
7.320.00.

261-8-81-4 — Despesas Di
versas para serviços Reforma 
do Jardim e Praça da Matriz 
Cr$ 100.000,00.

Uerba 300 — Obras e melho
ramentos — 311-8 81-3 — Ma
terial Consumo Aquisição Ga- 
zolina, 0 ’leo e outros Cr$ . . .
20.000.  00

321-8-82-3 — Material Con
sumo Aquisição Gazolina, 0 ’leo 
e outros Cr$ 10.000,00.

321-8-82-4 — Despesas Di
versas — Reforma e C'onstiu- 
ção Pontes e mata-burros, etc. 
Cr$ 20.000,00.

340 — Construções Estradas: 
341-8-82-3 — Material Consu
mo Construções Estradas etc.
25.000. 00.

Uerba 400 — 5eru. Púb. In- 
terêsse C.C.O. Estaâo:

421-8-48-4 - 1 - Auxílio ao 
Posto Assistência M.S. para ser
viço Malária Cr$ 12.000,00.

431 — Escolas Municipais.
431-8-33-0 — Para Substitui

ções Professôras Cr$ 1.250,C0
431-8-38-4 — Despesas Di

versas: VI-Auxílio ao Curso 
Preparatório do Ginásio Esta
dual Cr$ 4.000,00.

Uerba 700 — Rposentaâorias 
— 711-8-90-0 — Pessoal Ina
tivos diferença vencimentos Ci$
4.450.00.

Uerba 900 — Despesas Di-
uersas — 931-8-99-4 — Even
tuais, Despesas Imprevistas Cr$
15.480.00.

Suplementação âe Créôitos Es
peciais, do Exercício:

Para a Lei n.o 165 de 10/8/ 
/1954 — Fórum Cr$ 100.000,00.

Para a Lei n.o 166 de 10/8/

/1954 — Serv. A’gua A. Gue
des Cr$ 100.000,00.

Para a Lei n.o 167 de 10/8/ 
/1954 — Ponte s/ o Rio Lençóis 
Cr$ 90.000,00.

§ 1.0 — As despesas das Su- 
plementações ora solicitadas 
num total de Cr$ 532.000,00 
(quinhentos e trinta e dois mil 
cruzeiros) correrão por excesso 
de arrecadação, verificados no 
presente exercício até esta data.

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, 30 de Novembro 
de 1954.

a) VIRGÍLIO CAPOANI 
Prefeito Municipal

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

a) EV ARISTO  CANOVA  
Secretario

T)r. Joao paccola primo
M fi D I  C o

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

Ex-interno por concurso do Pronto Socorro do Rio de Janeiro - Ex-interno por 
concurso da Maternidade do Ho.opital São Francisco de Assis à cargo do Dr. 
Aguinaga - Ex-interno re- îdente da Casa de Saúde São Jorge (Rio de Janeiro)

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

J{on~ienagerri ao dia de Jiatal
24-12-54

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- 
vernadas, 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.

L U L A

LOUVADO SEJA O SENHOR, 
Que nos incentivou a Fé que é 
o grande ascensôr, que é a luz 
que ilumina os nossos destinos, 
enriquece as nossas inteligên
cias e exalta os nossos cora
ções. A Fé é o emblema da 
perfeição e a insignia do Poder!

LOUVADO SEJA O SENHOR, 
Que nos deu por Templo o U- 
NIVERSO
Por Altar a CONSCIÊNCIA 
Por Imagem DEUS 
Por Lei a CARIDADE!

LOUVADO SEJA C SENHOR, 
Que desceu das alturas, de pla
no em plano, com a única fina
lidade de envolver-nos no Seu 
imenso amor, na Sua intensa luz!

LOUVADO SEJA O SENHuR, 
Que por trinta e três anos, dei
xou Seu Paraiso de luz e gló
ria, para sofrer as terriveis in
justiças deste Planeta onde im- 
péra a maldade, a intolerância, a 
dôr e o ódio!

LOUVADO SEJA O SENHOR, 
Que veio até nós, dando-nos 
um Evangelho que é o Sol da 
imortalidade para que toda a 
humanidade dele se abebére!
LOUVADO SEJA O SENHOR, 
Que nos ensinou que é prefe-

Em São Paulo exclusivamente na

Casa Anglo Brasileira S.A. —  M APPIN
será V.Sa. atendido nos pedidos das originais e soberbas MINIATURAS 
das Aguardentes de Canas Selecionadas especialmeiite fabricadas paia as 

marcas padrões da mais alta qualidade da

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

AG U ARD EN TES

Século IV —  25 de Janeiro
1 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

rivel afrontarmos o mundo, ser
vindo a nossa consciência, a a- 
frontarmos a nossa, consciência 
para sermos agradaveis ao 
mundo!

LOUVADO SEJA O SENHOR, 
Que nos ensinou a amar, a es
perar confiantes, porém, seguin
do sempre os Seus dignificantes 
exen pios!

LOUVADO SEJA O SENHOR, 
Que teve por Seus seguidores, 
os simples, os humildes, os do
entes, os côxos e os leprósos 
da matéria!

LOUVADO SEJA O SENHOR, 
Que chamou a Si as criancinhas, 
cercando-as de caricias íiivinaisl

LOUVADO SEJA O SENHOR, 
Que do cimo de uma Cruz, dei
xou cair Seu Sangue, onde em 
cada gota estava o beijo do Seu 
infinito Amor!

LOUVADO SEJA O SENHOR, 
Que preso às dores da agonia, 
sôbre o Madeiro que marca por 
todos os séculos a Sublimidade 
da Sua infinita Misericórdia, 
Murmuiou no Seu último ins
tante entre nós: — PERDOAI 
PAI! ELES NÃO SABEM O 
QUE FAZEM!

LOUVADO SEJA O SENHOR!!!

Dr. Milton Canova
C iru rg ião  D en tis ta  
Pela UniuersiâaôeâeS. Paulo

Ráios X
Rua X V  de Nov., n.o 532

(Andar Superior do Edifício 
Studebaker)

Assinem a Coleção S ara iV S í  
Agente nesta cidade 

Hermínio Jacon

F arm ácia  São José
DE

Manoel Lopes Ltda.
GRANDE ESTOQUE DE DROGAS E PERFUMARIAS

Representante exclusivo nesta praça
dos famosos piodutos de beleza

“MAX FA CTO R
Prefira a Farmácia São José, a Drogaria de Lençóis Paulista

SÍMBOLO DE HONESTIDADE E GARANTIA

ESCRITQBIQ DE RDUOCRriR Efll LEDÇÓIS

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



S O C Í A I S

Aniversários
FA ZEM  ANOS:

HOJE — sr. Natale Coneg- 
lian; menino josé.Lucio e meni
na Maria José, filhos do sr. An- 
tonio Zillo e de da. Benedita 
Zillo; meniip Maria José Carani.

AMANHÃ — srta. Dalvice P. 
Campanari; srta. Aurora Fur- 
gano; sra. Maria S. Ranzani, es
posa do* sr. Carlos Ranzani; me
nina Maria Celia Carani, filha 
do sr. Essio Carani e de da. 
Zaida T. Carani; sr. Antonio 
Vieira Bueno.

DIA 21 — jovem Milton Gio- 
vanetti; srta. Francisca Cimó; 
srta. Angelina Angélico; sra. El- 
vira Paccola.

DIA 22 — jovem José Car
los Maganha; sr. Helco Carani; 
srta. Nadir Lorenzetti.

DIA 23 — menina Maria An
gela, filha do sr. Antonio Lo
renzetti e de da. Adelia A.S. 
Lorenzetti; sra. Gabriela Serral- 
vo, esposa do sr. Francisco Ser- 
ralvo; menina Maria Eloiza Co- 
neglian, filha do sr. Natale Co- 
neglian e de da. Maria Basso 
Coneglian.

DIA 24 ^  sra. Rosa P. Biral, 
esposa do sr. Luiz Biral; sra. 
Maria Natalina Coneglian, es
posa do sr. Antonio Coneglian; 
sr. Lidio Temer Feres; srta. Zo- 
raide Biral; jovem Renato Gal- 
vão Campeio.

DIA 25 — sra. Luiza B. Bre- 
ga, esposa do sr. Bruno Brega; 
menino Daniel, filho do sr. João 
Zillo e de da. Augusta Zillo; sr. 
Rogério Giacomini; menino José 
Natal Manoél; sra. Olympia An- 
tonia Souza Pires.

F o rm atu ra
H ERVAL PACCOLA
Colará grau èste ano, pelo 

Instituto de Educação «Cardoso

Na noite de Natal
João de Deus

— «Minha mãe, porque Jesus,
Clieio de amor e grandeza,
Preferiu nascer no mundo 
Nos caminhos da pobreza?

Porque não veio até nós 
Entre flores e alegrias,
Num lier̂ n.’ todo enfeitado 
De sedn.s e jjedrarias?»

— «Acredito, meu filhinho,
Que o Mestre da Caridade 
Mostrou, em tudo e por tudo,
A luminosa humddadel...

As vêzes, penso também.
Nos trabalhos dêste mundo,
Que a Manjedoura revela 
Ensino bem mais profundol»

E  a pobre mãe de olhos fixos 
Na luz do céu que sorria.
Concluiu com sentimento,
Em terna melancolia:

— «Por certo, Jesus ficou 
Nas palhas sem proteção.
Por não lhe abrirmos na Terra 
As portas do coração».

Keâator-Chefe: Hermínio laccn ®e(D Superintenâentei luarez lacorv

Diretor: RLEXflnDKE CHinO
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de Almeida», de Botucatu, o jo
vem professorando Herval Pac
cola, sendo que as solenidades 
de sua formatura serão realiza
das nos dias 27 e 28 do cor
rente, naquela cidade, devendo 
ainda realizar-se às 22,30 horas 
do dia 1.0 de Janeiro, o baile 
de gala, nos salões do Botuca
tu Tênis Clube.

Nascimento
Acha-se engalanado o lar do 

casal Odanisa Bosi - dr. Basilio 
Losasso Sobrinho, residente em 
São Paulo, com o advento de 
sua primogênita, ocorrido no dia 
16 do corrente, a qual, sob as 
águas batismais receberá a gra
ça de Maria Cecilia.

Diplomou-se no dia ló 
do corrente, mais uma 
turma de íicenciandos 
do Ginásio Estadual 

de Lençóis Paulista
ReaIizoU'Se no dia 16 do cor

rente, no Ubirama Tênis Clube, 
a sessão solene de entrega de 
certificados à segunda turma de 
Íicenciandos do Ginásio Esta
dual de Lençóis Paulista.

O ato, que teve lugar às 
20,30 hrs., foi paraninfado pelo 
prof. Murray Martins de Car
valho, contando com a presença 
de autoridades escolares e ou
tros elementofs ligados ao ensino 
em nossa terra.

Receberam diplomas os se
guintes alunos: Alda Ciuffa,
Antonia Theodora Cordeiro, An
tonio Brandi, Antonio de Oli
veira, Antonio Durval Boso, Ar
naldo Bentivenha, Bertholina Sal- 
leti Chiari, Cacilda Paccola, 
Cláudio Antonio Paccola, Deni- 
se Orsi, José Augusto Zillo, 
Lidio Luiz Bosi, Maria Appare- 
cída Cezarotti, Nairdes Maria 
Chiari, Neusa Giacomini, Os- 
waldo Ranazzi, Reinaldo Lelis 
Luminatti, Talsizo Alves, W al- 
domiro Paccola, Walter Paci
fico de Oliveira, Wilma The- 
rezinha Gianelli, e Wladimir 
Octavio Bosi.

Em ação de graças, foi cele
brada missa solene, às 8 hrs. 
do mesmo dia, na Igreja Matriz 
local, pelo Rvmo. Padre Salus- 
tio Rodrigues Machado.

A responsabilidade pelos 
conceitos emitido.‘; nos arti
gos assinados é inteiramen
te dos respectivos autores.

Dr. Antonio Tedesco
-  M ÉDICO -------
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prefira o melhor Preferir\dQ

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

Tratores Massey-Harris e Ferguson 

Completo estoque de Peças Genuínas 

SERVIÇO  e s p e c i a l i z a d o

REUEDÜEDORES RUTORlZflDOS 
GARRIDO & FILHOS LTDA.

PHILIPS
é o orgulho da 
dona de casa moderna!

I FABRICA O 
I PRÓPRIO GÁS

 ̂. 0 JiíãJO
0UERO2ENE COMUM GA2EIFICAD0

HÃO Ü3Ã LENHA NEM CARVÃO
I rm »  i i n

GARRIDO & FILH O S LTDA.
REVENDEDORES

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

DCP-DAO-47-54

Garrido & Filhos Ltda.

Revendedores PHILIPS
JJpresentará emi breve 

O FOGÃO 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


