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Balancete geral da festa de Santo Antonio, no 
Corvo Branco nos dias 26, 27 e 29  

de Junho de 1954
Renda líquida barraca Ford 20.854,00

'S> » do Leilão inclusive gado 87.634.00
» barraca da víspora 16.853.00
» barraca dos Congregados 6.140,40
» barraca da sorte 8.477,50
» de listas 4.734,00
» alto falante 2.058,50
» churrasco 5.039,00

2> » rifa copa 6.550,00
bruta barraca recreio 78.469,40

pagamos hotel guardas e guardas barracas 900,00
idem bar Chopp 30.400,00

serviços a Giglioli e Foganholi 1.502,50
Casa Donato ' 4.500,00

:í> consumo de luz 228,20
» milho aos animais 1.800.00

serviço instalação 400.00
Selaria e bqr Paulista 71,00

» a José Carrilho Ruiz 3.400,00
14 dúzias de cadeiras 3.900,00
bebidas São Luiz 2.880,00
carretos 400,00

5> Helio Paccola 6  Cia. 1.270.00
1> Gráfica Luminatti 930,00
s> A. R. Paccola 
» mercearia S. Luiz 
» Padaria 
» Chitto 6  Paccola 
» fogos e força bomba 
» bar Central 
» lenha
» mercearia Sta. Luzia 
» Empório Sto. Antonio 
» Corporação Musical 
3> despesas com gasolina, óleo com 

caminhão a serviço em todo o tempo 
arrecadando prendas 
RENDA LÍQUIDA TOTAL. SALDO

250.00 
40,00

2.086,00
298.00
270.00
350.00
720.00
770.00

2.486.00
3.500.00

4
168

900,00
.558.10

236.809,80 236.809,80

A Comissão:
Silvio Capoani — presidente

V ISTO : -  Revmo. P.

Mario Zillo — Tesoureiro

Salusíio R. Machado

V Campeonato da Alta 
Sorocabana

Lençóis Paulista venceu Assis e Botucafu na 
modalidade de Voleibol masculino

Cia. Paulista de Fôrça e Luz
AVISO IMPORTANTE — Racionamento de Energia Elétrica

A Companhia Paulista de Fôrça e Luz, de acórdo com o 
Comunicado de 30/6/954 do Departamento de A’guas e Energia 
Elétrica, publicado no Diário Oficial do Estado do dia 2/7/954, 
comunica aos consumidores em geral que, a fim de salvaguardar a 
acumulação dos reservatórios das usinas Americana e Jaguarí, para 
fazer face à estação sêca que se aproxima bem como ao acrésci
mo da carga com a entrada normal das safras, vê-se obrigada a 
restabelecer, a partir do dia 8/7/954. o programa de desligaçôes 
de circuitos até um máximo de 2 (duas) horas diárias, continuando 
em vigor as demais determinações do Ato n.o 25 de 30/6/953 e 
28 de 11/8/953, tudo conforme segue:

a) Suspensão do fornecimento de energia elétrica a tôdas as 
classes de consumidores, das 8,30 às 10,30 horas, todos os dias 
da semana excetuados os domingos. Os consumidores de fôrça 
motriz deverão manter os seus motores desligados diariamente das 
18,30 às 22.00 horas.

b) Continuam em vigor as demais determinações constantes 
dos Atos n.os 25 e 28 acima mencionados.

Cópias dos Atos e Comunicados acima referidos, estão a 
disposição dos srs. consumidores, no Escritóno da Cia,, sito à 
rua Geraldo Peieira de Barros, 553.

Registaram-se já, duas vitórias 
da delegação esportiva lençoien- 
se em São Manuel, nos jogos 
abertos do V  Campeonato da 
Alta Sorocabana.

A equipe masculina de Volei
bol de nossa terra levou de ven
cida os sextetos de Assis e Bo- 
tucatu, ambos pela contagem de 
2 x 0 .

Ontem, os nossos volcibolistas 
debateram-se com a equipe de 
São Manuel, porém, até o mo
mento de redigirmos esta nota,

jyíandado de 
Segurança

O Jornal «O Tempo» na sua 
edição do dia 6 do corrente, pu
blicou uma evidente matéria pa
ga, em virtude do titulo que lhe 
foi dado: «Cassada a Liminar
Para a Aguardente Vendida Com 
Contrato». A notícia pretende ' 
dar a impressão de que o pro- ) 
dutor foi prejudicado, mas não 
é bem isso. Foi apenas dado 
provimento ao agravo do I.A.A. 
e da União Federal, que não se 
conformaram com tamanha der
rota no julgamento feito pelo M. 
Juiz de Direito da 2,a Vara da 
Fazenda Pública Federal do Rio 
de Janeiro, na integridade e o- 
bediência das nossas leis cons
titucionais. A medida liminar foi 
evidentemente cassada, mesmo 
dentro das disposições legais, 
mas ainda não foi realizado o 
julgamento da causa por aquêle 
Tribunal Federal de Recursos, 
o que vem dizer aos menos avi
sados de que não soltem os fo
guetes antes do dia da festa. E 
ainda há mais. Se aquêle Tribu
nal julgar, o mandado de Segu
rança impetrado por Plácido Mo- 
retto contra o I.A.A. dando o 
impossível ganho de causa à au
tarquia açucareira, teremos en
tão rasgada a nossa Carta Mag
na, o que será posteriormente 
levado ao Supremo Tribunal Fe
deral, porque o DIREITO líqui
do e certo, por meio de ato ju
rídico perfeito, não se Iho tira 
de ninguém e nem a própria lei 
o prejudicará. Acredito que tal 
não acontecerá porque os Egré
gios Senhores Ministros não 
irão desmoralizar a JUSTIÇA 
BRASILEIRA.

OBSERVADOR

\ não sabíamos do resultado do 
jôgo. Assim também, acontece 
com a nossa equipe feminina de 
Voleibol, que jogou ontem con
tra a de Agudos. Os prognósti
cos entretanto, eram favoráveis 
à vitória de Lençóis nessas duas 
contendas.

A decisão do título máximo 
na modalidade de Voleibol será 
verificada hoje, às 14 horas, de
vendo os prêmios serem distri
buídos esta noite, com grandio
so baile.

Dr. Hilton Canova
Cirurgião Dentista 
Pela U n íu e rs iâ a â e d e5.  Pa u lo

Ráios X
Rua X V  de Nov., n.o 532

(Andnr Superior do Edifício 
Studebaker)

Iniciada a construção 
do novo cinema

Depois de várias semanas de 
estranha dormência, iniciaram-se 
há pouco os trabalhos de cons
trução do novo cinema lençoen- 
se, para gáudio de todos.

Agora que já se começou o 
«̂ eu levantamento,, cremos que 
mais nenhum embaraço poderá 
obstar a marcha da construção, 
mesmo porque compreende-se 
que o cinema é uma casa de 
diversão de suma importância para 
a população da cidade, que o a- 
guarda com irreprimível ansie
dade.

Praça da Bandeira
Dentro em pouco tempo, te

remos também, na praça da 
Bandeira, um grande ponto dc 
atração. O jardim público será 
quase que totalmente remodela
do, com o arrancamento do seu 
atual piso e colocação de azule
jos, e delicados trabalhos de jar
dinagem. Segundo consta, será 
construído também um chsfariz 
e reforçada a sua iluminação.

OUÇA AS PROGRAMAÇÕES 
NOTURNAS DA ZYR-36, Rá- 
dio Difusora de Lençóis Paulista.

O  Pãlácio dos Rádios serve bem,
porque oferece sempre o melhor.
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PREFEITURA MUNICIPAL PE LENÇÓIS PAULISTA
£ € l  J i . o  Í 6 2

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

A Câmara Municipal decretou 
e eu Prefeito Municipal sancio
no a seguinte lei:

Artigo 1.0 — Ficam isentas 
do Imposto Predial, pelo prazo

de 10 (dez) anos, os prédios 
que forem construídos nesta ci
dade, para cinemas, com um 
mínimo de 1.000 (mil) poltronas, 
uma parte das quais estofadas, 
com palco para representações 
teatrais, aparelhagem cinemato
gráficas modernas, e instalações 
sanitárias adequadas, assim co
mo, renovação de ar e demais

requisitos exigidos pelo Depar
tamento de Saúde Pública e pe
la Prefeitura local.

Artigo 2.0 — Durante o refe
rido prazo, as Empresas que 
explorarem êsses cinemas, pa
garão a importância de Cr$ 
1.000,00 (um mil cruzeiros), a- 
nuais de Imposto de Indústrias 
e Profissões, bem como, a im-

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

LEI N.o 1C3
VIRGÍLIO CAPOANl, PrefeHo 

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

A Câmara Municipal decreta 
e eu Prefeito Municipal sancio
no a seguinte lei:

Artigo 1.0 — Fica denunciado 
e declarado sem nenhum valor 
legal o Convênio firmado na 
Capital do Estado a 20 de Maio 
de 1942, entre os Govêrnos Fe
deral e Estadual e o dêste Mu
nicípio, relativo a creação do 
I.mposto adicional sôbre diver
sões Cinematográficas e desti
nados ao Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística.

Artigo 2.0 — Fica revogado
€ sem nenhum valor Legal o 
Ato Municipal n.o 57 de 12 de 
Novenbro de 1942, que, em 
consequência do referido Con
vênio e do Decreto n.o 12.907, 
de 29 de Agôsto de 1942, cre- 
cu o adicional sõbre o Imposto 
de diversões cinematográficas e 
o destinou ao Instituto de Geo
grafia e Estatística.

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

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 22 de Junho de 
1954.

(a) VIRGÍLIO CAPOANl 
Prefeito Municipal

Publicado ' na Secretaria da 
Prefeitura em 22 de junho de 
1954,

(a) EVARISTO CANOVA 
Secretario

Dr. João paccola Primo
M É D I C O

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

Ex-interno por concur.so do Pronto Socorro do Rio de Janeiro - Ex-interno por 
concurso da Maternidade do Hospital São Francisco de Assis à cargo do Dr. 
Airuinaga - Ex-interno residente da Casa de Saúde São Jorge (Rio de.Taneiro)

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

Em São Paulo exclusivamcnte na

Casa Ario(lQ 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 Comercial ORLANDO MAZARI
Lençóis Paulista — São Paulo — Rio de Janeiro

AGUARDENTES

IV Século —  25 de Janeiro
I .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

Dr. Antonio Tedesco
^ MEDICO ^  ... ' ''... =

Clínica geral - Operações - Partos 

Rua FlorianoPeixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA • Fone, 61

Sirva-se

vm a  c o m pleta
ORGANIZAÇÃO 

BANCÁRIA 
AS SUAS ORDENS

t  d epó sito s  
« d e s c o n t o s

•  CAUÇÃ.0 
•  COBRANÇAS 

•  CAMBIO 
•  ORDENS DE 

p a g a m e n t o

FUNDADO

1924 h
ii

ÍIDÀDE DE SAO PfiUU) S. A.

m a t r iz  r u a  de SÀO b e n t o , 341 —  SAO PAULO
AGENCIAS URBANAS Brás Central. Lapa Luz 

23 Filiais e Agências no Interioi 
CORRESPONDENTES EV TODO O MUNDO

portância de Cr$ 500,00 (qui
nhentos cruzeiros) anuais de 
Imposto de Diversões Públicast

Artigo 3.0 — As firmas fa-| 
vorecidas por esta lei, se obri
gam proporcionarem, no mínimo 
uma vez por mês, uma vesperal 
gratuita às crianças desta cidade, 
com programas apropriados.

Artigo 4,0 — As firmas inte
ressadas, para gozarem dos be
nefícios enumerados nesta lei, 
deverão requerer oportunamente 
ao Executivo Municipal, apre
sentando plantas e memoriais 
comprovando as exigências do 
artigo 1.0, desta Lei, para a de
vida aprovação.

Artigo 5.0 — Fica revogada a 
Lei n.o 64 de 22 de Fevereiro 
de 1951.

Artigo 6.0 — Esta lei entrará 
em vigor na data de sua publi
cação revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 22 de Junho de 
1954.

a) VIRGÍLIO CAPOANl 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da 
Prefeitura Municipal em 22/6/ 
1954.

a) EV A RISTO  CANOVA 
Secretario

Portaria que regula
menta o trânsito <da 
Cana d e  Açúcar no 
Estado de São Paulo

Florindo C oneglian
Fiscal âe Defesa Bgrkola

Rcnalo da Costa Lima, Secre
tario de Estado dos Negócios 
da Agricultura, no uso de suas 
atribuições e

considerando o disposto no 
artigo 7.0 da Portaria r,'' 1 Ô S, 
de 10 de agosto de 1953, do 
Senhor Ministro da Agricultura^ 
que atribui aos serviços esta
duais a incumbência de regular 
a execução das medidas cons
tantes dessa Portaria, referentes 
ao trânsito de cana de açúcar e 
à substituição de variedades 
suscetíveis;

considerando o estado atuai 
dos conhecimentos sôbre o 
«carvão da cana de açúcars, 
cujo agente é o fungo «Ustilago 
scitaminea Syd», e dos levanta
mentos, em execução, de sua o- 
corrência nos canaviais do Es
tado;

considerando a conveniência 
de não serem grandemente per
turbadas as atividades normais 
das lavouras de cana e dasu- 
sinas de açúcar; 'i

considerando a necessidade 
do estabelecimento de rigorosas 
condições para o trânsito de 
mudas de cana, visando a pos
sibilidade de restringir ao máxi
mo a disseminação da doença 
no Estado.

Resolve:
Artigo 1.0 — Para efeito de 

adoção de medidas de contrôle 
de trânsito de cana de açúcar 
e ‘ ugç partes, fica o território 
do Estado dividido em 8 (oito) 
zonas, compreendendo, cada

(continua na página seguinte)
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Galeria dos Grandes Nomes
Secção a cargo das alunas do 2.o Ano da 
Esc. Normal Mun. de Lençóis Paulista, sob 
a orientação da Profa. Maria Izabel M at
tos, catedrática da cadeira de Educação.

René Descartes
Compilado pelas alunas c 

coordenado por IDA M O RETTO

René Descartes era fisicamen
te atraente: seus grandes olhos, 
perscrutadores e vivos, numa 
eterna interrogação; sua bôca 
grande denotava calma e bon
dade. Seu temperamento era 
bom e sensível. Fazia-se amar 
por todos que o cercavam.

Chegou a transformar seu 
criado, graças às suas lições e 
ã sua estima, num perfeito pro
fessor de matemática.

Nasceu Descartes em La 
Haye (França) em 159ô; descen
dente de uma família nobre, foi 
educado no famoso colégio dos 
jesuítas de La Flèche. A vida, 
para êle, era a dedicação ao 
estudo, era aquela sêde insaciá
vel de saber, que o levava até 
ao delírio em busca da verdade 
que éle supunha acessível. De
sejou até desmontar a máquina 
do mundo para conhecer-lhe os 
mínimos detalhes, para subme
tê-la à razão, para, melhorando 
as condições da vida humana, 
dominar, talvez, a morte...

Estando em Paris, ingressou 
no exército de Maurício de 
Nassau. Tomou parte na Guerra 
dos Trinta Anos. Empreendeu, 
depois, viagens pela Itália, Ho-’ 
landa e Espanha.

Do sfcu casamento com uma 
interessante criatura que conhe
ceu na Holanda teve uma filha, 
Francine, na qual encontrou o 
maior lenitivo para sua alma a- 
tribulada.

Aos cinco anos Francine a- 
doeceu e não sarou mais; mor
reu nos braços do pai amantís- 
simo que não encontrou con- 
sôlo nem mesmo na sedução 
da possjvel vitória do seu imen
so esforço de sábio. A vida com 
êsse terrível golpe, aniquilou 
todo o encanto que o mundo 
podia oferecer à sua alma.

Após o nascimento de Fran
cine, e, pensando certamente no 
futuro de sua filha, resolveu pu
blicar seus trabalhos. Essa feliz 
resolução deu à língua francesa 
um lugar excepcional na história 
do pensamento. Escrevendo em 
francês, êle assegurou ao seu 
idioma o prestígio de que sò- 
mente gozava o latim.

Durante os anos que passou 
na sociedade parisiense, dedi
cou-se principalmente à música: 
fêz um compêndio de música, 
fundado, como a maior parte 
dos seus trabalhos, na matemá
tica.

Desenvolveu a geometria, a- 
perfeiçou a álgebra, sugerindo 
notação mais simples, fêz diver
sas descobertas no terreno da 
física, criou a teoria da refração 
da luz através das lentes, etc., 
e fundou o sistema filosófico 
denominado cartesianismo.

Filósofo, físico, matemático, 
astrônomo e naturalista, foi au
tor das seguintes obras: Discur
so do método. Princípios de 
filosofia, Paixões da alma. Geo
metria analítica. Compêndio de 
música e outras mais. E’ o ver
dadeiro fundador da filosofia 
moderna e bem profunda é sua 
influência na Pedagogia.

Tendo o destino anebat?do 
sua espôsa, que fôra um me

teoro em sua vida, devolveu ao 
filósofo a solidão e o sofri
mento essenciais à obra dos 
grandes pensadores.

A chamado da rainha Cristi
na foi à Suécia, vindo a falecer 
em Estocolmo em 1650.

7-7-54

A sua preferência por de
terminados programas de 
rádio, pode não ser a mes
ma do vizinho: use de ur
banidade e de boa educa
ção, ligando o seu aparelho 
receptor de modo a ser 
ouvido tão somente em sua 

própria casa

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

Atlfiuira lotes de terra ou casas residenciais na nova Vila «Contente», 
tratando com o proprietário, Sr. Joaquim Maria Contente, a Rua Tibi- 
riçá, n.o 213, nest.a cidade, defronte à Distilaria Central de Lençóis Paulista.

GRANDE OPORTUN IDADE! APROVEITE AGORA!

ESCRITÓRIO DE RDUOCRCIR Efll LEnÇÓIS

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)

Clínica Geral

ciRUREin-moFEsrifl de serhorfis e cRinnçfls-PflRTos
Fone — 1-2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriçá 890

O “Paraiso” de Ivan

2)r. Jo sé JJ. de õ. jYlachado

(continuação da página anterior)

Portaria que
regulamenta..*

uma, os seguintes Municípios:
Zona I (Piracicaba) — Porto 

Feliz, Tietê, Campinas, Capivarí, 
Rio das Pedras, Santa Bárbara 
do Oeste, Americana, Cosmó- 
polis, Piracicaba, A’guas de São 
Pedro, São Pedro, Rio Claro, 
Cordeirópolis, Santa Gertrudes, 
Araras, Corumbataí, Leme, Ana- 
lândia, Pirassununga, Descalva- 
do. Porto Ferreira, Limeira e 
Artur Nogueira. (Estes últimos 
dois municípios foiam incluídos 
nesta zona de acordo com a 
portaria do senhor Secretario da 
Agricultura, publicada no «Diá
rio Oficial* de 5-5-54).

Zona 11 (Araraquara) — Itira- 
pina, São Carlos, Araraquara e 
Rincão.

Zona 111 — (Ribeirão Preto) 
— Mogi Mirim, Itapira, Conchal, 
Mogi Guaçú, Pinhal, Aguaí, São 
João da Boa Vista, A’guas da 
Prata, Santa Cruz das Palmeiras, 
Vargem Grande, Tam.baú, Ero 
Sebastião da Grama, São José 
do Rio Pardo, Caconde, Tapira- 
tiba, Mococa, Santa Rosa do Vi- 
terbo. Santa Rita do Passa Qua
tro, Cajurú, São Simão, Cravi- 
nhos. Ribeirão Preto, Serra A- 
zul. Serrana, Santo Antonio da 
Alegria, Altinópolis, Jaboticabal, 
Sertãozinho, Brodosqui, jardinó- 
polis. Pontal, Pitangueiras, Be
bedouro, Viradouro, Terra Rôxa, 
Jaborandi, Morro Agudo, Sales 
de Oliveira, Batatais, Nuporanga, 
Orlândia, São Joaquim da Barra, 
Ipuã, Ituveiava, Igarapava, Ri- 
faina. Pedregulho, (Franca, São 
José da Boa Vista, Patrocínio 
Paulista, Itirapuã, Casa Branca 
e Guará.
(continua no próximo número)

Quadra de 'lenis
Está sendo construída nesta 

cidade uma belíssima e impor
tante quadra de tênis, cuja cam
panha vem de ser encabeçada 
pelo sr. Alberto Garzezi, geren
te da agência local do Banco 
Brasileiro p/ a Áméiica o'u Sul, 
sendo coadjuvado pelos srs.: 
Antonio Zillo, Dr. Paulo Zillo, 
Mario Zillo, Julio Loienzetti, Dr. 
Cyro de Lara Aguiar e Vhgilio 
Capoani, prefeito municipal.

Foi escolhido para sua loca
lização o terreno anexo à praça 
esportiva «Virgílio Capoani» e, 
ao ser terminada sua constru
ção, será derribcdo o muro de 
separação entre elas, formando 
assim um belíssimo conjunto, o 
qual concorrerá para dar ao al
to da cidade um mundo apra
zível e atraente para os aficio
nados do tênis e do voleibol.

F U T E B O L
Juvenil Operários Católicos F.C.

X
Juvenil V asco da Gama

Hoje, às 15,30 hrs. em ponto, 
no gramado do C.A.L., sensa
cional tarde esportiva entre os 
quadros: JOC F.C. de Agudos 
vs. JUVENIL VASCO DA GA
MA, local.

Às 14 horas, interessante pre
liminar entre os aspirantes dos 
dois quadros.

Todos ao campo.



«Como é vil o cotação qm , 
incapaz dc amar, não pode co
nhecer o delitio da paixão!... 
Se não amas, és indigno do sol 
que te ilumina, da lua qúe té 
consola’».

KH AYYÁM

Redator-Chefe: H erm ínio lacon Superíntenâintei l u a r iz  lacon

D lr t t o r : fllEXRnOKE C H IT T O

Aniversários
FAZEM  ANOS:
HOJE: sra. Alice P. Chitto, 

esposa do sr. Alexandre Chitto; 
srta. Elza Paccola; jovem Lou- 
renço L. Ferraz, residente em 
São Paulo; srta. Iria Frezza.

AMANHA: sr. Mario Antonio 
Baccili.

DIA 14: jovem Weber Cano- 
va; sra. Carmem Francisco.

DIA 15: menina Maria Car
mem Rossi; sr. Antonio Loren- 
zetti Filho: sra-. Josefa Paschoa- 
relli, esposa do sr. Antonio Pas- 
choarelli; menina Maria Carmem 
Duarte, filha do sr. Joaquim 
Luiz Duarte.

DIA 16; jovem Haroldo Gio- 
vanetti; sra. Elce Capelari, es
posa do sr. Manoél Cimó; srta. 
Luiza Boso.

DIA 17: sr. João Capoani; 
sra. Beatriz Tocei; sra. Luizinha 
C Ferraz, esposa do sr, Vicen
te de Paula Ferraz: sr. Waldir
Pavanato.

ANO XV I Lençóis Paulista, l í  de Julho de 1954 Número 845

Entre nós
Fixou residência entre nós o 

sr. L uís Mei, novo Contador da 
Distilaria Central de Lençóis 
Paulista.

/fíqetanfes
Seguiu para o Rio de Janeiro, 

o sr. Luiz Azevedo. Gerente da 
Distilaria Central de Lençóis 
Paulista.

faleceu T)a. €- 
liza Pereira 
de parros

S. PAULO, 7 -  Faleceu, 
hoje às 15 horas, nesta capital, 
à rua Baronesa de Itu, 311, da. 
Eliza Pereira de Barros, esposa 
do sr. Antonio Emidio de Bar
ros. A extinta contava 73 anos 
de idade, tendo nascido em Bo- 
tucatu a 6 de julho de 1881, e 
èra filha do sr, José Pereira 
Pinto. Com o seu desapareci
mento, deixa os seguintes filhos: 
dr. Adhemar Pereira de Barros, 
casado com da. Leonor Pereira 
de Barros; Oswaldo de Barros, 
casado com da. Iracema Silvei
ra de Barros; Antonio Emidio 
de Barros Filho, viúvo: Geraldo 
Pereira de Barros, casado com 
da. Dinah Cintra de Barros. e 
Maria José, casada com o sr. 
Rino Fracaroli. Deixa ainda a 
extinta dez netos e seis bisnetos.

TELEGRAM AS  
lie i^esar

Foram enviados desta cidade, 
inúmeros telegramas de pesar ao 
sr. Antonio Emidio de Barros e 
à família, pelo passamento de 
Da. Eliza de Barros.

Filosofia Popular
"M ulher é como bisteca; quanto mais 

$• bate mais macia fica” .

Festa de Santo Antonio
Parraca porõ

B A L A N Ç O

{ ( t f

A T I V O

Venda Bruta da Barraca Cr$ 39.913,50

P A S S I V O

Heliò Paccola & Cià. Cr$ 3.980,00
Idem, Bar Central 2.903,50

Duilio Radicchi 6  Cia. 1.290,00
Hermenegildo Coneglian » 3.552,00
Alfredo Chamma 1.181,00

<6. Bebidas São Luiz « 1.240,00
Goodwin, Caccozza S/A 870.00

<í< José Martini ô  Filho Ltda. » 808,50
« . Elias Cury » 714,00

Abdo Ares 371,00
Axel Thósing Sorensen » 433,00
Chitto 6  Paccola >í> 276,50
Chitto 6  Paccola > 120,00

■« Antonio da Silva • > 555,00
« Gobete ô  Risolia 471,00
í: Romani ô  Campião 129,00
« Gráfica, Luminatti 70,00

Narciso Preqnaca 6  Cia. 95,00
Lucro Liquido 20.854,00

S O M A Cr$ 39.913,50

L U C R O  L I Q U I D O Cr$ 20.854,00
(vinte mil oitocentos cinquenta e quatro cruzeiros)

Responsáveis:
Irmãos Carani Ltda. Luiz Batístella & Irmãos

O^T ' 1 -Julbo de 1954

Prejira o melhor Preferirido

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

r H6 mais de cem anos
MflSSEY-HDRRIS

máquinas t  implementos agrícolas

garante ao á^gHcultor 
um rendimento seguro

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO 
taus probUmai d* macanização

AOS SRS. FAZENDEIROS

Are suas terras em* qualquer tempo com 
os afamados TRATORES MASSEYHARRIS . , , , . _
em 28 modêlos. Arando mesmo em terre
no seco, o TRATOR MASSEY HARRIS, 
demonstra o motivo porque conquistou os 
r .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 - 
— Debúlhador de milho, manual e com 

polia

Completo estoque de Peças Genuínas 

SERVIÇO  ESPECIALIZADO

REUEnDEDORES nUTORIZRDOS 
GARRIDO FILHOS LTDA.


