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A Com arca de Lençóis
A nomeação do Juiz de Direi

to, Dr. João Sabino Neto. e a 
preparação do prédio do Forum, 
indicam que a instalação solene 
da nossa Comarca se fará den
tro de pouco tempo, para gáudio 
e satisfação de todos os muní- 
cipes.

A efetivação de tal medida, 
não só representará a<-o da mais 
lídima Justiça, como também vi
rá premiar os esforços daquêles 
que realmente têm lutado em

prol do desenvolviment'^ de Len
çóis Paulista. Ainda do empreen
dimento decorrerão inúmeros be
nefícios, dentre os quais pode
remos destacar o abarateamento 
da distribuição da Justiça ao nos
so povo, além do confôrto de 
que êste desfrutará quando tiver 
que bater às portas dos Tribu
nais.

O nosso município tem sido 
como uma colmédia onde todos 
trabalham com a rnesma dispo-

A o  povo de Lençóis Paulista
LAUDELINO DE LIMA ROLIM

Por certo, todos os lençoien- 
ses leram na edição anterior dês- 
te semanário, na primeira pági
na, em «secção livre >, um artigo 
dirigido a mim com o titulo «Téc
nico sem Técnica» e assinado 
«Volibolistas», o que não repre
senta a maioria dêsses rapazes 
que há 3 anos e tanto, com êles 
venho trabalhando, convidado 
como fui. sem g nhar um tostão, 
a fim de aperfeiçoar a bela mo
dalidade criada pelo Prof. Wil- 
liam Morgam e difundir os des
portos nesta terra, que me aco
lheu tão generosamente. Em pri
meiro lugar elucido aqui, que 
não irei responder êsse artigo 
que deveria vir assinado por 
quem fêz ou foram responsáveis 
e não empurrar «Volibolistas»; 
não, não responderei de forma 
alguma, porque a educação que 
recebi não me permite, pois ela 
me ensinou que «o homem su
perior é aquêle que não se dei
xa exaltar por mesquinharias, 
mormente proferidas por bocas 
ignorantes». Em segundo lugar, 
ao despedir-me da Comissão 
Municipal de Espertes desta ter
ra, onde trabalhei romo vice- 
presidente quasi 3 anos, é mis
ter, que de público faça um a* 
gradecimento ao sr. Virgilio Ca- 
poani, dignissimo Prefeito, pela 
sua irrestrita e incomparável co
laboração que dispensou-me du
rante tôda a gestão: aos nobres 
e esforçados edis locais, às de
mais autoridades, aos meus bon
dosos colegas da C.M.E., à im
prensa, à rádio, à indústria, ao 
comércio, a todos os atletas, en
fim ao povo em geral, pelo es
tímulo que sempre dispensou-me 
e a todos que direta ou indire
tamente auxiliaram-me nos em
preendimentos esportivos. Às vo- 
leibolistas e aos voleibolistas que 
procuraram-me e apresentaram 
as suas solidariedades, aqui, eu

os agradeço de modo particular 
por êsse gesto tão simpático e 
confortador, e pela cooperação 
que presentearam-me em tôdas 
as nossas atividades esportivas, 
quer permaneça em Lençóis Pau
lista ou para bem longe vá, ja
mais os esquecerei, trarei comi
go, sempre, a visão dos bons 
momentos e das vitórias que u- 
nidos transpuzemos; a vocês, eu 
deixo o meu forte abraço de ex- 
técnico, porém amigo sempre e 
auguro que o Criador Uni
versal os guie eternamente, que 
o progresso de vocês no espor
te seja infindável, para que con
tinuem honrando a terra que 
lhes serviu de berço, a terra que 
lhes deu educação e que lhes 
servirá de estimulo para o fu
turo. Antes porém de encerrar 
estas linhas, como presente de 
recordação, transcreverei, uns 
versos, a quem não sei atribuir, 
mas que diz bem alto do como 
deveremos ser na nossa trajetó
ria na vida.

«A VITÓRIA NA VIDA»
Pobre de ti se pensas ser vencido!
Tua derrota é caso decidido.
Queres vencer, mas como em ti não crés, 
Tua descrença esmaga-te de vez.
Se imaginas perder, perdido estás. 
Quem não confia em si, marcha para trás. 
A fôrça que te impele para a frente 
É  a decisão firmada em tua mente.
Muita emprê̂ â esborôa-se em fracasso 
Inda antes do primeiro passo;
Muito covarde tem capitulado 
Antes de haver a luta começado,
Pensa em grande,e osteusfeitoscrescerão; 
Pensa em pequeno, e irás depressa .to chão. 
O querer é o poder arquipotente,
É  a decisão firmada em tua mente.
Fraco é aquêle que fraco se imagina, 
Olha ao alto o que ao alto ,se destina. 
A confiança era si mesmo é a trajetória 
Que leva aos altos cimos da Vitória. 
Nem sempre o que mais corre a méta

(alcança,
Nem mais longeo mtiis forte o disco lança. 
Mas o que, certo em si, vai firme e em

(frente,
Com a decisão firmada em sua mente...

Jayme Cestari
sição e com os mesmos propó
sitos, colimando apenas a evolu
ção da nossa terra. As lutas e- 
leitorais que se tem travado nes
ta cidade, não há dúvida, têm 
entrado para o rol das disputas 
memóràveis, renhidas e acirradas. 
Aliás, é no calor dessas lutas 
realizadas num plano superior, 
que reside a beleza das eleições.

Felizmente os nossos homens 
têm sabido agir com dignidade, 
pois passada a refrega, tôdas as 
contendas e dissenções são re
legadas a um plano secundário, 
e Lençóis retoma o ritmo ante
rior de trabalho, eficiência e rea
lizações.

A criação e agora a instala
ção da nossa Comarca são o 
testemunho vivo dessa estreita 
colaboração entre adversários de 
ontem e aliados de hoje.

Com a instalação da Comar
ca, Lençóis recupera o lugar 

J que bem merece no cenário do 
hinterland paulista, quando, por 
ato de inexplicável injustiça, a 
sua antiga comarca foi retalha
da, espoliada, até culminar com 
a sua própria extinção. Read
quirimos assim um patrimônio 
de inestimável valor e esperamos 
que os responsáveis pela admi
nistração local se compenetrem 
do pesado encargo que lhes pe
sa sôbre os ombros, e saibam 
preservar essa grande conquista, 
mantendo o povo sempre coeso.

para impedirem a repetição da 
injustiça anterior.

O nosso município é rico e 
povoado de gente laboriosa, or
deira e atenta aos seus deveres 
para com a sociedade. Graças a 
essas qualidades de seus habi
tantes, Lençóis se desenvolveu, 
se agigantou, e tornou-se um 
torrão produtivo, respeitado, e 
dentro de pouco tempo os jor
nais deverão anunciar a efetiva
ção de mais um acontecimento 
de invulgar significação para to
dos nós, acontecimento que sem 
dúvida representará ura marco 
no progresso da história local.

A pujança de Lençóis foi re
conhecida e proclamada. O no
me da nossa Comarca ressurgi
rá nas colunas do Diário Ofi
cial, atestando o êxito dos es
forços dispendidos pelos nossos 
homens públicos que se irmana
ram com o próprio povo para a 
concretização dêsse ideal comum.

Esperamos que Lençóis Pau
lista continue caminhando a pas
sos largos e decididos na senda 
do progresso, como vem aconte
cendo, e que o seu povo, colo
cando acima de questiunculas e 
divergências partidárias os altos 
interêsses locais, possa se man
ter unido não só para a preser
vação do patrimônio já amea
lhado, como também e principal
mente para se lançar em novas 
e brilhantes conquistas.

Escritório de Advocacia
anéxo a ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FO N SECA

R. 15 de Novembro, 532 - Edifício Studbaker - Fone, 125 - Caixa P. 102

J)r. Jayme Cestari ~  a d v o g a d o  

jytanoel T(. Jonseca -  c o n t a d o r

DECLARAÇAO
Declaro ter perdido a minha 

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

Lençóis Paulista, 25 de No
vembro de 1954.

Nicolau Rossi

Exposição âe Trabalhos Bianuais 
no Eindsio Estaâual

H O JE : Das 8 às 12 H O R A S .
DIAS 29 e 30: DURANTE O  EX

PEDIENTE.

BIOTONICO
F O N T O U B A

■ •»É*■í--:

O  M A I S  C O M P L E T O  
F O  R T I  F I C  A N I í

O  Palácio dos Rádios serve bem,
porque oferece sempre o melhor.



o  ECO

Farm ácia  São José
DE

Manoel Lopes Ltda.
GRANDE ESTOQUE DE DROGAS E PERFUMARIAS

Representante exclusivo nesta praça
dos famosos produtos de beleza

“MAX FACTOR^^
Prefira a Farmácia São José, a Drogaria de Lençóis Paulista

SÍMBOLO DE HONESTIDADE E GARANTIA

2>r. José J j. de Õ. //tachado
Clínica Geral

riKUKeiR-moLEsriFi üe sEnHoans e CRiflnçRS-PflRTOs
Fone — U2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriça 890

4

Adquirí um fogão D ÁKO  
a  g ás de quero sene
ccm o novo e maravilhoso 
sistema de gaseificação.
A GÔTA OUE COSINHA

com 3 bocas a c a b .d o  em porceiano b r a n n  
fo rc o  am plo equipcdo com p !rô » n fitr c » .

Sem bqm bas *  Sem fumaça 
Sem pressão  ̂ Sem agulhas 
Sem m echas ★  Sem ruídos 
Sem cheiro ★  Sem perigo

/ 'l ía .s  j .•':I 'ípM

AMPLA GARANTIA 

ASSISTÊNCIA PERM A N EN TE  

GRANDES FACILIDADES DE PAGAM ENTOS

Reveiidedora Exclusiva

Casa Ignácio
de Adib Malu£ & Irm ãos

Rua 15 de Novembro, 738 — Telefone, 1-1-1
LEnÇÔlS PRULI5TR

J)r. João paccola primo
M E D r c o

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

Ex-intprno por coiicur^o do Pronto Socorro do Rio de Janeiro - Ex-interno por 
concurso da Maternidade do Hospitril São Francisco de Assis à ear^o da Dr. 
Aguinaga - Ex-interno re.sidente dn Casa de SniVie SãoJurge (Riu de.Taneiro)

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

P refeitu ra  M unicipal' de 
Lençóis Paulista

LEI N.o 173
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 ^decreta e eu Pre
feito, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1.0 — Fica o Poder 
Executivo autorizado a proceder 
o nivelamento e prolongamento 
da Rua Ignácio Anselmo e o 
nivelamento das ruas Coronel 
Joaquim Gabriel, Marechal Deo- 
doro e Vitória.

Artigo 2.0 — Para ocorrer
com as despesas provenientes 
dêsse serviço, fica o Poder E- 
xecutivo aiitoiizado a abrir na 
Contadoria Municipal, um cré
dito especial de Ci$ 34.400,00

(trinta e quatro mil e quatro
centos cruzeiros), que será co
berto com o excesso de arre-r 
cadação verificado no presente 
exercício financeiro.

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, 23 de Novembro 
de 1954.

(a) VIRGÍLIO CAPOANl 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da 
Prefeitura em 23 de Novembro 
de 1954.

(a) EVARISTO CANOVA 
Secretario

ESCRITÓRIO DE RDUOCRCIR Efll LERÇÓIS

Dr. Rivaltdo (de Assis Cintra

Dr. Osmar Deimanto 
A D V O G A D O S

ESCRITÓRIO EM LENÇÓIS PAULISTA:

Rua Tibinçá, 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)

EDITAL
de Convocação do Jú ri

O Doutor Geraldo Amaral 
Arruda, juiz de Direito desta 
cidade e comarca de Agudos, 
Estado de São Paulo, etc.

F)»Z saber a todos quantos o 
presente edital virem ou déle 
conhecimento tiverem que, es
tando designado o dia vinte (20) 
de Dezerrbro p. vindouro, às 13 
horas, no Fórum, para instalar- 
-se a 4.a sessão periódica do 
juri desta comarca no corrente 
ano, que trabalhará em dias 
consecutivos e havendo proce
dido hoje ao sorteio dos vinte 
e um jurados que devfrãò ser
vir em a referida sessão, de 
conformidade com os artigos 
427 e 428 do Código do Pro
cesso Penal, foram sorteados os 
seguintes cidadãos: — l.o) João 
Travain, comerciáiio em Agu
dos; 2.o) Antonio Nelli, lavra
dor em Lençóis Paulista; 3.o) 
José Lopes, comerciante em A- 
gudos; 4.o) Joaquim Rondina, 
propiietário em Agudos; 5.o) 
Emygdio Guarido, comerciante 
em Agudos; ó.o) Antonio Te- 
desco (dr.) médico em Lençóis 
Paulista; 7.o) Hugo Bombonati, 
industriário em Agudos; 8.o) 
Atilio Cicconi, comerciante em 
Lençóis Paulista; 9.o) Zefiro Or- 
si, comerciante em Lençóis Pau
lista; lO.o) Cecilia Martins Fiú
za, funcionária pública em A- 
gudos; ll.o) João Favaro, lavra
dor em Alfredo Guedes; 12.o) 
João Schimini, artista em Agu
dos; 13.o) Raúl Gonçalves de

Oliveira, funcionário público em 
Lençóis Paulista; 14.c) Ângelo 
Augusto Paccola, comerciante 
em Lençóis Paulista; 15.o) Car
los Colombo Primo, funcionário 
público em Agudos; lõ.o) Be
nigno Canilho, comerciante em 
Lençóis Paulista; 17.c) Luiz 
Monchelato, comeiciário em A- 
gudos; 18.o) Antonio Napoleone, 
comerciante em Agudos; 19.oI 
Luiz de Barros, lavrador em 
Doméiia; 20.o) José Campanari, 
comerciante em Lençóis Paulis
ta; 21.o) Arthur Nelli, comer
ciante em Lençóis Paulista. À 
todos os quais e a cada um de 
per si, bem como a todos os 
interessados em geral, se con
vida para comparecerem no e- 
difício do Fórum, s to à praça 
Tiradentes, desta cidade, tanto 
no dia e hora acima designados, 
como nos subsequentes, en
quanto durar a sessão, sob as 
penas da lei se faltarem. E, pa
ra que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém alegue ig
norância, mandou o M, Juiz ex
pedir o presente edital que será 
afixado no lugar do costume e 
publicado pela imprensa de A- 
gudos e de Lençóis Paulista. 
Dado e passado nesta cidade e 
comarca de Agudos, no Cartó
rio do Juri, aos 11 de Novem
bro de 1954. Eu, (a) Décio A. 
Balestra, l.o Escrevente habili
tado, o subscrevi.

O JUIZ DE DIREH O 
(a) Geraldo Amaral Arruda



o ECO
4.a Carta — LULA

A sua carta era esperada, , 
sim, porque ma prometeste. Es- 
tou radiante! jamais em toda a 
vida senti tanta emoção. Cada 
palavra, cada fraze escrita me 
transportaram às mançôes side
rais! Sinto que ha uma afinida
de reciproca. Oiço de terceiros 
a mesma consideração que faço 
a teu respeito: Cláudio é
mesmo um rapaz de caracter e 
muito digno! Isso me anima a 
escrever-te, embora eu não pre- 
lendêsse faze-!o, não que eu 
veja mal em duas criaturas se 
corresponderem quando haja 
simpatia, mas é que nem sem
pre é duradoura e encantadôia 
uma correspondência, quando as 
pessoas não reflétem um mesmo 
ideal. Seria para mim muito tris
te, por exemplo, se tuas cartas 
daqui por diante fossem dimi
nuindo e eu tivesse a desilusão 
de sentir o fim disto que para 
mim é um motivo de inefável 
grandeza! Sabedora de teu ca- 
rácter honesto e respeitador, 
não vejo mal em responder tuas 
cartas, ou direi melhor, teus 
poemas. Sou moça e por essa 
razão sou vaidosa. Recebo os 
teus elogios e quasi acredito 
que lealmente sou o que dizes, 
um lírio perfumado! Oh! Com- 
pára-me com a flôr mais pura e 
que existe?! E’s por demais ge
neroso, Cláudio. Reafirmo que 
és o primeiro homem que me 
colóca á tão elevado gráu, sim, 
porque nem de meu pai pude 
ouvir palavras ternas, porque 
perdi-o aos três anos de idade 
e somente recordo-rr,e dele va
gamente. Tenho tido de minha 
mãe tudo o que seiía repartido 
entre os dois para mim. A ela 
obedeço, dela sigo os conse
lhos sempre justos e amorosos, 
dela recebo carinhos que são 
divinais! Por ela sinto forças i- 
nauditas de prosseguir sem 
nunca lhe fugir um melimetro 
das normas de nossa vida, sem
pre unidas. Nossas vidas têm 
sido u;n élo de bênçãos, de res
peito e de amor. Quando ela as 
vezes adoéce, sinto uma imensa 
tristeza invadir-me a alma e 
quando eu, por menor que sinta 
um amúo, ela se torna chorósa 
e se absorve em desvelados 
cuidados. Assim, distinto Cláu
dio, passamos a nossa existên
cia em perfeita comunhão. Pro- j 
curarei sempre contribuir de

coração, para que éssa paz e 
harmonia jamais sejam de leve 
perturbadas.

Mostrei tua cartinha á mamãe. 
Foi lida com o mesmo júbilo. 
Mamãe, apesar de ter sido cria
da num ambiênte mais sevéro, 
mais austéro, é inteligente bas
tante para também se ambientar 
em planos diferentes. Não vê 
ela numa correspondência se
não o fruto do enlêvo entre 
duas almas que deixam por so
bre o papel, as impressões sen
timentais; sim, diz ela tairbem, 
que ha quem escreva muita coi
sa que não sente, ha quem sai
ba reproduzir perfeitamente o 
que pensa apenas, sem sentir de 
fato o sabôr da sinceridade. Es
sas pessoas são então, as gran
des artistas dramaticas ou come
diantes. Mamãe, ao ler uma car
ta, conhéce se ela reflete um 
verdadeiro sentimento. Eu, no 
entanto, não sei ainda usar des
sas malicias, pois, como ja te 
disse, é tua cai tinha, a primeira 
que recebo, de um jovem ele- . 
gante e distinto. Sinto que és 
sincero em tuas palavras e 
guardo-as como um presente 
sublime de alguém que a gente 
começa a querer bem. No si
lêncio das noites, parece-m e ou
vir tua própria vóz! Toina se 
então, como um sussurro ce 
flôres ante um céu carregado 
dc *estrelas! Imirgino estar vi
vendo horas felizes ao lado de 
um grande poéta amigo! Cláudio. 
Se te insperasíe em mim, ins
pirei-me também em ti. Torna- 
mo-nos românticos.

Poderás vir até aqui no iní
cio de tuas férias, pois tive de 
mamãe licença de tua visita. Re
ceba os votos de p.osperidade 
em tua vida de engenheiro ci
vil e que uma aura de felicida
de cínja-te o futuro auspicioso. 
Recomende-me á tua famiüa.

A amiguinha,
ANITA.

Co rreçao
Na carta do domingo anterior, 

de autoria de Da. Lula, no tre
cho onde se lê: «Anita, és um 
lírio perfumado eterno!», leia-se: 
«Anita, és um liiio perfumado 
e terno!».

SÍB*wce-se
Ĉo<- □ □ 3 n 3
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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 especialmente fabricadas para as 

marcas padrões da mais alta qualidade da

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

AGUARDENTES

Século IV — 25 de Janeiro
Padrões de Alta Qualidade

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

VISITE SAO PAULO NO IV CENTENÁRIO

Dr. A ntonio Tedesco
MEDICO

Clínica geral - Operações - Partos  

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

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
L E I N.o 172

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

Vende-se
Vende-í.e una Fazenda 

com Fábrica Je  Aguarden
te movida com caldeira, 
luz pióprir, boas casas pa
ra empregados, casa da se
de em rec( nte construção de 
tijolos, bons canaviais, in- 
vei nadas, trator e seus 
inplementos, 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 Motetto, à lua Coionel 

-Joaquim Gabriel, 187, em 
Lençóis Paulista.

UüíA completa
ORGANIZAÇÃO 

SANCÁfdA 
A!̂  SUAS ORDENS

\ (3 d ü s c ü h t o í
\  « C/.UÇA0 

„ 0 CÜBRAKÇ.AÍ
e CÂMBIO 

 ̂ ORDENS Dl
PAGAMENTO

m a t r iz  r u a  PE SÃO BENTO, 341 — SÃO PAULO 
AGÊNCIAS u r b a n a s  Brás Centrol, Lapa Lut 

23 Filiais e Agências no Interio) 
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

j A Câmaia Municipal de Len- 
; çóis, Paulista, decreta e eu san

ciono a seguinte lei:
Artigo 1.0 — Fica o Poder 

Executivo autorizado a abrir na 
Contadoria Municipal, um cré
dito Especial de Cr$ 5.000,00 
(cinco mil cruzeiros) para auxi
liar as despesas efetuadas com 
o serviço de alistamento eleito
ral do Município.

Artigo 2 o — O crédití  ̂ espe
cial o, a solicitado, será coberto 
com o ^xcesso de arrecadação 
verificado no presente exercício 
financeiro.

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

Prefeitura Municipal dc Len
çóis Paulista, 23 de Novembro 
de 1954.

a) VIRGÍLIO CAPOANI 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da 
Prefeitura em 23 de Novembro 
de 1954.

a) EV ARISTO  CANOVA  
Secretario

Missa (de l.o Anivei 
sário de Falecimento

Da. Clementina P. Pânico 
convida os parentes e amigos 
para assistirem à missa de l.o 
aniversário de falecimento que 
fará celebrar amanhã, segunda- 
-feira, às 6 horas, na Igreja Ma
triz local, por intenção da alma 
do sr. Pascoal Pânico. Por êsse 
ato de religião e amizade, ante
cipadamente agradece.

Vendem -se
2 carroças e 12 bur

ros novos, arreados
Preços a combinar

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



S O C I A I S
Aniversários

FA ZEM  ANOS;
■ HO)E — sra. Tereza de Je
sus Paschoarclli; menina Alice 
Beatriz Paschoarelli; sra. Zaida 
Tagliarini Carani, esposa do sr. 
Essio Carani.

DIA 1.0 — menina Irineia
Luizinha, filha do sr. Silverio 
Romani; menina Aparecida Lo
pes da Silva, filha adotiva do 
sr. Eliziario Marciano da Silva 
e de da. Elsa L. da Silva; me
nino Nelson Lima; menino Ori- 
valdo Ângelo Rafaeli; menina 
Amélia Gasparini, filha do sr. 
João Gasparini e de da. Antonia 
Gasparini.

DIA 2 — sra. Derminda Fer
reira Placca; sra. Mariana Via
na de Mattos: sr. Caetano Ba- 
tistella; sr. Ângelo Ghirotti; jo
vem Antoninho Nelli; menino 
Laudimir Larini; menino Ama
dor Sanches Fernandes.

DIA 3 — sra. Dolores G. 
Guidone, esposa do sr. José 
Guidone; menino Francisco X a 
vier; sra. Angelina Baccili Ro
drigues, esposa do sr. José Ro
drigues, residente em São Pau
lo: sr. Nestor Ciccone; jovem
Mario Ceschini; menino Adil
son, filho do sr, Caetano Batis- 
tella; menina Neide Caçador; 
srta. Maria Amalia M. Canova,

DIA 4 — srta. Veide Borin; 
jovem Aldeirano Artioli, resi
dente em Macatuba; menina Ro
sa Maria Biral.

Reôator-Chefe: Hermínio lacon S u p e rin te n d e n te ! l u a r e z  la c o n

Diretor: RLEXFinüRE CHirrO
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SECÇAO LIVRE

A-SO-Sucessos 
bre os cães
Lençóis i m \  dividido

Lençóis é uma cidade que 
cresce dia após dia, Mas com 
esta história de matar os cães, 
as populações dos bairros estão 
raivozas porque os cães que o- 
lham pela sua casa e pelo seu 
dono não podem vivei; os cães 
da raça perdigueira, éles não 
comem bolinhas porque tem 
sua proteção; porque não dão 
bolas para eles se êles sái. 
iguais aos outros?

Mal dividido: mate todos ou 
então não mate nenhum.

E’ preciso olhar o gado e ís 
cabras que há por ali.

Lençóis mal dividido...
X

N.R. — Original a5s'nado.

Anunciem nêste jornal

— A ventania eí.tá eansandu é. ios trans
tornos a esse nosso amigo, que além do 
prejuízo de um guarda-chuva, certaniente 
não chegará em casa á hora costumeirn.
— Posso avaliar, melhor do que ninguém, 
os transtornos que causa uma ventania 
forte ou um temporal. Os elementos revol
tos, fazendo desabar trechos de nossa rêde 
de distribuição, causam prejuisos sérios o 
interrupções de serviço. Põem-se, então, 
Imediatameníe em campo, nossas turmas 
de emergencia, e acredite, todos os esfor
ços são feitos para que o serviço seja logo 
restabelecido — explica “Seu” Kilowatt, 
o criado elétrico.

prefira o melhor preferi rido

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

Tratores Massey-Harris e Ferguson 

Completo estoque de Peças Genuinas 

SERVIÇO ESPECIALIZADO

REUEnDEDORES flUTORlZfíüOS 
GARRIDO & FILHOS LTDA.

é o orgulhò da 
dona de casa moderna!

FABRICA O 
I PRÓPRIO GÁS

éíco.̂ oM /eo

Q U E R O Z E N E  C O M U M  G A Z E I F I C A D O

Ma asa leíiiia carvío

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

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

D C P - D A O  47- W

Garrido & Filhos Ltda.
Revendedores .PHILIPS

jhpresentará emi breve
O  FOGÃO a gaz de querozene

PHILIPS
%

sem fum aça, sem cheiro e de fdcil manejo
VENDAS COM FACILIDADES DE PAGAMENTOS


