
P rep arar  
para a vida

Pc, Luiz Baldiai

Nòs dias 12 e 13 deste mcs. 
estão reuaidas em Sorocaba jo 
vens trabalhadoras das dioceses 
de Botucatu e Sorocaba.

Este encontre, promovido pe
la Juventude Operária Católica, 
teoi um significado particulas pa
ra a igreja, que acaba de reali* 
zar um Concilio Ecomenico: Com 
efeito, os grandes ensinamentos 
sociais não cessam de sugerir 
aos patrões e operários novas 
medidas que provam a amizade 
c concórdia entre ambos. A in
dustrialização traz, com seus de- 
siquílibrios sociais, tanto nas 
grandes cidades como no interior, 
nraa ruptura cada vez mais pro
funda entre a religião e a vida. 
Quem mais sofre é a juventude 
trabalhadora com seus inumerá
veis probíemas. Os jovens do 
mundo do trabalho pouco ou ne
nhum encorajamento encontram 
por parte das autoridades respon 
saveis, tntalmentc aurdaa a suas 
aspirações, dispostas a dcsconhe* 
cer seus valores, oprimindo os
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Sempre mais com uma vida de 
trabalho sem possibilidade de 
qualquer ascensão ou melhoria 
de condições de trabalho. Ter
minam o curso primário e tem que 
enfrentar a vida, sem prepara
ção alguma, sem formação pro
fissional, passando do ambien
te das escolas para o ambiente 
pesado c deseducador, mundo de 
trabalho dos adutos, que só Ihás 
pode trazer funestas consequên
cias para toda a vida. A desse
operária, ja desiludida, deixa-se 
levar pe/a indolência, pela irres
ponsabilidade. e tornar-se mais 
enfraquecida, sem vozes que a 
rc-7resentem e ^cm autoridades

responsáveis que ouçam suas an
gustias. Porisso, dois dias de 
estudos representam o resultado 
de muitos esforços de jovens do 
trabalho, que precisaram de mui
ta coragem e de muita perseve
rança para realizar uma reunião 
de jovens trabalhadoras. Tres 
jovens trabalhadoras representa
rão suas colegas de Lençóis Pau
lista; Maria de Carmo Modesto, 
Lázira e Miriam BaccMi. Com ou
tras jovens, conhecerão melhor 
o sentido do trabalho, o sentido 
da vida^ovalor da amizade com 
as combanheiras de trabalho.

Este encontro visa formar jo 
vens responsáveis por seus atos.

na familia e no trabalho.
Pe. Paulo Bazzo e cu daremos 

a assistência da Igreja através 
da explicação do Evangelio e da 
participação na Santa Missa;

Jyíissa de 7.0 j)ia
A  ftmilía Csrrit participa que no dia 

16 do corrente, 4.a ferra, 6 horas (manhã) 
mandará celebrar Missa de 7.o dia, na 
Iqreja Matriz, pela alma de Carlos Luiz 
Carrit de Sousa.

Oportunidade que voce 
não pode perder

O Governo estâ financiando a compra de quantos Tratores F O R D  
DIESEL voce quiser, para pagamento em 4 anos e não importa o 
tamanho de suas terras. Inscreva-se, já, na revenda FO RD

- Servindo a A gricultura  
Lençóis Pta. - Fone 91 e 118

C A R A N I

O  Palácio dos Rádios serve bem

porque oíerece sempre o melhor



V isitar a Casa LEBER
não é perder tempo!

€  comprar barato o que qa de rqelhor

Visite a CASA LEBER ganhando dinheiro e
comprando melhor

Rua Floriano Peixoto, 155 — Lençóis Pta.
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Chegou sua vez
com

14.500 mensais

vccê pode corriprar urq belissirrjo *  

conjunto estofado

G
ü
I
D
O

MOVEIS G UID O  o endereço da sua economia

Você encontrará na

A iF  ai atar ia 
C i ccone

de O IO V a NNINO
CICCO N E  

sua maquina de Costura

^ ^ S i n g e r ’ ^
com vantagens de paga 

mentos c preços
Peças "Singer’’ legítimas» concerto 

garantido

LENÇÓIS PTA.



Editais de 
Proclamas

Wilton de Moraes Rosa, Oiícial do Re* 
glstro civil das pessoas Naturais deste dis
trito municipio e comarca de Lençóis Pau
lista. Estado de São Paulo, etc.

FAZ SABER que pretendem se casar;

Laurindo Antonio Razaate com dona; 
Marlene de Oliveira Conti êle com a pro
fissão de operário, estado civil solteiro, com 
25 6DOS de idade, nascido em Alfredo Gue 
des. Estado de São Paulo, aos 11 de A- 
bril de 1940, filho de A.ngelo Rczante e 
de Sebastiana Maria de Jesus, domiciliado 
e residente nesta cidade; Ela com a profissão 
de estudante, estado civil selteira, com 21 
anos de idade, nascida em o Estado da 
Gusnabara, aos l.o de fevereiro de 1945 
fiiha de Teares Conti e de Maria do Car
mo Conti, domiciliada e residente nesta ci
dade.

Apresentaram os documentos a. 1, 2 e 4.

Orlando Caravelli, com dona, Odila Nico 
lino ele com a profissão de lavrador, estado 
Civil viuvo; cora 59 anos de idade, nascido 
em Agudos, Estado de São Paulo, aos 21 
de Junho de 1906, filhe de Luiz Garavelli 
e de Luiza Romani, domiciliado e residen
te neste distrito. Eia com a profissão de 
prendas domesticas, estado civil solteira com 
18 anos de idade, nascida em Guarantã, 
Estado de São Paulo, aos 2 de novembro 
de 1947, filha de Israel Nicelino e de An- 
tonía Tavares Nicelino, domiciliada e resi
dente ne.síe distrito.

Apresentáramos documentos 1 2 3 4  e 5

João Cavalcanti com dona Creusa Cor
rêa da Silva ele com a p'ofíssâo de lavra
dor Estado civil solteiro, com 19 anos de 
idade, nascido em Carira Estado de Sergi
pe, aos 12 de outubro de 1946, filh"' de Fir 
naino Cavalcanti e de Florcntina de Jesus 
domiciliado e residente neste distrito; Ela 
coma profissão de prendaa domesticas, es
tado civil solteira, com 19 anos de idade, 
nascida ora Areiopolis, Estado de Sãa Pau
lo, aos S de Junho de 1946, filha de Bento 
Corrêa da Silva e de Pedrina Pereira, do" 
miciliada e residente neste distrito.

Apresentaram os documentos 1 2 3 4.
Se alguém souber de algum impedimen

to acuiem-es.

E d i t a i
✓

Carterio do l.o Oficio

Processo n.o 183/65
Edital de citação do reu ALBERTO SIL

VA, com o prazo de 15 dias,

O Doutor Arnaldo Hccht. Juiz de Direi
to da comarca de Lençóis Paulista. Estado 
de São Paulo, etc.

FAZ SABER ao que o presente edital 
de citação com o praZo de 15 dias virem 
que, por ,.ste juizo e /lartoria do l.o Oficio,

correm os termos de um processo crime que 
a justiça Publica move contra Alberto Silva 
b a ileiro. casado, com 35 anos de idade, 
nascido dia 18 6 1.930, branco, filho de Jo 
aquim Ferreira Silva e de Floripes da Silva 
com incurso no artigo 155, § 4.o, II e III, 
duaS vezes, em concurso material (art. 51 
do C. P.J, com a gravante do art, 44, H, 
letra «g»; e a do artigo 176, uma vez, em 
mesmo concurso com as figuras delituosas 
acima capituladas, todos do Codigo Penal 
por haver, no dia 24 de setembro de 1965 
no «Lençóis Hotel», nesta cidade, onde se 
hospedara a 21 do mesmo mes. penetra
do aos quartos onde se hosptdevam. M á' 
rio Roberto Atanásio e Darcy Carvalho de 
Lima e subtraído para si. do primeiro, um 
rádio portáril marca Sharp e um barbeador 
elétrico Remington e do segundo, úm par 
de sapatos, novo. o que fez abusando da 
confiança que inspirara, mediante fraude 
e destreza, com uso de chave falsa; ato con
tínuo, o indiciado fechou o seu quarto e 
ganhou a rua com as coisas alheias moveis 
e não solvendo a conta do hotel, que pedira 
no mesmo dia 24.

E, constando dos autos que o referido réu 
se CDCcntra em lugar incerto e aão .sabido 
e estando designado o dia 28 de março de 
1,966 às 13,30 horas, na sala de audiên
cias deste juizo, que funciona no edifício 
do Furum, à rua 7 de setembro, 247, des
ta cidade, para ser dito réu interrogado; 
pelo presente edital.fica o mesmo citado pa
ra aquele ato processual e para todos os de
mais termos do processo, ate final; pena de 
revelia. E para que chegue ao conhecimen
to de todos, mandou expedir o presetc edital, 
que será afixado na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de Lençóis Paulista 
aoi 15 de fevereiro de 1966.

Eu, Onilande S: B asso, Efcrevente auto
rizado fiz dat. e subscrcvi.

O Juiz de Direito 
Arnaldo Hccht

Aquisição de 
fanfarrã

Por intermédio dat professoras donas 
Dinorah F. Ranzani e Maria B: Linl. temos 
o conhecimento que o 2.o Grupo Escolar 
encetou a campanha a fim de adquirir uma 
fanfarra para o estabelecimento e ar quais 
fazem um apelo ao povo lençoense p/ que 
concorra expontaneamante para concreti
zação da iniciativa.

Oficina e Lojâ

'B R A N D I’
1

A sua disposição para 

instalações de agua a 

domicilio

Artigos do ramo

Conheça os nosros preços para 
verificar as vuntagens que lhe oferece

Rua Ignacio Anselmo 223 - fone 40

Líder da cidade

S^rve tudo o que ha de boiT] e de melhor 

satisfazendo os mais 

apuradas paladares

‘B ar do ZlCO^ peça e será aten
dído

Lençóis Paulista



ELETRO MODELO
Minctto, Pereira & Cia.

AV. 25 DE lANElRO, 258,_______ — FONE 165

Especitlislas em reearoltmento de Mo 
tores, Transformadores Geradores

Atenção Proprietários de Veículos

Temos a s/ disposiçSo um especialista em reenro 
lamentos de Geradores e Motores de partida. Serviços 
eletricos em geral de seu veiculo.

---------  Instalações em Alta e Baixa TensSo

Antes de qualquér negocio, consultem 
nossos preços, sem compromisso

A o  Sentar-se

Mesd

Exija este fino Aperitivo

CHORORÒ

Pedidos: Po ic 144
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Elétro Técnica Lengóis

Miguel Costa & Cia.
J í f

J{ua 15 de Jíovembro íí-55

Farmácia Coração de Jesus

-------------- r\ f  ........--------------- \J c * --- —

Décio Celso Cáznpanari L td a.

Fone — 10
RUA 15 DE NOVEMBRO 753 LENÇÓIS PAULISTA

Dia • Nõito d serviço de sua Saude

Banco Indústria e Comércio de Santa

Catarina S/A

MATRIZ -  ITAJAÍ (SC). -  FUNDADO EM 1Q35 

CAPITAL B RESERVAS — CR 6.010.253.687.00

105 Departamentos instalados nos Estados de São Paulo 

Santa Catarina. Paraná, Rio de Janeiro. Guanabari e Distrito

Federal

Agencia em Lençóis Paulista — Rua 15 de Novembro, 843 

(PRÉDIO PRÓPRIO) Fone 14

Deixem que digam, que pensem, que falem 

É a Cooperativa a mais popular.

Lá eu compro todo dia...

Boas mercadorias... Prá minha familia

Seja voce lambem, associado da Cooperativa de Consumo de 

Lençóis Paulista usufruindo de suas reais vantagens

Televisores, maquinas de lavar, re

frigeradores, maquinas de costura, 

fogões e completo sortimento de 

materiais elétricos.

fone 88 Sençófs pta.



E s p o r t e s
Promessa de grande Tarde Esportiva

Teremos hoje à tarde no Estádio Municipal Archangelo Brega, 
nova apresentação do Club Atlético Lençoense. Defrontar-se-á com 
a equipe do E. C. Municipal de Vera Cruz, integrante da 2.a di
visão de Profissionais.

Grandes novidades marcarão essa reapresentação dô glorioso. 
Ex-jcgadores da Usina São José, recentemente integrados ao plantei 
alvi-negro, além de Edilinho, que têm participado dos treinos, são 
os últimos reforços que deverão tjmar parte nessa partida e são 
uma garantia de uma boa apresentação de nossa equipe.

Só resta ao público lençoense dar o seu apoio integral ao espor
te de nossa cidade, comparecendo em massa para prestigiar os atle
tas que lutam para firmar o nome futebolístico de Lençóis Paulista. 
Vamos pois, aplaudir mais uma vez os companheiros de Gebara, pois 
êles muito necessitam da torcida local.

Congregação Mariana F.C, 4 x Fisma A. C. 3

Preliando domingo último na cidade dc São Manoel a Congre
gação Mariana F. C. derrotou espetacularménte a equipe dó 
Fisma A.C. pela contagem de 4 tentos a 3.

Formou a Congregação Mariana F. C. com:— Caiu, Modesto, 
Bôdo, Brosco, Atílio e Ademir; Cidão, Passoca, Oanes. Alceu e Rei- 
naldo.

Os tentos foram marcados pOr Reinaldo (2), Cidão e Atílio.

Estrada para ^orebi
Devido as fortes chuvas que desabaram sobre o município, diver

sas estradas municipais ficaram em péssimas condições de serem 
transitadas. Uma delas e talvez a mais importante, que está neces
sitando de urgentes reparos, é a estrada Lençóis-Borebi.

J u íz o  de Direito da Comarca de Lençóis Paulista
Cartório do 1.* Ofício

Edital de Citação do Executado Ricarte Vicente de Miranda, com e
prazo trinta dias.

O Dr. ARNALDO FIECFIT. Juiz de Direito desta cidade 
e comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dêle co
nhecimento tiverem, especialmente o RICARTE VICENTE DE MI
RANDA, que por êste Juizo e Cartorio do l.o Oficio, correm os têr- 
mos de um Executivo Fiscal proposto contra êle. peía Fazenda do 
Estado de São Paulo, para haver do mesmo a importância de 
Cr$ 19.094 (dezenove mil è noventa e quatro cruzeiros), provenien
te de imposto sobre vendas e consignações que deixou de pagar no 
exercicio de 1.965. na Estação Fiscal ds Lençóis Paulista. E, como 
não tenha side o executado encontrado pelo sr. Oficial de justiça, é 
expedido o presente edital, que vai publicado e afixado na forma da 
Lei, através do quai fica o mesmo citado para todos os têrmos da 
referida ação, até final liquidação, sob pena de revelia.— Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Lençóis Paulista, aos 16 de Fe
vereiro de 1966 Eu, Onilande S. Basso, Escrevente autorizado, fiz 
dat e lubscrevi.—

O Juiz de Direito — Arnaldo Hecht

"2)0 Camara jYtunidpal
Datado em 9 do corrente e assinado pelo seu presidente, sr. Re

nato Ciccone, recebemos um atencioso Oficio, que publicamos na 
integra:

Presado Senhor.
Levo aô conhecimento de Vossa Senhoria que esta Câmara Muni

cipal em sessão ordinária realizada a 7 do corrente aprovou requeri
mento de congratulações pelos relevantes serviços prestados por 
êsse semanário em prcl do municipio, por ocasião de mais um ?ni- 
versário.

Sem outro particular para o momento, aproveito à oportunidade 
para apresentar os protestos de elevado respeito e distinta conside
ração.

Atenciosamente
Renato Ciccone — Presidente

A  T  E  N  Ç Á O  Sns. Proprietários de Gefãdeiras
Brevemente, em Lençóis Pta. serâ montada uma seção completa para consertes dc

Geladeiras

F Á B R IC A  D E  M Õ V E IS  M O R E T T O
J C S €  Jf‘ 0 1 i€ 'C Z O

Tudo em madeira que Você precisa para sua casa
Linhos, Cdibros, Rípau, Tdbuas, Forros, T acos, B aten tes , P o rta s , Jan elas , e B alaú stres  
Povtõss Grandes vantagens em  preços.

E stu da-se p lan os suaves de pogaxnentcs

AVENIDA 9 DE jULHO N.o 716 -  FONES 113 E 2113 — CX. POSTAL. 357 LENÇÓIS PAULISTA

Á Farmácia SAO  JO S É  de Manoel Lopes, Atende a noite e a domicilio

Colossal estoque de m ercadorias do Ramo I



€scritorío Uécnico Contábil
( í CEZAROTXr^

Ru» Ccl. JoAquim A. Martics b .o 70 ] — Fone U6 — Lençóii FaulÍRtA 
Centabiídade em geral, escritasi aberturas, eocerramentoü. 

contratos distratos e tudo concernente ao ramo.
Supervisão e Direçlo do Proprietário 

JARY CEZAROTTl

Falecimento
menor Fernando Lelis Andrctte

No dia Q do corrente, em São PauIo.no Hspital das Clínicas, on
de se achava em tratamento das graves queimaduras que havia so
frido, faleceu e menino Fernando Lelis Andretto.

O extinto contava 8 anos de idade, era filho do sr, Ângelo Luiz 
Andretto.

O seu corpo l o í í  transladado para esta cidade, onde teve o seu 
sepultamento ip  cemitério local, no dia seguinte.

As famílias Andretto e Paschoarelli agradecem o Deputado sr Li- 
no Sagl/etti e sr, Paulo Renê de tíarros Presidente da Camara de 
São Manuel, pela interferencia junto ao Hospital das Clinicas, no 
senlido de que o corpo fosse trazido a esta cidade.com a maior bre
vidade possiveJ. Como também agradecem o Dr. Antoni* Tedesco por 
ter enviado o carro atabulancia a São Paulo e ter trazido o feretro 
o motorista sr. Antonio Benedetti e o Dr. Luiz Gonzaga Pinto 
Moreira por ter dado também sua colaboração e assistência.

Agora, quando você assina o DlARIO DE 
SÃO PA U LO  V. recebe aos domingos 
com o seu jornal um exemplar da revista 
Setediás na TV, a mais completa revista 
Televisão ja publicada na America do Sul.

* Diário de São Paul o ̂
O mais completo matutino 

paulista

>5
anual cr$. 24.000
sem. cr$.. liüOO
trim. cr$. 6 .000

local — MAURO CROTTI

Agent«s Precitazn-sé

Importante e bélida industria dt Casimiras, Tropicais e Linho* finos, desejan
do operar em todo o Pai*, procura contato com interessado* que possam efetuar 
completa cobertura do seu plano de venda* de frande aceitação através do «erviço 
de ReemboUo Po*tal. Cartas para ‘ DURAPLEX” - Cx. Postal 9.300 - S. l‘iiu!o

.VocêJá notou, qne as pessoas

0 ESTADO DE S. mULO
* 7

Garanta você também seu exemplar (TO ESTADO DE S. PAULO' 
fazendo uma assinatura com nosso agente nesta cidade:

MARIA’ AiEL.LO «

AV. NOVE DE JULHO, 314
LENÇÓIS PAULISTA

Nova Escola
Por intermédio do vereador 

sr. Haroldo Lima, o qual muito 
se esforçou nesse sentido, temos 
conhecimento que o Bairro do 
Rio Claro, foi premiado com uma 
nova Escola mista, que ja se a- 
cha em franco funcionamento, a-
gora como escola de emergência, 

Como se conhece, o/inaacia 
mento de.-̂ .-as construções de es
colas isoladas faz parte de um
plano do Governo Federal, atra- 
vez M. E. C, A Prefeitura cons
trói o prédio, que depois de pron
to passa a funcionar como Esco
la da Emergência, que por sua 
vez é mantida pela Governo do 
Estado,

/esta de 
5õo Jo se

Acha se em curso a festa em 
louvor de São Jose, que sa en
cerrará no dia 19 do corrente; fe
riado municipal.

Inúmeras barracas estão em 
funcionamento, proporcionando 
ao povo magnífico passa tempo.

No dia l9doandante, terá lu
gar a tradicional procissão, do 
Glorioso Patriarca, que percorre
rá as principais ruas da cidade,

O enfeite do artístico andor 
estará a cargo da família Caraní.



A  venda na

RESERYABEL

Nas medidas: 
68 X 1,88 e 
78 X 1,88

Muito confortável! Molejo "Fabric-L ink" e acol
choado supermaciOi Fao'itimè' de guardarI Basta 
dobrá-la sem tirar o fSIchSo! FeChada tem 2l crrt. 
de largura I Fácil de transportar! Equipada com pe
quenas rOldanus, pode sdr tránsportadâ fâtSiimér»- 
te l Cabe também no potta-malas Je um automóvelI

CASA DE MOVEIS 

MQRETTO
preferida pelos que sabem

escolher
Ru« 15 de aoverabro 798, Foae 106

B O A  M U S I C A
alcgrat* aa auvica de uma tttra abea^ada d» sal
alegrate na beleza de aia poro que amã aa roiaaa 

viras
alegrate aa riqueza cálida dos vinhedos baabados de

sói
alegrate com a baa musica comprando seus discos 

de maiór sucessos na Agencia Centeairio de Aa 
toaio Augusto Corrêa

A Discoteca Caçula da Cidade
Rua 15 de Novembro 682 — Foae 15

Srs. lavradores
Necessitando de Elementos biaples para sua lavoura tais como:

Sulfato de amônio 

Cloreto de Potássio 

Superfosfato 

Escorias de tomas 

Procure oagcme aesta cidade Sr;

JARY CEZA RO Tl
Produtos da

Hugo Stinnes do Brasil Ltda*

Jigente de Seguras
da Sul JJmerica

ddentes Trabalho
> > > Pessôas
> * > Veículos
> » » Incêndio

-----------  H E  L I  O P A C C Ü L A  -----------
Rua 13 de Maio 429 — Fone 178 — Lençóis Paulsta

Impressos em Çera!
Z r̂pografia Õ €CÕ

Indicador Profissional

Médicos

Dr. João Paccola Primo

Médico .— Operador — Parteiro
Do Departamento da criança

Carteira do Conselho Regional de Mcdiciaa a.o 7021 
Lcaçòis Paulista — Caixa Postal, 38 —

Dr. Ántonio Tcdesco

-  M E D I C O  -

CLINICA GERAL — OPERAÇÕES -  PARTOS 
Rua Ploriano Peixoto, 245 — Lençóis Paulista — Fone 61

Dr. Luiz Gonzaga Pinto Moreira

CRHMESP 7.976

Cliaica de Cr6iaças e Adultos
— PA RTO S _

RUA A N ITA  GARIBALDI, 35 - Lençóis Paulista

Dentistas

Dr. Reinaldo Lelis Luminatti
CIRURGIÃO D EN TISTA

Ateade-se cora hora asareada
— 3.a, 5,a, e Sábados durante o dia

Consultas — 2.a, 4,a e 6-a à noite
Rua Inácio Anselmo 212 (Resídéacia) 

Fone 63 — Lençóis Paulista

1 Dr. Lídío Luiz Bosí

- CIRURGIÃO DENTISTA -  
RAIO X

Atrade.sc com hora marcada
Crtlbricl, ft;o 298CONSULTÓRIO: Rua Cel. Joaquiai

RESIDÊNCIA: Fone 82 — — Lcnçóia Paulista



S O C I A I S Dlrctõr

Alex&adrs Chitto □ E C D Redator—Chefe 

Hcrminie Jacon

Fez Anos

Dia 11 p.p. a meaina Rosana 
Lopes de Lima.

HOJE
SI. Florindo Paerola, Maria Luiza 
Paccola.

Dia 14 — sr. Wolney Canova, 
jovem Ivete Lorenzetti.

Dia 15 — sra. Elvira B. Brega, 
esposa do sr. Archangelo Brega; 
S I ;  Celeste Biral, sr. Breno Nelli, 
sr. Gino Augusto Bosi, residente 
em São Paulo; sra, Paula Ca
margo da Silva, esposa do sr. 
Benedito Geraldo dos Santos, 
sta. Marileae Carani, jovem Jo
sé Silvino Perantoni.

Dia 16 — sra. Edith de Mat
tos Castíglioni. ‘ esposa d© sr. 
Carlos Castiglibni, sra. Clcofc 
G. Rossí, esposa do sr. Erailio 
Rossi, sta. Maria Vanilda Linhati

Dia 17 — José Costa Pas- 
choarelli.

Dia 18 — sra. Norma Angelina 
C. Moreira da Cruz, espose do 
sr. Milton Moreira da Cmz; nr. 
José Botan, Josefina Giofre, sr. 
Edval Jacoa, menino José Eduar
do, filho do sr. Wilson Pette- 
nazzi e dona Geiza Paccola Pet- 
tenazii.

Dia 19 — sra. Maria B. Co- 
neglian, esposa do sr. Natale 
Coneglian; sra; Josefina C, Ra. 
mires, esposa do sr. Pedro Ra- 
mires; Soely Mastrangelo Duarte.
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P á t e o  da E s t a ç ã o ^  a i n d a

Reiteradas e reiteradasvêzes, e isso vem se su
cedendo h i mais de 20 anos, êste jornal vem 
apontando uma grande irregularidade em 

Lençóis Paulista — a falta de pavimentação do 
páteo da Estação Sorocabana.

A história, como muitos sabem e a conhecem 
perfeitamente, é longa. Governos e mais governos 
se sucederam e se sucedem; o mesmo acontece 
com políticos, prefeitos e vereadores locais, a exem
pio dos anos, que correm céleres também. Muita
coisa foi feita por Lençóis nessa sucessão de coi
sas, menos a pavimentação do Páteo da Soiaca- 
bana.

Então é de se perguntar mais uma vez ! Qual 
é o prablema ? O que está, há tanto tempo impe
dindo a realização da obra? Ê claro que os nos
sos atuais homens públicos não tem tanta dose

de culpa. O problema é velho, é antigo. Mas 
existe, eis o fato. Apelamos portanto, à municipa
lidade e mesmo à Câmara Municipal, que se inte
ressem mais profundamente pelo angustiante pro
blema, procurando resolver o mesmo junto a.s es
feras estaduais, ainda êste ano. Por outro lado, 
para efeito de dúvidas, possuímos em nossos ar
quivos. exemplares que comprovam que há mais 
de 20 anos batemos nesta tecla que não funciona.
E se fôr necessário, bateremos mais 20. se Deus
permitir, até que essa mesma tecla funcione, fa
zendo assim com que a máquina que é Lençóis 
Paulista, trabalhe de uma forma uniforme e tran
quila.

Portanto, que nossos homens labutem para que 
a urgente e necessária pavimentação do páteo da 
sorocabana, se torne realidade;

Falecim ento
Sr. Carlos Luiz Carrit de Souza

As 7,30 horas do dia 10 do corrente, em 
Londrina, onde residia ultima mente, faleceu 
o sr. Carlos Luiz Carrit de Souza. Contava 
26 anos de idade, era casado com dona An- 
tonínha Gomes de Souza, deixa 2 filhos 
menores. Era filho de dona Maura Carrit 
de Souza.

O extinto vitima de um desastre automo
bilístico. no Paraná, ha uns vinte dias mais 
ou menos, foi recolhido a um hospital de 
Londrina e. não resistindo aos ferimento.s.

veio a falecer.
Seu corpo fui transladado para esta cidade, sendo 

sepultado ao dia seguinte as 8 horas, no cemiterio 
local,

AGRADECIM ENTOS

A família de dona Maura Carrit de Souza agradece 
a todos que a confortaram durante o doloroso transe 
por que passou e acompanharam, até sua ultima mo
rada, os restos mortais do seu enesquecivel Carlos Luiz. 
Agradece íambem as Diretorias do Colégio Virgílio 
Capoaní e Grupo Escolar, por terem dispensado os a> 
lunos, afim de acompanharem o feretro.
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