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Outras informações com o sr. Norberto. no Bar Central (Fone 35)

Cooperativa dos I ro- 
dutores de Aguardente

Será realizada no dia 21 do 
corrente, às 13 horas, no salão 
nobre da Câmara Municipal, u- 
ma reunião dos produtores de 
aguardente do Municipio, estan
do presente membros do LA.A. 
a fim de orientar a formação da 
Cooperativa.

Diante disso, ficam convidados 
todos os produtores interessa
dos, a comparecerem à citada 
reunião.

A Comissão

Assistirão ao Desfile 
do Dia 25

Para assistirem ao desfile co
memorativo do IV Centenário de 
São Paulo, o cornando da guar
nição de São Paulo, emitiu con
vites às seguintes personalidades: 
presidente e vice-presidente da 
República, governadores, minis
tros e secretários de Estado, co
mandantes das regiões militares, 
cardeal Motta. marechal Masca- 
renhas de Morais, deputados es
taduais e federais.

À hora 0 dó dia 25, todos os 
estabelecimentos industriais c as 
estações de rádio, anunciarã-'» 
por meio de sirenas e apites, 
o início da data festiva. Possi
velmente repicarão todos os si
nos das igrejas. Às 5 horas da 
manhã, todos os clarins da Fõr 
ça Pública, do Corpo de Bom
beiros, tocarão a alvorada, per
correndo em jipes tõda a cida
de. Às 10.30 hrs., será lançada 
a pedia fundamental da torre da 
Cidade Llniversitána, no Butan- 
tã. Essa torre será construída 
pela colônia portuguêsa de São 
Paulo.

ASSINEM O ECO

Cir\e Çuarar\i
Dada a construção do novo 

prédio, que terá início dentro em 
pouco, segundo apuramos o Ci- 
ne Guarani funcionará até o dia 
28 de fevereiro vindouro.

Portanto dia 28 de feveiro se
rá a última noitada no Cine 
Guarani.

S erd  l iq u id a d a  a D is t i la -  
r ia  L e n ç ó is  P a u l is t a  S .A .

Em circular enviada aos seus 
acionistas, a Diretoria da Disti- 
laria Lençóis Paulista S /A , faz 
saber que, no dia 8 de fevereiro 
vindouro, à rua 15 de Novem
bro 532, realizar-,se-á uma reu
nião, a fim de tratar da liquida
ção daquela organização, no seu 
início de fundação.

A circular explica e contorna 
pormenores da impossibilidade 
do prosseguimento do empreen
dimento e, por isso, a Diretoria 
tomou medidas que determinarão 
a extinção da Distilaria Lençóis 
Paulista S/A , cuja fundação fêz- 
-se tanto alarde entre os meios 
canavieiros e comércio locais, 
porque se tratava de uma ini
ciativa estando à frente o Gru
po Markhof.

Assim sendo, não resta dúvi
da de que a propalada indústria 
lençoense extinguiu-se no seu 
início. Aliás, a notícia, para nós 
não foi novidade, porque por 
vias particulares, já tínhamos 
conhecimento das dificuldades 
que surgiríam diante do' plano 
esboçado em idéias que não en
contraria certo apóio em setores, 
nos quais estavam depositadas 
as esperanças principais de or
dem econômicas.

Portanto, a industrialização de 
Lençóis Paulista só poderá vir 
de outras idealizações, porque 
essa já morreu no estado em
brionário.• orionario. terminaao ui

D  Palácio dos Rádios serve bem.

Posto de Saúde
Sabemos que a firma cons

trutora «Soenco», se não assi
nou, assinará, o contrato para 
a construção do prédio destina
do ao Posto de Saúde, nesta 
cidade.

Como ventilamos muitas ve
zes, o novo prédio do Posto de 
Saúde, terá lugar entre a Ca
deia Pública e o Templo Espí
rita.

Portanto, uma vez assinado o 
contrato, espaço de trinta ou 
quarenta dias, a edificação do 
prédio terá início, ficando pron
to ainda no corrente ano, se
gundo as previsões dos constru
tores.

Bar Guarani
Em nota à parte, dissemos 

que o Cine Guarapi terá suas 
funções até o dia 28 dè Feve
reiro. devido a demolição do 
prédio.

E de fato isso irá se dar. 
porque os Irmãos Placca, no 
sentido de cooperarem, também, 
na construção do novo cinema, 
entrando, em entendimentos com 
a firma Passos e sr. Mario Ri
beiro, manterão as suas ativida
des comerciais até o último dia 
de Carnaval.

Apesar dos dizque-dizques cir
culantes, os proprietários do Bar 
Guarani, levando em conta as 
suas paralizações comerciais, pe
lo espaço de seis meses, não 
serão éles que virão dificultar o 
andamento da demolição do ve
lho casarão.

Aí está pois, o espirito co- 
operativista da firma Placca. não 
dificultando, era sentido algum, 
o início da obra que, por cer
to, dar-se-á em Março vindouro.

P IS C IN A

^̂ Paccolândiâ ^
Apuramos nos meios recreati

vos, que será construída grande 
piscina na Granja Santo Izidoro, 
distante 1.000 mts. do município, 
devendo a mesma receber o no
me de «Paccolândia». Segundo 
consta, será ela dotada de água 
corrente, luz própria, e demais 
requintes modernos, destina ndo- 
-se não só à recreação de seus 
proprietários, mas também aos 
amigos, para os quais será de
terminado um horário especial.

A V I S O -
A fim de. dissipar dúvidas, fa - - 

zemos- ciente, que a piscina da-, 
Usina Barra Grande é proprie
dade particular c se destina,. e?ç-_ 
clusivamente, ao uso dos sócios- 
e administradores da firma e ■ 
suas respectivas famílias poden
do. também, ser frequentada por 
aqueles que forem prévia e t x \  
pressamente convidados.

Lenççis Paulista, H  dè Janeir.- 
ro de 1954.

USINA .BARRA .GRANDE . 
LIMITADA.

N  O- T  A
De acôrdo com - a- Lègislaç^v 

em vigor, acha-se aberto na Di
retoria Regional dos Correios 
Telégrafos desta cidade, o Re
gistro de Aparelhos de Rádio, 
que se estenderá, até o dia.3H  
de Março p. fuiiuro.

Os aparelhos não re-gisirados 
até aquela data, ficarão sujeitos- 
à multa prevista por Lei.

A responsabilidade pe.Ios- 
conceitos emitidos nos arti
gos assinados é inteiramen
te dos respectivos autores.

Com a Prefeitura
Os abaixo-assinados, vêm por 

meio dêste, reclamar junto aos 
poderes municipais desta cidade, 
no sentido de ser removido ,o li
xo que vem sendo injustamente 
colocado na divisa da cidade 
com a propriedade agrícola dos 
Srs. Filade Momo, Jacomo N. 
Paccola e Pedro Miranda, ou 
seja no começo da rua 13 de 
maio.

Os moradores adjacentes pro- 
testam veementemente contra ês- 
se abuso das autoridades munii 
cipais em permitir que aí per
maneça êsse lixo e ainda venha 
sendo colocado mais, pois que 
já foi feita reclamação verbal
mente nêsse sentido por um mo  ̂
rador daquela redondeza.

Devido ao mau cheiro exala
do pela putrefação que sc pro
cessa dêsse lixo e a graade 
quantidade de moscas que inva
dem as residências está se tor
nando insuportável as perma
nências daquêles moradores eni 
suas casas.

Por diversos moradores
Duvval dos Santos Capellari



Cine Guarani
FILMES DA SEMANA  

Hoje - em Vesperal às 13,30 hs.

S E Q U E S T R O
uma produção da London Fiims 

e a continuação da série 
PORTO FANTASM A

Hoje - à noite, em duas sessões 
às 19.00 e 21,00 horas e Ama
nhã cm uma única sessão às 
20,00 horas, com Jane Wyman 

c Charles Laughton

Ainda há sol em mi
nha vida

?um filme que falará ao cora
ção... até às Lágrimas»...

O  E C O

1)r. José de Õ. /ãachado
CLINICA G ERAL

ciRUReiR-moLEsrifi qe sEnHORns e cRmnçns-PRRTOs

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

3.a- feira, 2 filmes

Turbilhão do Pacífico
com Paul Kelly, um filme da 

Republic

O segredo dos sapatos
com Don Castle, da Monogram

Não corra em excesso!
M a is  v a le  perd er u m  m in u to  n a  v id a ,

dc q u e  a  v id a  n u m  m ir»uto.

O p r in c ip a l p r o d u to  d e  L e n ç ó is  P a u l is ta  n a s  
F e s ta s  do IV C ETE N A R IO  de S . P a u lo , 

h o n r a r d  a  tr a d iç ã o  d a  I n d ú s 
tr ia  A g u a r d e n te ir a  P a u lis ta

Quarta e Quinta Feira 
uma das maiores histórias de 
Mark Twain, protagonizada por 

Errol Flynn

O Príncipe e o 
mendingo

um short da Warner Bros 
Peninha para atrapalhar

Sexta Feira

A Ninfa Núa
estrelado pela belissima Ann Blyth

Sábado

Até o último homem
com Richard Widmark, da Fox 

PORTO FANTASM A  
Série continuação

O seu rádio ligado de modo 
a não incomodar os vizi
nhos, demonstra que você 
tem educação auditiva, que 
você é civilizado e que vo

cê tem finura de trato

Industrial e Comercia! OrlanJo Mazari
- RIO DE IRREIRO

(em orqaniz '.ção)
LERÇÓIS PRUL15TR — 5. PRULO
Apresentará com tôàas as Características âe Originaliâaôe 
em luxuosas embalagens ôe 30, 60, 100, 500 e 1.000 

grs., as inscperáueis marcas

AGUAPDENU 
Or CANA

Padrões

de

Alta
Qualidade

IdeJANEIRO

INDUniílAl[(OM[p[IAiOlílllllDOMA/Ai{|
leNçóts Pâuusu 

^  SÃO PAUIO
f t o v o o t  SMUIO S io  DC J A N C S O

VíSITE SÃO PA lLr; NO SF.U ÍV CENTENÁRIO

Enviadas para o Brasil 500 cerejeiras
TO’QUIO, 10 — Quinhentas 

cerejeiras novas estão em via
gem para o Biasil como um 
símbolo de boa vontade do pô- 
vo japonês em face do quarto 
Centenário da Cidade de São 
Paulo, Diretores da Sociedade 
Nipo-Brasileira, esoeram con
fiantemente que as árvores, que 
foram embarcadas num avião co
mercial canadense ontem à noi
te, cresçam e floresçam em ter
ras paulistas, tal como as belas

cerejeiras que hoje adornam as 
maigens.do Potomac, em Was
hington.

Um outro gesto de boa von
tade japonês será o envio de 
dois motociclistas nipônicos que 
disputaião provas inteinacionais 
em São Paulo. São éles; Miki 
Omura, de Hamamatsu, e Kalsh- 
hiro Tashiro, ambos os moto
ciclistas viajarão com suas má
quinas, no próximo dia 13.

Sirvp-se

u m a  c o m p le t a
ORGANIZAÇÃO 

SANCÁRIA 
A i SUAS ORDENS

d e p ó s i t o s  
d e s c o n t o s

CAUÇAO  
COBRANÇAS  

CAM B IO  
ORDENS Dt 

p a g a m e n t o

BANCO NACIONAl DÃ (lOADE
FUHDÂDO'  ̂

EM g1924 h m a t r i z , r u a  d e  s ã o  b e n t o , 341 —  SÃO PAULo
AGÊNCIAS u r b a n a s  Brás Central. Lapo Luz 

23 Filioís e Agências no lnterio> 
CORRESPONDENTES EM TODO O M UNDO

TOCE i  DIFERENTE DOS OUTROS T
Sim, voo$ não ã somo muitoe que 

pensam que a vids consiste aperat 
em “deixar viver”. Você (iespj.a cons
truir sua vida, você deseja tarer por 
(1 mesmo muito mais do que o mundo 
espontaneamente Já tez. Você sabe 
quanto vale o conhecimento, sabe quanto 
t  importante estar a par de tOdas as 
coisas que vão pelo mundo. Um homem 
bem instruído è um homem que vale 
mais — e vale ainda mais o boniem 
que e instruido sobre as coisas do seir 
momento.

Para Inteirar-se, cada novo dia, do 
tudo q anto aconteceu em sua eiilade, 
no flstado, no País e no mondo, leia o 
0 DIÁRIO DE S. PAULO — o Jornal do 
sua gente, que è lido diãriamente por 
mais de 600.Ü00 paulistas.

Uma assinatura do DIÀKlü DE S. 
PAULO custa aponas CiB 240,001

Campanha con
tra os cães 

vadios.
Falando de cães vadios que 

perambulam pelas principais ai- 
térias da cidade, falar nòvamtn- 
te dêsse assunto, parece até pi
lhéria.

Reclama-se, fala-se, entretanto, 
não apareceu ainda um homem 
«tu.tanudo», como se diz na gíria, 
que tomasse medidas suficiente 
para acabar, de uma vez por 
tôdas, a livre existência, nas luas 
dos <vira-latas».

Não apareceu ainda o homem 
e os pseudos perdigueiros at 
vivem a bel prazer, zombando 
da higiene e da comunidade pú
blica, não obstante as nossas 
contínuas reclamações que, para 
nós, o cão vadio é a maior in
conveniência existente numa ci
dade.

Será que só em Lençóis Pau
lista não poderá haver um meio 
de se por têrmo a êsse desa
gradável estado de cousas?

Chamamos, nêste caso, a a- 
tenção dos poderes públicos 
municipais, no sentido de que 
façam sentir a sua cooperação, 
eliminando, de qualquer forma, 
a cachorrada vadia que, hoje, 
domina tôda a nossa próspera 
«urbs».

J. Vasco da Gama
Eleita nova diretoria para 1954

Presidente, Salvador Purgano; 
Vice Presidente, Pedro H. Fcr- 
lari; Diretor Geral, João Batista;
1.0 Secretario, Dario José Alvts;
2.0 Secretario, josé Rossini; Di
retor Esportivo, José Guilhen ;
2.0 Diretor Esportivo, José Bai- 
bosa; 1.0 Tesoureiro, João E\a 
Baptista; 2.o Tesourejro, Benced- 
to José Vagula; Fiscal Esportivo, 
Alecio Romani; Dep. Sociil, 
Milton F. Ferrari; Técnico, Ni- 
cola Stanguini; Zelador, /  biiio 
Netto e Diretor, Luiz Moritto

L E I A M

«O  DIA»»
o  matutino de maior ven

da avulsa na capital.

Nesta cidade :
Agente: Assunta tv*. A ic lo  

Correspondente : Herm ínio Jacon



o  ECO
A s  pessoas pretensiosas

Creio que o amigo leitor já 
tenha tido ocasião de topar com 
alguma pessoa presunçosa, des
sas pessoas que se julgam pos
suidoras de tôdas as qualidades 
dignas de realce, e que por es
sa razão, tornam-se antipáticas 
e intoleráveis. Conversar com 
essas criaturas, é necessái io ter- 
-se o máximo de tolerância, pois 
que, seus assuntos visam so
mente elogios de si para si. Há 
presunçosos que são inofensi
vos, como por exemplo: na mi
nha juventude, achei muita gra
ça em uma moça muito feia, feia 
de fato, que mirando-se ao es
pelho, disse: — «Como me a- 
cho parecida com Francisca Ber- 
tini! .Minha testa, meus cabelos, 
são iguaisinhos os dela!» Fran
cisca Bertini, foi uma das atri
zes italianas mais lindas daque
le tempo. Veja o leitor, que es
sa presunção, não é tão grave, 
pois que, não foi dita á própria 
pessoa e não passou de uma 
tôla vaidade. Há porém, milha
res de pretensiosos, que che
gam ao cúmulo de, não pou
pando ocasiões, se tornarem im
portunos e cacêtes, procurando 
por todos os meios se salienta
rem, elogiando-se e também aos

L U L A
seus, não admitindo que se di
ga qualquer coisa de bem que 
se veja em pessoas outras. Eu 
acredito que êsses pretensiosos 
são falhos de inteligência e ce
gos que enxergam sòmente nê- 
les o que êles não possuem em 
mínimo detalhe. São e estão 
certos de que todos aceitam as 
suas tolices e gabolices. São 
os tais.

A mais bela qualidade, no 
meu ver, é a modéstia, a sim
plicidade. E por falar em mo
déstia, quero contar uma pas
sagem que se deu em um bon
de, em São Paulo, ""que me fêz 
rir, ou segurar o riso. Eu esta
va sentada no primeiro banco. 
No banco da frente, seniaram- 
-se duas mulheies, simples, do 
povo. Uma delas tendo reco
nhecido outra que estava a meu 
lado, disse: — «O' dona Pedri- 
na, como vai a senhora, há 
quanto tempo não a via... Cus
tei pra reconhecer, porque a se
nhora ficou magra e mais velha...» 
Cumprimentaram-se e esta, a- 
presentou a amiga, e quando Da. 
Pedrina lhe disse: •— «Prazer 
em conhecer», a outra, muito 
desajeitada, falcu: — «AH! isso 
é modéstia...»

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

A Companhia Paulista de Fôrça e Luz, leva ao conhecimen
to dos consumidores em geral que, de acordo com autorização 
do Depaitamento de A’guas e Energia Elétrica, foi reduzida de 
4 para 2 hoias, a paitir do dia 23 de dezembro corrente, o pe
ríodo de racionamento diurno de energia elétrica.

Nestas condições, o racionamento em referência passará a 
ser feito como segue:

a) — Suspensão do fornecimento de energia elétrica a todos 
os consumidores, das 8,30 às 10,30 horas, todos os dias da se
mana, excetuados os domingos. Os Consumidores de fôrça motriz 
deverão manter os seus motores desligados das 18,30 às 22,00 ho
ras, diàriamente.

b) — Continuam em vigor as demais determinações constan
tes dos Atos e Comunicados publicados nêste jornal dos dias 
30/8/53 e 6 12/53 leferente as proibições, quotas novas, ligações 
e ampliação das existentes, bem como das sanções que serão a- 
plicadas aos infratores.

Cópia dos Atos e Comunicados acima mencionados, estão à: 
disposição dos senhores consuu idores, no Escritóno da Compa
nhia, sito à rua Geraldo Pereira de Barros, 553.

D r . A n to n io  Tedesco
M E D IC O

C lín ic a  g e r a l  - O p e r a ç õ e s  - P a r to s  

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

C a m p a n h a  de u m a P iscin a
De fontes bem informadas, te

mos conhecimento que um gru
po de senhores da nossa so
ciedade, reunidos em Comissão, 
iniciarão cerrada campanha em 
pról da construção de uma pis
cina.

E de fato, essa iniciativa seiáa- 
catada por todos os lençoenses, 
principalmente pelas famílias e- 
conômicamente abastadas, pois, 
hoje, estamos vendo quanta gen
te, do nosso escol, procura os 
bairros, fazendas, onde existem 
piscinas, a fim de amenisar a 
canícula imperiosa.

E havendo, então, uma pisei' 
na em ordem e bem capacitada 
na cidade, naturalmente, os adep
tos .à natação não terão a preo

cupação do transpoite coletivo.
É por isso que o ideal de ci

dadãos lençoenses, em relação 
à piscina encontiará pleno apôio 
da população.

sinronisE seu  r par e -
LHO RECEPTOR PRRfl R 

RR’D10 DE TODOS
ZYR-36, Sociedade Rá

dio Difusora de Lençóis 
Paulista — 1.530 Kilociclos

Mostre que é civilizado, con
servando-se calado quando 

assiste a um filme

Os arranha-céus de Nova York erguem-se em direção às nuvens 
numa magnífica visia tomada de Brookiyn Heights, na outra margem do 
Rio East.

A famosa metrópole está comemorando o 300.o aniversário de sua 
fundação. Criada como cida e em 1653. quando era uma colônia holan
desa denominada New Amsterdam, trarisformou-se de uma aldeia de 800 
moradores em uma movimentada metrópole de mais de 8.000.0')0 de habi
tantes Em 1664, passou para o domínio inglês, sendo seu nome mudado 
para Nova York.

Nova York, que é a ma'or cidade dos Estados Unidos, tem mora
dores de 75 nacionalidades diferente.^ é o centro financeiro do país, seu 
principal porto comercial e sua área industrial mais produtiva. Nova York 
tem a maior concentração de teatros, salões de mú.sica, museus, bibliote
cas e galerias de arte existente no mundo, servindo também como séde das 
Nações Unidas. (FOTO USIS)

D r . João P acco la P rim o
m É D 1 r 0

C lín ic a  g e ra l de a d u lto s  e c r ia n ç a s  - -  C ir u r g ia  
D o e n ç a s  do O u v id o , N a r iz  e G a r g a n ta

Ex-iiiferno por concurso âo Pronfo Socorro ào Rio ôe lanciro —

P a r to s

Ex-inferno por

concurso òo fnQferníòaòe óo Hospital São Francisco òe Rssis à cargo úo ür.
Rguínago — Ex-inferno residente âo To s q  ôe Soúâe São lorge ( Rio òe loneiro)

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

Ainda o novo cinema
Como dissemos em noía an

terior, o sr. .Mario Ribeiro, fe
chou negócio, adquirindo o CT 
ne Guarani, com a finalidade de 
demolir êsfe e construir outro 
perfeitamente moderno, com a 
capacidade de mil poltronas es
tufadas,

E como é notório, Lençóis 
Paulista ficará, pelo espaço de 
seis meses, sem a sua principal 
casa de diversões, que é o cinema.

Mas, depois, em compensação, 
surgirá, como há muito estamos 
almejando, uma nova, moderna 
edil içada a altura do nosso pro 
gresso.



r:̂

Aniversários
FAZEM ANOS:

HOJE — sra. Adélia Segalla, 
esposa do sr. Antcnio Loren- 
zetti: sra. Anita Petteuazzi, es
posa do sr. José Pedro Martins; 
sra. Nidia C. Lorenzetti, esposa 
do sr. Juliano Lorenzetti; jovem 
Marcelo Lete; menina Maria 
Tereza Biral; sr. Antonio Paulo 
Netto.

AMANHÃ — sra. Tereza 
Prenhaca Coneglian; sra. Adélia 
C. Conti. esposa do sr. Luiz 
Conti Filho; srta. Jesoina Lete.

DIA 19 — sr. Roberto Nelli; 
menina Marilda Coneglian; sr. 
Lazaro Florencio do Amaral.

DIA 20 — menina Denize 
Inês Coneglian; menino Antonio 
Luiz Maganha; menina Claudete 
Orsi, filha do sr. Ricieri Orsi; 
menino Roberto Aparecido Gon
çalves, filho do sr. Salvador 
Gonçalves.

DIA 21 — sra. Inês Lumi- 
natti, esposa do sr. Mario Ri
beiro; sr. Pedro Aiello; sr. }a- 
como Nicolau Paccola; sr. José 
Paccola Neto.

DIA 22 — menina Véra Lú
cia, filha do sr. Hercules Falas- 
ca e de da. Deolinda P. Falas- 
ca; srta. Terezinha Antunes.

DIA 23 — sr. Antonio Lou- 
renço Blanco; sr. José Lourenço 
Blanco.

Casanjenfo
. Hebe-Wilno

Realizar-se-á no dia 24 do 
corrente, às 8,30 hrs., na Igreja 
Matriz local, o. enlace matrimo
nial da srta. Hebe Capoani, fi
lha do sr. e sra. Virgilio Ca
poani, prefeito municipal, com o 
sr. Wilno-Canova, filho do sr. 
e sra. Emanoel Canova, todos 
desta cidade.

J^aledmento
Da. Ana Teodora Martins

No dia 11 do corrente, no 
bairro da Fartura, nêste muni
cípio faleceu da. Ana Teodora 
Martins.

A extinta contava 82 anos de 
idade, era viuva do sr. Joaquim 
Vermiano da Silva, deixa os fi- 
llios: Conceição, José, Eugenia, 
Antorii j, Lazaia, João, Joaquim, 
noras, netos e bisnetos.

O sepultamento dos restos 
mortais de da. Ana Teodora 
Martins, deu-se no dia seguinte, 
às 8 horas, saindo o féretro do 
bairro da Fartura, para o cemi
tério local.

Caminhão para  
irrigação de 

ruas
A prefeitura municipal acaba 

de adquirir um caminhão tan
que de irrigação, o qual percor
rerá, diariamente, as principais 
vias urbanas, no sentido de a- 
cabar, de uma vez por tôdas, o 
pó que se levanta, com o trân
sito de veículos, que perfazem 
a estrada S. Paulo Matto Gros
so e vice versa.

Anunciem nêste jornal

Keôotor-rhefe: Hermínio I-jron Superintendente: luarez laccn

Diretor: n iEX an O R E  CHITTO
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C idista
De passagem por esta cidade, 

visitou-nos quinta-feira p. passa
da, o conhecido ciclista sr. José 
Marândola, o qual vem fazen
do uma excursão pelo interior 
paulista.

B u d a p e s te  n a  fe ira  do  
IV C e n te n á r io

PARIS, 10 — A Agência 
:MTL> anuncia que a Hungria 
decidiu participar em 1954 das 
feiras comerciais do Cairo, de 
Casablanca, de Montevidéu, de 
São Paulo, de Damasco, de To
ronto e de Teerã. A Hungria 
exporá, principalmente, máquinas 
agrícolas, aparelhos de TSF e 
produtos texteis.

Limpeza externamente 
dos prédios

o  sr. Virgilio Capoani, pre
feito municipal, deu-nos conhe-  ̂
cer que baixará uma lei munici
pal exigÍ!;do a limpeza de pré
dios externamente, para que a 
nossa «urbs» tome um aspteto, 
a altina do nosso progresso. i

Pois dadas às condições da j 
terra roxa, os prédios da cidade 
careceríam limpezas exteriores 
temporárias. E é justamente o 
que não está se dando em Len
çóis Paulista.

Diz o sr. prefeito municipal, 
desde que o nosso município 
conseguiu a sua independência 
juiídica, é justo que, agora, a 
sua população concorra, para 
manter, em tôda a sua plenitu
de, a limpeza urbana, tanto de 
rua como nos prédios.

Praça da Bandeira
A Praça da Bandeira, o local 

mais importante e central da ci
dade, desde há muito, que ne
cessita reparações.

Há um tempo a esta parte, 
temos notado que aquele lou- 
gradouro público não teve os 
cuidados merecidos, tanto no 
que se diz na plantação de 
gramas e flôres, como também 
as suas vias encontram em es
tado lastimáveis.

Sabemos perfeitairente que os 
trabalhos púDlicos em execu
ção são inúmeros, mas, a Pra
ça da Bandeira é um local dos 
mais importantes na cidade e, 
portanto, as suas reparações res
saltam aos olhos de todos.

Estrada de Rodagem
Acha-se bem adiantada a es

trada de rodagem que a prefei
tura municipal está abrindo, li
gando esta cidade e Santa Bár
bara do Rio Paido, a qual dá 
ascesso ao Paraná.

Aproveitando ainda dos des
vios, devido às pontes em cons- ! 
trução, o número de veículos I 
em trânsito, diàriamente por a- j 
quela importante rodovia, é ca 
da vez mais crescente.

pre fira  o melhor preferir]do
S T U D E  B A K E R

Automóveis. Caminhões e Caminhonetes

w • ^H ô  m ais de cem an os

MRSSEY
máquinas e implementos agrícolas

CONSULTE-NOS S£M COMPROMISSO 
kibre seus prohlia>as da m acan iiaçõc

AOS SRS. FAZENDEIROS
Are suas terras em oualquer tempo com 

os afamados TRATORES MASSEY HARRIS 
em 28 modêlos. Arando mesmo em terre
no seco, o TRATOR MASSEY HARRIS, 
demonstra o motivo porque conquistou os 
H.s prêmios na Exposição Internaciona’ de 
Toronto (Canadá).

Máquinas agrícolas de tração animal — 
Arados — Cultivador — Plantadeiras — 
Segadeiras etc. — Motor estacionário com 
polia 2,3 e 4 H/P — Picador de forragens 
— Debulhador de milho, manual e com 

polia

Completo estoque de Peças Oenuinas 
SERVIÇO ESPECIALIZADO

REUEnDEDORES RUTORlZflDOS
GARRIDO FILHOS LTDA.


