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O que vai peia Câmara ^

Aprovada nova tabela para mascates e vende
dores ambulantes —  Primeira sessão depois 

da elevação do município à comarca —  
Assuntos discutidos

Serd criada a Cooperativa dos Produtores de 
guardente da zona de Lençóis Paulista

A-

No dia 18 do corrente, às 20 
horas, teve lugar no salão no
bre da Prefeitura, a primeira 
sessão de Câmara depois da e- 
levação do nosso município à 
categoria de Comarca, à qual 
compareceram os seguintes ve
readores: srs. Oswaldo de Bar- 
ros, Gino Bosi, Haroldo Caccio- 
lari, Francisco Garrido, Arlindo 
Segalla, Ângelo Augusto Pac- 
cola, Joaquim A. Martins, Isaias 
P. dos Santos, Arlindo Torres, 
Nicanor P. de Godoy, e Olym- 
pio Francisco da Silva.

Abriu a sessão o sr, Oswaldo 
de Barros, presidente da Câma
ra, fazendo antes de tudo, belís
sima alücução em tôrno da cria
ção da Comarca de Lençóis 
Paulista, congratulando-se com a 
mesa e o povo lençoense.

Em seguida, assumiu o micro
fone da ZYR-36, que esteve 
presente, irradiando os traba
lhos, o sr. Gin'  ̂ Bosi, que tam
bém proferiu palavras calorosas 
e entusiásticas em tôrno do as
sunto da nossa Comarca, inter
calando na sua oração que o 
Fórum passará a funcionar no 
antigo Ginásio Estadual, depois 
de passar por profunda reforma.

Depois, lida a ata e inúmeros- 
telegramas enviados à prefeitura, 
por suas congêneres de diversas 
cidades, pelo sr. Francisco Gar
rido, secretario, pôs-se em dis
cussão a lei criando novos im
postos para mascates e reven
dedores ambulantes.

A mesma, em estudo, o sr. 
Gino Bosi pediu que fôsse ime
diatamente aprovada, o que foi 
feito logo após, unânimemente.
"Depois disso, o sr. Presidente 

passou à palavra ao prefeito sr. 
Virgílio Capoani, que se achava 
presente, o qual agradeceu as 
referências elogiosas que lhe fo
ram feitas no transcorrer da 
sessão. Após as palavras do sr. 
Prefeito, a mesa assumiu seus 
trabalhos, levantando-se então o 
vereador Francisco Garrido, o 
qual protestou contra o auxílio 
de transporte que a Prefeitura

E D I T A L
Perdeu-se a caderneta da Cai

xa Econômica de Lençóis Pau
lista, emitida em nome de Mur- 
ray Martins de C'arvalho, sob 
n.o 84, ficando a mesma sem 
efeito.

Lençóis Paulista, 21 de Janei
ro de 1954,

Murray Mai tins de Carvalho

vinha mantendo ao vereador e- 
leito pelo distrito de Boreby, sr. 
Joaquim Alves de Oliveira.

Diante disso, o sr. Oswaldo 
de Barros deu inteira razão ao 
vereador Francisco Garrido, po
rém, prontificou-se a continuar 
com o auxilio de transporte em 
protesto, correndo entretanto, as 
despesas, por conta da presi
dência da Câmara.

Os trabalhos da sessão de 
Câmara do dia 18 do andante 
foram irradiados pela Rádio Di
fusora de Lençóis Paulista, atu
ando como speaker o sr. Salva
dor Gonçalves.

Anunciem nêste Jornal

O  Governador Lucas 
Garcez vetou a criação 
da Escola Normal Es

tadual de Lençóis 
Paulista

Em ato publicado pelo Diário 
Oficial do dia 21 do corrente, o 
sr. Lucas Nogueira Garcez ve
tou a criação da Escola Normal 
Estadual de Lençóis Paulista, a- 
legando que os estudantes len- 
çoenses poderão frequentar esta
belecimentos congêneres em ci
dades vizinhas, uma vêz que as 
despesas de locomoção correm 
por conta do govêrno do Estado.

Queremos relembrar os nos
sos leitores que, de fato, existe 
o auxílio destinado aos estudan
tes sujeitos ao transporte, para 
a frequência de aulas, mas, con
forme apurámos, a subvenção 
fôra criada figurando somente 
em papel. Os estudantes não o 
recebem em tempo oportuno pa
ra custear as despesas de trans
porte. E por isso, no ano pas
sado, manifestou-se desconten
tamento geral no meio estudan- 
tino, havendo mesmo, diversas 
desistências. Diante disso, rece
bendo o auxílio com atraso de 
seis, oito meses ou um ano, 
pouca utilidade oferece o custeio 
proposto pelo govêrno.

Nêste caso, o sr. Lucas No
gueira Garcez, vetando a criação 
da Escola Normal Estadual de 
Lençóis Paulista, fêz cair por 
terra o incentivo dos estudantes 
lençoenses, que já estavam con
tando com o estabelecimento em 
sua própria terra. Reina des
contentamento geral no seio da 
classe estudantina lençoense.

Teve lugar no dia 21 do cor
rente, às 14 horas, no prédio da 
prefeitura municipal, uma reu
nião dos canavieiros do municí
pio, a fim de tratarem da cria
ção da Cooperativa dos Produ
tores de Aguardente da zona de 
Lençóis Paulista, a exemplo do 
que vem acontecendo em outras 
cidades paulistas.

Com o objetivo de inteirar os 
senhores produtores das finali
dades que tem em vista a citada 
corporação que se predende criar, 
esteve presente o Dr. Fernando 
de Oliveira Guena, Executor 
Técnico do S.E.C.R.R.A., no 
Est. de S. Paulo, tomando par
te também, da reunião os Srs. 
Virgílio Capoani, prefeito; Luiz 
Azevedo, gerente da Distilaria 
Central de Lençóis Paulista: E- 
manuel Canova, Agente de Es
tatística: Lidio Bosi, Coletor Fe
deral: Dr. Ciro de Lara Aguiar, 
Agrônomo Regional, além de 
grande número de canavieiros 
do município, cujos nomes pu
blicamos à parte, na ata lavrada.

Inicialmente, falou o Dr. Fer
nando O. Guena, enumerando 
de maneira detalhada, as finali
dades da Cooperativa que, em 
resumo, procurará interpretar os 
interesses da classe, facilitan
do-lhe empréstimos junto ao Ins

tituto do Açúcar e do Álcool, 
estabelecendo prêços de aguar
dente e enfim, procurando desen
volver um trabalho de sentido co
mum a todos os seus associados.

Depois de demorada exposi
ção, na qual leu e exibiu estatu
tos de organizações similares, 
submeteu o orador à aprovação 
dos participantes a idéia de fun
dação da Cooperativa, que foi 

j unânimemente acolhida, após ter 
dado ainda, outras informações 
que lhe foram solicitadas.

Fêz uso da palavra logo em 
seguida o sr. Prefeito Municipal, 
congratulando-se com a decisão 
dos srs. canavieiros, ao mesmo 
tempo que os advertiu contra e- 
lementos que por ventura venham 
a dissuadi-los do projeto de funda
ção da Cooperativa, desde que 
ela envolve idéia de cooperação 
e por isso mesmo, representa os 
interêsses de todos.

Foi logo em seguida nomeada 
a Comissão encarregada de con
vocar uma assembléia, que será 
realizada no dia 10 de fevereiro 
proximo, quando será eleita a 
Diretoria que deverá regê-la, a 
qual ficou composta de cinco 
produtores de aguardente, cujos 
nomes encontram-se na ata da 
reunião abaixo publicada.

Rta ôa reunião preliminar âa organização âa Cooperatiua àos Produ
tores de Rguordente do zona de Lençóis Paulista, com presença do 
Exmo. sr. Prefeito ÍBunicipal de Lençóis Poulista, sr. Uirgilio Ca* 
poani, Exmo. sr. executor técnico do 5 .E .C .R .R .R ., Dr. Fernando de 
Oliueira Buena, Exmo. S r . Berente da D istilaria Central de Lençóis 
sr. Luiz Rzeuedo, e Exmo. S r. Dr. Ciro de Lora Rguiar, agr, reg>

Aos 21 dias do mês de Janei
ro do ano de 1954, em reunião 
realizada no salão nobre da 
Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, dos produtores de a- 
guardente, com o fito de se or
ganizar a Cooperativa dos P ro
dutores de Aguardente da zona 
de Lençóis Paulista, tendo sido 
na ocasião eleita por aclamação 
a comissão abaixo transcrita, 
para tratar das providências 
preliminares relativas a fundação 
da Cooperativa em apreço:

A  COMISSÃO 
Jacomo Nicolau Paccota 
Vicente Moretto 
Nadim Feres 
João Paccola
Francisco de Assis Machado 

Compareceram à reunião, que 
estão de acôrdo, os produtores 
seguintes:

P.P. O. Machado S/A Eng. 
Com. Ind„ Francisco de Assis 
Machado, Nadim Temer Feres, 
Ernesto Cacciolari £< Irmãos, 
Vicente Moretto, Manoel Oli- 
ver Cuevas. Primo Casali Ir
mãos, Açucareira Pouso .Alegre

Ltda., Carlos Lopes Irmãos, Jú
lio Andreoli, Diogo Martins 6 
Irmãos, Santo Paccola, José Bo- 
so 6  Filhos, ídolo Ferrari Ir
mãos, João Flacca, Adib Maluf 
Irmão, Lourenço Ribeiro, Carlos 
Paccola e Filhos, Jacomo Nico
lau Paccola, Dr. Fernandes de 
Oliveira Guena, Virgílio Capoa
ni, Luiz Azevedo, Dr. Ciro de 
Lara Aguiar.

EDITAL
de convocação

Fica convocado para o dia 10 
(dez) de fevereiro de 1954, às 
14 horas, no salão nobre da 
Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista, uma Assembléia Geral 
dos produtores de aguardente, 
da zona de Lençóis Paulista, 
com a finalidade de discutir e 
aprovar as estatutos da C oope
rativa dos Produtores de Aguar
dente da zona de Lençóis Pau
lista, em oiganização.

(a) A Comissão

O Palácio dos Rádios serve bem, porque oferece sempre o  meihop



o  ECO

...E AINDA SOBRARIAM 
545 KM. DE LINHAS

— Se 08 9 .155  km. de nossas li
nhas de transmis-ão e de distribuição 
pudessem ser dispostas em forma de 
cruz, dariam de sobra para ligar en
tre si 08 pontos extremos do teri*ito- 
rio nacional.

Com efeito, a quilometragem total 
de nossas linhas é superior de 545  
km., á soma dos 
4 .310  km. de com
primento do eixo 
Norte-Sul do Bra?il, 
com os 4 .300  km. 
relativos ao eixo 
Ésle -  Oeste — diz 
“ Seu” Kilowatt, o 
criads elétrico.

!^ÒpPÀNHlÍÇíPÂ 
P I R O r ç  I ^

F U T E B O L
Espetacular uitória âo luuenil 5. Paulo F.f. em São rDanoel

Não corra em excesso!
M a is  v a le  p e r d e r  u m  m i n u t o  n a  v id a ,

d c  q u e  a v id a  n u m  m i n u t o .

Das mais sensacionais, sem 
dúvida alguma, foi a vitória con
quistada pelo Juvenil S.P.F.C. 
desta cidade, no dia 17 último, 
jogando em São Manoel, frente 
ao América daquela cidade.

Alcançou a equipe sampau-

Eclipse da Lua
o  Eclipse da lua, que estava 

anunciado para a noite do dia 
18 do corrente, foi perfeitamen- 
te visível nesta cidade.

Às 11,15 horas, a Lua ficou 
totalmente tomada, reaparecen
do, depois, às primeiras horas 
da manhã.

O tempo permitiu a perfeita 
visibilidade do fenômeno.

Comunicado
Comunicamos a todos os in

teressados, sócios quites da As
sociação Rural de Lençóis Pau
lista, com séde na Casa da La
voura local, que as eleições 
para indicação dos novos sócios 
que deverão dispor a nova Di
retoria para o biênio 54/55, 
serão realizadas, impreterivel- 
mente, dia 6 de Fevereiro do 
corrente ano, às 14 horas, em 
sua séde.

Outrossim, avisamos que não 
havendo número legal para a 
realização das eleições, nesta 
primeira convocação, será feita 
outra convocação para às 15 
horas do mesmo dia, quando 
então será realizada com qual
quer número de sócios presente.

Nessa reunião, será apresen
tado relatório da Diretoria que 
ora termina o seu mandato, bem 
como um balancete final mos
trando as atividades econômicas 
e o estado financeiro em que se 
encontra a Associação Rural 
local.

Lençóis Paulista, 16 de janei
ro de 1954.

José Paulino da Silva 
PRESIDENTE

Eng. Agr. Cyro de Lara Aguiar 
SECRETARIO

José Hiram Garrido 
TESOUREIRO

lina um triunfo dos mais im
pressionantes dada a sua grande 
atuação.

Com uma defesa coesa e um 
ataque insinuante, pôde o onze 
sarnpaulino levar de vencido o 
esquadrão do América F.C., que
brando assim sua invencibilidade 
em seus domínios.

O primeiro tempo terminou 
sem abertura de contagem, pois 
o árbitro acabou prejudicando o 
Juvenil S.P.F.C..

Na segunda etapa o América 
abriu a contagem sendo o tento 
marcado por Miro ao cobrar 
uma penalidade máxima.

Logo depois veio o primeiro 
tento dos sampaulinos, marcado 
por Moretinho ao* vencer na 
coriida a defesa contrária.

Eram decorridos trinta e cin
co minutos de luta quando Nel
son, aproveitando de uma con
fusão na área atirou forte paia 
desempatar a peleja.

Assim teroúnou a partida com 
a vitória do juvenil S.P.F.C., que 
mesmo prejudicado pelo árbi
tro, quebrou uma série de jogos 
invictos daquele club.

Com essa vitória, o conjunto 
tricolor completa sua 5.a parti
da invicta.

O quadro sarnpaulino alinhou 
com a seguinte constituição; 
Pacifico, Valter e Anil, Oiovane, 
João e Amadeu, Palú, Edval, 
Nelson, Valdemar e Moretinho.

Na preliminar venceu a equi
pe mixta do América pela con
tagem de 2 a 1.

S i r v € i - s e

UMA c o m p l e t a  
ORGANIZAÇÃO 

BANCÁRIA 
AS SUAS ORDENS

Eleita nova Diretoria do 
Juvenil S. Paulo F.

 ̂ Presidente, Arlindo Torres; 
I Vice Presidente, Ecio Norvetti;

1.0 Secretario, Afonso Placca;
2.0 Secretario, Luiz Saltes; Te
soureiro, Salvador Pacifico de 
Oliveira; Diretor Esportivo, Ma
noel Ataide; Diretor Técnico, 
Lazaro Florêncio do Amaral. 
Conselho Deliberativo, Antenor 
Florentino e B. Knstovam Rubio.

AUXILIARES:
1.0, Walter Pacifico de Oliveira;
2.0, João Pereira da Cruz; 3.o, 
Almir Radicchi.

J^aledmento
Cezarina Maria Barbosa

Faleceu no dia 17 do corrente, 
nesta cidade, com a .idade de 50 
anos, a sra. Cezarina Maria 
Barbosa.

A extinta deixa viuvo o sr. 
José Barbosa e os filhos: Adão, 
casado com a sra. Maria P. 
Barbosa, e João Barbosa. Deixa 
ainda 1 neto.

O seu sepultamento deu-se no 
dia imediato saindo o féretro da 
Rua Siqueira Campos para a 
necrópole local.

« DEPÓSITOS 
« DESCONTOS 

« CAUÇÃO 
« COBRANÇAS 

« CÂMBIO 
§ ORDENS DE

pagamento

FUNDADO %  
EM §

1924
MATRIZ. RUA DE SÃO BENTO, 341 — SÃO PAULO 
AGENCIAS URBANAS Brás Centrai, Lapa Luz 

23 Filiais e Agências na Interiai 
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

/gradecimento
A Familia de da. Cezarina 

Maria Barbosa agradece sensi
bilizada a todos que a conforta
ram no doloroso transe por que 
passou e agradece ainda aos srs. 
médicos Drs. Antonio Tedesco 
e João Paccola Primo pelo tra
tamento dispensado durante a 
enfermidade.



o ECO

T R O V A S

DESTINOS IGUAIS
Como os beijos da mulher 
Leviana, banal e louca. 
Minhas trovas também vivem 
Rolando de bôca em bôca!

MISTÉRIO CONJUGAL
O mistério conjugal 
Ninguém sabe desvendar...
— Há tanta casa no mundo 
E é tão raro ver-se ura lar!

SAUDADE
Saudade — coisa esquisita... 
Algo de treva e de luz... 
Saudade — olhar de Maria 
Fitando o filho na cruz...

FELICIDADE
Felicidade — horizonte.
Bem perto do nosso olhar...
A gente anda, galga o monte, 
E êle muda de lugar...

PRECE
Se algum dia tiver filhos.
Só vos peço. Senhor Deus, 
Que semelhante ao meu pai 

I Seja o pai dos filhos meus.

de

Luiz HOMERO DE ALMEIDA

MENSAGEIRO DE SONHO
O poeta é um ser profundo 
Que, nos seiis dias tristonhos. 
Despreza os sonhos do mundo, 
Mas enche o mundo de sonhos!

BENDITOS SEJAM .
Eu abençôo, todo o dia.
Os sofrimentos e os prantos... 
— Pois sem êles não havia 
Nem os poetas nem os santos!

SÚPLICA
«O mundo dá tantas voltas!»
O ditado diz assim.
— Porque numa dessas voltas, 
Não te voltas para mim?!

*

PRIMEIRO DE ABRIL
«Amo-te muito!» — Ela disse, 
Um dia, tôda gentil...
Mas o dia em que ela o disse. 
Era primeiro de abril!

DESVANTAGENS
Eu só levei desvantagens 
Com a falsidade de Esteia...
— Antes de a perder, com o tempo, 
Perdi meu tempo com ela!

(Estas trovas fazem parte do livro >.<Na Encruzilhada das Veredas», de Luiz Homero de Al
meida, que Edições Valparaiso — São Paulo — lançarão dentro de poucos dias).

ESCRITÓRIO DE RDUOCRClfl EfTJ LEnÇÓlS

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)

L E I A M

”Ò  D IA »
O matutino de maior ven

da avulsa na capital.
Nesta cidade :

Agenfe: Assunta M. A ie lo  
Correspondente : Hermínio Jacon

Demonstre boa educação, 
não falando em voz alta no 
cinema, durante a projeção

Dr. João Paccola Primo
m É D 1 c 0

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

Partos

Ex-iíiíerno por concurso ôo Pronto Socorro òo Rio óe loneiro —  Ex-interno por 
concurso do fBoterniâaôe ào Hospital São Francisco âe f lss is  ò cargo áo ür.
fíguinogo Ex-interno resiàente âa Cosa ôe Soúôe São lorge (R io  òe laneiro)

Caixa, 35 - Fone, 48 • Lenc^óis-Paulista ■ Est. de São Paulo

Delegacia de Polícia
A Delegacia de Polícia desta 

cidade, avisa os proprietários de 
veículos, a motor, em geral, que 
já recebeu o material para o li' 
cenciamento de 1954, atendendo 
os interessados na ordem se
guinte;

Automóveis particulares de 
a 30 do corrente.

Caminhões em geral, durante 
o mês de Fevereiro.

Automóveis de aluguel, até o- 
dia 10 de Março vindouro.

Declaração
INDUSTRIAS ZILLO LIMÍ- 

Ta DA declaram que foi extra- 
viado o Certificado de Proprie
dade n.o 10558, expedido em 
11/4/951 pela Delegacia de Po
lícia de Lençóis Paulista, refe
rente ao veículo Chevrolet, ano 
1950, tipo Sedan, côr verde.

Lençóis Paulista, 19/1/954 
INDÚSTRIAS ZILLO LIMITADA 

a) Maiio ZHlo

O anúncio é a fonte de 
riqueza nos negócios. 

Anuncie, pois no “ Eco” e 
verá seus negócios progre

direm ràpidamente.

Cine Guarani
FILMES DA SEMANA

Hoje - em Vesperal às 13,30 hs. 
í com Richard Widmark, da Fox

Até o último homem
PORTO FANTASM A 

Série con<-inuação

Hoje - à noite em duas sessões 
às 19,00 e 21,00 hrs. e amanhã 
em vesperal às 13,30 hrs., com 

Burt Lancaster

Homens do Deserto
extraordinária película da 

COLUMBIA

Segunda-feira — à noite,

O  C O N V I T E
a história de uma afeição com
prada... estrelado por Dorothy 

Mc Guire, e Van Johson

3.a feira, 2 filmes

Bairro da perdição
com Arturo de Cordova

Aventuras ciclônicas
far-west com Tim Holt

Quarta e Quinta Feira

A ponte de Waterloo
com Robert Taylor e Vivien Leigh

Sexta Feira 
com Ginger Rogers

O  marido não queria
Sábado

o colorido com Maria Montez

A branca selvagem
e o final do seriado 

PORTO FANTASM A



Aniversários
FAZEM ANOS: ■
HOJE — sr. ' Demetrio Jo' 

sé Segalla; sra, Zulmira Pacco' 
la; sra, Maria Eliza P. Queiroz; 
jovem Manoél Garcia de Almei
da; jovem Virgilio Lourenço 
Marchis.

AMANHÃ — sr. Paulo Zillo;
DIA 26 — sr. Edio Pas- 

quarelli.
DIA 27 ^  jovemjoão Ortega; 

sra. Duzolina S. Capelari, espo
sa do sr. Novais Capelari; me
nina Eurides Netto, filha do sr. 
Ticiano Netto; menino Waldemir, 
filho do sr. Mario Netto e de 
da. Ada P. Netto, residente em 
Palmital.

DIA 28 — jovem Gino Julhia- 
no Mazeto; jovem Anionio La- 
zaro Leite; menino Carlos Au
gusto, filho do sr. José Serralvo 
Sobrinho; jovem Ulysses do 
Amaral.

DIA 3U — jovem Decio Cel
so Campanari; menino Antonio, 
filho do sr. Dante Andreoli; jo
vem Paulo Ranzani,

Reàator-fhefe: Hermínio liron Superintenàente: luorez 3qcor

Diretor: nLEKFinDRE CHITTO
ANO X V Lençóis Paulista, 24 de Janeiro de 1954 Número 821

Nascimento
Acha-se em festa o lar do sr. 

Chafic Temer Feres e da. Lêda 
Fazzio Feres, com o advento de 
um lindo menino que sob as 
águas do batismo receberá o 
nome de Reinaldo José.

ASSINEM O  ECO

DecUrâção
Declaramos que perdemos o 

certificado n.o 10506 expedido 
pela Delegacia de Polícia em 20 
de Fevereiro de 1951 para o 
caminhão marca Ford chapa n.o 
38-55-67 motor 98 RT. 504197 
de 100 HP côr azul ano de fa
bricação 1950, paia 6.000 Kilos.

Lençóis Paulista, 21 de Janei
ro de 1954.

a) Irmãos Nelli

Vende-se
1 caminhão Ford 1946, redu

zido em perfeito estado de con
servação. Tratar com o proprie
tário, João Morante,

Vende-se uma casa de duas 
moradas, sito à rua Tiradentes 
n.os 224 e 236, nesta cidade, 
informações com o vendedor.

João Morante

Use de cordialidade e de
monstre sua boa educação, 
ouvindo rádio sem inco

modar os vizinhos

Ciâ. Pduiistâ de Fôrcã e Luz
Aviso Importante

A Cia. Paulista de Força e Luz, comunica aos seus consumi
dores em geral , que, pelo Ato n.o 34, de 31-12-953, publicado no 
Diário Oficial do Estado, de 3/1/954, o Departamento de A’guas e 
Energia Elétrica proí rogou o regime de racionamento de energia 
elétrica era vigor, até que fossem postas erq funcionamento as no
vas unidades geradoras das Usinas: Jaguarí e Amçricana, bem as
sim as da Usina Térmica Carioba. Porém, com o aumento da va- 
são dos rios que abastecem as nossas usinas e com a entrada em 
serviço da nova unidade de 10.000 KW da Usina de Americana, 
além da diminuição de cajga que se verifica normalmente nêste 
período de entre-safras, foi possível suprimir o racionamento de 
2 horas, que vinha sendo efetuado.

Assim sendo, apenas os consumidores de FORÇA MOTRIZ 
deverão manter seus motores desligados diài iamente, das 18,30 às 
22 horas, não se verificando até segunda ordem as desligações 
dos circuitos mencionados no artigo 8.o do Ato n.o 25, de 30/6/53 
e Comunicado de 23/11/53.

As demais determinações do referido Ato, sôbre as proibi
ções, quotas, novas ligações, ampliação, das existentes, sanções, 
etc., continuam sendo aplicadas. , .

Nestas condições, solicitamos aos nossos óonsumidores a 
continuação do regime de máxima economia no consumo de ener
gia elétrica a fim de retardar, o mais possível, a necessidade do 
restabelecimento do racionamento a que estaremos sugeitos até ao 
completarem as obras já iniciadas da grande Usina hidro-elétrica 
de «Peixoto», no Rio Grande.

Cópias dos Atos acima mencionados, estão a disposição dos 
srs. consumidores, no Escritório da Cia., sito à rua Geraldo Pe
reira de Barros, 553.

Companhia Paulistade pôrça e Suz
■ A V I S O

A Companhia Paulista de Fôrça e Luz, chama a atenção de 
todos os interessados que, antes de ser iniciada a construção d.e 
ramais particulares para ligação de energia elétrica, lhe deve ser 
solicitada, por carta a devida autorização e aprovação do respec
tivo projeto.

Informa também que os materiais a serem empregados devem 
ser do tipo padi ão usado pela Cia. e os postes, quando de madeira, 
devem ser aroeira ou eucalipto devidamente ti atados. Cornunica, 
outrossim, que não ligará ramais particulares construídos sem a 
devida observância das exigências acima. Para maior esclarecimen
tos os interessados poderão procurar o Escritório local da C ia..

prejira o melhor preferir\do

S T U D  E B A K E R
BOBI

Automóveis, Caminhões  ̂ Caminhonetes

17
I  ̂ Há mais de cem anos

MASSEY-HIIRRIS
máquinas e implementos agrícolas

. CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO 
o b re  seus problemas de mecanização

AOS SRS-TAZENDEIROS
Are suas terras em qualquer tempo com 

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

Máquinas agricolas de tração animal — 
Arados — Cultivador — Plantadeiras — 
Segadéiras 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 Genuinas 

SERVIÇO es p ec ia l iz a d o
;REUEnDEDOKES nUTORIZODOS

GARRIDO & FILHOS LTDA.


