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Desenhos Comerciais
Rua da Quitanda, 76 - 4.° andar 

sala 7 — S. PAU LO

I

José OiiTipanari & Ir.
Dornas àe fT aôeira

Rua da Piedade
LEN ÇÓ IS PA U LISTA
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Soc. Rádio Difusora de Lençóis Paulista
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I
Américo Pasquarelli & 

' Irmãos
M ADEIRAS

A v . Siqueira Campos-— Lençóis Paulista

I
Agradecimento especial à

COMISSÃO DO IV CEN TE
NÁRIO DA CIDADE DE 

SAO PAULO
e Serviço de Exposição

Feira Internacional âe 5 . Paulo

I
Especiais agradecimentos pela eficiência 
dos serviços bancários das Agências dos

BANCO DO ESTADO DE 
SAO PAULO S. A,

e
BANCO NACIONAL DA CI
DADE DE SAO PAULO S.A.

Lençóis Paulista — São Paulo 
Rio de Janeiro

na sua fase inaugural, sensibilizada, agrade
ce a colaboração de tôdas as firmas que 
contribuiram para a realização ICOM  com 
seus fornecimentos de materiais, serviços pro
fissionais, vasilhames, impressos, etc., etc. pa
ra a apresentação ao público e mercado con
sumidor das marcas padrões de alta qualida
de, em homenagem à Cidade de São Paulo, 
por ocasião da celebração do seu IV C E N 

TEN Á R IO  de fundação.
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V ISIT E  SÃO  PAU LO  N O  IV C E N TE N Á R IO

O S P R O D U T O S DA IN D U STR IA L E  C O M ER 
CIAL O RLA N D O  M AZARI estarão expostos no S a
lão Verde do Pavilhão das Indústrias drj Parque Ibi- 
rapuera, em São Paulo, na I Exposição-Feira Interna
cional de São Paulo, contribuindo para o maior bri
lhantismo de tôdas as festividades e homenagens do 

IV Centenário de São Paulo, em caráter de 
ressonância mundial

CIA. VIDRARIA SANTA MARINA
Uasilhames

Av. Santa Marina São Paulo

JOSÉ CARRILHO RUIZ
Madeiras — Materiais para Construções, Tintas, Oleos etc.

SER V IÇ O S TÉCN ICO S PR O FISS IO N A IS  
Rua J . Tibiriçá, 482 — LENÇÓIS PAULISTA

GRAFICA RECORD
R Ó T U L O S

Rua Alpes, 459 — S.ÃO P.4iULO

Cornelio Pertica, Campos S. A.
Rolhas e Tapsuías p/ uasilhames

-Av. Duque de Caxias, 408 — SÃO PAUI.O

O  Palácio dos Rádios serve bem,

Irmãos Andretto
m O T E R l R L  E L É T R I C O

Rua Tibiriçá
Lençóis Paulista

\

GRAFICA LUMINATTI
IR M Ã O S  LU M IN A TT I

Material de Escritório e Im
pressos em Geral — Papéis

R. 15 de Nov., 489 - Lençóis Paulista

I
Luiz Baptistella 6̂  

Irmãos
M ADEIRAS

Rua 15 de novembro, 151
Lençóis Paulista

I

Virgilio Aiello &  Irmão
Seruiços àe instalações hiàrdulicas

Avenida Siqueira Campos 
Lençóis Paulista

Serviços Profissionais
LU IZ  DE PA U LA

Eletricista
JO SÉ O R TEG A

Carpintaria

T
Comercial «ZILLO  

-ORSI» Limitada
C A N O S G A LV A N IZA D O S

Rua 15 de novembro, 786 
LENÇÓIS PAULISTA

I
Luiz Trecente & Irmão

Artefatos àe Ferro
Rua Tiradentes

Lençóis Paulista

porque oíerece sempre o melhor,
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IMPOSTO DE RENDA i
A pedido dos srs. Lydio Bosi e Agenor Nogueira de Farias, respectivamente Coletor e Es
crivão da Coletcria Federal local, transcrevemos os principais tópicos da entrevista concedida 

ao «Diário de Bauru, pelo sr. Delio Hermes de Oliveira Coragem, 
delegado do imposto de renda desta região

R fiscalização uisaria sòmeníe 
São Paulo?

Não é exata; é inteirainente 
improcedente e destituída, de 
qualquer fundamento, a notícia 
de que a fiscalização do Impos
to de Renda visa, somente^ o 
Estado de São Paulo. A partir 
de 20 de Janeiro próximo futu
ro, todo o Brasil será cobeito 
por uma rêde de fiscais ativos e 
diligentes. A reunião realizada 
pelos principais responsáveis 
pela arrecadação e fiscalização 

/do imposto de renda no Dis
trito Federal e nos Estados, ob
jetivou métodos de trabalho mais 
eficientes, bem como a unidade 
de ação em todo o Território 
Nacional, para que se processe 
a verdadeira justiça fiscal. E’

imperioso atribuir a todos os 
que são capazes economicamen
te, quer residam aqui ou na mais 
longínqua região do País, un a 
parcela de contribuição tributá
ria para manutenção e o pro
gresso de nossa Pátiia.
Qual é a jurisâição âa Regional 

àe Bauru?
A minha juiisdição abrange a 

Noroeste, Alta Paulista e os 
municípios de Pederneiras, e 
Lençóis ['aulista.
Estão prontos os nouos planos?

Os planos de fiscalização já 
se acham ultimados e pretendo 
pô-los em prática a partir de 20 
do corrente, de acôrdo com a 
orientação que recebi dos meus

ESCRirÓRlQ DE RDUOCRCIR EfR LEnÇQlS

Dr. Rivaldo de Assis Cintra
e

Dr. Osmar Delmanto 

A D V O G A  D O S
ESCRITÓ RIO  EM  LENÇÓ IS 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)

2>r. José Jl. de Õ. Jíachado
C L I N I C A  G E R A  K » ! '

CIRURRlR-mOLESriH DE SERHORAS E CRlRnCflS-PRRTOS
Fone — 1-2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriçá 890

Sirva-se

superioies: compreende traba
lhos de orientação ao contri
buinte e de fiscalização propria
mente dita. Aqueles que nos 
procurarem, expontâneamente, e 
os que atenderem ao apêlo que 
vamos fazer por intermédio dos 
nossos fiscais, contarão com a 
nossa máxima boa vontade.

0 caso âas multas
Vamos dar uma opoitunidade 

às empresas que possuem es
crita organizada, para qut regu
larizem a sua situação fiscal, pa
gando o imposto que realmente 
devem, independentemente de 
multas. Cs nossos fiscais, scb a 
Chefia do Dr. Tolentino Speran- 
za Miraglia irão visitar os esta
belecimentos comerciais, que a- 
presentam baixo índice de lucro, 
em contraposição à prosperida- 
pe notória dos seus proprietá
rios, do volume de suas vendas, 
ou de outros elementos de con
trole indireto, bastante conheci
dos dos nossos fiscais.
E’ eleuaàa a contribuição óas Pro

fissões Liberais?
As profissões liberais não são 

grandes contribuintes do impôs- 
to de renda. Sabemos de certos 
profissionais que estão fazendo 
uma média de 60 mil cruzeiros, 
mensaímente, enquanto que por 
suas declarações de renda, não 
ganham isso, anualmente. Há no 

I Brasil, 170 mil profissionais li
berais que não apresentam de
claração de imposto de renda. 
Estamos aparelhados para en
frentar essa situação e vamos 
enfrentá-la com muita energia 
e vontade de acertar.

E nos outros setores?
Em diversos setores serão 

concentrados nossos esforços 
de fiscalização. O impôstn sô- 
bre lucro na venda de imóveis, 
por exemplo, não vem sendo 
levado a sério. O contribuinte, 
em regra geral, declara valores 
irrisórios. Temos visto imóveis

t/iWA completa 
O R G A N IZ A Ç Ã O  

B A N C Á R IA  
AS S U A S  O R D E N S

transacionados por 400 e 500 
n il cruzejros aparecem nas es
crituras e nas declarações de 
in pôíto d.e renda por 70 e 80 
mil cruzeiros sem quaisquer lu
cros para o vendedor.

Certos fazendeiros teimam, em 
apresentar lucros do momento 
atual, baseados em valores de 
10 e 20 anos passados. Urna 
vez que o lucro das proprieda
des imobiliárias tem por base o 
seu valor, esse valor tem que 
ser o atual. Fazendas que valem 
atualmente, a,,10 rnilhões de 
cinzeiros são apresentadas, co
mo valendo ICO a 300 mil cru
zeiros, que assim, proporciona 
isenção do. pagamento de im- 
pôsto de renda ao declarante. 
Nesse setor há muito o que fa
zer...

Os juros auferidos em virtu
de de contratos de empréstimos 
paiticular, hipotecas, títulos, fo
gem amedrontados, das decla
rações de rendimentos... Os a- 
luguéis, hoje tão altos, apresen
tam-se às repartições fiscais, 
como bons samaritanos... Nêsse 
particular há fatos estarrecedores.

Refiro-me é claro à regra ge
ral. Há brilhantes exceções.

Estd a Regional aparelhaâa?
Estamos aparelhados para co

meçar em̂  1954 a enfrentar to
dos êsses problemas. Aqueles 
que vierem, expontâneamente, 
nos procurar e aos que atende
rem ao convite dos nossos fis
cais, mostiando boa vontade em 
regularizar a sua situação, não 
aplicaremos penalidades, cobran
do somente o impôsto que dei
xou de ser recolKido, e estamos 
ao inteiro dispor de todos os 
interessados, no sentido de co
laborar francamente na legulari- 
zação de sua situação fiscal, e 
prèsíar os esclarecimentos de 
que necessitem. Aos recalcitran- 
tes, aos fraudadores, e aos que 
esperai em a ação fiscal positiva, 
para depois agiiem, a êsses, a 
lei seiá aplicada sem transi- 
gências. Os nossos planos de 
trabalho têm por objetivo preci- 
puamente a formação de uma 
mentalidade fiscal adequada e da 
melhor compreensão cívica do 
contribuinte, a fim dé que pos
samos desfrutar ,de um benéfico 
clima de harmonia entie o fisco 
e o contribuinte.

Quero apTóveitar esta oportu
nidade para consignar os meus 
agradecimentos à Imprensa e 
Rádio de Bauru e da região, 
pela magnífica e imprescindível 
colaboração que nos vêm pres
tando nessa campanha de orien
tação ao contribuinte.

DEPÓSITOS 
•  DESCONTOS 

« CAUÇÀO 
•  COBRANÇAS 

•  CÂMBIO 
t  ORDENS DE 

PAGAMENTO

fUNDiD0 ' A
J í  í”  »

3̂24 Si
m a t r iz  RUa  de sã o  b e n t o , 341 — SÃO PAULO 
AGÊNCIAS u r b a n a s  Brás Central, Lapa Luz 

23 Filiais e Agências no .lnterioi 
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

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

/
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Ginásio do Estado «Geraldo de Batros»

Exames de Admissão 
em 2.a época

EDITAL
De ordem do Prof. Mario An- 

tonio Paccola, Diretor respon
dendo pelo expediente do Giná
sio Estadual «Geraldo de Bai- 
ros», estarão abertas de l.o a 15 
de fevereiro, na Secretaria dêste 
Ginásio no período das 13 às 
16 horas, (aos sabados das 9 às 
11 horas) as inscrições dos can
didatos aos exames de admissão 
em 2.a época à primeira série 
Ginasial.

Os candidatos deverão satis
fazer para inscrições, as seguin
tes condições;

a) — Requerimento firmado 
pelo próprio candidato ou por 
seu responsável dirigido ao Di
retor do estabelecimento, com a 
declaração de que não se ins
creveu e nem se inscreverá em 
outro estabelecimento, na mccina 
época.

b) — Certidão de idade, pro
vando ter o candidato 11 anos 
completos ou a completar até 31 
de julho de 1954.

c) — Documento provando 
estar em dia com as obrigações 
militares, para os maiores de 17 
anos de idade.

d) — Atestado médico de sa
nidade física e mental e de que 
foi recentem.ente vacinado con
tra a varíola.

e) Certificado de conclu
são do curso primário oficial, ou 
atestado idôneo de haver rece
bido satisfatória educação pii- 
mária.

f) — Três fotografias 3 x 4 .
Os candidatos devei ão com

parecer aos exames, munidos 
da ficha de inscrição, fornecido 
no ato da insciição.

As provas escritas serão fei
tas a tinta azul ou azul-preta, 
(recomendando-se trazer caneta 
tinteiro com tinta)

Se não tiverem caneta tinteiro, 
deverão trazer caneta comum, 
sendo a tinta fornecida nêste 
caso, pelo Ginásio, que também 
fornecerá o papel para execu
ção das provas.

Os candidatos deverão seguir 
as instruções que lhes forem 
dadas pelos professôres, nas 
salas, ao serem iniciadas as 
provas.

Secretaria do Ginásio Estadual 
«Geraldo de Barros», em 26 de 
janeiro de 1954.

Mariza Therezinha M. Bosi 
SE C R E T A R IA

V IST O

Pro/. Mario Antonio Paccola

M U S I C A
LULA

Dizem os grandes poétas, versando sôbre a Música 
A Música é um pais de belezas estranhas...
Há paisagens de som, entre clarões divinos,
Quando os ritmos, construindo os bosques e as montanhas 
Escorrem como luar do peito dos violinos...

— Êsses grandes poétas nun
ca tiveram ocasião de ouvir u- 
ma música dissonante, executa
da por instrumentos mal afina
dos e baratos. Quanto aos rit
mos, que em suas imaginações 
construiram bosques e monta
nhas, nos tempos de oiitrora, 
hoje, não há dúvida que as ima
ginações estão deturpadas pela 
época que não sabe sentir e 
nem amar as coisas belas. Os 
Suings malucos dos Norte Ame
ricanos, inflamados de plagios,- 
uma mistura da música sensível

com gaitas infernais, tornaram 
os compositores, incapazes de 
algurna outra música digna de 
nota.

Dizem ainda os poétas, recor
dando W agner: Há vulcão que 
em lavas, rompe os ares... Erup
ções de harmonia... as notas fu- 
megando... as chamas sôbre os 
mares! As escalas subindo e des
cendo na treva! Maremotos de 
som nas práias estelares!

— Mas. meu amigo leitor, is- 
so é somente com W agner!... O 
que ouvimos hoje em dia, é la

Cia. Paulista de Força e Luz
Aviso Importante

A Cia. Paulista de Fôrça 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 em vigor, até que fossem postas em funcionamento as no
vas unidades geradoras das Usinas: Jaguarí e Americana, bem as
sim as da Usina Térmica Carioba. Porém, com o aumento da va- 
são dos rios que abastecern as nossas usinas e com a entrada em 
serviço da nova unidade dê l̂ô.OOO KW da Usina de Americana, 
além da diminuição de carga 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 diàriamente, das 18,30 às 
22 horas, não se verificando até segunda ordem as desligações 
dos circuitos mencionados no aitigo 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 consumidores 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 obias já iniciadas da grande Usina hidro-elétrica 
de «Peixoto», no Rio Oiande.

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

Dr. A ntonio Tedesco
M EDICO

C lín ica  g e ra l  - O perações - P a r to s

Rua Floriano Peixoto, 345 - l ENCÓIS PAULISTA - Fone, 61

Dr. João Paccola Prim o
m E D 1 C 0

C lín ic a  g era l de a d u lto s  e c r ia n ç a s  -- C iru rg ia  
D oen ças do O uvido, N ariz  e G a r g o n ia

Ex-Interno por concurso ào Pronto Socorro ôo Rio òe loneiro —

P a rto s

Ex-interno por
c o n c u r s o  ôo ( T ) Q t e r n i Ò Q Õ e  òo Hospital S ã o  Francisco òe Rssis__ò cargo õo ür.

feflguiriogg — Ex-Interno resiâente ôa Casa ôe Saúõe São lorge (Rio âe laneíro)

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

mentável! Fugiram os músicos 
da sensibilidade misteriosa que 
os sons combinados causam. E 
dizem ainda os poétas;

Cataclismos... O mar se abre. 
Êsse vulto aflande! E ’ um con
tinente de soluço.s... E ' Beetho- 
vem! Há um surto de anjos no 
alto; há um sonho delirante nos 
astros... Há silêncio... E, no si
lêncio, se ouvem as preces do 
silêncio agonizante!

— Meu caro leitor. Não sou 
artista e nem pretendo ser á 
esta idade, poi« o meu destino 
mudou de rumo. Adoro a músi
ca, mas, a música que faz so
nhar as coisas sublimes do in
finito.

Chopin soluça e geme em lí- 
vidos noturnos...

Mãos de gêlo andam no ar, 
numa nuvem sombria... As 
pedras choram, quando, os seus 
sonhos soturnos passam serena- 
raente, abrindo a ramaria, entre 
as preces azues dos lagos taci
turnos...

— V eja leitor, que tôda essa 
maravilha é somente para os 
mestres da música de outros 
tempos, que sabiam sentir nas 
notas mais suaves e nos acordes 
mais graves, os impulsos da al
ma em extases delirantes.

O ouvido vê! N a luz das pai
sagens ignotas, o ouvido vê 
surgir o campo do Intangível. 
O espírito do azul se corporiza 
em notas.

Deus se desfaz em sons e 
torna-se visível!

— Eis meu amigo leitor. M ú
sica é somente isso. Cultivemos 
a música para que também pos
samos senti-la era seus frêmitos 
divinos!

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. 

)oão Morante

s in ro n is E  s e u  fipfire- 
LHO RECEPTOR PRRR fl 

Rfl‘ülO DE TODOS
ZYR-36, Sociedade Rá

dio Difusora de Lençóis 
Paulista — 1.530 Kilociclos

ED ITA L
(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 os estatutos da Coope
rativa dos Produtores de Aguar
dente da zona de Lençóis Pau
lista, em o.ganização.

(a) A Comissão



S O C I A I S
Aniversários

FA ZEM  ANOS:

HOJE — sra. Adelia Lini, es
posa do sr. Olivar Oliva; sr. 
Assad Cahii, casado com a sra. 
Olivefi Oliva, residente em São 
Paulo.

AM ANHA — sra. Aletice 
Moretto, esposa do sr. Vitorio 
A. Botan.

DIA 2 — srta. Shirley Ra- 
mires; sr. Alberto Giovanetti; sra. 
Amabile Nelli, esposa do sr. Pe
dro Nelli; srta. Tereza Paccola; 
sra. Maria Deise de Oliveira 
Lima Paccola.

DIA 3 — sra. Adelina Simões 
de Mello, residente em Cafe- 
lândia.

Bodas ce Prata

Despedida

Com unicado

ma.
José Alves Capucho 

Responsável

Hoje - à noite, amanhã e têrça- 
-feira, em uma única sessão às 
19,00 hrs., no Cine Guarani, a pro
dução da M ETRO , em techni- 

color, com Vivien Leigh

E o vento levou...

DIA 4 — sra. Angelina Cic- 
cone Moretto, esposa do sr. 
Horacio Moretto: menino Pedro 
Augusto, filho do sr. Pietro 
Paulo Netto e de da. Leonor 
B. da Silva Netto, residente em 
Ourinhos; menino Djalma Tala- 
rico, filho do sr. Domingos Ta- 
larico e de da. Mazilia Rodri
gues Talarico.

DIA 5 — srta. Cecy, filha do 
sr. João B. V. Nogueira, resi
dente em São Paulo; jovem An- 
tonio Angélico.

DIA 6 — sra. Leonor B. da 
Silva Netto, esposa do sr. Pie
tro Paulo Netto, residente em 
Ourinhos.

DIA 7 — sr. Olavo O. Lima.

Rosa-Jácomo Augusto Paccola

Celebram o transcurso de 
suas bôdas de prata matrimo
niais hoje, o distinto casal Rosa- 
-Jácomo Augusto Paccola. aqui 
residente. Pela passagem da e- 
feméride, fazem seus filhos re
zar missa de ação de graças na 
Igreja Matriz de N. S. da Pie
dade, às 6 horas.

Em visita à nossa Redação 
esteve o Prof. Francisco N as
cimento, recentemente removido 
para o municipio de Fiedade, 
onde dirigirá o G. E. «Cônego 
José Rodrigues de Oliveira».

Por nosso intermédio, o ex- 
-diretor do G. E. «Esperança de 
Oliveira», despede-se dos aten
ciosos amigos que aqui deixa e, 
a todos os Lençoienses, oferece 
a sua nova residência.

Perdeu-se a caderneta da Cai
xa Econômica de Lençóis Pau- J 
lista, emitida em nome de Gui- 
Ihermina de Oliveira Lima, sob 
n.»̂  39, ficando a mesma sem 
efeito.

Lençóis Paulista, 28 de janei
ro de 1954.

A rogo, em virtude da impos
sibilidade de assinatura da mes-

if̂ eôQtor-rhefe: Hermínio licon

.'A

Supefintenòenle; luorez lacon

Diretor: fJLEXRHDRE CHlirO
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Carnaval no Ubirama 
Tênis Clube

A Diretoria do Ubirama T ê
nis Clube, pretendendo homena
gear condignamente sua rflages- 
tade o Rei Momo, já está elabo
rando um programa para a rea
lização de quatro grandiosos 
bailes nos salões daquela casa 
de diversões.

Como é de se esperar, como 
todos os anos, êste também, a 
passagem do reino da folia, se
rá festejada com tódas as galas 
e animação, uma vez que os 
lençoenses pretendem olvidar as 
tristezas e dificuldades da vida.

E de fato, os últimos dias de 
Carnaval não devem passar com 
indiferença de quem quer que 
seja, pois, sabemos perfeitamen- 
te-que, depois, nem cinema tere
mos, visto que o Guarani terá a 
sua última função no dia 28 de 
fevereiro vindouro, em virtude 
de ser demolido em seguida.

Será construído o pré
dio para o novo Hotel

o  sr. Virgilio Capoani, pre
feito municipal, continuando o 
seu vasto plano de administra
ção, agora, pretende edificar o 
prédio destinado ao novo hotel.

Para is;§o, já mandou levantar 
o croquis topográfico, onde a 
futura construção terá lugar.

Segundo nos foi comunicado, 
o futuro hotel municipal terá 
lugar no pátio defronte à cadeia 
pública, ou seja anexo ao Pôsto 
de Puericultura.

Por êstes dias. o sr. prefeito 
terá a devida Planta na mão, 
iniciando, assim, a almejada e- 
dificação.

Pensando numa outra 
indústria

Como já é do domínio públi
co, dentro de poucos dias, será 
dissolvida a Sociedade de Licô- 
res Vienense, ainda em organi
zação, um empreendimento, aliás, 
sôbre o qual estavam deposita
das muitas esperanças dos len
çoenses, quanto à industrializa
ção de Lençóis Paulista.

Entretanto, as cousas corre
ram desfavoráveis à realização 
definitiva dessa indústria e, a s
sim, extinguir-se-á ainda no seu 
embrião.

Todavia, há alguns dias pu
blicamos que os adesistas à ins
talação da Fábrica de Licores 
Vienense deviam reverter o seu 
capital já concorrido, em pról 
de uma outra indústria qualquer, 
no montante ao capital destino 
ao fabrico de bebidas.

A pessoa que já ideou de a- 
plicar certa importância na ins
talação daquela indústria, por 
certo, não se recusará em re
vertê-la para outros fins, ainda 
que não se trate de licores c 
bebidas. -

Assim sendo, muitos lençoen
ses, além de terem aplicado o 
seu capital visando lucros, terão 
concorrido para a industrializa
ção de Lençóis Paulista.

prefira o n.eihcr preferi rido

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

/ 7 Hâ mais de cem anos

M flSSEY-H BRRIS
máquinas e implementos agrícolas

CO N SU LTE-N O S StM CO M PRO M ISSO
kibre le u s  nrohle.-ws do raescnlztir.ãi

AUS SRS. FAZENDEIROS
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 conquistou os 
l°.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 
— Debulhador de milho, manual e com 

polia

Completo estoque de Peças Genuínas 

SERVíÇO e s p e c i a l i z a d o

KEUEnDEDORES flUrORIZRDOS
O I V . / 0  L- i lJ P í ,


