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ANO XVI S. PAULO Lençóis Paulista, 28 de Fevereiro de 1954

Çrupo €scolar “professora Cecí
lia jYÍariris posi ”

Por Decreto n.o 23.036, do 
dia 24 de Janeiro p. passado, 
assinado pelo Sr. Governador 
do Estado, foi dado ao Grupo 
Escolar do Distrito de Alfredo 
Guedes, a denominação de Gru
po Escolar «Professora Cecilia 
Marins Bosi».

Com êsse decreto, quiseram 
as Autoridades escolares do Es
tado homenagear a saudosa edu
cadora, Da. Cecilia Marins Bosi, 
falecida nesta cidade, no dia 29 
de janeiro de 1953. Justíssima a 
homenagem pi estada àquela ex

tinta, que durante 30 anos exer
ceu o magistério primário nêste 
município, instruindo e educan
do várias gerações de lenço- 
enses.

Merece elogios, ato como ês
se, praticado pela ilustre classe 
do professorado paulista, exal- 
çando assim o nome de uma 
colega que dedicou uma verda
deira existência em pról da ins
trução pública do Estado.

Está pois, de parabéns o ma
gistério piimário Estadual.

Prêmios aos Foliões rnonomonia
Três prêmios-.surprêsa serão 

distribuídos nos festejos carna
valescos deste ano, no Ubirama 
Tênis Clube: um ao maior fo
lião, outro à maior foliã e ainda 
outro ao casal que mais se so
bressair durante as folias.

Aviso à Praça
IRMÃOS CARANI LIMITA

DA, estabelecida nesta cidade à 
Rua 15 de Novembro, 320, avi
sa aos seus fregueses e à pra
ça em geral, que o Sr. NILTON  
ROSSI, deixou de fazer parte 
do seu quadro de empregados.

Por essa razão, o referido se
nhor não está mais autorizado à 
tratar de assuntos relacionados 

wcom a nossa firma.
Lençóis Paulista, 10-2-954.

Irmãos Carani Limitada

Associação Rural de 
Lenço s Paulista

Em reunião realizada no dia 
6 do corrente, a Associação Ru
ral de Lençóis Paulista houve 
por bem eleger sua nova dire
toria para o exercício de 1954/55, 
a qual ficou assim consíituida: 
Presidente; José Paulino da Sil
va; Vice-Presidente: Renato Leal 
Pamplona; 2.o Vice-Presídentr; 
Antonio Foltran; 3.0 Vice-Presi
dente: João de Oliveira Lima; 
1.0 Secretario; Cyro de Lara 
Aguiar; 2.o Secretario; Nadim 
Temer Feres; l.o Tesoureiro: 
José Hiram Garrido; 2.o Tesou- 
.reiro; Vicente Moretto; Comis
são Fiscal: Murray Martins de 
Carvalho, Jácomo Augusto Pac- 
cola e Antonio Lorenzetti Filho; 
Suplentes: Silvio Boso, Pilade 
Momo e Antonio Zillo.

Mania de «grossas»
Tais e tão variadas são as 

mentalidades humanas que já se 
não nos apresenta como surpre
sa o fato de encontrarmos os 
mais singulares tipos de gente. 
Gente hipócrita, gente pedante, 
raramente consce?tdosos. mono- 
maniacos e. outras vezes, ami
gos... do alheio. Doentes men
tais perambulam por ai que se 
não nos [oge a uma classifica
ção tóda especial no quadro dos 
desclassificadoí<. Todos êles‘pos- 
ŝtiern sua característica predo
minante.

Outro dia dei com um mono- 
rnaníaco. Um a pessoa, cujo «ver
niz' de figurão me decepcionou 
quando tive a santa paciência 
de ouvir uma de suas muitas 
.proezas», contadas com a mais 
absoluta seriedade e atenção, e, 
no entanto, sobremaneira cheia 
de estupidez e dosada de espiri
tualidade infantil, Se não, ve- 
jam-na os caros leitores:

«Viajei há pouco tempo de 
S. Paulo a Bauru, de avião, 
com tempo tempestuoso e peri- 
clitante. Como pingos dágua es
tivessem penetrando pelo teto 
do avião, molhando os passagei
ros o pilôto, em manobra de 
perícia, foi obrigado a virar e 
virou, o aparelho de cabeça pa
ra baixo, assim prosseguindo 
cômodamente a viagem até o 
destino».

Muitos por certo diriam: —■ 
«É uma grossa fina». Eu, porém, 
pensei que quem usa SER R A  é 
SERRADO R e por pouco lhe 
perguntei: —■ «V. nasceu em
TO RRIN HA, é ?» Porque pelo 
menos me pareceu,..

(TIq Lin

S e ja  am ig o  do O E .co  
F azen d o  u m a  a s s in a tu ra

BRASIL NUMERO 826

E D I T A L
de Convocação
Convoco os quotistas da Co

operativa dos Produtores de A- 
guardente da Zona de Lençóis 
Paulista, para uma assembléia 
ordinária dia 6 de Março pró
ximo, às 13 horas, nos salões 
da Câmara Municipal, a fim de 
deliberarem sóbre assuntos rela
tivos à Cooperativa.

O Presidente

Opinará sobre as no
vas bases do Salário 

Mínimo
RIO. 25 — Tudo indica que 

no despacho que teve, ontem, 
com o presidente Vargas, o mi
nistro Oswaldo Aranha recebeu 
das mãos deste, o relatório e os 
estudos procedidos sob a super
visão do Ministério do Trabalho, 
para estabelecimento das novas 
bases do salário-minimo em to
do o país. O titularj^a Fazenda 
deverá dar a sua opinião a res
peito da matéria, de modo a que 
o chefe da Nação, como base 
nêsse pronunciamento, decrete 
o novo salário-minimo.

i 9 2 °Io Reprovados
I Notícias procedentes da Ca-
I pita), nos dizem da grande re

prova havida no Curso de Aper
feiçoamento da Escola «Caetano 
de Campos». Quase 92% de re
provas nêsse curso é um índice 
bastante evidente da decadência 
era que se encontra o ensino 
Normal no Estado de São Pau
lo. Por isso mesmo, é de crêr 
que êsse fato tenha chamado a 
atenção das autoridades de en
sino de São Paulo a fim de 
que não só se apure as causas 
determinantes, mas também se 
proceda a uma rem'^delaçâo do 
atual programa Normal, que já 
perdura há 20 anos, O ensino 
também evolui...

Nascimento
Edson João Príncipe

Acha-se em festa o lar do sr. 
José Príncipe e de da. Joana Pac- 
cola, desde o dia 14 do corren
te, com o advento de um ro
busto menino que sob as águas 
do batismo receberá o nome de 
Edson João Príncipe.

O Oficial do Registro Geral 
de Hipotecas e Anexos da Co
marca de “"Agudos, do Estado 
de São Paulo etc.

CERTIFICA que a Coopera
tiva dos Produtores de Aguar
dente da Zona de Lençóis Pau
lista, com séde na cidade de 
Lençóis Paulista, comarca de A- 
gudos. Estado de São Paulo, a- 
presentou em cartório, nesta da
ta, duas vias de cada um dos 
documentos de sua constituição, 
constantes de: a) ato constituti
vo: b) estatutos sociais e c) lista 
nominativa de seus associados- 
-documentos êsses que ficaram ar
quivados, depois de protocolados 
sob número 2.182, às tôlhas 441, 
do Protocolo A, sendo uma via 
dosmesmos remetida à Junta Co
mercial dêste Estado, tudo nos 
têrmos e para os efeitos db De
creto Federal 22.239, de 19 de 
dezembro de 1932 e Decreto-lei 
n.o 581, de l.o de agosto de 
1938, revigorados pelo Decreto- 
lei n.o 8.401, de 19 de dezem
bro de 1945. O referido é ver
dade e dá fé extraída aos 27 de 
fevereiro de 1954. Eu José Hen
rique de Azevedo, oficial que a 
datilografei, subscreví e assino.

O Oficial Maior 
José Henrique de Azevedo

Produção Recorde de 
Arroz, a do Rio 

Grande do Sul
PO RTO  ALEGRE, 2 5 - 0  

O Rio Grande do Sul êste ano 
terá uma das maiores colheitas 
de arroz de tóda a sua história 
— declarou à reportagem o pre
sidente do Instituto do Arroz, 
que acaba de visitar os princi
pais centros rizicultores gaúchos

Comemorando o 
Centenário

ÍV

Querendo comemorar o ÍV 
Centenário da fundação de São- 
Paulo, o Grupo Escolar «Espe
rança de Oliveira» fêz realiza 
ontem às 11 horas, na Praça 
da Bandeira, magnífica sessão 
cívica, à qual compareceram 
muitos populares e o corpo do
cente e discente do estabeleci
mento. Além de vários número» 
declamatórios, fizeram-se ouvir 
diversos oradores que, relatando 
clara e suscintamente a funda
ção de São Paulo, emprestaram 
muito brilho à solenidade que 
enche de júbilo todo o povo 
paulista, pela grandeza tradicio
nal de sua gente.

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



o ECO

CARNAVAL
Venha animar hoje o grande 

Carnaval do LIbirama Tênis 
Clube, cantando:

A MULHER QUE É MULHER
samba

A mulher que é mulher,
Não quer saber, de intriga.
Diga o homem o que disser,
É a melhor amiga.

A mulher que é mulher,
Não deixa o lar atoa,
A mulher que é mulher.
Se o homem errar, perdoa.
E se perdoa,
Ê porque sabe muito bem 
Que êle não troca por ninguém 
O seu amor, o seu carinho.

A mulher que é mulher,
Não deixa o lar atoa,
A mulher que é mulher,
Se o homem errar, perdoa.

Esta é fina:
DON JUAN

marcha
É noite de luar,
Sevilha tôda em flõres
Don Juan vai conquistar novos

(amores
Fidalgos, fechai portas e janelas, 
Que Don Juan ér ladrão de

(don2e’as.

Em Sevilha. por Inez,
Matou sete num duelo certa vez, 
Em Madri, com um beijo e uma

(canção
Até a Carmem lhe entregou o

(coração.
Caramba, nunca houve outro

(igual
Com as mulheres Don Juan foi

(o tal

JOGADO FORA  
samba

Estou jogado fora.
Perdi o meu grande amor.
Sem ela eu não posso viver. 
Sem ela eu prefiro morrer...
Mesmo que eu fôsse de ferro iria

(sentir
Sofro e choro por ela, para que

(mentir
Ela tem outro ao lado 
E eu aqui abandonado...

NÃO POSSO MAIS
samba

Tenha pena de mim.
Não posso mais,
O’ meu senhor, o meu amor, 
Não voltou mais...
Meu sofrer é profundo.
Eu já vi que o mundo,
Me abandonou...
Quem me vê a sorrir.
Pensa que eu sou feliz 
Mas feliz eu não sou...

Q U E CONFUSÃO  
marcha

Que confusão, Que confusão, 
Isto aqui parece práia,
Pra quem tem amor a sáia,
Não 'stá sopa não...
O ambiente está cem por cento, 
Assim não aguento.
Assim não aguento,
No vai-vêm, no vuco-te vuco 
Com tantas garotas bonitas 
Eu acabo maluco.

EU  PENEI
samba

E eu penei...
Quando lhe abandonei. 
Meu amor eu penei,
Eu penei,
Eu penei.
Fui culpado eu bem sei.
Se eu pudesse voltar.
Outra vez pro meu lar.
Ai meu Deus.
Hoje eu vivo penando, 
Coração reclamando.
Os carinhos teus...
Ai ai meu Deus,

FUN G A-FUN G A
marcha

No baile do clube dos Funga-
(-Funga

Jogaram um negócio no salão 
Que as damas espirravam feito

(gato
E os homens fungavam feito leão
Funga, funga, funga,
Ai, todo mundo a fungar. 
Funga, funga, funga,
Até o baile acabar...

HOJE. AMANHÃ E DEPOIS, 
GRANDE BATALHA DE LAN- 
Ç A -PER FU M ES, C O N FETES  
E SERPENTINAS, NOS SA- 
LÕES DO UBIRAMA TÊNIS  

CLUBE

Dr. Antonití Tedesco
M EDICO

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

Rua FlorianoF’eixoío,345 - LENÇÓIS PAULISTA - Fone, 01

Ciã. Pãuiista de Força e Luz
Aviso Importante

A Cia. Paulista de Fôrça e Luz, comunica aos seus consumi
dores em gera! que, pelo Ato n.o 34, de 31-12-Q53, 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 abastecem as nossas usinas e com a entrada em 
serviço da nova unidade de lO.OCO KW da Usina de Americana, 
além da diminuição de carga que se verifica normalmente néste 
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 desligaçôes 
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 obras já iniciadas da grande Usina hidro-elétrícíl 
de «Peixoto», no Rio Giande.

Cópias dos Atos acima mencionados, estão a disposição dos 
srs. consumidores, no Escritóno da Cia., sito à rua (3eraldo Pe
reira de~Barros, 553.

Reíorma no En sino Ginasiãi
De pessoa estreitamente liga- 

dá'ao ensino, tivemos conheci
mento de que está em anda
mento projeto de lei para gran
de reforma no curso ginasial. 
Segundo consta, facultar-se-á o 
ensino do Latim, assim como 
o aluno poderá optar entre In
glês e Francês. Além disso, ain
da, se aprovado, o projeto em 
questão extinguirá do currículo 
ginasial a cadeira de Trabalhos 
Manuais e Economia Doméstica,

Sirva-se

U M A  c o m p l e t a  
O R G A N I Z A Ç Ã O  

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

cujos professores serão comis
sionados na Secretaria da Edu
cação, ficando ao dispôr das 
autoridades de ensino. Desta for
ma visar-se-á, nafuralmente, in
tensificar o ensino das matériaíí 
básicas Poituguês e Matemática. 
Conservar-se-á a cultura da 
Música.

Cíne Çuaraqf
Hoje - à noite em duas 
monumentais sessões às 
19,00 e 21,00 horas, com 
Eob Hope, o colossal filme 

da Paramount, colorido

O Conde em sinuca
êste filme será o último a 
ser exibido na tela do Cine 

Guarani

•  DEPÓSITOS 
•  DESCONTOS 

•  CAUÇÂÓ*
•  COBRANÇAS 

•  CÂMBIO 
•  ORDENS Dl 

PAGAMENTO

m a t r iz , r u a  DE SÀO BENTO, 341 —  SÃO PAULO 
AGÊNCIAS URBANAS Brás Centrol, Lapo Luz 

23 Filiais e Agências no Inrcrioi 
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

O  preceito do dia
BEBIDAS PARA CRIANÇAS 
O organismo das crianças 

como o dos adultos, necessita 
de determinada quantidade dè 
líquidos, diàriamente. Mas as be
bidas ideais para as crianças 
são a água, os sucos de frutas 
e o leite, principalmente êstCi 
porque é muito nutritivo. As 
bebidas
café são verdadeiros 
para as crianças.

Como bebida, dê ao seu 
filho água, leite e suco de 
frutas, ünicamente. — SN ES

alcoólicas, o chá^e o 
venenos



o  ECO
E D I T A L

de convocação do Juri
o  Doutor João Estevam de 

Siqueira junior, juiz de Direito 
desta cidade e comarca de' A- 
gudos, Estado de S. Paulo, etc.

FAZ saber a todos quantos o 
presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, es
tando designado o dia quinze 
(15) de Março p. vindouro, às 
13 horas, no Fórum, para insta
lar-se a l.a sessão periódica do 
juri desta comarca, no coi rente 
ano, que, trabalhará em dias 
consecutivos e havendo proce
dido hoje, ao sorteio dos vinte 
e um jurados que deverão ser
vir em a referida sessão, de 
conformidade com os artigos 
427.0 e 428.0 do Código do 
Processo Penal, foram sortea
dos os seguintes cidadãos: l.o) 
Antonio da Riva, comerciário em 
Agudos; 2.0) Alberto Paccola, 
comerciante em Lençóis Paulista;
3.0) Augusto Lauíis, artista em 
Aguíos; 4.0) Alcides Santarém, 
bancário em Agudos; 5.o) Ber
nardo Guaiido, funcionário pú
blico em Agudos, ó.o) Carlos 
Armendes Pereira de Moraes, 
professor em Agudos; 7.o) Dui- 
lio Radicchi, pioprietário em 
Lençóis Paulista; 8.o) Francisco 
Pinto Figueira, proprietário em 
Agudos; Q.o) José Salustiano de 
Oliveira, lavrador em Alfredo 
Guedes; lO.o) josé Ferreira Sil
veira, industriário em Agudos;
11.0) Joaquim Lisboa, proprie
tário em Agudos; 12.o) Luiz Ba- 
tistella, industrial em Lençóis 
Paulista; 13.o) Murray Martins 
de Carvalho, farmacêutico em 
Lençóis Paulista; 14.o) Lucio de 
Oliveira Lima, proprietário em 
Agudos; 15.0) Manoel Louren- 
ço da Silva, lavrador em Alfre
do Guedes; 16.o) Otaviano Pe
dro Longo, comerciante em Al
fredo Guedes; 17.o) Orado Góis 
de Oliveira, comerciante em 
Alfredo Guedes; 18.o) Pedro 
Moschin, lavrador em Paulis- 
tânia; 19.0) Riciere Coneglian, 
artista em Lençóis Paulista; 20.o) 
Vicente Martins, lavrador em 
Alfredo Guedes; 21.o) Waldir 
Cezarotti, farmacêutico em Pau- 
listânia. À todos os quais e a 
cada um de per si, bem como a 
todos os interessados em geral, 
se convida para comparecerem 
no edifício do Fórum, silo à 
praça Tiradentes desta cidade, 
tanto no dia e hora acima de
signados, como nos subsequen
tes, enquanto durar a sessão, 
sob as penas da lei se faltai em. 
E, para que chegue ao conheci
mento de todos e ninguém ale
gue ignorância, mandou o M. 
juiz expedir o presente edital, 
que seiá afixado no lugar do 
costume e publicado pela im
prensa de Agudos e de Lençóis 
Paulista. Dado e passado nesta 
cidade e comarca dc Agudos, 
no Cartório do juri, aos 13 de 
Fevereiro de 1954. Eu, (a) Décio 
A. Balestia, l.o Escrevente ha
bilitado do Cartório do juri e 
Anexos, o subscreví.

O jUlZ DE DIREITO 
(a) João Estevam de Siqueira jr.

O anúncio é ? fonte de 
riqueza nos negócios. 

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

direm ràpidamente.

S)/’. Jo sé de õ. jYlachado
C lín ica  G eral

nRUR6IR-mO(.E5TlR QE SEHHORRS E CRlRnÇRS-PRRTOS 
Fone — 1-2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriça 890

A PRAÇA
Irmãos Placca, proprietários 

do Bar Guarani, nesta cidade de 
Lençóis Paulista, sendo obriga
dos a suspenderem temporaria
mente as atividades comerciais, 
em virtude da demolição do 
prédio, vem agiadecer a todos 
os seus amigos, fregueses e 
fornecedores pela distinção que 
lhes foram dispensadas.

Comunicam que dentro em 
breve será instalado junto ao 
novo Cine Guarani, um moder
no bar com o qual contam com 
a prefeiência de seus amigos e 
fregueses.

Lençóis Paulista, 24 de Feve
reiro de 1954.

Irmãos Placca

ESCRITÓRIO DE RDUOCflClR EfTI LERÇÓIS

ü r. kivaldo (de Assis‘Cintra
e

. Dr. Csmar 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)

O p rin cip al p ro d u to  de L en çóis P a u lis ta  n a s  
F e s ta s  do IV C ETEN A R IO  de S. P au lo , 

h o n ra rá  a  tra d iç ã o  d a  In d ú s
t r ia  A g u a rd e n te ira  P a u lis ta

Inciustrial e Comercial Orlantdo Mazari
LEnÇÓlS PflULlSTH — 5. PRULO -  RIO QE IRREIRO
Apresentará com tôâos as Características ôe Originaliâaôe 
em luxuósas embalagens ôe 30, 60, 100, 500 e 1.000 

grs., as ins'jperáueis fDarcas

AtüABOtlirE

^ d e J A N E I R O Padrões

de MARCA S
e u a r R iM  B b r a m z i i a

Alta

Qualidade lltD IM l^ ^ pD tóU D O  MAZíDllliDl)ÍIiíl4lí(0N[l!(Hl0l!lllND0HAMI!l
t íH Ç d lS  PAUUST* V S l io  P A U L O  

f t O t O O l R IO  PC J A N C IR O

//.á=:̂  a n ç í t s  M U U S T *
$ Â 0  P A U LO  
R I O  O E  U A N E iR O

V IS I T E  SÃO P A L I .C  NO S E U  IV  O E N T E N .Á R IO

Excesso de Açúcar
Em largas manchetes», a im

prensa publica uma entrevista do 
sr. Gileno Dé Carli. presidente 
do I.A.A,, o qual diz que está 
previsto um excesso de sete mi
lhões de sacas de açúcar.

Entretanto, é de se admirar a 
noticia, porque, houve uma gran
de alta no preço do produto. 
Havendo excesso deveria baixar, 
como é natural.

m t  t DIFEFERTE DOS OUTROS t
Sim, você não 6 oomo muitos que 

pons:im que a vida consiste apenas 
em “deixar viver". Você deseja cons
truir »ua vida, você deseja tazer por 
si iiicsmo muito mala do que o mundo 
esi.g-tãneamente jâ lez. Você sabe 
quanto vale o conhecimento, sabe quanto 
é importante estar a par de tôdas es 
coisas que vão pelo mundo. Um hiimem 
bi m instruído é um homem que vale 
mais — e vale ainda mala o homem 
que e instruído aêbre aa coisas do seu 
momento.

Para inteirar-se. cada novo dia, do 
tudo q auto aconteceu em sua oldade, 
Bu Estado, no Pais e no mundo, leia o 
o niÁRíO DE S. PAULO — o jornal do 
sua gente, que é Udo diãrlamcnte por 
mais de êCO.büO paulistas.

Uma assinatura do DIARIO DE & 
FAULO custo oponoo Ci4 240,001

Um caminhão que vem 
à toda e tomba

Por volta das 10 hrs. do dia 
23 do coi rente, o caminhão de 
chapa 38-54-85, de propriedade 
do sr. Hassem Ahmed, quando 
vinha do sítio do sr. Nicanor 
Barbosa, na estrada Macatuba- 
-Lençóis Paulista, chegando às 
proximidades da Distilaria Cen
tral, percebeu o motorista flueo 
veículo se achava desprovido 
dos devidos freios. E numa ma- 
nobia inteligente, o condutor e- 
vitou que o Studebaker se pro
jetasse no rio, onde está sendo 
construída a ponte da Rua Tibi
riçá.

Entretanto, o motorista não 
conseguiu evitar que o cami
nhão se projetasse pasto afora, 
tombando em seguida.

Na boléia iam o sr. Hassem 
Ahmed e mais dois ajudantes 
os quais sairam ilesos, e se
gundo apurou a nossa reporta
gem, o veículo não sofreu dano 
algum.

Devido à falta da ponte que 
liga Lençóis Paulista a Macatu- 
ba, com o acidente do dia 23 
do corrente, já é o segundo ca
so que se manifesta.

Agora, queremos chamar a 
atenção das partes competentes 
que, se a ponte em questão não 
fôr construída ràpidamente, pos 
certos, no futuro teremos outros 
casos a lamentar e, talvez, de
sastrosos.

D r. João Paccola Prim o
.TI É D 1 C 0

C lin ica  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 Ouvido, N ariz e G a rg a n ta

P a rto s

Ex-liiferno por concurso ôo Pronto Socorro ôo Rio ôe lanclro — Ex-inferno por 
concurso ôo rnaterniôaáe õo Hospital São Francisco ôe Rssis à cargo ôo br. 
Rguinagg —- Ex-interno resiôente ôa Cosa ôe Satíôe São lorge (Rio ôe "Janeiro)

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



Aniversários
FAZEM  ANOS:
HO)E — sra. Elza A, Morei' 

ra, residente em São PauIo;srta. 
Romana Lourdes Pasquarelíi, re
sidente em Alfredo Guedes; srta. 
Rosa Gomes; srta. Therezinha 
Serralvo; menino Rubens Orsi, 
filho do sr. Argemiro Orsi; sr. 
Benedito Ribeiro Leite; menino 
José Antonip Biral.

AMANHÃ — jovem EnioCo- 
neglian.

DIA 2 — sr. Bruno Brega; 
srta. Cleusa Coneglian; menino 
Antonio Domingos, filho do sr. 
Ângelo Oliva; menino José Al
berto Azevedo, filho do sr. Luiz 
Azevedo.

DIA 3 — sra. Irene Baccili, 
esposa do sr. Manoél de Ca
margo; menino Carlos Thadeu, 
filho do sr. Nelo Breda.

DIA 4 — menina Maria Ger
mana Sartcri, filha do sr. Anto
nio Sartori.

Reàotor-fhefe: Hcrmínic l-jcon S u p e r i n t e n d e n t e :  l u a r e z  l a c o n

Diretor: fUEXflnüKE CHinO

ANO XVI Lençóis Paulista, 28 de Fevereiro de 1954

L E I A M

“O  D I A »
O matutino de maior ven

da avulsa na capital.

Nesta cidade:
Agente; Assunta M. A ie lo  

Correspondente : Hermínio Jacon

NECROLOGIA
José Coneglian

DIA 5 — srta. Antonia Soares; 
sr. José Galluci Filho; sr. 
Renato Ciccone;sra. Ednira Nel- 
li; menino Clevaldo, filho dosr. 
Pedro Cordeiro dos Santos; sr. 
Lazaro Adão Barbosa; menino 
João Carlos Paccola, filho do 
sr. Pedro Paccola e de da. The- 
reza Gasparini Paccola; jovem 
Maiio Ranzani; jovem Mario 
Diegoli; srta. Iva Benedita Pac
cola.

DIA 6 — sra. Erminia Batis- 
tela; menino Antonio Euclides 
Fernandes, filho do sr. José 
Antonio Fernandes; menina Ma
ria, filha do sr. Ricieri Orsi; 
menina Marilene, filha do sr. 
Luiz Borin; menino Luiz Sérgio 
Azevedo, filho do sr. Luiz Aze
vedo; srta. Mirtes Coneglian.

Nascimento
Márcia

Rejubila-se o lar do sr. e sra. 
Djalma e Clari Lima, desde o dia 
15 do corrente, com o advento 
de uma linda menina que sob 
as águas do batismo receberá o 
nome de Márcia.

Na Granja Santa Rita, nêste 
município, com a idade de 62 
anos, faleceu, no dia 24 do cor
rente, o sr. José Coneglian.

O extinto deixa viuva da. Te- 
rezinha Pregnaca Coneglian; era 
progenitor do sr. Antonio Co
neglian. casado com da. Zelinda 
3oso Coneglian: Felicio Coneg
lian, casado com da. Olinda 
Malage Coneglian; Olindo Co
neglian, casado com da. Fran- 
cisca Coneglian: sr. Laurindo
Coneglian, casado com da. Al
zira Bergamaschi Coneglian. 
Deixa ainda o extinto, 14 netos.

O sepultamento dos restos 
mortais do sr. José Coneglian 
deu-se no mesmo dia, às 17 ho
ras, saindo o féretro da sua re
sidência: Granja Sta. Rita.

A família do sr. José Coneg
lian. por nosso intermédio con
vida as pessoas e famílias cató
licas desta cidade para a missa 
de 7.‘J dia. que será celebrada 
na Igreja Matriz local, às 8 ho
ras, no dia 2 de março, têrça- 
-feira.

híotorísfa!
ED U Q U E sua BUSINA USAN
DO-A M ODERADAM ENTE.

S U F O C A Ç Ã O
L U L A

O' Mártires que sois das misérias da vida. 
Sufocando gritos, enxugando prantos!
Tendes os corações, quais rochas de granito 
Onde se aferra a mágua e a dôr .centida!

O ’ Mártires sem sonhos, multidões de escravos 
Presos que estais nas dores mais pungentes. 
Não há trégua, não há fim, não há medida 
Para as vossas misérias renitentes!

Que destino vos fere como lança. 
Arrojando-vos a um mundo sem piedade. 
Sem teto, sem pão, sem esperança?!

Tendes por água o fél das agonias! 
Vossas lágrimas são fôgo crepitante ! 
Vossas almas se calam de ironias!

Agradecimento
Manoel Vino dá Silva, doente de Asma, vem por intermédio 

de Da. Lnla Masseian, agradecer às pessoas que com tão boa 
vontade concorieram para o seu tratamento em São Paulo, para 
onde seguiu no dia 24 p.p.:

Indústrias Zillo, ci$ 200,00; 
Augusto Masseran, cr$ 100,00; 
Clydenor Masseran, cr$ 100,00; 
Zefiro Orsi, ci$ 100,00; Flavio 
Campanaii, cr$ 50,00; Antonio 
Eduardo Tedesco, cr$ 50,00; 
Carlos Castiglioni, cr$ 50,00; 
Elvira Brega, cr$ 20,00; Luiza 
Brega, cr$ 20,00; Ives Simões,

Número 826

cr$ 40,00; Iracenia Luminatti, 
cr$ 20,00; Lidio Bosi, cr$ 20,00; 
Luiza Andretto, cr$ 20,00; José 
Brandi, cr$ 20,00; Pastifício Fi
delidade, cr$ 10,00; Valdett Bo
rin, 15,00; Pedro Aiéllo, cr$ 
10,00; José Augusto Correia, 
cr$ 10,00.

prefira o melhor preferirido
■ r y
I E B A K E R

Automóveis, Caminhões e Caminhonetes

n ------------- ----------rHâ mais de cem anos

máquinas e implementos agrícolas

1‘icaltíti

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO 
k^bre teuf problemas de m ecanizecús

AwS SRS.'FAZENDEIROS

Are suas terras ém qualquer tempo com 
os afamados TRATORES MASSEYHAKRIS 
em 28 modelos. 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 agrícolas de tração animal — 
Arados — Cultivador — PÍantadeiras 
Segadeiras etc. — Motor estacionário òorn 
polia 2,3 e 4 H/P — Picador de forragéíis 
— Debulhador de milho, manual e com 

polia

Completo estoque de Peças Genuínas

SERVIÇO  e s p e c i a l i z a d o

KEUEnDEDORES RUrORIZflDOS 
GARRIDO & FILHOS LTDA.


