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Dr. Uípiano da Costa Manso, Secretario do 
Tribunal de Justiça, em visita a esta cidade, 

a íim de vistoriar o prédio do íuturo Fórum
Ontem, pela manhã, chegou a 

esta cidade o dr. Ulpiano da 
Costa Manso.

O ilustre visitante vinha acom
panhado do dr. Bandeira de 
Mello e sr. Oswaldo de Barros, 
presidente da Câmara Municipal, 
de Lençóis Paulista.

Avisadas as autoridades e a- 
migos do sr. Virgílio Capoani,

Prefeito Municipal, numerosa 
comitiva dirigiu-se ao campo de 
aviação, na fazenda Irara, onde 
deveria pousar o avião particu
lar do sr. Oswaldo de Barros e 
no qual viajariam as duas per
sonalidades ilustres.

Como se vinha ventilando, o 
objetivo principal da visita a 
Lençóis Paulista do dr. Ulpiano

Tristes Perspectivas
A lexand re C h itto

Quem, de nós, não se recorda que, em 1929, época da 
derrocada do café, tempo em que, a história da economia 
escreveu em suas páginas o «Salve-se quem puder?- do sr. 
Washington Luiz, o nosso município resistia à crise sem se 
incomodár com o estado alarmante que abalava todo o ter
ritório bandeirante.

E á razão da solidez econômica de Lençóis Paulista era 
porque a sua produção agrícola baseava-se na policultura. Era 
pequena escala, sim, mas os diferentes gêneros agrícolas afir
mavam os e.steios estruturais da nossa riqueza em andamento 
vagaroso, porém paulatinamente sucessivo.

Entretanto, com a febre progressista de após guerra, com 
o desejo de se enriquecer da noite para o dia, a policul
tura fôra cedendo terreno à cana, não havendo, hoje. outro 
qualificativo para o nosso município: monucultor por excelência.

Nas principais glebas territoriais de Lençóis Paulista, a- 
tualmente, estendem-se verdejantes canaviais, partes destina
dos ao fabrico do açúcar, outras à produção da aguardente.

A policultura, é verdade, originou um surto de progres
so rápido e bastante significativo, elevando Lençóis Paulista a 
ocupar um posto de destaque no conceito da economia es
tadual.

Porém, Lençóis Paulista, hoje, já não poderá escapar às 
crises da cana: aguardente e açúcar, êie sofrerá tal sofre
ram os municípios cafeeiros e algodoeiros. os quais ressenti
ram-se profundamente com a queda dos prêços dos .seus prin
cipais produtos.

Assim não ocorrerá se os agricultores lençoenses funda
mentarem suas produções na policultura e em certa porcenta
gem na criação de gado.

O fabrico de aguardente deve ser encarado com maior 
calma, pirincipalmente considerando que não se trata de um 
gênero de primeira necessidade, o que faz certas instituições 
bancárias não fina.nciarem os canavieiros.

Hoje, a esperança dos produtores de aguardente paira 
sôbre o I.A.A. o qual elaborou planos de financumentos e 
garantindo o escoamento da pinga requisitando-a, ^

Caso não tivesse surgido, em tempo oportuno, a requi
sição, como poderiamos explicar a situação da aguardente?

Eis. portanto, o motivo que poderá levar os nossos a- 
gricultores, pensarem mais na policultura e na criação de ga
do, a pecuária que encontraria excelente campo nas vastas 
campinas de Lençóis Paulista.

 ̂ í

da Costa Manso, Secretário do 
Tribunal de Justiça, fôra visto
riar o prédio do futu/o Fórum, 
o qual levou as melhores im
pressões.

Assim sendo, não há dúvida 
alguma, de que em Abril vindouro, 
será instalada a Comarca de Len
çóis Paulista, como vinha afirman
do o sr. Virgílio Capoani.

Depois de vistoriado o prédio 
e tendo visitado mais pontos da 
cidade, os visitantes dirigiram-se 
para o bairro da Rocinha, onde 
lhes foi oferecido lauto almoço, 
tomando parte pessoas represen- 

j tativas da política e do nosso 
escol social.

Declaração
Declaro para os devidos fins 

que perdi os certificados de pro
priedade dos seguintes veículos:

Caminhão Chevrolet, Certifi
cado n.o 07005, expedido pela 
Delegacia de Polícia de Lençóis 
Paulista em data de 20 de M ar
ço de 1953.

Caminhão Nash. Certificado 
n.o 032405, expedido pela De
legacia de Polícia de Lençóis 
Paulista em data de 20 de Ja
neiro de 1953.

Carro de Passeio. Chevrolet, 
Certificado n.o 29193 expedido 
pela Delegacia de Polícia de 
Lençóis Paulista em data de 24- 
-7-46.

(a) — Flácido Moretto
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Bo Estado, no Pais e no mundo, leia • 
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Será instalada a luz 
nas novas casas 

residenciais
Como é público e notório, 

nêstes últimos anos. Lençóis 
Paulista progrediu grandemente, 
principalmente no que concerne 
à construção de casas residen
ciais.

E  por êsse fato, muitas delas 
ainda estão esperando a instala
ção da energia elétrica interna.

Agora, todavia, segundo in
formações de fontes competentes, 
a Companhia Paulista de Fôrça 
e Luz está tomando providência? 
de fornecer a energia solicitada.

Conforme apuramos, mais de 
noventa residências estão na ex
pectativa da iluminação interna.

Vítima de um desas
tre faleceu em Biriguí 
o Mons. José Pereira

Faleceu no dia 22 do corren
te, às 17 horas, num Hospital 
de Birigui, o vigário da paróquia 
de Valparaizo, Mons. José Pe
reira, vítima de um desastre. T o
mou o reverendo um ônibus de 
Birigui que seguia para Tupã e. 
saltando estranhamente do veí
culo, foi colhido por suas rodas 
trazeiras ao tentar tomá-lo nò- 
vamente. O primeiro socorro ao 
Mons. José Pereira foi prestado 
por uma moradora das proximi
dades onde se verificou o aci
dente, sendo posteriormente avi
sada a polícia de Birigui, que 
tomou as providências necessá
rias, transportando-o para Bjri- 
gui, onde faleceu em conse
quência da gravidade dos feri. 
mentos recebidos na região ab
dominal.

ASSINEM O  EC O

O  Palácio dos Rádios serve bem,

Em Vias de sèr reedi
tado o órgão èstudâfi- 

tii lençocnsè
Acha-se em vias de ser reedi

tado o órgão estudantil lençóen- 
se «Nós Voltaremos!», segundo 
informações que obtivemos com 
o diretor do Ginásio Estadual, 
sr. Mario Paccola. Para tanto, 
projeta-se a aquisição de um 
mimiógrafo no estabelecimento 
de ensino, idéia essa que, posta 
em prática virá, sem dúvida, tor
nar uma realidade perene o jot" 
nai do estudante em nossa terra
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"Curismo qcrte- 

-americano
NOVA YORK (USIS) -  Os 

turistas norte-americanos gasta- 
ram em 1Q53 mais de um bilhão 
de dólares em visitas a outros 
paises, segundo informa a «A- 
merican Express C.®», uma das 
grandes agências norte-ameri
canas de turismo. O total gasto 
por cidadãos norte-americanos 
no estrangeiro, desde o fim da 
Segundi Guerra Mundial, ultra
passa os seis bilhões de dólares.

Submarino
Atômico

WASHINGTON (USIS) -  A 
Marinha dos Estados Unidos in
forma que dará início, no pró
ximo ano, à construção do seu 
terceiro submarino atômico. O 
primeiro submarino atômico, o 
«Nautiíus», foi lançado em de' 
zembro último, ü  segundo, o 
«Sea Wolf», está atualmente eni 
construção nos estaleiros de 
Groton, em Connecticut.

5)r. José j^. de õ. j)íachcdo
C lín ica  G eral

ClRUKeifl-mOLESriR de  SEnHOKnS E CKlRnÇRS-PRRTOS 

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

Cia. Paulista de Fôrça 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 prorrogou o reginje de racionamento de energia 
elétrica em vigor, até que fossem postas em funcionamento as no
vas unidades geradoras das Usinas: Jaguarí e Americana, bern 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 noi malmente nêste 
período de entre-safras, foi possível suprimir o lacionamento 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 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 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 sujeitos até ao 
completarem as obras já iniciadas da grande Usina hidro-elétrica 
de «Peixoto», no Rio Giande.

Cópias dos Atos acima mencionados, estão a dispo-^ îção dos 
srs. consumidores, no Escriíónb da Cia., sito à rua tleraUio Pe
reira de Barros, 553>

Informes impercicis, 
sempre em primeira 
mõol Notícias de 
grande otualismo, 
^ora dor ao 
leitor orno idéia 
exata do panorama 
brasileiro e mundial I

Tombém ot noiícios de 
I ' interesse feminino I Ás seffies 

de modos e culinário, 
crônicas sociais, etc. 

E principctcnenfei 
e Suplemento Feminino I

Ê ICHEGOU n VE^DB RBPfiZIBOB!

Êles também têm o seu 

interesse! A redofõo 
cuidadosa do DIÁRIO DE 

S. PAULO e a forma 
criteriosa de selecionar 

os notícias tornam-no 
um jornal da fomilia.
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Diário de S.Paulo
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Nomeado carteiro para 
Lençóis Paulista

Acaba de ser nomeado um 
carteiro para a nossa cidade.

Oitava Conferência In- 
teramericana de 

Advogados
SÂO PAULO (USIS) -  En

cerrou-se no dia 22 de março a 
8.a Conferência Inteiamericana 
de Advogatlos, que contou com 
a presença de 350,representantes 
de tôdas as Repúblicas ameri
canas. A agenda da conferência 
incluiu tópicos sôbre direito in- 
tctnaciona), público e privado, 
sendo essa realizada comopaite 
das comcmoracões do 4.o Cen
tenário da Fundação da Cidade 
de São l'’aulo.

atendendo assim o piogressode 
Lençóis principalmeríte
com a ciiação da comarca.

Depois de um pequeno está
gio que o mesmo fará na A- 
géncia Postal local, o povo len- 
çoense terá a sua correspon
dência entregue na sua residência. 

, Assim sendo, o piogresso de 
; Lençóis Paulista vem se máni- 
j festando em todos os setí^resda 
I sua vida, não sendo olvidado 
j também êsse particular pelos 

poderes públicos federais.

Sirva-se

u m a  c o m p l e t a
ORGANIZAÇÃO 

BANCÁRIA 
AS SUAS ORDENS

Vitorioso o Juvenil 
Vasco da Gama

Realizou-se domingo p p., uma 
paitida de futebol amistosa, em 
que o JUVENIL VASCO DA 
GAMA, derrotou a equipe da 
FIGUEIRA F.C. per 2 tentos a 
1. Os gols for.am marcados por 
Moretto (2) para o Vasco e Gor
do para os visitantes. Na preli 
minar houve empate de 1 tento 
entre os aspirantes dás duas 
equipes. O quadro vencedor 
formou: Milton, Barbosa e Leite, 
Vagula, Peririnho e Romão; A- 
paiicin, Luizinho, Acir, Mario c 
Moretto.

Nota: — A diretoria doJ.V.G., 
pede o comparecimento de to
dos seus jogadores hoje às 14 
boias, para o jogo com o Vir
gílio Rocha F.C..

DEPÓSITOS 
t  DESCONTOS 

0  CAU Ç ÃO  
•  C O BRA N Ç AS 

0  C A M B IO
• O RD ENS D l

p a g a m e n t o

FUriDÂDO
EM

1924
M A T R IZ  RU A  DE SÃO  BENTO, 341 —  SAO  PAULO  
A G ÊN C IA S  u r b a n a s  Brás Central, Lapa Luz 

23 Filiais e Agências no Interioi 
CORRESPONDENTES EM TODO  O M U N D O

Motorista]
Ao deparar com uma Vi.i 

Preferencial, diminua a vdocida 
de, olhe para ambos os lados' e 
atravesse devagar. Entretanto st- 
algum veículo vier na Preferen
cial, deixe-o passar, porque êlc 
tem Preferência de Trânsito.
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B R A S I L

NSo esperava resposta dè mi
nha carta de 7 do corrente mês. 
Havia-me esquecido que os 
vaiões vencem milhas em ape
nas algumas horas. Como estás 
de mim t§o distante, nunca po- 
deria pensar que me desses 
tanta atenção. Senti imensa ale- 
giia vendo que concordas co
migo em tudo, porém, um ligei
ro calafrio percorreu-me o cor
po, ao mencionares a palavra 
«parasitas», pois não ignoras 
que pertenço, bem contra gosto 
à essa categoria de flôres, que 
de fato existe em abundância. 
Mas, não ignoras também, que 
há parasitas perfumadas que es
tão espostas ao sol, à chuva, ao 
frio e permanecem em constan
te vigilia durante a noite. En- 
vergonho-me ao pensar que me 
julgam sugadora dos Cofres do 
Estado e por essa razão, taxada 
de parasita. Terei que suportar 
por tôda a vida, muito embora 
a minha pena não descanse por 
sôbre a papelada volumosa que 
está à minha mesa e o meu cé
rebro sempre atencioso procure 
colaborar com a boa ordem do 
serviço, na missão de escritu
raria, que é a pior de tôdas, 
nas classes dos «parasitas». Sa
bes também, que as menores 
flôres são as que espargem 
maior perfume, t  aqui estou, 
meu adorado Brasil, respeitando 
tanto o meu jiorário, quanto as 
minhas obrigações.

Meu Brasil. Durante milhares 
e milhares de anos, jazias in
cógnito, e anônimo em teu imen
so território, com tuas florestas 
verde escuro e sussurrantes, 
tuas montanhas e teus rios, teus 
mares, hora azulados, hora es
verdeados, com teus portos de 
intenso movimento, por onde 
tôdas as nações despejam seus 
valores e por onde saem as 
tuas riquezas, as vêzes honesta
mente, e tan^bém as vêzes frau- 
âulentamenle. Hoje és conhecido 
por todo o mundo que te olha 
e te cobiça com inveja. E sem
pre o teu sol, a seiva e a ferti
lidade de teu solo que te salvam. 
Por incrivel que pareça, dentro 
de teu coração, no teu íntimo 
profundo, há chamas e larvas 
escaldantes da corrupção dos 
maus filhos que abrigas! E’ mui- 
fo triste pensar que a esperança 
esteja quasi morta em ver-te fe
liz ao lado dos teus filhos! 
Quantos deles te atraiçoam, te 
vendem sem que possas te de
fender! Abrem as tuas portas, 
sim, os maiorais, sem pergunta
rem aos seus irmãos se estão

Lençóis Paulista, 28-3-54
(carta aberta)

de acôrdo com as suas idéias, 
para que carreguem tudo, que 
explorem as tuas riquezas sem a 
menor cerimônia. Mas, um dia

o castigo chegará, quando um 
homem apenas estiver disposto 
a defender-te! E’s pacífico, cal
mo e sereno, nunca brigaste

ESCKITÚRIQ DE RDUOCRCm EfH 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 pcssoalmente às quartas-feiras e sábados 
Outras informações com o sr. Norberto, no Bar Central (Fone 35)

Dr. Antonio Tedesco
M ED ICO

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

Rua FlorianoPeixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA • Fone, 61

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 CUNTENÂRIO de S . P au lo , 

h o n ra rd  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

Industrial e Comercial Orlando Mazari’
LEHÇÓIS PflULlSTR — S . PflULO — RIO DE IRPEIRO

Rpresentard com tôâas as Características àe Originaliôaâe 
em* luxuosas embalagens âe 30, 60, 100, 500 e 1.000 

grs., as insuperdueis fBarcas
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VISITE SÃO PAULO NO SEU IV CENTENÁRIO

Dr. João Paccola Primo
m É D 1 c 0

C lín 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 r to s

Ex-interno por concurso do Pronto Socorro do Rio ôe laneiro — Ex-interno por 
concurso do maternidode do Hospital São Francisco de Hssis d cargo do Dr. 
Rguinaga — Ex-interno residente do Caso de Saúde São lorge (Rio de laneiro)

f

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

L U L R
com outra nação, qualquer que 
fôsse e no entanto, forjado pot 
um louco, que quer liquidai 
com todos os teus filhos, fôste 
obrigado a assinar com a Amé 
rica do Norte, um pacto tre
mendo! Mas, o bafejo dos ci- 
frões, valem mais que as tua: 
florestas alegres e risonhas, teus 
céus recamados de estrelas, teuí 
rios caudalosos que deslisan, 
tuas práias e teus mares colori 
dos, tuas aves que voam e can
tam lindas melodias! Filhos in 
dignos de ti, meu caro Brasil' 
Não há quem impeça gesto tãc 
desprezível dos filhos que nã( 
te amam! Calcula, meu Brasil 
se todos os teus filhos te amas 
sem de verdade, como estarias 
alegre, como te dilatarias, com< 
se ampliariam as tuas entranhas! 
Teu selo imenso se uiuiiipii- 
caria em estradas largas, ser. 
fim, tuas minas jorrariarh e.a. 
luas riquezas se aumentariam ; 
ponto de nada faltar aos teu 
filhos e aos filhos de outras na 
ções que com tanto carinho arr 
paras! Não haveria mais o; 
maltrapilhos mendigando, nai 
haveria mais doentes pela falt 
que há, e muita, da boa alimer. 
tação, não haveria 'rrisérir, tiT 
seria um mar de rosas e então 
deitarias tranquilo eternament 
em berço esplendido!

Não quero prolongar nesf 
minha carta o assunto por quf 
discôrro. Na qualidade de para
sita, devo colocar-me no mei 
lugar. Aguardo iio entanto tu; 
resposta. Talvez cheguemos u 
nos estimar muito mais do que 
penso. Se estás de pleno acôrd< 
comigo, devemos nos corres
ponder mais a miúdo. Ü E’co 
transmitirá os écos da minha 
revolta contra os teus filhos que 
não te respeitam devidamente e 
não te amam como deviam te 
amar!

Muitas vêzes me exaspeio,. 
quando algum estrangeiro re
para nos êrros de tuas leis, po
rém, que fazer se êles estão 
com a razão? Os estrangeiros 
notam bem os descuidos de rr.uL 
fa» coisas praticadas por teus 
filhos. Esperemos no entretanto, 
que, um dia, reparem seus êrros 
e tornem abertas as suas cons
ciências, até aqui, adormecidas!

Quanto às certidões e reco
nhecimento de firmas, que me 
falas, não estou a par disso. 
Só sei que em outros setores, 
os preços não são êsses. Córne
as coisas vão de mal a pior. 
continuemos com os swings e 
blues, porque da maneira que 
vamos, somente essas músicas 
servem de compasso. Quando 
tudo se refaça, então, entrarão 
as melodias clássicas e nossas 
mentes poderão sentir o alívio 
num silêncio de prece e de 
harmonia!

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 sòmente em sua 

própria casa



Aniversários
FAZEM  ANOS:
HOJE — menina Maria Lucia 

Placca, filha do sr. José Fran
cisco Placca e de da. Derminda 
Ferreira Placca,

AMANHÃ — sra. Maria Fo- 
ganholi, esposa do sr. Lidio 
Ruiz, residente em São Paulo; 
sra. Diva Machado Canova.

DIA 30 — srta. Maria C. Fer
reira Braga; menino Antonio 
Carlos, filho do sr. Antonio 
Zillo; sra. Maria Aparecida Mat
tos de Paula, esposa do sr. Luiz 
de Paula, residente em Marilia.

DIA 3Í — menina Edemir 
Helena í^accola; sra. Angelina, 
esposa do sr. José Antonio Fer
nandes; sra. Dalila do Amaral; 
isr. José Serralvo.

DIA 1.0 — menino Cláudio 
Baccili, filho do sr. Mario An
tonio Baccili; jovem Alvice Del 
Carlos; srta. Regina Paccola, filha 
do sr, Carlos Paccola; sr. Ânge
lo Stanguini; srta. Santina Sasso; 
srta. Luiza Ramponi; sr. Bene- 
ditp Geraldo dos Santos.

DIA 2 — sr. .Manoél Cesar 
Camargo; sra. Edite Campanaii; 
menino Breno Sasso, filho do 
sr. Augusto Sasso; sra. Mariza 
M. Bosi; jovem Azor Marques; 
sr. Mario Foganholi.

DIA 3 — menino Rubens, fi
lho do sr. Luiz Salles; srta, Mi- 
rian Cacciolari; menino Esvi 
Lopes; jovem Nelson Martins 
do Prado.

E sp e cia lis ta s  d a FAO em  
visita  à  A m érica  L a tin a

NOVA YORK (USIS) -  Qua
tro especialistas da FAO (Orga
nização de Alimentação e Agri
cultura) visitarão seis paises la
tino-americanos — o Brasil, Ar
gentina, Chile, Uruguai, Colôm
bia e México — para participar 
de conferências que precederão 
a Reunião Regional da FAO, a 
ter lugar em Buenos Aires, em 
setembro próximo. A ONU in
formou que essas discussões 
perliminares com líderes do 
governo dos paises citados as
segurarão um mais vasto pro
grama de ação concentrado para 
a próxima reunião regional.

Entre os assuntos discutidos 
contar-se-á a melhor maneira de 
assegurar alimentos para a cres
cente população do continente; 
melhoria das condições do mer
cado; novos métodos agrícolas; 
coordenação das diretrizes na
cionais em pról de maior pro
dução e consumo e dos meios 
de incrementar novo programa 
agrícola para o hemisfério.
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} ío v o  iíjven fo do 
p ro f. p ic c a rò

BRU XELA S. 2 4 - 0  prof. 
Augusto Piccard anunciou hoje, 
na Faculdade de Ciências Apli
cadas da Universidade desta ci
dade, que deseja construir um 
novo aparelho submarino, o 
«Mesoscaphe», menos pesado 
que' o batiscafo, e que seria uti
lizado para os mergulhos a mais 
de 2.000 metros.
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ZYR-36, Sociedade Rá

dio Difusora de Lençóis 
Paulista — 1.530 Kilociclos

JMudam de s e 
x o  a s  du as irrriõs

ESMIRNA, 24 — Com pou
cos meses dc intervalo, duas jo
vens desta cidade tiveram que 
mudar de sexo. Há algum tem
po. Ayche Utchpinar, de 25 anos, 
precisou submeter-se a uma in
tervenção cirúrgica, pela qual 
transformou-se em um jovem. 
Sua irmã, de 18 anos, como re
velasse os mesmos sintomas, 
será amanhã submetida a uma 
operação idêntica.

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

Depõem as (donas áe casa norte-americanas 
que estiveram no Brasil

W ASHINGTON (USIS) — 
Três donas de casa norte-ame
ricanas, que estiveram recente
mente no Brasil, fizeram decla
rações nesta cidade. Elas foram 
aquele pais à convite do gover
no brasileiro para conhecer de 
perto a situação do café. As 
senhoras Zaio Woodford Shroe- 
des, CarJ E. Swaadeck e Gil- 
bert F. Loebes, representantes 
da Federação dos Clubes Femi
ninos dos Estados Unidos, atri
buiram em declaração conjunta 
a escassez do abastecimento de 
café no mundo ao crescente 
consumo nos Estados Unidos, 
à volta do consumo europeu, e

à geada que destruiu a maior 
parte da colheita de 1953/54, no 
Paraná.

As senhoras afirmaram ainda 
que o Instituto Agrícola dc Cam
pinas, dirigido pelo senhor Carl 
Krug, tem realizado notáveis 
progressos no sentido de mo
dernizar os métodos do cultivo 
de café. Disseram também que 
os brasileiros estão gratos pelo 
auxílio prestado através do Pro
grama do Ponto 4 e expressa- j 
ram sua esperança de que tanto ) 
êsse programa, como a assis- j 
tência técnica da ONU, serão j 
mantidos.
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Are suas terras em qualquer tempo com 
os afamados TRATORES MASSEYHARRIS 
em 28 modêlos. Arando mesmo em terre
no seco, o TRATOR MASSEY HARRIS, 
demonstra o motivo porque conquistou os 
U.s prêmios na Exposição Internaciona’ de 
Toronto (Canadá).

tração animal — 
Plantadeiras —

Máquinas agricolas de 
Arados — Cultivador —
Segadeiras etc. — Motor estacionário com 
poTia 2,3 e 4 H/P — Picador de forragens 
— Debulhador de milho, manual e com 

polia

Completo estoque de Peças Genuínas 
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