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Paralelo entre Trabalho Manual e Intelectual
Iniciarei o artigo inquirirido 

aos senhores leitores: Existe al
gum trabalho que seja exclusi
vamente manual?

A expressão Trabalho Ma
nual parece significar ao pé da 
letra, trabalho feito exclusiva
mente pelas mãos, como se a a- 
tividade das mãos não implicas
se a atividade dos braços, do 
tronco inteiro inclusive das per
nas, do cérebro, isto é, da inte
ligência, e assim sendo o traba
lho manual chamado c um tra
balho também intelectual e men
tal.

Se a execução dos' movimen
tos dos dedos, da palma da mão, 
etc., se localiza nessas extremi
dades desses promontórios do 
corpo que são os braços, a ver
dade é que o planejamento e a 
direção vem do cérebro.

Um autômato nao poderia e- 
xecutar cora suas mãos nenhum 
trabalho original, pois lhe falta 
o intelecto para construir outro 
objeto que não seja aquele já 
traçado mecanicamente.

Assim ofendo estamos pro
vando que todo o trabalho cha
mado manual é um trabalho que 
implica o corpo inteiro, todos 
os ossos, músculos, nervos do 
organismo e mais do que tudo 
isso o próprio cérebro.

E ’ a inteligência que trabalha 
e o corpo é o seu instrumento e 
no corpo as mãos são os ins
trumentos mais hábeis, mais deli
cados para o trabalho.

Se as mãos modelam os ob
jetos, a inteligência é que mo
dela todo o corpo e as mãos 
que trabalham.

Do corpo e principalmente dos 
sentidos, vista, audição, etc., e 
dos seus orgãos motores, mús
culos, braços, mãos, etc., a inte
ligência se serve como ins<TU- 
mento, para a sua atividade que 
é pensar.

Quando esta atividade pensa
mento se manifesta exteriormen
te através dos movimentos, cha
ma-se ação. Não há por conse
quência uma diferença essen
cial entre pensamento e ação.

O pensamento é ação, é ação 
que não chega a exteriorizar-se, 
isto é, a manifestar-se através 
de movimentos do corpo.

Como o homem se serve prin
cipalmente das mãos para agir, 
para executar os planos, os pro
jetos, Anaxágoras, grande filó
sofo da antiga Grécia pôde afir
mar: o homem pensa porque tem 
mãos.

As mãos, o corpo, são o ins
trumento de realização do pen
samento.

Porque então esta denomina
ção; Trabalho Manual.

Em 1.0 lugar por uma razão 
histórica e em 2.o lugar por uma 
razão pedagógica.
(continua no próximo número)
ANTONIO C. S. BRANDAO 
Professor de Trabalhos Manuais, 
secção masculina, do GINÁSIO 
ESTADUAL «GERALDO DE 
BARROS», em Lençóis Paulista.

A V I S O
Companhia Paulista 

de bôrça e Luz
Devido a urgente necessidade 

de se realizarem serviços de 
manutenção em uma das turbi
nas de 14.000 c.v. da Usina A- 
vanhandava, pedimos a colabo
ração dos Srs. Consumidores no 
sentido de limitarem o mais pos
sível a utilização de energia e- 
létrica no período de 15 a 25 
do corrente mês.

Obrigado, Senhores I

Cock-taiP^
A firma «Industrial e Comer

cial Orlando Mazari», desta pra
ça, com filiais em São P.aulo e 
no Rio de Janeiro, oferecerá um 
coquetel ao público, hoje. às 15 
horas, a fim de comemorar o 
lançamento oficial, no mercado 
aguardenteiro, da sua nova mar
ca de tipo popular «ICOM», 
cujo ato será abrilhantado pela 
Banda do 4.o B.C. da Fôrça 
Pública de Bauru.

Parabenizamo-la pelo lança
mento da nova marca de aguar
dente e agradecemos o convite 
recebido.

Estamos aguardando...
o  povo lençoense está aguar

dando com grande ansiedade o 
início da construção do novo ci
nema. Como tal medida demora 
em se concretizar, já vem os 
antigos habituês do Cine Gua
rani se manifestando inquietos 
com isso. De fato, tal demora 
pode levar a crêr que os pro
prietários do cinema estão te
mendo em levar a cabo a obra 
do magestoso edifício, favore
cendo o pessimismo entre os afi
cionados do cinema.

Entretanto, somos de parecer 
que os obstáculos que possivel
mente estão entravando o início 
da obra serão removidos dentro 
em breve, quando então vere
mos levantar-se os seus alicerces.

Até lá, fiquemos aguardando...

Como é do conhecimento de 
todos, realizou-se no Dia das 
Mães, o Desfile de Moda In
fantil, que segundo nos foi in
formado, agradou sobremaneira.

Realmente estavam encanta
doras as crianças que se apre
sentaram nos mais variados 
trajes.

Sentimo-nos jubilosos pelo su
cesso que causou essa inédita 
festa na cidade, assim como pe
lo êxito financeiro, o que veio 
constatar o alto espirito filan
trópico da nossa sociedade.

Se nos foi dado alcançar se
melhante resultado é porque não 
nos negou seu auxílio, |quem 
quer que fôsse.

Principalmente a vocês, crian
ças, que sob as luzes dos refle
tores cintilacam como estréias, 
marcando a imemorável noite de 
9 de maio, devemos aquilo que 
conseguimos. Aos senhores pais, 
cabe aqui, o nosso efusivo agra
decimento,

Com a personalidade marcan
te de Helio de Aguiar, vimos 
coroada de um completo êxito 
a apresentação das crianças, na 
qual desempenhou-se êle com 
galhardia, descrevendo os trajes 
que nos encantaram os olhos, 
enquanto a música, executada 
por Maria Amàlia Garzezi, ora 
suave num prelúdio, ora ardente 
em u’a ma'*c la, nes deliciava os 
ouvidos.

Auxiliou-nos sem medir esfor
ço', o sr. Luiz Sermarini, que 
tão bem soube entusiasmar os 
presentes no leilão americano e 
ainda na apuração feita na quin
ta-feira última. Tivemos assim, 
além da contribuição dêsses dois 
valorosos elementos da ZYR-36, 
a colaboração direta da Rádio 
local, que gratuitamente encarre
gou-se da intensa propaganda, 
levando até às cidades vizinhas 
a nota do desfile.

Sincera gratidão lhe devota
mos, querida mestra, Da. Idalina.

Ao Sr. Orlando Mazari nosso 
muito obrigado pela valiosa con
tribuição que nos prestou, ofe
recendo o barril de aguardente 
«Século IV», com o qual conse
guiu-se feliz renda.

Agradecemos intensamente à 
diretoria do Ubirama Tênis Clu
be, cujo salão esteve à nossa 
disposição por seu intermédio. 
Não menos gratos somos ao 
Conjunto Mirim, que já vem se 
destacando em nosso meio, pela 
brilhante atualização.

Ao jornal «O ECO», que mais 
uma vez será o mensageiro da 
nossa vóz, uma copiosa gratidão 
desta turma que se rende a to
dos os que estiveram presentes

e aos que colaboraram de ma
neira direta ou indireta para a 
festa, incentivando-nos assim 
para que continuemos com o fir
me ideal de comemorar condig- 
namente a festa de nossa for
matura.

Pelas falhas que cometemo.', 
esperamos nos perdoem e com
preendam a nossa falta de ex
periência.

Ainda a tôdas vocês, crianças, 
afetuosos parabéns pela feliz 
participação, pois sendo êste ou 
aquêle o resultado do ^concurso, 
nada temos que lamentar, uma 
vez que, sem restrição, eram 
tôdas vocês merecedoras de uma 
boa classificação. É o seguinte o 
resultado do concurso:

Traje Montaria
1.0 lugar, - José Carlos de 

Oliveira, 1.405 votos; 2.o - Sid- 
ney Seschini, 835 votos; 3.o - 
Cláudio Carani, 565 votos; 4.o- 
João Carlos Lorenzetti, 330 vo
tos; 5.0 - Lucien Rocha, 10 vo
tos; Em branco, 35 votos.

Traje Pràia
1.0 lugar - Jeanice Terezinha 

Moretto, 775 votos; 2.o - Ma- 
riazinha Zillo de Carvalho, 710 
votos; 3.0 - Marilene Carani, 
705 votos; 4.o - Sandra Fonse
ca. 400 votos; 5.0 - Marizolda 
Capoani, 220 votos; 6.o - Maria 
Luiza de Santis, 0.

Traje Pa«seio-Inverno
1.0 lugar, - Ana Tereza Coneg- 
lian, 1,280 votos; 2.o - Maria 
Cristina Giacomini, 560 votos;
3.0 - Olga Ferraz, 160 votos;
4.0 - Maria Lúcia Zillo, 110 vo
tos; 5.0 - Maria José Zillo, 55 
votos,

Traje-Passeio
1.0 lug. - Maricélia Nelli, 130 

votos; 2.0 - Maria Regina Mar
tins, 110 votos; 3.0 - Eléia Lo
renzetti, 105 votos; 4.0 - Cleide 
Pasquarelli, 95 votos; 5.o - Ma- 
riluci Tedesco, 75 votos; 6.o - 
Eliana de Conti, 70 votos; 7.o - 
Leda Maria Resta Costa, 45 vts.

Traje-Noite
1.0 lugar - Maria Angelina 

Zillo - 140 votos; 2.0 - Sandra 
Maria Orsi, 70 votos; 3.o - M a
ria Amália Paschoarelli, 65 votos.

Nota — Os prêmios aos pri
meiros colocados, serão entre
gues no próximo domingo, no 
Programa Infantil,

2.0 ano normal

Exposição no Gindsio Estaâual
Foi inaugurada dia 9 do cor

rente, uma exposição de traba
lhos manuais da secção mascu
lina, desenho, geografia e por
tuguês, em homenagem ao «Dia 
das Mães». No próximo número 
relataremos minuciosamente.

O  Palácio dos Rádios serve bem,

porque oíerece sempre o  melhor.



o ECO
Professor Francisco  Nascimento

Lula M asseran
10-5-54

Nenhum têma teria hoje maior 
si(^nificaç§o que êste.

Amiga do Professor Nasci
mento e de sua distintíssima es
posa, não poderia deixar em 
m.inhas crônicas tão simples, 
mostrar-me solidária à sua :gran- 
de e imensa mágua, motivada 
pela tôrpe e violenta calúnia 
referente à sua pessoa e dedi
cada Da. Aydee. E’ incrível que 
numa época de tanto desenvol
vimento espiritual, em todos os 
credos e religiões, exista cria
turas comparadas as víboras, 
piores ainda, pois que estas só 
atacam quando ofendidas! Na 
criatura humana, dificilmente 
concebemos tal qualidade, no- 
genta, repugnante e lasti i ávell 
Eu e ninguém pode crer que 
essa calamidade tenha partido 
de um céiebro normal, pois, a- 
lém de não ter fundamento, foi 
justamente bater em cheio a 
duas criaturas dignas de todo o 
respeito, dignas da amizade sin
cera de todos os seus amigos,

que são inúmeros, dignas de 
todos os elogios, tanto dentro 
do Magistério, como dentro do 
Lar, onde os próprios criados 
ressaltam as qualidades de do
çura, meiguice, zêlo, dedicação, 
cumprimento de deveres e res
peito. Numa época de tamanha

batalha contra o analfabetismo, 
é incrível que um ente humano, 
dotado de alma c corafão, des
sa junção feita pelo primor da 
natuieza na presença de Deus, 
possa escapar, fugir do bem e 
enveredar pelo caminho escuro 
das vilanias, de braços dados

ESCRITÓRIO DE RDUOCRClfl Efll LEHÇÓIS

Dr. Rivaldo de Assis Cintra

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)

^r. José JJ. de 0 . Jyfachado
C liaica  Geral

riRURElB-mOLESTlfl DE SEnHGRRS E CRlRnÇHS-PRRTOS 

Fone — 1-2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriçá 8Q0

Cine Ueatro 
Ubirama

PROGRAMAÇAO

Em São Paulo cxclusivamente na

Casa Anglo Brasileira S.A. — MAPPÍN
será V.Sa. atendido noo pedidos das originais e soberbas MINIATURAS das A- 

guardentee de Canas Selecionadas especialmente fabricadas paia as 
marcas padrões da mais alta qualidade da

Industrial e Comercial ORLANDO MAZARI
Lençóis Paulista São Paulo — Rio de Janeiro
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No Restaurante MAPPIN peça o seu aperitivo favorito INDIVIDUAL. 
Na Mercearia Ma PPIN adquira sua MINIATURA para a COLEÇÃO

Hoje, o colossal filme com 
Mazaropi, Nadando em Dinheiro.

DIA 18 — Até os Confins da 
Terra — D. Powel.

DIA 19 — Coração de Luta
dor — C. Mitchel.

DIA 20 — Paixão de Zíngaro
— Charles Boyer.

DIA 21 — Entre o Céu e a 
Terra — G. Henry.

DIA 22 — A Taverna do Ca
minho — Cornei Wilde.

DIA 23 — A Espada Vinga
dora — Larry Parks.

DIA 24 — Que Mundo Ten
tador — Franchot Tone.

DIA 26 — Rua sem Nome
— June Haver.

DIA 27 — Senhora Tentação
— Ninon Sevillâ .

DIA 28 — Último Gangster
— Preston Foster.

DIA 29 — Amotinados — 
John Hall.

DIA 30 — Beco das Almas 
Peididas — Tyrone Powel.

com os Príncipes das Trevas!
A barbaridade é tão grande 

e tão sórdida, que o Casal Nas
cimento, com tôda a sua supe
rioridade e dignidade, deverá ter 
pena dessa criatura nefasta que 
se aprimorou no falso e na ca
lúnia. Dias virão que essa po
bre alma pedirá perdão, naque
le instante em que a língua se
car dentro da bôea, na hora a» 
marga que marcar o ponto firr! 
de sua existência!

Professor Nascimento e D». 
Aydee. Confiem em Deus que 
não deixa de velar por seus 
filhos vilmente ultrajados. O su- 
frimento de ambos, serviu paia 
aumentar o número de amig-'s 
e mais ainda a amizade já exis
tente entre o povo desta cidatí , 
que bem os conhece e os ad
mira. Tivemos grande emoção 
e lágrimas nos olhos, quanĉ G 
circulou a notícia de que haviam 
escolhido uma cidade de nome 
PIEDADE!

De nada significou para o 
Professor Nascimento e família, 
êsse nome da cidade escolhida, 
ao contrário, o seu povo deno
tou muita fraqueza, para não 
dizer baixeza, em dar crédito a 
um anônimo, que só por isso 
bastaria para notificar os seus 
princípios, pretendendo arruinar 
uma família de dignidade reta e 
impoluta.

Creia, casal Nascimento, que a 
pessoa que cometeu êsse ato 
indigno e -indecoroso, já deve 
estar pagando pelo mal que ten
tou fazer.

O povo de LENÇÓIS PAU
LISTA, grita bem alto a sua 
inocência, a sua dignidade, o 

i seu respeito e a estrada de luz 
que deixou para as suas crian
ças, para os mestres e funcio- 
náiios do Grupo Escolar «ES
PERANÇA DE OLIVEIRA», pa
ra o povo e o comércio em ^e- 
ral.

Voltem à "Lençóis Paulista, 
onde o carinho e a saudade os

M otorista!

V ISITE  SAO PAULO NO IV CENTENÁRIO

Ao deparar com uma Via 
Preferencial, diminua a velocida
de, olhe para ambos os lados e 
atravesse devagar. Entretanto se 
algum veículo vier na Preferen
cial, deixe-o passar, porque êle 
tem Preferência de Trânsito.

D r. João Paccola Prim o
m E D 1 C 0

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

Partos

Ex-ínterno por concurso do Pronto Socorro ôo Rio de loneiro Ex-Interno por
concurso ôo fnaterniòoôe do Hospital São Francisco òe Rssis ò cargo õo Dr. 
Rgulnogo - Ex-interno residente do Coso de Saúde São lorge (Rio de loneiro)

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

esperam.

!T. m ã s â z i n e
Cada vez que chega à cidade 

uma nova edição de lT~magazi- 
ne, o mundo feminino está certo 
de que será brindado com um 
presente encantador. De fato, o 
magnífico mensário «de bôlsa» 
é uma autêntica jóia em minia
tura do movimento editorial bra
sileiro, ao preço de apenas 3 
cruzeiros, mas com um valor 
intrínseco inestimável.

lT~magazine, revista de pe
queno formato mas de grande 
conteúdo, não obstante a varie
dade de ensinamentos, utilidades 
e 'entretenimento que oferece, 
pode ser assinada por apenas 
liinta e cinco cruzeiros anuais. 
As pessoas interessadas deverão 
enviar essa importância, com 
seu nome e enderêço completos, 
para a Soc. Editora Alterosa 
Ltda., Caixa Postal 279, Belo 
Horizonte.

A responsabilidade pelos 
conceitos emitidos nos arti
gos assinados é inteiramen
te dos respectivos autores.



o ECO
Juizo de D ireito da Co

m arca  de Agudos
N.r 3Q4

Em  30 de Abril de 1954

P O R T A R I A
Reorganiza o Serviço de Colocação Familiar

Considerando o disposto no 
inciso 1.0 do Provimento n.o 
XXIll do Egrégio ConselhOs Su
perior da Magistratura do Esta
do de São Paulo, datado de l.o 
de Setembro de 1953, este Juizo 
resolve, reorganizar o SERVIÇO 
DE COLOCAÇÃO FAMILIAR, 
creado pela Lei Estadual n.o 
5Ó0, de 27 de Dezembro de 
1949, que ficará assim consti- 
tuido:

MEMBROS; — Dr. Promotor 
Público da Comarca, Rvmos. 
Vigáiios das Paióquias de Agu
dos e Lençóis Paulista, Srs. 
Prefeitos Municipais de Agudos 
e Lençóis Paulista, Drs. Dele
gados de Polícia de Agudos e 
Lençóis Paulista, Srs. Presiden
tes das Câmaras Municipais, 
Srs. Diretores dos Ginásios do 
Estado e Grupos Escolares de 
Agudos e Lençóis Paulista.

CHEFE DO SERVIÇO; Sr. 
João de Conti.

SECÇÃO ADMINISTRATIVA, 
encarregada de fazer relatórios, 
folhas de pagamentos, fichários, 
preparo dos processos, docu
mentação. correspondência, etc.: 
— Srs. Décio Antonio Balestra, 
Jovelino Secco, Rogério Fogag- 
noli, Herminio José Teodoro e 
Domingos Rodrigues Cóy, sen
do que o primeiro indicado e o 
Chefe do Serviço apresentarão 
os relatórios previsto no artigo 
9.0 da Lei 560.

SECÇÃO ME’DICA. DEN- 
TA’RIA E FARMACÊUTICA, 
terá o encargo de prestar tôda 
a assistência médica, dentária e 
farmacêutica aos menores colo
cados, fornecendo os atestados 
necessários, físio-psíquicos, diag
nósticos, tratamento e aviamen
tos das receitas, além de cons
tituída aí uma clínica de orien
tação juvenil, pelo sistema de 
rcdizio: Srs. Drs. Alfredo Parai- 
zo Gairão, Vicente Damante, 
Manoel Lopes, Edmundo Ama
ral, em Agudos. Drs. João Pac- 
cola Primo e Antonio Tedesco, 
em Lençóis Paulista. Dentistas:

— Otávio Martins de Camargo, 
Guido Corradi, Felisdeu Leão e 
Antonio F. Menezes, em Agu
dos; Arnaldo Alexandre e Cli- 
denor Masseran, em Lençóis 
Paulista. Farmacêuticos; — João 
Baptista Ribeiro e Waldir Ceza- 
rotti, em Agudos; Gino Augusto 
Antonio Bosi e Manoel Lopes, 1 
em Lençóis Paulista.

SECÇÃO PED A G 0’G1CA E 
EDUCACIONAL: se destina a 
fazer exames pedagógicos, ori
entando a educação dos meno
res colocados, ministrando os 
ensinamentos necessários de 
puericultura: — Srs. Professores 
Oswaldo Octavio Biagioni, An
tonio Altafim, Irmã Francisca 
Romana Leist, de Agudos; Srs. 
Professores Laudelino Climaro- 
ne e Marcelino Daniel de Quei
roz, de Lençóis Paulista; Prof. 
Célio Sormani, de Paulistânia; 
Profa. Santa Salles Lodeiro, de 
Borebi; Profa, Regina Fogagnoli, 
de Domélia,

SECÇÃO DE VISITAÇÃO 
DOMICILIAR; se encarregará 
de visitar as famílias, onde se 
encontram os menores coloca
dos, verificando as necessidades 
de ordem econômica e espiri
tual, no sentido mais amplo e a 
aplicação dos auxílios; ^  Srs. 
Frei Ampolonio Weil, Afonso 
Alves de Souza, Geraldo Maz- 
zoni, em Agudos; Nadim Temer 
Feres e Evaristo Canova, em 
Lençóis Paulista; Sra. Anta A- 
guirre F. de Campos Salles, de 
Borebi; Benjamin Sanches da 
Silva, de Domélia; Sr. Lucidio 
Valencio de Souza, de Paulis
tânia; Ernesto Cordeiro, de Al
fredo Guedes.

O JU IZ  DE D IREITO  
João Estcvam de Siqueira Junior

AU COQ D^OR
B a r - B O i t e

Indo Q Bauru conheça

J 7U coa
e ouça a famosa Cantora Francesa

Nicole Catth

Rua 13 ôe nDaio, 4-68 —  Bauru (ao laâo âa Casa Royal)

Dr. A ntonio Tedesco
MEDICO

Clínica geral - Operações - Partos

Rua FlorianoPeixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA - Fone, 61

Lençóis Paulista e os Esportes
Vitóiia do Voleibol Feminino sôbre Campinas. Derrota do Volei
bol Masculino ante Campinas em jogos do «Troféu Bandeirantes». 
Pingue Pongue, masculino e feminino contra Barra Bonita e São 
Manuel. Grande repercussão está obtendo a construção de uma 
Quadra de Tênis. Grandes esperanças para os Jogos Abertos da 

Alta Sorocabana, que serão realizados em São Manuel.

LF.NÇOTS PAULISTA, após jogadas, que prenderam por 
a desistência de Bauru, em vo
leibol masculino, tornou-se cam
peã da região, entrando assim 
para as próximas disputas do 
«TRO FÉU  BANDEIRANTES», 
que ora se realiza no interior de 
S. Paulo. O quadro feminino, 
por ser o único que se inscre- 

automàticamente já era

O anúncio é ? fonte de 
riqueza nos negócios. 

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

direm ràpidamente.

veu,
campeão da região. Assim sen
do, entramos para o sorteio dos 
demais jogos, caindo contra as 
equipes da progressiva cidade 
de Campinas, C.A. Ateneu Paulis
ta e C.C. Regatas e Natação res
pectivamente, masculino e femi
nino. Jogando domingo p.p.. na
quela cidade, na quadra do Bo
tafogo, a equipe feminina len- 
çóiense obteve uma belíssima vi
tória: — 2 X 1 (8 X 15) (15x5)  
(15 X 12). após movimentadas

Sirvca-
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muito tempo a assistência pre
sente.

As equipes jogaram com as 
seguintes constituições: 

LENÇÓIS PAULISTA -  
Ceei, Dina, Ercilia, Neide, Elia 
e Cleide; reserva Terezinha.

CAMPINAS — Marlene, Zu- 
leika, Wanda, Irma, Maria Lour- 
des e Silvia.

No encontro seguinte, entre 
as equipes masculinas, após um 
jogo movimentadíssimo, onde to
dos os elementos tiveram que 
se empregar a fundo, conse
guiu o quadro campineiro sobre
pujar o seu adversário por 2x0 ,  
demonstrando estar em grande 
forma técnica e num conjunto 
bastante harmonioso, o que lhe 
valeu a vitória. No primeiro «set» 
a contagem foi 15 x 11 e no 
segundo 15 x 9. Jogaram assim 
constituídos:

LENÇÓIS PA U LISTA — Ru
bens, Arcangelo, Heine, Hiller, 
Odail e Renato; Moretto subs
tituiu Hiller no segundo «set», 
na reserva João Luiz, Wladmir 
e Antoninho. Segundo apurou a 
reportagem, do técnico Prof. 
Laudelino, a nossa equipe pecou 
pela falta de harmonia em con
junto e perda de muitos saques 
mineiros.

Estão programados para mui
to breve, 2 encontros de pingue 
pongue; sendo um contra Barra 
Bonita e outro contra S. Ma
nuel, em equipes masculinas e 
femininas. Para Barra Bonita 
seguirão 2 equipes masculinas e 
1 feminina. Formarão a carava
na, sob as ordens do Prof. Lau
delino, os elementos: —' João
Luiz, Hiller, Arcangelo, Miltinho, 
William, Ceei, Dina e Ercilia.

Ganha maior repercussão, dia 
a dia, a construção de uma qua
dra de tênis nesta cidade, numa

(continua na página seguinte)



A V O C E
« P E R C E P Ç Ã O »

Amil Milor
Um dia te vi e logo algo sentí, 
não sei... o meu olliar de ti não despregou. 
Pensei... pensei... e então percebi 
que meu coração por ti simpatizou.

Um dia contigo conversei, 
oão sei... o teu olhar me cativou. 
Pensei... pensei... e então percebi j 
quealgo de novo em mimdespertou.

Um dia a tua mão segurei e logo trerfii, 
não sei... o teu olhar me arrebatou. 
Pensei... pensei... e então percebi 
que meu coração por ti se apaixonou.

Reõator-Chefe: Hermfnío Tacon Superíntenâtntes luarez lacoD ^

Diretor: F l L E X f l n D R E  CHITTO
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Aniversários
FAZEM ANOS:
HOJE — jovem Antonio Lu- 

dovico Neto; jovem Rubens Mar- 
colino; sra. Geyza Therezinha 
Paccola; jovem Atilio Brega; sra. 
Augusta Antonia Netto, esposa 
do sr. Zeferino Ribeiro Sobri
nho, residente em Alfredo Gue
des: srta. Adahir Borato.

AMANHA — srta. Maria À- 
parecida, filha do sr. Fernando 
Frezza.

DIA 18 — menina Maria
Antonia Baccili; menino Alairto 
Baccili, filho do sr. Leonildo 
Baccili, residente em Ourinlios; 
menina Irinéia Dias; menino E- 
dilio Jacon; sra. Hilda C. Pio- 
vezani, esposa do sr. Antonio 
Piovezani.

DIA 19 — sr. Armando Bi- 
ral; jovem Fernando Antonio de 
Barros; sra. Alzira Paccola Mar
tins: meninos Ermes e Assis, fi
lhos do sr. Roldão Antonio de 
Oliveira: sr. José Barbosa: sra. 
Elvira Ribeiro Serralvo.

DIA 20 — sra. Amabile Bac
cili: sr. João B. de Moura Ca
margo, residente em Presidente 
Prudente: srta. Luiza Cacciolari; 
sra. Neuza Diniz Paccola, espo
sa do sr. Alberto Paccola: sra. 
Dirce Coneglian, esposa do sr. 
Jorge Imparatu; sra. Herriqueta 
Ferrari: jovem Joaquim Abile: 
menino Francisco Salgado.

DIA '21 — srta. Maria Co
neglian: sr. Renato Ciccone; me
nina Maria Angelina, filha do 
sr. Armando R. Paccola: jovem 
Edo Mario de Santis; sra. Sraa- 
lia Salaro Orsi, esposa do sr. 
Zeno Orsi.

DIA 22 — sra. Edna Baccili; 
menina Vilma Rita Tonin; jovem 
José Ribeiro Leite: profa. Emilia 
Rodrigues, residente em Maca- 
tuba.

Jíoivaòo
Onelio-Maria

Parficipa-nos o seu noivado, 
ocorrido no dia 4 do corrente, 
o jovem Onelio Fernandes Frez
za, filho do sr, Fernando Frez
za e de da. Rosa Tonin Frezza, 
com a srta. Maria Zoraide de 
Oliveira, filha do sr. Salvador 
Pacifico de Oliveira e de da. 
Plácida Alves de Oliveira.

D eclaração
Antonio da Costa Pinto, de

clara que perdeu a sua 2.a via 
de carta de motorista profissio
nal n.o 174, expedida pela De
legacia de Polícia desta cidade, 
em 27 de Maio de 1953.

Nascimento
Maria Elizab^th e Maria Odete

Rejubila-se o lar do sr. Eduardo 
Ortega e da. Antonia Forte, desde o 
dia 9 do corrente, com o nascimento 
de duas lindas meninas que nas águas 
batismais receberão os nomes de Maria 
Elizabeth e Maria Cdete.

Diretoria do «Extra 
Lençoense»

Presidente Honra, Sebastião 
Lopes Pinheiro; Presidente A- 
tual, Jo.sé Salustiano de Oliveira; 
Vice Presidente, Pedro Cordei
ro dos Santos: l.o Secretario, 
Chafic Temer Feres: 2.° Secre
tario, Mario Trecente; l.o T e
soureiro, Norberto de Oliveira;
2.0 Tesoureiro, Nelson Capellari; 
Fiscal Esportivo, Nesio Ghirotti; 
Técnico, Antonio Vacchi; Dire
tor Esportivo, José Francisco 
Placca; Conselho Deliberativo — 
Alexandre Chitto, Helio de A- 
guiar, Walter Pettenazzi, José 
Ribeiro Leite, José Signoretti, 
Antonio L. Tonin, Sylvano Ca- 
pelari, Horacio Moretto, Luiz 
Conti Filho, Marcelino D. Quei
roz, Jorge Cleto Imparatto, Luiz 
Sermarmi, Winter Malatrazi, 
Luiz Batistella e Evaristo Canova.

Aos meus clientes 
e amigos

Comunico que, tendo neces
sidade de retirar-me, por algum 
tempo, desta cidade, para trata
mento de saúde, meu escritório 
de advocacia fica entregue ao 
advogado Paulo Valie, residente 
em Bauru, na Av. Rodrigues 
Alves, 9-80, telefones 286 e 157, 
que me substituirá em tôdas as 
causas e casos.

Agudos, 9 de Maio de 1954. 
Achiles Sormani

ASSINEM o ECO

(continuação da página anterior)

Lençóis Paulista e os 
Esportes

campianha que vem sendo leva
da H afeito pelo Prof. Laudeli- 
no, recebendo já, o mesmo, mui
tas adesões, inclusive a doação 
do terreno do sr. Geraldo Pe
reira de Barros, um grande ami
go de Lençóis Paulista, e que 
sempre tem colaborado de ma
neira tão eficiente com os espor
tes de nossa terra. Quase que 
tôdas as tardes vê-se diversos 
elementos adeptos do belo jogo, 
raqueteando na quadra de vo
leibol, provisoriamente.

Iniciaram os seus preparativos 
para os jogos do CAM PEO
NATO ABERTO DA ALTA 
SOROCABANA, os atletas len- 
çóienses, sob a orientação do 
técnico Prof. Laudelino. Segun
do nos informou o mesmo, éste 
ano será realizado em S. Ma
nuel, e pretende êle preparar 
uma boa caravana, participando 
de tôdas as modalidades, com o 
fito de conseguir o título máxi
mo para a nossa terra. Muito 
bem, COMISSÃO MUNICI
PAL DE ESPO RTES, avante 
com os esportes, pois êlcs tam
bém são a glória do nosso 
BRASIL.

prefira o melkor Preferir\do

S T U D E B A K E R

Automóveis, Caminhões e Caminhonetes

f f H â itigís de cem anos

M i S S E Y - l i i R
máquinas e implementos agrícolas

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO 
i.sbre seu» problemas de mecanizocõo

A O S  s r s . ; f a z e n d e i r o s

Are suas ferras emj 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 
l “.s prêmios na Exposição Internaciona’ de 
Toronto (Canadá).

Máquinas agrícolas de traçSo 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 dd Peças Genuinas 

SERVIÇO  e s p e c i a l i z a d o

R E U E n D E D O K E S  f l U T O R I Z R D O S  
GARRIDO & FILHOS LTDA.


