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V CAMPEONATO DOS JOGOS 
ABERTOS DA ALTA SOROCABANA
As campeãs e bi-campeões lençoenses de Volley estarão presentes 

Nem todo brasileiro
sabe q u e ..

... de 1930 a 1939 o Brasil ex
portou 149.278.842 sacas de café.

... o marechal Bittencourt, 
quando ministro da guerra de 
Prudente de Morais, morreu as
sassinado a punhal quando de
fendia o Presidente da Repúbli
ca de um atentado no porto do 
Rio.

... Ruy Barbosa foi o primei
ro ministro da Fazenda da Re
pública.

... o padre Diogo Antonio 
Feijó foi eleito regente do Im
pério com 2826 votos recebidos 
em tôdas as províncias do Brasil.

... logo ao desembarcar no 
Brasil, o padre Nóbrega fundou 
na Baía a igreja de N.S. da 
Ajuda

... no dia da execução de Ti- 
radentes foram decretados três 
dias de festejos em diversas ci
dades do interior de Minas.

Realizar-se-ão. êste ano, em 
São Manuel, os jogos abertos 
do V  Campeonato da Alta So- 
rocabana durante os dias 7, 8, 
9, 10 e 11 do corrente, do qual 
tomarão parte dezenas de cida
des paulistas.

A delegação lençoense, por 
sua vez. far-se-á representar 
também por 30 atletas aproxi
madamente, que disputarão Vol
ley e atletismo masculino e fe
minino, e tênis de mesa mascu
lino.

Os campeões de volley len
çoenses maszulinos vem sendo 
intensivamente preparados para 
não desfazerem-se do título má
ximo que vem de conquistar por 
2“"anos consecutivos. Por sua 
V2*z, a equipe feminina, campeã 
em 1953, nos jogos realizados 
em Presidente Prudente, está 
treinando àrduamente, a fim de 
manter a sua situação de in
victa da Alta Sorocabana.

A equipe masculina de Vo

leibol é a mesma que jogou no 
IV Ca mpeonato, com a vanta
gem de que seus componentes 
aperfeiçoa ram-se nos conhecidos 
-<SAQUES MINEIROS)., que 
tem levado de vencida várias e- 
quipes adversárias com as quais 
se digladiou.

A chefia de nossa delegação 
e^rá a cargo do Prof. Laudelino 
de Lima Rolim.

ALUGA-SE
Aluga-se um Salão com duas 

portas de ferro a rua Floriano 
Peixoto, ótimo ponto para qual
quer tim de negócio.

propiietário, Sr.
1.

Assinem a Coleção 
Agente nesta

Saraiva
cidade 

Hermínio Jacon

Você sabia que...

Lima ração especial com 
antibióticos aparentemente 
transformou em vencedores 
nove cavalos australianos 
que em três anos não ha
viam conseguido ganhar u- 
ma corrida. Os especialistas 
australianos de turfe, as 
autoridades do jóquei clube 
c os nutricionistas de ani
mais sentem-se em dúvida 
sôbre como considerar o 
novo alimento. Apesar dis
so, parece que sua utiliza
ção é legal.

O presidente dos Estados 
Unidos, Dwight D. Eise- 
nhower, lançou oficialmen
te ê.ste novo sêlo aereo que 
levará a todo o mundo os 
símbolos da fé e liberdade 
americanas. O lema nacio
nal dos Estados Unidos — 
«Em Deus Confiamos» — 
forma um arco sôbre a ca
beça da liberdade. A pala
vra «liberdade» está escrita 
na parte inferior do sêlo.

De acôrdo cOm os mo
dernos especialistas em re
lâmpagos, Benjamin Fran- 
klin, filósofo e estadista nor
te-americano, arriscou-se à 
morte quando demonstrou, 
com o auxílio de um papa
gaio de papel e uma chave, 
que o relâmpago e a eletrici
dade são a mesma coisa. Um 
cientista russo que tentou 
reproduzir a proesa de 
Franklin, morreu na expe
riência.

Õ brasileiro 
não lê

jornais
Segundo boletim estatístico pu

blicado pela UNESCO, com da
dos estatísticos referentes a 1951. 
coligidos em todos os países do 
mundo para uma exposição tão 
completa quando possível a res
peito da difusão da imprensa, 
há no Brasil 220 diários, publi
cados em 83 cidades diferentes. 
Nota-se, entretanto, grande con
centração dos diários em São 
Paulo e no Distrito Federal, on
de se publicam três quartos do 
total do país, em tiragem, abran
gendo 42 diários. Em todo o in
terior do país publieam-se 638 
semanários e bi-semanários. Mais 
de dois terços da imprensa pe
riódica brasileira mantém-se ex- 
clusivamerte com papel de pro
cedência estrangeira.

A mesma fonte estatística mos
tra como o brasileiro lê pouco, 
menos que a maioria dos povos 
não só da Europa e da Améri
ca do Norte como também da 
América do Sul. Publicam-se 
diàriamente no Brasil 30 exem
plares de jornal para cada 1.000 
habitantes! Na América do Sul 
só há três países em situação 
inferior à nossa: Bolívia, Para
guai e Equador, com 14,13 e 25 
exemplares, respectivamente. No 
Uruguai publicam-se, por dia. 
170 exemplares de jornal por 
1000 habitantes: na A.^gciiíir.a, 
209; no Chile, 80; na Colombia, 
55 e na Venezuela, 65. Êstes 
número' sobem muito em relaj 
ção à América do Norte, onde. 
da mesma proporção, nos Esta
dos Unidos há 354 exemplares 
e no Canadá 245.

Os mziores índices mundiais, 
contudo, são observados na Eu
ropa onde, como é sabido, a vi
da intelectual é mais desenvol
vida e o povo — alfabetizado 
em maiores proporções — ofe
rece vasto campo para a exis
tência de uma imprensa sólida e 
de grandes tiragens. Os Países 
Baixos publicam 281 exemplares 
diários de jornal por 1000 habi
tantes. A Noruega, 464; a Sué
cia 496 e, com o maior índice 
de todo o mundo, a Grã-Breta
nha, com 596. Na Europa mes
mo, entretanto, há países cujo 
índice também se conserva bai
xo, tal como na América do Sul 
e Asia. E ’ o caso de Portugal e 
Espanha, onde as tiragens não 
atingem a casa dos 60 exempla
res diários por 1.000 habitantes.

O Palácio dos Rádios serve bem,
porque oíerece sempre o melhor.



o ECO
Prefeitura M unicipal de Lençóis Paulista

L E I N.°' 160
VIRGÍLIO CAPOANl, Prefeito 

Municipal de Lençóis Paulista, 
usando das atiibuições que lhe 
são conferidas por Lei, faz saber 
que;

A Câmara Municipal decre
tou e eu Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte lei:

Artigo 1.0 — Fica o sr. Pre
feito Municipal de Lençóis Pau
lista, de acôido com o artigo 
3.0, parágrafo único, da Lei n.o 
146, de 23 de Novembro de 
1953, a conceder no exercício 
presente, os seguintes auxílios e 
subvenções:

I — de Cr$ 1.000,00 (um mil
ciuzeiios) ao Pôsto de Assis
tência Médico Sanitária de Len
çóis Paulista, para uespesas de 
viagens e outros; i

II — de Cr$ 7.200,00 (sete'

mil e duzentos cruzeiros), para 
o mesmo Pôsto, despesas de 
aluguel do prédio.;

III — de Cr$ 3.600,00 (três 
mil e seiscentos ciuzeiros), para 
o Pôsto de Assistência Médico 
Sanitária de Borebi, para alu
guel do prédio;

IV — de Cr$ 5.000,00 (cinco 
mil cruzeiros), auxílio para as 
despesas de conduções nas ins
peções Escolares do município;

V — de Cr$ 8.000,00 (oito 
mil cruzeiros), auxílio ao Servi
ço de Caixa Escolar do Grupo 
Escolar >’:Espeiança de Oliveira» 
nesta cidade.

VI -  de Cr$ 16.000,00 (de
zesseis mil ciuzeiros), auxílio à 
bôlsa de estudos, cie acordo 
com a Lei;

VII — de Crf 25.000,00 (vin-

ESCKITÓKIQ DE fíDUOCRClFl Efl) LEnÇÓlS

u r. Kivalcio (de Assis Cintra
e

Dr. Osmar Delmanto 

A D V O G A D O S
ESCRITÓRIO EM LENÇÓIS PAULISTA:

Rua Tibiriçá, n.o 722 (Baixos da residência do sr. José Sa-
lustiano de Oliveira)

Os advogados atendem pessoalmente às quartas-feiras e sábados 
Outras informações com o sr. Norberto, no Bar Central (Fone 35)

(continuação do númtro ante.ior)

R espiração Clorofiliana
Pro/. Murray M. de Carvalho

Do que se disse, a fotossín- 
tese afinal de contas não passa 
do aproveitamento do carbono 
existente na atmosfera sob a 
fórmula de gás carbônico (C02), 
com a eliminação do oxigênio, 
que então passa para a atmos
fera, isto é, nos vegetais auto- 
tróficos.

Como já temos citado em 
outro aitigo, há um perfeito ci
clo entre a vida vegetal e a vi
da animal. O animal fornece o 
gás carbônico às plantas e es
tas 0 oxigênio aos animais.

A função clorofiliana para se 
realizar, exige um mínimo de 
gás carbônico no Ar, um míni
mo de luz, um mínimo de tem
peratura, bem como a presença 
do cloroplasto (substância clo- 
rofilada).

Se não fôsse a fotossíntese, 
não teríamos aqui em Lençóis

Paulista, esta grande reseiva e- 
conômica — a cana de açúcar. 
Devido as trocas gasosas nas 
partes veides da cana, é que 
vem se dar o armazenamento 
do açúcar no caule do vegetal, 
chamado de colmes cheios. A 
reação química que se passa no 
organismo da planta é a se
guinte:
6CG2 + 6 H20 -  C6 H12 C6 + 602 

Na reação químiica acima ela
borada dentro do próprio orga
nismo do vegetal (cana), pieci- 
sa-se de seis moléculas de gás 
carbônico, retirado do Ar, seis 
moléculas de água retirada do 
solo, pela zona pilifera da raiz, 
um pouco de calor e luz solar. 
Há então a combinação química, 
dando uma molécula de açúcar, 
que vai se depositando nò col
mo e eliminando o oxigênio pe
los estômatos (orifícios das cé
lulas estomatares).

O “Paraiso” de Ivan

te e cinco mil cruzeiros), para 
auxílio aos Esportes locais;

VIII -  de Cr$ 20.000,00 
(vinte mil cruzeiros), paia a 
construção inicial da nova praça 
de Esportes;

IX — de Cr$ 7.2C0,C0 (sete 
mil e duzentos cruzeiros), auxí
lio à Casa da Lavoura, para 
despesas de aluguel do Prédio;

X — de Cr$ 13.000,00 (treze 
mil cruzeiros), auxílio ao Curso 
Preparatório do Ginásio «Geral
do de Barros»;

XI -  de Cr$ 2.000,00 (dois 
mil cruzeiros), auxílio ao Seivi- 
ço de Caixa Escolar do Grupo 
Escolar de Borebi;

XII -  de Ci$ 2.000,00 (dois 
mil cruzeiros), auxílio ao Servi
ço de Caixa Escolar do Grupo 
Escolar de A. Guedes;

XIII -  de Cr$ 2.000,00
mil cruzeiros), auxílio ao Pôsto 
Policial local;

XIV — de Cr$ 10.000,00 
! (dez mil cruzeiros), auxílio ao

Hospital Nessa Senhora da Pie
dade;

XV — de Cr$ 5.000,00 (cinco 
mil cruzeiros), auxílio ao Hospi
tal Nossa Senhora da Piedade, 
para o serviço de Ambulância;

XVI -  de Cr$ 1.200,00 (um

mil e duzentos cruzeiros), auxí
lio ao Sanatório Aimorés de 
Bauru;

XVII -  de Cr$ 1.000,00 (um 
mil cruzeiros), auxílio ao Parque 
Sanatorial de Campos do Jordão;

XVIII -  de Cr$ 10.000,00 
(dez mil cruzeiros), auxílio para 
o Amparo à Maternidade e In
fância do Hospital Nossa Se
nhora da Piedade;

XIX — de Cr$ 2.000,00 (dois 
mil cruzeiros), auxílio a Indigen
tes do município;

XX -  de Cr$ 10.000,00 (dez 
mil cruzeiros), auxílio à Corpo
ração Musical Municipal, pr-2 
retretas Públicas;

Artigo 2.0 — Esta lei entrará 
em vigor na data de sua publi
cação revogadas as disposiçõ«-s 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 22 de Junho de 
1954.

a) VIRGÍLIO CAPOANl 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da 
Prefeitura em 22 de Junho de 
1954.

a) EVARISTO CANOVA  
Secretario

“Dr. José j l . de Õ. jYíachado
——— Cl í ni ca Geral 

riRUKBlR-mOLESrifl DE SEnHOKRS E CRlRnÇRS-PRRTOS
Fone — 1-2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriçá 890

Prefeitura Municipal
LEI N.

Altera Redação de Dispositi
vos da Lei n.o 157 de 6 de A- 
bril de 1954 e das outras Pro
vidências.

VIRGÍLIO CAPOANl, Prefeito 
Municipal de Lençóis Paulista, 
usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, faz saber 
que:

A Câmaia Municipal de Len
çóis Paulista, decretou e eu 
Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte lei:

Artigo 1.0 — As disposições 
constantes da Lei n.o 157 de 6/ 
4/1954, ficam corrigidas, com
pletadas e ratificadas pela forma 
a seguir indicada:

a) — O artigo 5.0 da Lei 157, 
de 6/4/1954 passa a ter a se
guinte redaçãc:

Bi

de Lençóis Paulista
o 161

«A venda dos terrenos, ob
jetos desta Lei, será feita avista 
ou a prazo, sendo que na pil 
meira modalidade os comprado
res gozarão o desconto de 10% 
(dez por cento) sôbre o valor 
do terreno, e na segunda mo
dalidade o adquirente dará de 
entrada 20% (vinte por cento) 
do valor do lote, sendo o i es
tante pago em 12 prestações 
mensais».

b) — O artigo lO.o da Lei 
157, de 6/4/1954 passa a ler a 
seguinte redação:

«A construção dos estabele
cimentos e vilas a que se refe
re o artigo 7.0 da Lei 157, de
verá ser iniciada no prazo má
ximo de 2 (dois) anos e termi
nada no prazo máximo de 2 
(dois) anos.

Parágrafo único — Em casos 
especiais, a juizo do Prefeito 
Municipal, êste prazo poderá ser 

(continua na página seguinte)

Dr. Hilton Canova
Cirurgião Dentista 
Pela Uniuersíâaâe âe5. Paulo

Ráios X
Rua X V  de Nov., n.o 532

(Andar Superior do Eklifício 
Studebaker)
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G aleria dos G randes Nomes

Secção a cargo das alunas do 2.o Ano da 
Esc. Normal Mun. de Lençóis Paulista, sob 
a orientação da Profa. Maria Izabel Mat
tos, catedrática da cadeira de Educação.

Juan hrederico Herbart
Compilado pelas alunas e

coordenado por ELZA  PACCOLA
Nasceu em Oldemburg em 

1776. E’ um dos mais destaca
dos fundadores da moderna Pe
dagogia. Cursou o ginásio em 
sua cidade natal e logo depois 
seguiu seus estudos universitá
rios em Yena, que era um dos 
mais importantes centros filosó
ficos alemãos.

Terminado seus estudos, Her
bart dirigiu desde 1797 a 1800 
a educação dos três meninos do 
governador de Interlaken, Mr. 
de Ateiger, e foi durante sua 
permanência na Suiça, que 
conheceu Pesfalozzi e teve oca
sião de visitar a instituição de 
Burgdorf.

Dedicou-se ao estudo de ma
temática em Brema, passando 
depois a Gotinga, onde residiu 
desde 1802 a 1809, graduando- 
-se doutor na Universidade, por

(continuação da página anterior)

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

prorrogado por mais 1 (um) ano 
no máximos*.

c) — O artigo 11.0 da Lei 
157, de 6/4/1954, passa a ter a 
seguinte redação:

«Não cumprida a exigência 
do prazo estipulado no artigo 
anterior, ficará o infrator sujeito 
a multa de 10% sôbre o valor 
dos lotes ou áreas nos dois pri
meiros anos e 20% nos subse
quentes».

Artigo 2.0 — A presente Lei 
entrará em vigor na data de sua 
publicação produzindo seus e- 
feitos a partir da data da vigên
cia da citada Lei n.o 157, de 
6/4/1954, revogadas as disposi
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 22 de junho de 
1954.

VIRGÍLIO CAPOANl 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da 
Prefeitura em 22 de junho de 
1954.

EVARISTO CANOVA 
Secretario

certo utilizando teses exclusiva
mente pedagógicas. O seu mais 
importante trabalho apareceu em 
1806. «Pedagogia geral deduzida 
do fim e da educação», que 
constitui os princípios funda
mentais do seu sistema de edu
cação.

Herbait se aliou ao pujante

movimento filosófico de sua é- 
poca, sendo um dos célebres 
que deram glória a sua pátria, 
nos dias em que estava subju
gada pelo jugo napoleônico.

Um grande acontecimento de 
sua vida foi a sua nomeação 
para ocupar a mesma cátedra 
que havia ocupado Kant na U-

])r. João paccola Primo
iM £ D [ C O

Clínica geral de adultcs e crianças — Cirurgia — Partos 
Doenças do Ouvido, Nariz e Garganta

Ex-interno por concurso do Pronto Socorro do Rio de Janeiro - Ex-interno por 
concurso da Maternidade do Hospital São Francisco de Assis à cargo do Dr. 
Aguinaga - Ex-interno residente da Casa de Saúde São Jorge (Rio de Janeiro)

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

Em São Paulo exclusivamente na

Casa Anglo Brasileira S.A. —  MAPPIN
será V.Sa atendido nos pedidos diis originais e soberbas MINIATURAS 
das Aguardentes de Canas Selecionadas especialmente fabricadas para as 

marcas padrões da mais alta qualidade da

Industrial e Com ercial ORLANDO MAZARI
Lençóis Pãulista — São Paulo — Rio de Janeiro

AG U ARD EN TES

IV Século —  25 (de Janeiro
Padrões de Alta Qualidade

No Restaurante MAPPIN peça o seu aperitivo favorito INDIVIDUAL. 
Na Mercearia M a PPIN adquira^Ua MINIATURA para a COLEÇÃO

V ISITE SAO PAULO NO IV CENTENÁRIO

D r. A ntonio Tedesco
~ ---------- ^  MEDICO =

Clínica geral - Operações - Partos

Rua Floriano Peixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA - Fone, 61

Sirva-se

v m a  c o m p l e t a
ORCAMZAÇÃO 

BANCÁRIA 
AS SUAS ORDENS

•  DEPÓSITOS 
« DESCONTOS 

•  CAUÇÃO 
•  COBRANÇAS 

•  CÂMBIO 
•  ORDENS DE 

PAGAMENTO

BANCO NACIONAL DA CIDADE DE SÃO PAULO S. A.

P  EM 'é

V k, j /

m a t r iz , r u a  de SÀO b e n t o , 341 —  SÃO PAULO
AGENCIAS URBANAS Brás Central, Lapa Lux 

23 Filiais e Agências no Interior 
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

niversidade de Koenigsberg, on
de ficou desde 1809 a 1833.

A inteligência de Herbart era- 
excepcionai e seu gênio pecu
liar se desabrochou ràpidamente,  ̂
Além de conhecer a fundo a 
matemática, era também bom 
músico, pois tocava arpa, piano 
e violino; compôs ainda, em 
1808 uma bela sonata e escre
veu um tratado de harmonia.

Não obstante as turbulências 
daquela época de grandes guer
ras, Herbart se dedicou ao es
tudo da meditação solitária.

Se é certo que Herbart nas
ceu pedagogo, não é menos 
certo que nasceu filósofo: aos 
20 anos havia estudado já todos 
os principais sistemas da Filo
sofia antiga e moderna.

Em 1808 publicou um livro 
de moral intitulado: «A filosofia 
prática geral». Suas obras prin
cipais são: «Manual de Psicolo
gia», «A Psicologia como ciên
cia, fundada seguindo um novo 
método sôbre a experiência, a 
Metafísica e as Matemáticas», 
«Metafísica geral».

Foi muito feliz em seu ma
trimônio com mis. Drake, jo
vem inglesa educada na Alema
nha e muito inteligente, com 
quem se casou em Koenigsberg 
em 1811. Herbart morreu de um 
modo inesperado e rápido em 
um ataque de apoplexia, em I t  
de agôsto de 1841 na cidade de 
Gotinga.

Filosofia de vida — Era um 
realista que procedeu do idea
lismo absoluto de Fichte. Invo
ca o problema do conhecimento 
de um modo fundamentalmente 
contrário ao de Kant, não obs
tante chamar-se discípulo do 
genial autor da «Crítica da ra
zão pura».

Para Herbart, a razão pura é 
uma invenção da fantasia filosó
fica, a que há de opor uma 
crítica baseada na observação 
dos fenômenos e da consciên
cia. Crê Herbart que o conteú
do da consciência tem 2 aspec
tos: (duas classes de) um mera
mente formal e o outro materiaL

O fundamento da unidade do 
espírito é ideal psra Kant, reat 
e ideal para Fichte e real para 
Herbart. A psicologia herbartia- 
na nega a teoria das faculdades, 
reduzindo tôda vida mental ao 
jôgo das representações.

Em Psicologia, pode afirmar- 
-se que Herbart é um dos cria
dores da corrente experimental 
no que logo se destacaram 
Weber, Fechner, Wundt, Krae- 
pelin e outros.

O método herbartiano é mais 
próprio para as ciências do es
pírito do que para as ciências 
naturais.

Sumamente ampla é a peda
gogia de Heibart, o qual se 
considera como fundador da 
verdadeira Pedagogia científica. 
Para Herbarf, a instrução tem 
tanto mais valor quanto mais e- 
ducativa seja e contribua para 
desenvolver no homem um ca
ráter independente e capaz de 
atuar para fazer o bem.

Sua norma educativa deve 
basear-se na Psicologia.

30-6-54

Precisa-se...
... de um bom DATILÓGRAFO, 
Apresentar-se no Pastifício «A 
Fidelidade», nesta cidade.



“ J t  você ”

S A U D A D E S
Eu S Ó . . .  sinto a dor da saudade... 
Saudade... de ti, meu amor; 
sinto saudade da tua bondade...
Do teu perfume oh!... bela flór.

Saudade de tuas mãos, 
saudade de teus beijos...
Da doçura de teu coração, 
saudade!... pois não te vejo.

Saudade dos belos passeios, 
saudade dos bons momentos... 
que ainda muito anseio 
e que faço-te um juramento. —

Para não morrer de saudades 
«contigo até à morte viverei...* 
Só tu fará minha felicidade; 
tu minha rainha, eu teu rei...

AMIL MILOR

Aniversário
Maria Marta Capoani

Transcorre hoje, mais 
um aniversário natalicio. da 
menina Maria Marta Ca
poani, filha do sr. Anelo 
Capoani e da profa. Ivone 
Conti Capoani.

Aniversários
FA ZEM  ANOS:
AMANHA: sra. Elza G. Pac- 

cola. esposa do sr. Alexandre 
R. Paccola; sr. Virgilio Capoa
ni, prefeito municipal, local; jo
vem Juarez Jacon; sr. José Sar- 
tore; menina Janete Signoretti; 
menina Maria Augusta Canova; 
menina Maria Elena, filha do 
sr. Antonio Biral Sob. e de da. 
Jovita de Oliveira Biral; srta. 
Maria José Bevilaqua.

Dia 6: srta. Dalva Canova 
da Silva Prado; sr. Duilio Ca
poani; sr. Alcides Ferraci; sr. 
Ermerindo de Oliveira, residente 
em Alvares Machado; sra. Apa
recida A. Lini. esposa do sr. A- 
madeu Lini.

Dia 9: sr. José Garrido Gil;
menina Inês Antonia Baccili, fi
lha do sr. Leonildo Baccili, re
sidente em Presidente Prudente; 
menina Ana Maria, filha do sr. 
José Brigido Dutra e de da. Joa
na Principe Dutra: jovem Jary 
Cezarotti.

Dia 10; menina Maria Esteia 
Campanari; srta. Dulce Silveira 
Tocei; menino Oliver, filho do 
sr. Adolfo Biral e de da. Cecília 
M. Biral: sra. Lidia R. Serralvo; 
menina Cacilda. filha do sr. Luiz 
de Oliveira.

Nascimento
Rejubila-se o lar do sr. Nes- 

ror Ciccone e da. Maria Lini 
Ciccone, desde o dia 26 de ju
nho p.p., com o nascimento de 
um robusto pimpôlho que sob 
as águas do batismo, receberá 
a nome de Paulo Henrique Cic
cone.

Futebol em Agudos
Seguirá para a cidade de A- 

gudos, a equipe do JUVENIL  
VASCO DA GAMA, que foga- 
rá esta tarde com JUVEN IL O- 
PERÁRIOS CATÓLICOS F.C..

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

Reâotor-Chefe: Hermínio lacon Superintendente: luarez lacon

Diretor: ALEXOnORE CHITTO
ANO XVI Lençóis Paulista, 4 de Julho de 1954 Número 844

Festa do Corvo Branco
Serviço de alto-falantes

Idealizado e realizado pelo sr. 
José Serralvo Sobrinho, pioneiro 
do rádio em Lençóis Paulista, 
tivemos êste ano, na tradicional 
festa do Corvo Branco, um 
completo serviço de alto-falan
tes, que veio completar aquêle 
ambiente festivo, sempre tão 
bem organizado. Constituindo 
uma experiência inédita, o Ser- ,
viço de Alto Falantes «A Voz 
do Corvo Branco», assinalou ó- 
timos resultados, sendo que, do 
ponto de vista financeiro, pro
porcionou a seguinte renda:'
Propagandas co
merciais Cr$ 950,00
Bolo Esportivo.
'<Copa do Mundo» Cr$ 800,00
Músicas e têxtos 
avulsos Cr$ 895,00
Correio Elegante Cr$ 368,50
Total Cr$ 3.013,50

O evidente sucesso do Servi
ço de Alto-Falantes, deve-se, 
sem dúvida, ao esforço desinte
ressado, à cooperação valiosa 
dos rapazes e moças que ali 
trabalharam incansavelmente du
rante todos os quatro dias de 
festa, e cujos nomes menciona
mos aqui, gravando-os com o 
mais sincero agradecimento dos 
promotores daquela festa.

Controle geral: João Serralvo; 
Controle de Caixa: Carlos Ca
valheiro e W alter Diomedes; 
Técnico de som: Rafael Gutier- 
res: Discotecário; Manoel Au
rélio Lopes; Locutores: Eloy
Trujilho Marques, Antonio Car
los Nelli, Francisco Fonseca, 
Ideval Paccola, Paulo Amaury 
Serralvo, Lourival Paccola, W al- 
lace Vieira, João Brega, New- 
ton Ca^tiglioni, José Angélico, 
Helio de Aguiar. Salvador"Gon- 
çalves, e outros.

Auxiliares: Cacilda Paccola,
Neusa Giacomini, Terezinha 
Vieira, Ernestina Emiliano, La- 
vinia Vieira, Lourdes Fernandes, 
Norma Capoani e outras.

Agradecemos também às du
plas caipiras «Zé & Tião», e 
«Lacho & Bernardino», À Z Y R - 
-36, o «O ECO», e a todos a- 
quêles que de qualquer maneira 
nos ajudaram.

J','íoforísfa!
ED U Q U E sua BUSINA USAN
DO-A M ODERADAM ENTE.

O Salão Maravilha
DE

Mafalda Malavazzi Rossi

A V I S A
Foram contempladas com o 

sorteio de quarta-feira última, 
pela Loteria Federal, as seguin- í 
tes freguezas: i

1.0 — n.o 663 — Assunta j
Aiello.

2.0 — n.o 907 .— Ermelinda 
Bolonhi (Fazenda Irara)

3.0 — n.o 390 — Nadir A- j 
raujo Vieira (Fazenda Barra 
Grande).

4.0 — n.o 472 — Porfiria de 
Oliveira.

prefira o melhor Preferit]do

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

 ̂ Há mais de cem anos

MUSSEr-HORRIS
máquinas e implementos agrícolas

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO
teus problemas de mecabizacão

AwS SRS. FAZENDEIROS
Aie 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 
U.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 Genuinas 

SERVIÇO  e s p e c i a l i z a d o

KEUEnDEDORES RUTORIZflDOS 
GARRIDO & FILHOS LTDA.

\


