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Coqvife
H O JE

CO N FERÊN CIA  CU LTU RA L

Hoje, estará em Lençóis Pau
lista, o conhecido HOMEN DE 
LETRAS e autor de várias o- 
bras de vulto, senhor PLÍNIO 
SALGADO, que a convite do 
Centro Cultural e Esportivo An* 
chieta de Bauru, está pronun
ciando palpitantes conferências 
nesta região, sôbre assuntos de 
transcendental importância.

Por solicitação da comissão 
abaixo representada, PLÍNIO 
SALGADO visitará nossa cida
de hoje, às 10 horas, ocasião 
em que defenderá uma tese de 
alto cunho cultural. Pois nin
guém ignora que o conferencis- 
ta é possuidor de vastíssima cul
tura, sendo considerado pela 
critica, como uma das maiores 
inteligências do Brasil.

Esperando poder contar com 
a presença de tôdas as autori
dades, professores, e« t̂udantes e 
do povo em geral, a Comissão 
se confessa agradecida.

Comunica outros&im, que essa 
conferSnda, não tem cardter po> 
lítíco ou religioso.

A Comissão Organizadora 
Alexandre. Chitto 
Dr. Hilton Canova 
H élio C. de Aguiar.

Sementes
A Casa da Lavoura desta ci

dade, por nosso intermédio, co
munica aos interessados que tem 
à venda sementes dos seguintes 
produtos e nos preços abaixos:

MILHO -  HÍBRIDO E AR- 
MOUR — Cr$ 225,00 e Cr$ 
150,00, respectivamente:

ARROZ -  PRATAO E A- 
MARELAO — Cr$ 400,00;

ALGODAO — Cr$ 100,00.

ASSINEM O  EC O

O DIA DA PATRIA
Têrça-feira, 7 de Setembro, 

comemcrou-se o Dia da Pátria 
nesta cidade, principalmente nas 
escolas públicas.

O programa de festividades, 
dividiu-se em civico-esportivo; 
na Escola Normal Municipal 
teve lugar o seguinte programa, 
estando presentes autoridades, 
professôres e alunos:

Em primeiro lugar, deu-se o 
hasteamento da bandeira, o qual 
esteve a cargo do Prefeito Mu
nicipal, Sr. Virgílio Capoani.

Em seguida, no salão nobre 
do estabelecimento de ensino, 
houve a sessão solene, sendo a- 
berta pelo prof. José de Toledo 
Filho e, logo após, o Hino Na
cional, executado pelo Orfeão 
Infantil. O quarto número este
ve a cargo do aluno Renato 
Rossi, discursando sôbre a data.

Seguiram-se depois poesias e 
declamações proferidas pelos 
alunos Yara Maria Giovanetti, 
Mariza Coneglian, Bernardete 
Carrit de Souza, Leda Maria 
Resta Costa, e Ana Maria Pet- 
tenazzi.

O Orfeão Infantil executou 
depois «Terra Virgem» e o Hino 
da Inden<>ndênrí-, rnjn 
ção esteve a cargo das profes- 
sorandas Ercilia Lini e Maria 
Bassalo.

Encerrando a sessão o prof. 
José de Toledo Filho, externou 
palavras de agradecimentos aos 
presentes.

Depois, seguiu-se garboso des
file, composto de alunos dos di
versos estabelecimentos de ensi
no de nossa cidade, percorrendo 
as principais vias da nossa urbe.

Mais tarde, na Praça Espor
tiva «Virgílio Capoani», execu
tou-se interessantes cotêjos de 
Bola ao Cesto e Volibol.

E A QUEM  D EV EM O S ISSO? 
-  PERG U N TO

Quem conheceu Lençóis Pau
lista, não há muito tempo terá- 
constatado que a data mágna

da pátria brasileira, em nossa 
terra, era comemorada, sim. Po* 
rém, com uma simplicidade que 
não caracterizava um ambiente 
de tão elevada educação entre 
os escolares, porque ainda não 
tínhamos os estabelecimentos de 
ensino que hoje fazem o orgu
lho desta gente laboriosa.

E isso a quem devemos? Aos 
homens e candidatos que nos

procuram somente em vésperas 
de eleições? Não. Mas, aos ho
mens que müitam e acompanham 
os destinos de nossa terra cons ■ 
tantemente, seja qual fôr a épo
ca e seja quaí fôr a circunstân
cia, dêste nosso velho torrão.

Então, nêste caso, saibamos es
colher, saibamos votar sufragando 
os nomes daqueles que sempre cui
daram do nosso desenvolvimento.

pescaria
em Porto C am argo — 

Rio P aran á
Hoje, a fim de visitar o Pôrto 

Camargo, no Rio Paraná, se
guirá desta cidade, uma bem or
ganizada caravana de pescado
res amadores, a qual vai com
posta dos seguintes elementos, 
Nicola Popollo, Alberto Garzezi: 
Antonio Zillo, Mario Zillo, Pau
lo Zillo, dr.: Hugo Carani, C ly  
denor Masseran, Armando Fan- 
tini, Virgílio Aiello, Antonio 
Lorenzetti Filho, Alberto Giova
netti, Nello Lini, Ângelo Pette- 
nazzi. Bem Chinês e José Car
rilho.

Como tivemos ensejo de ve
rificar. a caravana de pescado
res permanecerá nas margens 
do Rio Paraná, aproximada
mente trinta dias. Para isso, vai 
com uma organização perfeita, 
levando consigo rádios, bebidas, 
comestíveis, produtos farmacêu* 
tiCvis e inúmeros outros apetre
chos que lhe dizem respeito.

P tR D EU -SE
Perdeu-se o certificado de 

propriedade n.o 19046 Série E 
do veículo Jeep-Willys, modêlo 
1951, motor Série 3 T  — 
109742, de propriedade de S/A 
Paulista de Construções e Co
mércio.

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

Reclamam
OS moradores da Vi

la Maestra Amélia
Moradores da Vila Maestra 

Amélia estiveram em noSsa ífe- 
dação, reclamando providências 
das partes competentes, no sen
tido de fazer com que os pro
prietários de gado, sôltd iiá- 
quêle bairro à noite, o conser
ve cetcado em suuo proprie
dades, a fim de evitar os estra
gos que vem Causando com con
sequente prejiiizo à população 
daquela progressista vila lençói- 
ense. Segundo suas ‘.queixas, o 
gado lá sôlto vem devorando 
roupas, estragando iardins, e 
plantações.

L E I A M

« O  D IA »
O matutino de maior ven

da avulsa na capital.-

Nesta cidade:
Agente: A s íu n l i  

Correspondente : Hermínio Jacon

Xençoiense! com A D H E M A R D E B A R R O S  e E R L IN D Ò  
S A L Z A N O  , vote nos soldados do PSP p ofo  reabilitar S- Paulo
Para Senadores: Lino de Mattos e Euclides Vieira

Para Deputado Estadual: Geraldo de Barros
Para Deputado Federal: Carvalho Sobrinho

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



o ECO

Juízo da Sétima Zona Eleito
ral — Asudos — S. Paulo

Edital Eleitoral
O Doutor Victor Tieghi, ^uiz 

Eleitoral substituto em exercício, 
nesta comarca de Agudos, Es
tado de São Paulo, ttc....

FAZ SABER — aos que o 
presente edital virem ou ouvi
rem, que para as eleições de 
três de Outubro próxi v:o, foi 
est? sétima zona — Circunscri- 
ção de Sâo Paulo, dividida em 
vinte duas (22) secções, que de
verão funcionar nos prédios a- 
diante mencionados, e para os 
quais foram nomeados os pre
sidentes e mesários seguintes: 
DISTRITO DE AOUDOS -  
com nove secções. Funcionarão 
no prédio do Grupo Escolar 
Coropel Leite. PRIMEIRA SEC- 
ÇÃO — Sala UM — eleitores 
da letra «A», com exceção do 
prenome «Antonio»; Presidente: 
Durval Assunção — Mesá ios: 
Robeito Scimini e Aldo Pas- 
choal; SEGUNDA SECÇÂO — 
Sala DOIS — eleitores do pre
nome «Antonio» e das letras 
cB» a «E», inclusive; Presidente: 
Alcides Santarém — Mesários: 
Sérgio Zavataro c Alcides Baii- 
zon; TERCEIRA SECÇÃO ~  
Saia TRÊS — eleitores das le
tras «F» a «1», inclusive; Presi
dente: Oswaldo Otávio Biagio- 
ni — Mesários: Domingos Ro
drigues Coy e Décio >ntonio 
Balestra; QUARTA SECÇÂO — 
Sala QUATRO eleitores do 
pienome «José» «Jcãc» e «Joa- 
quirr.r; PiCoidCiilc. Antonio Ba
tista de Almeida — Mesáiios: 

C. Fo^agnoli c Decio | 
Scimini; QUINTA SECÇÂO — j

eleitores da le- 
«L», inclusive;

Sala CINCO 
tra «j», «K»
Presidente: Ageu de Souza Ma
tos — Mesários: Reinaldo Fo- 
gagnoli e José Guarido; SEXTA 
SECÇÂO — Sala SEIS -  elei
tores da letra «M» e sN», in
clusive; Presidente: Catharina
Torres — Mesáiios: Joel Benja
mim e Maria da Gloria De Rosa; 
SÉTIMA SECÇÃO — S=!c £E

S>r. J o s é  J i .  de O. jYíachado
Clínica Geral

CIRURBlR-mOLESTlR DE SEHHORRS E CRIflnÇRS-PRRTOS

Fone — 1-2-7 Consultório e Residência, Rua Tibiriça 89U

TE — eleitores da letra «O» a 
«S»», inclusive; Presidente: Ira
cema Brisola Tavares — JAesá- 
rios: Ant )nio Marcelino Prado 
e Etoie De Conti Nitto; ClTA- 

Sc!". C i^ ^  -\/A Q.T-rnsrt ... _ - ^  ̂ .

I ara l eputado . ed^.ni

P.

R .

P.

P.

R.

P.

José Loureiro Junior
PELO   ̂ D)^Tr:^T^

J)r. João  Paccota primo
M É D I C O

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

Ex-interno por co'irur<o do Pronto Socorro do Rio de Jan eiro -E x-interno por 
poneiirBO da Maternidade (joHogpitftl São Francisco de Assia à cargo do Dr. 
Aguinaga-'- Ex-interno reeidente da Caea de Saúde SâoJurge (Rio dc Janeiro)

I Caixa, 35 - Fone, 48 - Lençói? Paulista - Est. de São Paulo

Dr. Hilton Canova
Cirurgião D entista 
P e la  U n iu e r s iâ a à e  ô e S .  P a u lo

Ráios X
Rua X V  de Nov., n.o 532

(Andar- Superior do Edifício 
Studebaker)

Sirva-se

u m a  co m plet a
ORGANIZAÇÃO 

BANCÁRIA 
A5 SUAS ORDENS

« DEPÓSITOS 
« DESCOHTOi 

« CAUÇAO 
• COBRANÇAS 

• CÂM BIO  
• ORDENS DE 

PAGAMENTO

/  F U N D A D O 'V

M 1924 k
I)

m a t r i z  r u a  d e  SÀO b e n t o , 34^ —  SÃO PAULO
AGÊNCIAS u r b a n a s  Brái Central, Lopo Lux 

2 3  Filiois c Agências no Interioi
c o r r e s p o n d e n t e s  e v  t o d o  o  m u n d o

eleitores da letra «T» a «Z». 
inclusive; Presidente: José Sant’ 
Anna — Mesários: José Bc-j''- 
mim e |osé Renato de Matiúí,; 
e, tinalmente _DE’C1MA 
GüNuA SECÇÂO — SalaKO' 
VC. — iodos os eleitores por
tadores de títulos de outros mu
nicípios de dentro do Estado. 
Não poderão votar eleitores de 
outros Estados; Presidente: Ma
rio Paschoal — Mesários: J -é  
Ignacio Ferreira e Mario Ferrei
ra Andrade. DISTRITO DE 
PAULISTANIA — DE’CIMA 
SECÇÃO -  Sala UM -  elei
tores da letra «A» a «J», inclu
sive; Presidente: Alyrio Cam;.r- 
go — Mesários: Julieta Asstn- 
ção Ferreira e Tomaz Madaltna; 
DE’CIMA PRIMEIRA SECÇÃO 
— Sala DOIS, eUitores da Ut a 
«K» a «Z», inclusive; Piesidui- 
te: Pedro Alves Netto — Me;á- 

! rios: Ercilia Soares Lopes e Ju- 
' lio Granche Filho. DISTRITO 

DE DOMELIA — NONA SEC
ÇÃO — Sala ÜNiCA — Todos 
os eleitores do distrito de Do- 
mélia — Presidente: Dionisio 
Sanfanna — Mesários: Sebasliâ ) 
Funchal e Lazaro de Bar 
MUNICÍPIO DE LENÇe IS 
PAULISTA — DISTRITO DE 
LEICCÓiS PAÜLISTa -  Dr.’- 

I CLV.a  t e r c e ir a  SECÇÃO -  
1 Sala UM — eleitores da letra

/> /"*

«Antonio»; Présidente: AntorO 
Ferraz - Mesários: Wilno Aii- 
xand.ino Canova e lavio C?ir- 
panari; DE’C1MA QUARTA 
SECÇÂO - Sala DOIS - elei
tores do prenome «Antonio» e 
das letras «B», «C» e «D», i - 
clu&ivt; ricaidciu^. AiiiOIlio C r- 
nova - Mesários: Edmuudo N<"!li 
e Adib Nassim Maluf; DE’C1- 
MÂ  QUINTA SECÇÂO - S-̂ la 
TRÊS - eleitores da letia «E» a 
«!», inclusive; Presidentp: C?r- 
los Bef^nardo de Oliveira Costa 
— Mesários: Mario Zillo e Ar
naldo Mexandre; DE’C!MA 
bC-X i A SECÇÂO • Sala QUA- 
Td o  eleitores da letra «J»; 
Presii;ente: José de Toledo Fi
l h o  Mesários: Cesar Giaco- 
mini e Florindo Conegíian; DES
CIA''A SÉTIMA SECÇÂO -  
Sala riN C C  - eleitores da letra 
«K» a «C», inclusive; Presiden
te; Marcelino Dayrell de Quei
roz - Mesá. ios: Nestor Lumi-
natti e Chafic Temer Feres: 
DE’C1MA OITAVA SEC Ç Ã O -  
Sala SEIS * eleitores da letra 
«P» a «Z», inclusive; Presidente: 
Dr. Cyro Aguiar - Mesários: 
Herminio Jacon e Jurandir Gia- 
comini;. VIGÉSIMA SEGUNDA 
SECÇÂO -  Sala SETE - To
dos os eleitores portadores de 
títulos de outros municípios. 
Não poderão votar eUitores de 
outros Estados; Presidente: Al
berto Garzezi - Mesários: Jo$é 
Rossi e Orlando Conegliap; 
DISTRITO DE ALFREDO 
GUEDES -  V1GE'SIMA SEC
ÇÂO — Sala UM - eleitores 
da letra çA» a «J», inclusive;

(conclui na pás- seguint^



o  ECO

Para Deputado Estadual

p.

R.

P.

P.

R.

P.

Antonio Celso Lara Campos
PELO POVO — PELA PÁTRIA

(conclusão da pág. anterior)

J; u a sétima.,.
Presidente: Ernesto Cordeiro - 
Mesários: José Bornelo e Do
mingos Ferraz Bueno; VIGE’- 
SIMA PRIMEIRA SECÇÃO — 
Sala DOIS - eleitores de letras 
«K» a «Z», inclusive; Presiden- 

I te: Mario Ferrari - Mesários: 
José Vicente e Bernardes Mar
tins; DISTRITO DE BOREBI -  
DE’C1MA NONA SECÇÂQ' — 
Sala UNICA - Todos os élei| 
tores do Distrito de Borebi 
Presidente: Eiiclides Duarte -

- Mesários: Condemir Silva e Ro
berto Ramos Fernandes. Ficam 
pelo pre=“nte edital convocados 
os presidentes e mesários no
meados para constituirem ?s 
respectivas mesas no dia e lu- 

, gares designados, Îs sete horas, 
 ̂ devendo os secretários de cada 
 ̂ secção serem nomeados pelo 
presidente da mesa, até o pró
ximo dia vinte nove do corrente 
(art, 69 do Código Eleitoral), 
fazendo os respectivos presi
dentes comunicação dessa no
meação aos secretários e ao 
Juiz Eleitoral. Caso haja impedi
mento legal de algum presiden
te, mesário ou secretario, deve
rá ser comunicado o Juizo Elei
toral com a devida antecedência. 
O cargo de secretario é obriga
tório, salvo motivo relevante 
cuja apreciação ficará a critério 
do Juiz Eleitoral, mediante le- 

. clamação do interessado, até 48 
horas antes cia eleição (art. 74,

§ 4.0 do Código Eleitoral). As 
eleições se realizarão nos Gru
pos Escolares de cada distrito. 
Poderão votar nos respectivos 
municípios — sede — todos os 
eleitores portadores de títulos 
de outros municípios de dentro 
do Estado. E para que chegue 
ao conhecimento de todos e 
ninguém alegue ignorância, 
mandou expedir o p.eseirte edi
tal que será afixado e publicado 
na forma da lei, ou seja nos 
cartóiios de paz dos dist.iíos, 
agências postais, cartório elei
toral, publicado nos 
Gazeta de Agudos» e o «O E- 
co» de Agudos e Lençóis 
Paulista e difundido pelas emis
soras de Agudos e Lençóis 
Paulista. Dado e passado nesta 
sétima zona. Agudos, cartório 
Eleitoral aos três de Setembro 
de 1954. Eu, (a.) João De Conti, 

i Escrivão Eleitoral, fiz datilogra
far, e subscrevi.

O JUIZ ELEITORAL 
(a) Victor Tieghi

Préâío àa Caixa Econômica
Ccmo outros empreendimentos 

cujas construções seguem acele- 
radamente, o edifício onde fun
cionará a Caixa Econômica do 
Estado, também encontra-se com 
andamento rápido, tendo-se em 
conta dessa forma, que a sua 
conclusão não tardará a chegar.

Em São Paulo exclusivamente na

Casa Ángio Brasileira S.A. —  MAPPIN
m>m, I I ■  ■ ■ i ■  . - ^ n ■  ■ . ^  ■ i — ■ ■  i ■ .

será V.Sa. átendidoi nos pedidos das originais e soberbas MINIATURAS 
das Aguardentes de Canas Selecionadas especialmente fabricadas paia as 

I , I marcas padrões da mais alta qualidade da

Industrial e Com ercial ORLANDO MAZARI
Lcnçói» Paulista —  São Paulo —  Rio de Janeiro

AGUARDEN TES

Século IV —  25 de Janeiro
l adrões de Alta Qualidade

No Restaurante MAPPIN peça o seu aperitivo favorito INDIVIDUAL. 
Na Mercearia M a PPIN adquira sua MTNIATURA para a COI.*^UAO

ESCRITÓRIO DE RDUQCFlCin EfTl LEnÇÚlS

Dr. Rivaldo de Assis Cintra

Dr. Osmar Delmanto 

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

Rua Tibiriçá, n.° 722 (Baixos da residência do sr. 
José Salustiano de Oliveira)

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

Edital dc Convoca 
ção do Jtiri

O Doutor João Estevam de 
Siqueira junior, Juiz de Direito 
desta cidade e comarca de A- 
gudos, Estado de São Paulo, 
etc.

F A Z  saber a todos quan
tos o presente edital virem ou 
dêle conhecimento tiverem que, 
estando designado o dia vinte 
(20) de Setembro p. vindouro, 
às 13 horas, no Fórum, para 
instalar-se a 3.a sessão periódi
ca do júri desta comarca no 
corrente ano, que trabalhará em 
dias consecutivos e havendo 
procedido hoje ao sorteio dos 
vinte e um jurados que deverão 
servir em a referida sessão, de 
conformidade com os artigos 
427 e 428 do Código do Pro
cesso Penal, foram sorteados os 
seguintes cidadãos: — l.o) An
tonio Correia Junior, lavrador 
em Paulistânia; 2.o) Alcebiades 
Canova, lavrador em Lençóis 
Paulista; 3.0) Alberto Ciccone, 
comerciante em Lençóis Paulista;
H.KJf ^\I1!C! K.O iVlOllClit laiO, CO-
merciário em Paulistânia; 5.o) 
Fausto De Marco, funcionário 
público em Agudos; 6.o) Ger
son França Rodrigues, profes
sor em Agudos; 7.o) Geraldo 
Vaz de Almeida, bancário em 
Lençóis Paulista; 8.o) Heiii.iuio 
José Iheodoro, comerciante em 
Agudos; 9.0) Herminiu Luminatti, 
comerciante em Lençóis Pavlista;
10.0) José da Silva Teles, lavra
dor em Paulist?»d?; l io ) . João 
Pires vle Campos, lavrad.:; em 
Agudos; 12.o) ]i:liü L et erço  
da Silva, lãViauo. eui Alfredo 
Guedes; 13.o) Lrzaro Nino, co
merciante em Lençóis Paulista;
14.0) Luiz Criscione, comercian
te em Agudos; 15.o) Nev'* n 
D’Avila, lavrador em Agudos;
16.0) Otacilio Lodeiro, comer- 
ciário em Agudos; 17.o) Cilan- 
do Dominguts, comerciante em 
Agudos; 18.0) Plinio Machado 
Cardia, industiial em Agudos;
19.0) Vitório Air^érico Bottan, 
bancário em Lençóis Paulista;
2.00) Vitório Coneglian,,. lavra
dor em Lençóis Paulista e 21.o) 
Vicente Napol one, comerciáiio

em Agudos. À todos os quais e 
a cada um de per si, bem co
mo a todos os interessados em 
geral, se convida para compare
cerem no edifício do Fórum, 
sito à praça Tiradentes, desta 
cidade, tanto no dia e hora acP 
ma designados, como nos sub
sequentes, enquanto durar a 
sessão, sob as penas da lei .se 
faltarem. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e nin
guém alegue ignorância, man- 

1 dou o .M. Juiz expedir o pre
sente edital que será afixado no 
lugar do costume e publicado 
pela imprensa de Agudos e 
de Lençóis Paulista, Dado e 
passado nesta cídade e comarca 
de Agudos, no Cartório do Júri, 
aos 10 de agôsío de 1954. Fu, 
(!) OECIO A. BALESTRA, l.o  
í screvente habilitado, o subs- 
cievi.

O JUIZ DE DIREITO 
(a) João Estevam de Siqueira Jr.

F Ô R Ç A  E 
V O N T A D E

Lula
Nascem discórdias e guerrus, 

das opiniões diversas dos ho
mens, dentro de seus princípios. 
Desde os primórdios da criação, 
entre racionais e iriacionais, não 
foi possível entendimentos. Os 
primeiros porque fazem uso Cà 
razão e do sentimento e os se- 
guijdos, do instinto e da desi
gualdade das formas. Em tode 
o mundo pende a humanidade 
mais para o mal, aum constante 
estado de irritabilidade, deses
pero, resultando o desconfôrto 
fisico e moral. Muitas vêzes, o 
homem nêsse estado doentio, a- 
ferrado ao ódio, cria um ambi
ente dc perseguições, no que 
concerne o veneno destruidor de 
Iodos os ideais. O ódio fá-lo

(continua na página seguinte)

V ISITE SAO PAULO NO IV CENTENÁRIO

Dr. Antonio Tedesco
MEDICO

' nica geral - Operações - P artos

Rua Florir o Peixoto, 345 - LENÇÓIS PAULI.STA - Fone, 61



Aniversários
FAZEM  ANOS:
Hoje: sr. Paris Francisco Bac- 

cili; srta. Eugenia Concglian; 
srta. EJza Coneglian; sra. Tere- 
zinha Coneglian; srta. Amélia 
Venancio; sra. Elza P. Loren- 
zctti, esposa do sr. José Loren- 
zetti.

Amanhã: sra. Rita M. Rossi. 
esposa do sr. Nicola Rossi; jo
vem Cristiano de Barros; sra. 
Nildes Pestana Simões, esposa 
do sr. Décio Simões, residente 
em São Paulo; menino Otávio 
Antonio, filho do sr. Antonio 
Lorenzetti e de da. Maria Lydia 
Lorenzetti; menina Carolina Or- 
tega, filha do sr. Eduardo Ürte- 
ga e de da. Maria Lopes Or- 
tega.

Dia H: srta. Odaniza M. Bo- 
si; sr. Dionizio Ceschini; sr. 
Boveto Medola; menino Antonio 
José Paccola, filho do sr. Eu
gênio Paccola.

Dia 15: sr. Reynaldo de Al
meida, gráfico do O ECO; jo
vem Gumercindo Jacon, resi
dente em Curitiba; jovem W al- 
demar Simões, residente em A- 
lambari; srta. Maria Delfina 
Zan, filha do sr. Pedro Zan; 
jovem Frank Simões de Mello, 
residente em Cafelândia.

Dia 16: srta. Carmem Cava- 
Ihero; sra. Maria Ortega; srta. 
Irene Biral Marchi.

Dia 17; srta. Nair Pavanato.
Dia 18: sr. José Francisco 

Placca; sr. João Coneglian; sra. 
Carolina P. Bosi, esposa do sr. 
Lydio Bosi; sra. Lucy Pavanat- 
to; menina Guiomar, filha do 
sr. Man<̂ él C. Camargo; menina 
Antoninha Noventa; srta. Ivone 
Simões de Mello, residente em 
Cafelândia.

Nascimento
Acha-se cm festa desde o dia 

27 p.p., o lar do sr. Miguel
Marques e da. Cinira Pizani 
Marques com o nascimento de 
uma linda garota que receberá 
o nome de Marlene.

Bodas de Prata
Natal Coneglian - Maria Bas- 

so Coneglian
Festeja suas bôdas dç prata 

hoje, o casal Natal Coneglian 
— Maria Basso Coneglian, resi
dente nesta cidade. Pelo trans
curso da grata efeméride, será 
celebrada missa na Igreja Matriz 
local.
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Missa de 7.” mês
José Barbosa e filhos, convi

dam os parentes e amigos para 
assistirem à <*missa de 7.o mês», 
que farão celebrar na Igreja 
Matriz local, dia 17, às 8 horas, 
por intenção da alma de Ceza- 
rina Maria de Jesús Barbosa,

Continuação da página anterior)

Fôrça e
Vontade

combater as causas nobres, põe- 
-no em desalinho, não admitin
do, não refletindo, fugindo à 
própria consciência, tornando-o

um revoltado e um fracassado. 
De que forma, de que maneira 
poderá o homem livrar-se dêsse 
estado de desajustamento com o 
bom e o belo? Muito embora se 
deseje amigo leitor, sentimo-nos 
incapazes para aconselhar. Se 
algum de nós tentasse orientá-lo, 
êle diria: — Que idiota! Um á- 
tomo, um zero sôbre a terra, 
pensando consertar o mundo! 
Mas. eu responderia: — Sim, 
um átomo diante do infinito, 
mas não um zero. Não existe 
zero na criação humana O áto
mo que se refere a cada um de 
nós, é dotado de uma fôrça tal, 
que poderá conquistar os m.aio- 
res sucessos da vida. Depende 
somente de saber-se ampliar, 
consciente da sua imensa gran
deza! A História nos aponta 
grandes vultos que nasceram 
sob torrentes de misérias e que 
no entanto, alcançaram êxito, 
diante de problemas dificílimos, 
não esmorecendo, não cedendo 
ao desânimo, ao contrário, dila
tando a sua fôrça de vontade 
para a felicidade futura. Partin
do dessa fôrça. conseguirá o 
homem todas as glórias do mun
do dependendo apenas de sabê- 
-la desenvolver.

A nova geração necessita ser 
educada dentro de normas dife
rentes. Vemos cartazes, com 
lindas crianças que dizem: — 
Criem-nos, eduquem-nns e fare
mos do Brasil o maior país do 
mundo. Mas, elas não só farão 
a grandeza de sua pátria, como 
a grandeza do mundo inteiro! O 
desajustamento da humanidade 
parte da formação do caracter 
e eu acredito que essa forma
ção poderá ser aprimorada, na 
pesquisa das tendências, com o 
devido carinho, cuidados perse
verantes, doçura e inteligência, 
fundindo assim as cousas boas 
e belas, expulsando as más e 
impuras, que tornam a humani
dade incompreensiva e infeliz. 
Necessário seria paciência e a- 
quiecência para as lutas, sem o 
que não obteriam os resultados 
satisfatórios. A evolução se pro
cessaria, desde que o homem se 
dispuzesse a combater aquilo 
que o torna rude, falso e mau, 
semeando espinhos, ao invés de 
flores que perfumassem uma es
trada de bonança c de dignida
de. Errar, dizem, é humano, po
rém, reincidir no êrro é desu
mano, porque o homem, dentro 
de sua consciência, deve bene
ficiar-se, fugindo das coisas er
radas. Urn êrro só, por peque
no que seja, marca o homem 
para o resto da vida, por mais 
que êle procure se refazer, por 
mais virtuoso que se torne, a- 
quêle êrro de um segundo, ser
virá para que todos descreiam 
das suas virtudes atuais.

Portanto, êsse átomo que é 
dotado de fôrça, energia e inte
ligência, trás em si todos os e- 
lementos capazes de torná-lo i- 
mensamente grande! E ’ que.stão 
de fazer valer a sua fôrça de 
vontade, pendendo sempre para 
o bom e o belo, onde perpetua 
a alegria, a paz, na sã cons
ciência e a verdadeira felicidade 
será uma realidade.
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S T U D E B A K - E R

Automóveis, Caminhões  ̂ Caminhonetes

I

 ̂ Hâ mais de cem anos

Mi
máquinas e implementos agrícolas

larante a o M r ic Ü W  
um rendimenfir#egaiî «um

Possantes, duráveis,

pagam-se em pouco tempo 
com o próprio trabalhr 
Mantemos perfeita 
assistência mecânict 
e grande estoque d« 
oeças sobressalentet 
para sua garantia.

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO 
o b re  seus problem as de mecanização

AUS SRS. FAZENDEIROS

Are suas terras em’ qualquer tempo coni 
os afamados TRATORES MASSEY HARRIS 
em 28 modêlos. Arando mesmo em teire- 
no seco. o TRATOR MASSEY HARRIS, 
demonstra o motivo porque conquistou os 
l®.s prêmios na Exposição Internaciona' dc 
Toronto (Canadá).

Máquinas agrkolas de tração anhnal — 
Arados — Cultivador — Plantadeiras —  
Segadeiras etc. — Motor estacionário com 
polia 2,3 e 4 H/P — Pícador de forragens 
— Debulbador 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

REUEnDEDORES RUTORlZflDOS 
GARRIDO & FILHOS LTDA.


