
Assinaturas

Ano  ------------C r4  50,00
Sem estre--------Cr.$ 30,00

Pagamento Adiantado

Anúncios e Publicações 
de acôrdo com a 

TABELA

Redação e Oficinas' 
Rua 15 âe nouembrc n. 504;

Redator-Chefe: Harmínio Jncon — D iretor: ALEXANDRE CHITTO — Superintendente: ”Ju arez Jacon

ANO XVI S. PAULO Lençóis Paulista, 19 de Setembro de 1954 BRASIL NUMERO 855

ED ITA L
O Doutor Victoc Tieghi, Juiz 

de Direito substituto em exercí
cio, nesta cidade e comarca de 
Agudos. Estado de São Paulo, 
etc.

FA Z saber a todos quantos 
o presente edital virem ou dêle 
conhecimento tiverem que, es
tando designado o dia vinte (20) 
do mês corrente, às 13 horas no 
Fórum, sito à praça Tiradentes 
desta cidade, para instalar-se a 
3.a sessão periódica do júri des
ta comarca e não havendo ne
nhum processo preparado, a 
mesma não se realizará. E, para 
que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém alegue igno
rância, mandou o M. Juiz expe
dir o presente edital que será a- 
fixado no lugar de costume, pu
blicado pela imprensa de Agu
dos e de Lençóis Paulista e ir
radiado pelas Emissoras das ci
dades já mencionadas. Dado e 
passado nesta cidade e comarca 
de Agudos, no Cartório do Júri, 
aos 14 de Setembro de 1954. 
Eu. (a) Décio A. Balestra, l.o 
Escrevente habilitado do Cartó
rio do Júri, o subscrevi.

O JUIZ DE DIREITO  
(a) Vicíor Tieghi

Exposição Canina de 
Vira-Latas

Há uma exposição permanen
te de cães na cidade. A qual- 
ouer hora do dia ou da noite, 
os vira-latas estão às nossas 
voltas: há paqueiros, veadeiros, 
perdigueiros, policiais e até a- 
quêles que de perambularem 
esfaimados, já perderam sua 
conformação racial. À noite es
pantam a gente e de dia tam
bém.* Ora pelo seu estadò de 
fome, ora ameaçando-nos. Quan
do será que se encerrará essa
exposição
tas?

canina de vira-la-

J-aledmento
Sr. Guilherme Montali

Faleceu no dia 16 do corren
te, à 1 hora, na cidade de Gar
ça, onde residia, o sr. Guilher
me Montali.

O extin*-o que contava 52 a- 
nos de idade deixa viúva dona 
Narciza F. Montaii, uma filha e 
um neto. Era irmão de d, An
gelina M. Nelli, esposa do sr, 
Américo Nelli, residentes nesta 
cidade.

O seu sepultamento deu-se na 
necrópole daquela cidade.

Coop<erativa dos Produtores 
de aguardente da zona de 

Lençóis Paulista -
Convocação da Assembléia Geral Extraordinária

Os srs. acionistas estão con
vidados para comparecerem a 
Assembléia Geral Extraordinária 
a realizar-se no dia 4 do mês 
de outubro de 1954, em sua se
de provisória sita a Rua 15 de 
Novembro s/n, com o objetivo 
de autorizar a Diretoria Execu

tiva a contrair um empréstimo 
com o Instituto do Açúcar e do
Álcool, no valor de C r.................
3.000.000,00 (Treis milhões de 
cruzeiros.

a) ANTONIO FOLTRAM  
Presidente I

jYdssa de 7.° dia
A familia Américo Nelli con

vida os parentes e amigos para 
assistirem à missa de 7.o dia 
que será celebrada na Igreja 
Matriz local, no dia 22 às 7 ho
ras, por intenção da alma de 
Guilherme Montali.

Por êsse ato de religião e a- 
mizade antecipadamente agra 
dece.

Promoção
Foi promovido a graduação 

de 3." Sargento, o cabo ULIS
SES DO AMARAL, que está 
servindo no 14.“ Regimento de 
Reconhecimento Mecanizado, em 
Campo Grande - Mato Grosso.

Gado morto, em esE- 
üo de puüefação ro  
terreno do Matadouro 

Municpal
Existe uma vaca morta, em 

estado de putrefação no terreno 
em que está localizado o mata
douro municipal, reclamando ur
gentes providências do PAMS. 
Os moradores daquelas redon
dezas já fizeram sentir suas 
queixas à fiscalização pública e 
agora, por nosso intermédio, fa
zem-no novamente a fim de que 
a mesma seja removida daquêle 
logi'ad\,uiO, ou eutoO, enterrada. 
Fica, pois, feito o apêlo a quem

se efetive imediatamente, em fa
vor da saúde pública.

Liquidado o Super- 
■Ministério

'^IQ, 16 — O >'r(»cí̂ en̂ e Ca Fé 
Filho anulou o poder supermi- 
nisterial que tinha o DASP, no 
govêrno passado, de controlar e 
até anular os atos da Presidên
cia da Repúbii''a.

Comenta-se a propósito, que 
a fôrça do DASP era tal que, 
para anular um decreto presi
dencial, seu diretor riscava a as- 
sinarura do chefe do govêrno, de
volvendo a ma<é-’a ao Catete, 
com uma notificação à margem.

AVISO — A Delegacia de Polícia desta cidade, convida os senhores proprietários de veículos a motor, a comparecer nesta Delega
cia, a fim de proceder a vistoria do 2.o semestre. — Lençóis Paulista, 18 de setembro de 1954.

Xençoiense! com ADHEMARDEBARROS e ERLINDO
SALZANO , vote nos soldados do PSP Poca reabilitar S- poulo
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.
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Anton io Celso Lara Campos
PELO POVO — PELA  PÁTRIA

ESrmTÓHlO DE FDUOCaCIR Em LEnÇÓlS

Dr. Rivaldo de Assis Cintra

Dr. Osmar Delmanto 

A D V O G A D O S
ESCRITÓRIO F,M  LENÇÓIS PAULISTA:

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

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

J)r. João poccola primo
M E ,D T C O

Clinica geral de adultos e crianças — Cirurgia — Partos 
Doenças do Ouvido. Nariz e Garganta

Ex-interno por conrurÃO do Pronto Sororr" '̂o Rio de Janeiro - Ex-interno por 
concurso da Maternidade do Ho.»pitaI Sãú Francisco de Assia à cargo do Dr, 
Aguinaga - Ex-interno residente da Caaa de Snúde São Jorge (Rio de Janeiro)

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

C E S T A R IA
O pendor para entrelaçar e 

tecer produtos da natureza co
mo: capim, junco, palha, cipó, 
etc., a fim de com êsse ma
terial fabricar objetos úteis, pa
rece quase instintivo no homem. 
Talvez que a propensão paia 
realizar êsse trabalho, lhe nas
cesse primitivamente pela ne
cessidade de obrigar a si e aos 
seus. Sabe-se que a princípio 
os escudos e outros utensílios 
eram feitos de material fecid̂ ,̂ 
mas desde quando cc tecem 
cestos, ninguém está apto a di
zê-lo. Muitos povos têm se o- 
cupado dêsse trabalho, sendo 
que, atualmente ainda nêles são 
habilíssimos os chineses e japo
neses. Entre nós êsse trabalho 
deriva de duas fontes: — a do 
índio que tece palmas, juncos, 
etc., e o africano que aqui a- 
portando já sabia entrelaçar e 
tecer raízes e caniços.

Na Inglateiia e nos Estados 
Unidos, onde se pratica eficien
temente o ensino de trabalhos 
manuais, êsse gênero de t aba- 
lho, isto é, a cestaria ocupa um 
lugar proeminente.

E’ voz corrente, ser a instru
ção puramente ornamental, coisa 
do passado, e que está sendo

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

LEI N.o 170
VIRGÍLIO CAPOANI, Prefeito 

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

A Câmara Municipal de Len- 
poic Poiiiicta dprretci? e eti Pre
feito Municipal, sanciono a pre
sente Lei:

Artigo 1.0 —' Fica o Poder 
Executivo no presente exercício 
financeiro, autorizado a abrir na 
Contadoria Municipal, um cré
dito especial de Cr$ 3.500,00 
(três mil e quinhentos cruzeiros) 
par? pagamento da diferença 
de aluguel do prédio do Pôsto 
Policial da sede do Distrito de 
Borebi.

Aitigo 2.0 — A diferença do 
aluguel referido no artigo l.o,

(continua na página seguinte)

Sirva-se
VMA completa 
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substituida por coisas essen- 
cialmente práticas. Entretanto a 
vantagem de se dar a cada cri
ança oportunidade de desenvol
ver simultaneamente suas fa
culdades mentais e manuais é 
indiscutível.

Muito poucos negarão, que 
alguns exercícios de trabalhos 
manuais, sejam necessários, a- 
lém dos vulgarmente ministra
dos, nem que a influência de 
tais exercícios sôbre a ciiançá 
seja importantíssimo, no sentidp 
de Icvá-ia ? pensar, observai, 
compa.ar, in\,entar e classificár 
por si mesma.

A cestaria é um exercício que 
exerce certa fascinação no es
pírito das crianças, que a ela se 
entregam com prazer. O aluno 
encara qualquer trabalho feito e 
terminado por ele como uma 
piova consciente do seu méiitb 
de verdadeiro ciiador. Emburá, 
os resultados obtidos a princí
pio não sejam plenamente satis
fatórios, não se pode olvidar 
que o principal fito de cada -̂ 
xercício é o desenvolvimento 
da ciiança e não que se façam 
artefatos a sei em exibidos para 
a glória dos professôres. Para 
que se obtenha melhores resul
tados é preciso que também os 
pais coopeiem, tomando parte 
em qualquer iniciativa ou contri
buição de maneiia que se veii- 
fique um aproveitamento com
pleto.

Atualmente já não há mais 
necessidade de provar a impor
tância da educação industrial, 
pois todos conh^^cem e reco
nhecem esse valor, como um dos 
maiores entre os povos cultos. 
De igual modo, não há neces- 
sioaciv oc ngiuucfilar, por meis 
tempo, que a dobradura e car- 
tonagem, bem como a empalha- 
ção, modelagem, cestaria, além 
de outros métodos de dar tra
balhos às mãos da criança po
dem e dv-vem ser introduzidos 
nas escolas de hoje, sem pre
juízo paia o plano geral do en
sino e sem diminuir os chama
dos estudos escolares.

Portanio, é engano daquêles 
que ? ';cv e ia ii, sir a cesíôria 
ensinaoa na escola, méia fanta
sia r ; n.( derna oiientação pe
dagógica, pois desde a antigui
dade jf ( 1? el? p aticada como 
meio de grande valor educativo. 
Quando bem ensinada inques
tionavelmente cferect às ciian- 
ças uma ocupação manual que 
desenvolv; e fortifica as facul
dades de ação, o discermimento 
e o gôsto, familiarizando os 
discípulos com uma das mais 
antigas e honradas ocupações 
da humanidade: — o tiabalho.

Betty Dutra Nascimento 
Professôra de Trabalhos Ma

nuais do Ginásio Estadual 
de Lençóis Paulista

Dr. Hilton Canova
Cirurgião Dentista 
Pela Uniuersidaâe âeS. Paub

Ráios X
Rua X V  de Nov.. n.o 532

(Andar .'^nperior do Edifício 
Fíudobaker)



o ECO

M om ento Fem inino
Lula Masseran

Já por duas vêzes, em datas 
distantes, venho pelo Eco trans
mitir ao povo de Lençóis Pau
lista algumas palavras emotivas 
e sinceras.

Uma vez, em 1938 mais ou 
menos, outra vez, etn 1949. A- 
1 esar de não entender de polí

tica, o momento fala-me ao co
ração. Volto pela terceira vez 
abordando o mesmo assunto. 
Antes porém, de iniciar este de
licado assunto, desejo que os 
leitores deste nosso dominguei
ro, principalmente aqueles que 
apreciam as minhas simples e

Para Deputado Federal

P,

R .

P.

P.

R.

P.

José Loureiro Ju n io r
PELO  PO VO  -  PELA  PÁTRIA

Em São Paulo exclusivamente na

Casa Anglo Brasileira S.A. —  MAPPIN
será V.Sa. atendido nos pedidos das 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 Paulista — São Paulo — Rio de Janeiro

AG U ARD EN TES

Século IV —  25 de Janeiro
i adrões de Alta Qualidade

No Restaurante MAPPIN peça o seu aperitivo favorito INDIVIDUAL. 
Na Mercearia MAPPIN adquira sua MINIATURA para a COI.KÇÃO

VISITE SAO PAULO NO IV CENTENÁRIO

modestas croniquetas, vejam na
quilo que digo, a base da mi
nha consciência, a qual tenho 
na conta de sã e absoli ta, o 1 
meu modo de ver, de agir e de 
sentir. Sei que muitas pessoas 
de Lençóis Paulista, justamente 
as que vêem as coisas pelo 
mesmo prisma que eu vejo, que 
me estimam e é para elas que 
eu escrevo com imensa afinida
de e ternura, São pessoas que 
sabem sentir e emitir suas coin- 
preensões, mesmo muitas vêzes 
sem possuirem cursos superio
res, escolas e mestres, mas que 
têm tudo isso latente em suas 
almas muito bem formadas. Por 
essa razão, acolhem com cari
nho as manifestações c'e seus 
iguais. Há alguns anos, ocupo 
uma parte dêste jornal o Eco, 
transmitindo àqueles que de 
mim simpatizam, uma pecuena 
distração matinal dos Domingos. 
O estilo de escrever nem sem
pre agrada e não posso portan
to ser agradável a todos. Hoje 
porém, o assunto é o assunto 
do dia: as eleições estão às 
portas e necessitamos muita 
meditação, para que nosso voto 
seja o fruto dos nossos n:elho- 
res sentimentos e srnso de jus
tiça. E ’ pois o momento de su
ma giavidade. Por nossa própiia 
vontade será dado o destino do 
nosso tão querido São Paulo e 
portanto, o destino e a sorte 
nossa e de nossos filhos. O 
momento é difícil e que dêle 
depende a nossa paz, nosso 
confôrto e nossa tranenilidade 
física e espiritual. Muitas vêzes 
deixamos de obedecer os apê- 
!or dc nossas conscítriclíis, paia 
atender os apêlos de nossos a- 
migos de última hora. Nestes 
tempos a mentira corre qual ci
clone devastador, açoitando cria
turas bem intencionadas, tornan
do-as rebeldes e insensatas. A 
calunia anda na bôea daqueles 
que não merecem por isso ne
nhuma lecomendsção. Basta di
zer que o sujeito reto, íntegro 
e educado, não propala aquilo 
que é dito po'' pessoas sem es
crúpulos e sem senso de res
ponsabilidade. Coisas insensatas, 
K'iteis, m^aléíicc.:, que procuram 
destruir o bom senso e inquie-

(continuação da página anterior)

Prefeitura Municipal...
desta Lei é de Cr$ 290,00 (du
zentos e noventa cruzeiros), 
mensais, e o pagamento da 
mesma é a partir de l.o de ja
neiro do corrente exercício.

Artigo 3.0 — O crédito espe
cial ora autorizado, será cobeito 
com o saldo financeiro de 1953, 
que passou para éste exercício.

Artigo 4.0 — Esta lei entrará 
em vigor na data de sua publi
cação revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 11 de Setembro 
de 1954.

a) VIRGÍLIO CAPOANI 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da 
Prefeitura Municipal em 11 de 
Setembro de 1954.

a) EVARISTO CANOVA  
Secretario

*J)r. José y j. de Õ. Jíachado
C línica Geral

riRURGlR-mOLESTlR DE SERHORRS E CRIRnÇRS-PRRTOS 

Fone — H2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriça 890

D r. A ntonio Tedesco
MÉDICO

Clínica geral - Operações - Partos

Rua FlorianoPeixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA - Fone, í)I

14*9-54
tar os interesses comuns. Tais 
leviandades se casam com a co- 
vaidia daquêles que mesmo nas 
condições de adversários, não 
usam suas armas frente a fren
te. Portanto, meus amigos, o 
momento exige de nós todos, 
muito raciocínio e muita medi
tação. Leri'biem-se de Lençóis 
Paulista há alguns anos atrás. 
Pergunto: — Quem deH 
com exfierno carinho? quem por 
ela se interessou dando-lhe ••-- 
lativo confôrto dos quais usa- 
mos e desfrutamos? Alguns ui- 
rão ciie isso tudo viria um i .... 
Mas, não seria assim tão fácil, 
não. Custou muito e muito p :: 
aquêles que desejosos da nr -a 
felicidade se sacrificaram. Qu . 
negará a lealdade de G EP7L- 
DO DE BARROS? quem neg- á 
a sua luta incessante em fa‘ •• 
desta cidade? caso haja algue-n 
que negue, êsse alguém não 
merecerá a consideração den u- 
guém e será como o cego cue 
não se interessa pela luz do r .!

Aqui eu abro um parêntere 
para uma explicação com refe
rência à minha pessoa, cuja ex
plicação indicará a sincerid" "'e 
das minhas palavras. Estou ' 
serviço público há quase b< ■'* 
anos. Fui colocada nêle por meu 
primo Dr. Álvaro Camera, due- 
tor geral naquela época, dos 
Centros de Saúde da Capir-h 
Pertence êle ao partido da Lln . i 
Democrática Nacional. Vejam os 
leitores que jamais pedi fa\oc 
ou obséquio ao Dr. Adhprr-- 

I de Barros e não pretendo 
I ainda que necessite. Nãc pe_- 

tenço a esta legenda para tirar 
partidos pess<i»;ç- 
mor ao trabalho, à assistênc , 
à criança, ao órfão, ao desa.~- 
parado da sorte ao doente 
tuberculose, do fôgo selvage i, 
obra de monumental valor, vir' i 
por mim, no bairro do Manda- 
qut, em São Paulo em 
assistência, aos pôstos de saúde, 
de puericultura, de escolas, i : 
albeigues, de hospitais, de via
dutos, de estradas e de outras 
tantas criações nunc- ptn...3uas 
em outros teuipos. Fico assim, 
olhando a vida, como •! z o 
HELIO DE AGUIAR. Olho a 
vida com bons olhnr, os e-plcn- 
didos empreendimentos de s' -̂ 
corro aos pobres, de tucio en
fim que usufruimos nos e s 
nossos adversários, mas que in
felizmente êstes deixam de ver a 
realidade dos fatos, por um ca
pricho efemero e insensato! 
Diante de tudo isso, caríssimos 
leitores, tirem uma conclusão 
consciente e digna. A justiça 
já por algumas vêzes lhes disse, 
é a arma que desarma sem fa
zer fôrça. àquêles que fogem à 
razão. A mentira é o fruto da 
alma imperfeita, tolhendo o ca
minho da paz e da felicidade.

Vetem a 3 de Outubro, sem 
que o arrependimento lhes fale 
mais tarde à alma!

Sigam pela estrada da demo
cracia, do progresso e do porvir.

O Partido Social Progressista, 
diz também, paz. segurança e 
prosperidade.

Assinem a Coleção S e LhIv íI 
Agente nesta cidade 

Hermínio Jacon



S O C Í A I S
Aniversários

FA ZEM  ANOS:
Hoje: sr. Américo Nelli; sia. 

Lourdes Nelli Machado; sr. 
Antoniü Coneglian; sr. José 
Paschoarelli.

Amanhã: sr. Pedro Zan; me
nino Hermenegildo, filho do sr. 
Manoél C. Camargo, residente 
em Ourinhos; sr. Luiz José 
Nelli; menina Maria Augusta 
Zillo; menina Elza Cecilia Bodo; 
menino José Luiz, filho do sr. 
Ângelo Parpinelli e de da. Elo- 
rinda Parpinelli; sra. Augusta 
Zillo; menina Marly Terezinha 
Paccola, filha do sr. Angelino 
José Paccola e de da. Lucrecia 
F. Paccola.

Dia 21: menina Neide, filha 
do SI. Alexandre Bussolete; sra. 
Nadyr Araújo Vieira, esposa do 
sr. Claro Sebastião Vieira; srta. 
Dilma Terezinha Pavanatto; sr. 
Eduardo O.tega; srta. Carmem 
Eligia Castelhano.

Dia 22: sra. Benvenuta Baíis- 
tela; sr. João Moreira da Ciuz: 
jovem Oswaldo Giacomini; me
nina Marilene, filha do sr. No
vaes Capelari.

Dia 23: sra. Lidia Ponsoni, 
esposa do sr. Armando Batiste- 
la; jovem Tarcilio Ealasca; me
nina Eunice Ribtiio, filha do 
sr. Zefiiino Ribtiio e de da. 
Augusta Netto Ribeiro, residente 
em Alfredo Guedes.

Dia 24: sr. Romeu Carlos 
Brega; sita. Doroty Nelli; srta. 
Olga Biral; menino José Carlos 
Amaral.

Dia 25: sra. Apolonia P. Pet- 
fenazzi, esposa do sr. Ângelo 
Pettenazzi; sra. Amélia M. Pac
cola, esposa do sr. Armando 
Paccola; menino Lourival Larini; 
jOVciií '/liltoíi Fciiuii.

Reôator-fhefe: Hermínio lacon Superintendente: luarez lacon

Diretor: RLEXRnORE CHirrO
ANO XV I Lençóis Paulista, 19 de Setembro de 1954 Número 855

RD EU -SE
Perdeu-se o certificado de 

propriedade n.o 19046 Sér<e E 
do veículo Jeep-Willys, modêlo 
1951 motor Série 3 T  
109742, de propriedade de S.^A 
Pauiisía de Construções e Co
mércio.

Lençoense
L ÍZ,R 1 A ..

Não admita que o seu vizi
nho entre em sua casa e dela 
tome conta como se fôsse o seu 
legítimo dono!

Em sua casa, sòmente você 
sabe governar, sabe o que ela 
necessitai Sòmente você sabe as 
reformas que tem a fazer e sa
be também onde deve passar a 
vassoura!

Não permita que a vassoura 
do vizinho venha varrer a sua 
casa que sempre foi limpa e 
tratada com carinho, porque vo
cê sempre teve dignidade, auto
ridade!

Se em sua casa houver ciscos, 
sòmente você saberá varrê-lo, 
de dentro para fora e não de 
fora para dentro!

ALERTA!

Use de cordialidade e de
monstre sua boa educação, 
ouvindo rádio sem inco

modar os vizinhos

Aproximam- 
se as Eleições 

Estaduais
Transcorrida a última quinze

na de Setembro, estaremos às 
portas do maior pleito eleitoral 
que terá lugar no Estado de S. 
Paulo

E enquanto o tempo nos le
vará a 3 de outubro, fazem-se 
conjecturas, opina-se qual será 
o candidato eleito dos três maio- 
rais: Adhemar. Prestes e Janio,

Como descortina no panora
ma geral da política, Adhemar 
é mais cre. enciado, o homem 
que assumirá a liderança dos 
destinos do Estado Bandeirante. 
Em Lençóis Paulista, principal
mente, o chefe pessepista terá 
maioria esmagadora, não porque 
êle é Adhemar, não porque êle 
é Barros, mas pelo motivo que, 
por intermédio de Geraldo de 
Barros, foi a alavanca do nosso 
progresso urbano, dando à nossa 
cidade o que hoje ali está aos 
olhos de todos, à vista do.s que 
não querem vêr, por serem siste- 
màticamente contrários à visão e à 
coragem que nos tiraram do nada.

Adhemar de Barros e Geraldo 
de Barros não foram os políti
cos que só nos procuraram em 
vésperas de eleições, prometen
do o impossível, para, depois 
desaparecerem injustificàvelmen- 

j te, deixando-nos à mercê Jos 
I nossos destinos, 
j Não! Adhemar de Barros e 
! Geraldo de Barros, sempre es

tiveram ao nosso lado em todos 
os momentos, em véspçia de e- 
leição ou não, jamais desmenti
ram a sua simpatia para com 
Lençóis Paulista, erguendo-a ao 
nivel das verdadeiras cidades.

Lençóis Paulista, hoje, já não 
é uma vila como outrora, quan
do os problemas mais imperati
vos do povo, permaneciam sò
mente em palavreados u^ónicos, 
palavreados de esquinas e bares, 
como se nossa terra não mere
cesse o seu quinhão correspon
dente às contribuições aos co
fres públicos.

E ' por isso que o povo de 
Lençóis Paulista deve esquivar- 
-sc dos candidatos de última 
hora, dos homens que nos pro
curam sòmente em véspera de 
eleição, endeusando-se de rege- 
neradores e progressistas, por
que a critica lhes fôra mais fá
cil do que as suas realizações 
pròpriamente ditas.

A crítica destruidora e não 
construtora, deve merecer todo 
o desprêso do eleitor consciente. 
Palavras não tomam lugar. 
Conversa fiada é a bandeira de 
políticos de última hora, pre
tendendo empanar o brilho do= 
çspiritos construtivos, mas sem 
razão de ser.

Portanto, amigos, a obra de 
cada um de nós, nestes últimos 
dia.% é combater os oportunistas 
e que, depois, esquecem-se de 
que aqui existe um Lençóis 
Paulista.

prefira o melhor preferirido

S T U D E  B A K E R
Automóveis, Caminhões  ̂ Caminhcncies íi

 ̂ Hâ mais de cem anos

máquinas e implementos agrícolas

pagam-se em pouco tempo
com o próprio trabalhr / . ^  -  -j.í'
Montemos perfeita 
assistência mecânica 
e grande estoque de 
oeças sobressalentes 
para sua garantia.

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO 
Wv̂ bre seus problemas de mecanização

AL/S SPS. EAZEMDEIRCS

Are suas lOnas em qualquer tempo com 
os afamados TRATORES MASSEY HARRIS 
em 28 modêlos. Arando mesmo em feire- 
no seco, o TRATOR M/^SSEY H^PRIS, 
demonstra o n otivo porque conquiUou os 
l°.s prêmios na Exposição Internaciona’ de 
Toronto (Canadá).

Máquinas agrícolas de tração animal — 
Arados — Cultivador — Plantadeiras — 
Segadeiras etc. — Motor estacionário com 
polia 2,3 e 4 H/P — Ficador de forragens 
— Debulhador de n ilho, manual e com 

polia

Completo estoque de Peças Genuinas 

SERVIÇO  ESPEClAl ÍZADO

REUEnOEDORES RUT0R1ZRD05 
GARRIDO & FILHOS LTDA.


