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Vendem-se
2 carroças e 12 bur

ros novos, arreados
Preços a combinar

Os interessados deverão diri
gir-se à redação deste jornal.

Fábrica de Tecidos em 
Lençóis Paulista

De fontes bem informadas, 
temos conhecimento que pessoas 
de grandes recur, os econômicos, 
não desta cidade, porém, pre
tendem instalar uma fábrica de 
tecidos em Lençóis Paulista.

E segundo ainda as mesmas 
fontes, a prefeitura municipal já 
deixou à disposição d'^s preten
dentes o terreno onde atualmen
te existe o matadouro municipal.

Parece pilhéria f.alarmos no
vamente em fábrica de tecidos 
nesta cidade, mas, desta vez já 
não se tra<-a de um «bluff», por
que idealizadores da indústria 
em questão, nunca falharam 
quando mencionaram qualquer 
empreendimento èm relação a 
nossa terra.

Não será de admirar se, den
tro de poucos dias, voltarmos 
fazer menção à fabrica de teci
dos em projeto, cujos estudos 
já se encontram em adiantado 
andamento.

Instalação da comarca
Queremos notificar novamente 

os nossos leitores que, ainda 
no mês de Dezenibro será ins
talada a Comarca de Lençóis 
Paulista.

Para isso já foram indicados 
o Promotor Público e Juiz de 
Direito.

Anunciem nêste jornal

SECC ã O LIVRE

T É C N I C O  S E M  T É C N I C A
A verdade sobre a participação da equipe masculina de Voleibol de 

Lençóis Paulista nos jogos Abertos do Interior
Êste hebdomadário publicou 

domingo passado a reportagem 
da participação de Lençóis Pau
lista nos X IX  Jogos Abertos do 
Interior realizados em Sorocaba, 
assinada por L.R.

Diante de inverdades publica
das, a reportagem provocou-nos, 
como não poderia deixar de ser, 
forte reação.

Em vista disso, por êste meio, 
vimos, à luz dos fatos esclare
cer a opinião daqueles que. não 
podendo comparecer aos jogos, 
estão alheios aos acontecimentos 
desenrolados naquela cidade.

O nosso insucesso, se é que 
realmente houve, não devemos 
e nem podemos atribuí-lo à fal
ta de obediência ao técnico e 
nem tampouco à desarmonia en
tre os jogadores, conforme foi 
publicado. Fizemos o que pude
mos. O que esteve ao alcance 
de nossa capacidade. O mais, 

! não foi feito devido simplesmen
te à falta de um melhor prepa
ro físico e técnico, porque des
de o início dos trei.namentos, a 
equipe masculina esteve quase 
tctalmente abandonada de orien
tação eficiente e adequada. O 
técnico comparecia aos treinos 
como jogador e não como orien
tador, ficando dessa forma o 
preparo da equipe restringido

O que teiiamos logo 
de início

Quando, em propaganda polí
tica aqui esteve o sr. Adhemar 
de Barros, prometeu que. uma 
vez eleito, daria imediatamente 
inicio à construção do prédio do 
Posto de Saúde, Cadeia Pública 
e asfaltamento da nova avenida 
margeando u rio Lençóis.

Entretanto, como o sr. Adhe
mar de Barros não foi eleito, os 
pedidos devem surgir de outras 
fontes políticas. Resta agora, aos 
senhores janistas, não descuida
rem, a êles cabe interferirem 
junto ao governador do Estado, 
fazendo-lhe os justos pedidos 
das cousas que Lençóis Paulista 
necessita e que já contavamos 
com elas.

Cabe agora aos janistas, ex- 
cursionarem a São Paulo, tôda 
vez que o govêrno do Estado 
retarde em nos dár cousas qu"! 
poderiamos ter com a influência 
do PSP local.

àquela eficiência com a qual 
participamos dos jogos.

A equipe foi para Sorocaba 
destituída de seus valores máxi
mos, pois não contava com três 
titulares (Heine, Archangelo e 
Rubens) e não dois, como foi 
dito na reportagem.

O nosso primeiro jogo foi con
tra Caçapava e mesmo desfal
cado de quatro titulares (três 
ausentes e Odail, que embora 
participante, só póde seguir via
gem um dia após êsse jôgo), 
conseguimos subjugá-la por 2x0 
(15x9 e 15x12). No segundo 
compromisso contra Pirassunun- 

! ga, a equipe rendia satisfatoria
mente, tendo vencido o primeiro 
«set» com relativa facilidade por 
15x10. Ao iniciarmos o segundo 
«set» fomos surpreendidos com a 
absurda substituição de Antoni- 
nho, que sem dúvida, estava a- 
presentnndo ótima atuação. A 
sua posição foi tomada estra
nhamente pelo próprio técnico, 
surgindo assim, os primeiros de
sentendimentos em campo, o que 
favoreceu o aparecimento de um 
clima de insegurança na equipe. 
Em resultado disso, vimos uma 
completa decadência na nossa 
produção, o que ocasionou a 
perda do 2.0 «set». Fraca a nos
sa atuação, conseguíamos assim 
mesmo vencer o 3.o «set» a du
ras penas, isto devido a progres
siva debilidade da equipe adver
sária. Vamos agora, ao jôgo 
contra Itu, no qual fomos der
rotados por 2x0. A esta altura, 
a equipe voltava à sua consti
tuição normal, retomando o téc
nico as suas verdadeiras funções. 
Não obstante, perdemos d pri
meiro «set», por (15x12) ( ! ! ! ) .  
Novamente alterado o conjunto, 
entrou o técnico em campo fa
zendo a mesma substituição o- 
corrida na partida contra Piras- 
sununga, apesar de termos W la- 
dimir na reserva cc>m maiores 
possibilidades, A debacle foi to
tal: perdemos êste «set» frago- 
rosamente, com a moral comple
tamente abatida, por 15 x 9. 
Com essa derrota a equipe mas
culina foi desclassificada dos 
jogos abertos.

Dizer, pois, que houve deso
bediência ao técnico constitui e- 
vidente contrasenso. O técnico 
abandonou suas funções para in
tegrar-se no conjunto, o que 
absolutamente não veio melhorar 
a sua eficácia. Muito ao contrá

rio desordenaram-se as fórças e 
a derrota se delineou inevitável-

Quanto à harmonia entre os 
jogadores, é claro que esvaiu-se 
ela, mas somente após a entra
da do técnico em jôgo. Falta- 
va-nos orientação e isto, como é 
natural, favoreceu o apareci
mento de^sa desarmonia.

Pecou também o comentarista 
L.R. ao dizer em sua reporta
gem que sempre existiu aqui em 
Lençóis, o costume de se fazer 
críticas aos companheiros pelos 
êrros cometidos em campo, o 
que de maneira alguma reflete a 
verdade. Essas críticas a que se 
refere passaram a existir justa
mente quando o atual técnico 
assumiu a direção da equipe 
masculina. Diz êle: «A UNlAO 
FA Z A FÔRÇA», mas como 
poderiamos ter união, se a parte 
incumbida de nô-la favorecer 
não correspondeu ao que se es
perava? O que seria de um na
vio sem leme?

V O LIBO LISTA S

Baile da
Coroaçao

Realizou-se ontem, nos salões 
do Uüirama Tênis Clube, o bai
le de Coroação da Rainha dos 
Estudantes de Lençóis Paulista,, 
durante o qual foi coroada a 

i' senhorinha Maria Aparecida 
Brandi.

O baile esteve animadíssimo e 
contou com a participação de 
«Birico e Sua Orquestra», da 
cidade de Campinas.

Cine Teatro 
Ubirama

A Diretoria do Cine Teatro 
Ubirama comunica-nos que, do
ravante, somente exibirá filmes 
aos Domingos, Têrças, Quintas- 
-feiras e Sábados.

Quem liga o rádio, de ma
neira a incomodar a vizi
nhança, é passível de pe
nalidades. Seja inteligente, 

evitando discórdia

O  Palácio dos Rádios serve bem,
porque oíerece sempre o meinor.
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ALTEROSA
Já se encontra à venda o nú

mero relativo a 15 de Novem
bro de ALTEROSA, a magnífica 
revista que Minas presenteou ao 
Brasil. AAais uma vez, «a revista 
da família brasileira», obedecen
do às mesmas características que 
lhe deram lugar destacado no 
panorama editorial do país, ofe
rece aos seus inúmeros leitores 
uma coletânea de artigos, con
tos e reportagens, sôbre os mais 
apaixonantes temas da atualida
de, garantindo-lhes a certeza de, 
através de sua leitura, ficarem 
em dia com os mais recentes 
acontecimentos culturais, cientí
ficos. políticos e sociais.

«Nos momentos de Festa ou 
de Dor, Paira Sempre a Sagra
da Bandeira» é o título de uma 
das excelentes reportagens des
sa edição, contando história do 
menino que salvou a bandeira 
nacional, no desastie com abar
ca Sétima e mostrando como 
êle vive hoje, na capital minei
ra. Com mais os seguintes con

tos e artigos, ficará assegurada 
a leitura de que se precisa para 
as horas de descanço: A Pon
tualidade Suiça, De Cabelinho 
na Venta, Sofrimento Egoista etc.

Também estão magníficas as 
costumeiras seções de Arte Cu
linária, Cinema, Panorama do 
Mundo, O Crime Não Compen
sa, Paisagem Brasileira, Fotos e 
Legendas e diversas outras, des
tinadas a fazer de ALTEROSA 
uma fonte permanente de co
nhecimentos indispensáveis à vi
da moderna.

Para a mulher, a revista ofe
rece uma seleção dos mais ele
gantes e recentes figurinos, 
bem como conselhos de beleza 
e apresentação pessoal, tudo is
so dentro dos mesmos padrões 
morais que a têm caracterizado.

Por tais razões, sentimo-nos 
seguros de podermos afirmar 
que a edição de 15 de novem
bro de ALTEROSA não poderá 
deixar de ser lida pelas pessoas 
de bom gôsto.

Q)r. J o s é  de Õ. jYíachado
C lín ica  G eral

ciKUK6ifl-moLEsrin de sEnHORfls E rRinnçfls-PRRTOs

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

r

Adquirí um Fogão D Á K O  
o gás de querosene
com o novo e m aravilhoso 
sistema de gase ificação .
A GÔTA QUE COSINHA

filintt
35305
lUdtlo d* luxQ 
Mn 3 bsu» ocobodo em porcelnno bronca 
Fm m  amplo iquipodo com piròmetro.

Sem bombas * Sem fumaça 
Sem pressão ★  Sem agulhas 
Sem mechas ★  Sem ruidos 
Sem cheiro * Sem perige
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AMPLA GARANTIA 

ASSISTÊNCIA PERM A N EN TE  

GRANDES FACILIDADES DE PAGAM ENTOS

Revendedora Exclusiva

Casa Ignácío
de Adib M alu f & Irm ã o s

Rua 15 de Novembro. 738 — Telefone, 1-1-1
LEDÇOlS PRUL15TR

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

In d u stria l e Com eix;ial ORLANDO M AZARI
Lençóis Paulista — São Paulo —  Rio de Janeiro

A G U A R D EN TES

Século IV — 25 de Janeiro
Padrões de Alta Qualidade

No Restaurante MAPPIN peça o seu aperitivo favorito INDIVIDUAL. 
Na Mercearia Ma PPIN adquira sua MINIATUR.A para a COLEÇÃO 

----------------------------------------------------
VISITE SAO PAULO NO IV CENTENÁRIO

ESCRITÓRIO DE RDUOCRCIR Efll LERÇÓIS

Dr. Rivaldo de Assis Cintra

Dr. Osmar Del manto 
A D V O G A D O S

ÉSCRITÓRIO EM  LENÇÓIS PAULISTA:

Rua Tibinçá, 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. Norberto, no Bar Central (Fone 35)

Radiação atômica
W ASHINGTON, 10 -  Ho

mens de ciência norte-americanos 
e japoneses conferenciarão sôbre 
os efeitos e emprêgos da radia
ção atômica. Estas conferências 
deveriam ser realizadas em Tó- 
kio de 15 a 19 de novembro, e 
seus temas serão: Métodos para 
medição da radioatividade: resis
tência dos sêres humanos quan
to à radioatividade: descontami- 
nação de substância radioativa e 
emprego dos ráios atômicos e 
materiais na agricultura e, a in
vestigação biológica.

Dr. Hilton Canova
C iru rgião  D en tista  
Pela Uníuersíâaâe âeS. Paulo

Ráios X
Rua X V  de Nov., n.o 532

(Andar Superior do Edifício 
Studebaker)

Farmácia São José
-------  DE
(Tlanoel Lopes Lfâa.

Grande estoque de dro
gas e perfumarias.

Representante exclusivo 
nesta praça dos famosos 
produtos de beleza

«MAX FA CTO R»

Prefira a Farmácia São José, a 
Drogaria de Lençóis Paulista 
SÍMBOLO DE HONESTIDA

DE E GARANTIA

SIRTOniSE SEU RPRRE- 
LHO RECEPTOR PRRR R 

RR’DI0 DE TODOS
ZYR-36, Sociedade Rá

dio Difusora de Lençóis 
Paulista — 1.530 Kilociclos

O relatório sôbre os 
Discos Voadores

RIO, 10 — Tôda a imprensa 
noticiou a chegada ao Estado- 
Maior da Aeronáutica do rela
tório da Basè Aérea de Porto 
Alegre, sôbre a presença de dis
cos voadores nos céus gaúchos. 
Anunciou-se mesmo a vinda ao 
Rio, de dois oficiais que viram 
o aparelho. Entretanto, falando 
hoje à reportagem, o brigadeiro 
Gervasio Duncan, chefe do Es
tado-Maior da Aeronáutica, de
clarou que ainda não recebeu o- 
relatório. Soube de sua remessa 
pela imprensa. Assim que o re
ceber entregará a documentação 
ao ministro Eduardo Gomes- 
que decidirá sôbre a conveniên
cia de sua divulgação.

])r. João Jaccola primo
M É D I C O

Clinica geral de adultos 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 Ca°a de Saúde São Jorge (Rio de Janeiro)

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

Abro eni par as janelas do 
meu quarto. E’ uma casa de 
campo; casa grande, estilo bem 
antigo, ladeada de jardins. Aqui 
vivo ha quasi seis anos. Apesar 
disso sentirei saudades daqui

ANITA
quando tornar a casa materna, 
após a minha formatura. A 
manhã está calma, quasi alcan
ço os galhos cheios de mag- 
nolias de frondosa arvore que 
se debruça sôbre as janelas.

. .'5

TEM TUDO 
O QUE ELA 

GOSTA DE SABER

/  •  M m  M m  fn co fiv « fiU n cfo « ;
’ COOIP m « lh o r  cp n vtfm  o o  o m b fp n fe  d «  « v a  c a t o l

Diário de S Paulo
Polítical Musical EsporteI Turfel Conselhos 
de beleza 1 Educação e Ensino I Modas 1 

ASSINE O DlARIO DE S. PAULO 

• o jornal de confiança da fam ília brasileira.
Um bom jornal instrui, formo um espírito I

Cr$ 360,00 o  otiInaKrra onuo)
e  AgenI* locol 

Attinohtrei (ombém »o
JtjA ÍTA M EN TO  OÊ CIRCULACAO 
% 9 89P • 4* ■ S, p«wl«

DiáríodeSPaulo ^
jo rn a l completo p a ra  o l a r t  .

Agente e correspondente nesta cidade

Ideval Paccola

Dr. Antonio Tedesco
M ED ICO

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

Rua FlorianoPeixoto, 345 • LENÇÓIS PAULISTA • Fone, 61

Escrevo-te hoje, Anita. Não por 
ter-te prometido apenas, mas, 
obedecendo uma voz muito ín
tima. Admirei-te desde o pri
meiro instante. Não poderei ca- 
lar-me por mais tempo. Minha 
vida tem sido dedicada exclusi
vamente ao estudo e ao traba
lho. Tenho entretanto ocasião 
de, nas horas de folga, conhe
cer lindas jovens, borboletas 
que esvoaçam no labirinto das 
luzes sedutoras, mas nem uma 
sequer conseguiu prender-me a 
atenção, senão por alguns ins
tantes. Tu, no entanto deixaste 
em mim o reflexo brilhante dos 
teus olhos! E’s filha de luar e 
de alvorada! Tens o céu dentro 
de ti e assim deixei-me prender 
por todo esse encantamento. 
Não me julgues ousado e nem 
penses que esta confissão me 
acânha. Tudo que sáe de nos
sas almas tem unção divina! En
contrei em ti a única criatura 
que até aqui conseguiu desviar 
a minha atenção de toda a res
ponsabilidade que assumo para 
a formação legai e reta de mi
nha vida. Perdendo horas de 
sôno, antegóso a tua lembrança 
e a doçura de tua vóz, delicada 
Anita. Observo também que ca
da um de nós é o que é. Te
mos no nosso êgo todas as 
qualidades que nos distinguem 
uns dos outros. Observo em ti 
o que observo em tantas outras 
jovens. E’s uma Aurora! Eis-me 
de joelhos a contemplar-te na 
minha imaginação! Se ha em ti 
fragmentos de estrelas que pro
metem céus, ha cm outras lam
pejos e coriscos que prometem 
inférnos! Digo-le o que me di
ta o coração. Sou grande ob
servador carissima Anita. Não 
enverédo pela aquarela de pai
sagem de um sonho de ilusão 
e sim, rumo na certeza de mais 
tarde construir com base sóli
da o meu castelo de paz e de 
harmonia. Hoje vivo só mas 
conto com um mundo de espe
ranças que me ilumina a solidão. 
Chego a crêr que já nos co
nhecemos ha muito tempo e 
que até já nos amámos! Quero 
que sejas a minha eterna inspi
ração, sim, porque estou fazen
do versos pensando no negro

Sirvd-se

de teus ólhos! Vivia aqui intro- 
verso no mutismo das letras e 
hoje na exaltação de um idea! 
inda distante! Convicto estava 
que jamais se aninharia em mi
nha mente alguém como tji, 
cujos dótes morais realçam a- 
inda mais a tua beleza fisica! E’ 
bem ráro em nosso tempo sur
gir entre as criaturas da terra, 
um sêr celestial! Anita, és um 
lirio perfumado eterno! Embria- 
guei-me pelo teu perfume!

Quero agora contar-te que re- 
cebi carta de minha mãe, na 
qual fala-me de ti. Péde-me que 
passe as minhas ferias em casa, 
onde desde já são feitos os 

I preparativos para o seu hospe
de favorito. Diz-me ela que a 
nossa casa passou por grandes 
reformas, com o auxilio de Do- 
roty, uma meiga menina nossa 
visinha que é uma verdadeira 
artista em ornamentações.

Desejaria que me escrevesses, 
porém sei que não o fazes, pois 
que já o disseste! Rógo-te um 
recado apenas, por intermédio 
da Eurides, que costuma vir to
das as serrianas à esta cidade 
para as exigências de suas toi- 
letes que são sempre impecá
veis. Sim é uma mademoiselle 
de grande personalidade e gos
to. Ficarei grato se me atender. 
Perdoa Anita se tornei-íe abor
recida, mas espero que não. A- 
gradeço-te comovido,

teu grande admirador,
CLÁUDIO.

Medidas drásticas 
contra cães 

vadios
Esteve quarta-feira última em 

nossa redação um morador da 
cidade, solicitando-nos que re
clamássemos medidas drásticas 
contra os cães vadios que pe- 
rambulam pela cidade. Insistiu 
êle para que os poderes muni
cipais procedam a uma ação de 
extermínio ou, então, mandem 
prender os cães que andam à 
sôlta, exigindo o pagamento da 
multa de lei, dos proprietários.

Diante disso, fazemos público 
sua queixa e apelamos nesse 
sentido para a fiscalização pú
blica, porque realmente, os cães 
ainda estão importunando os 
transeuntes, mesmo nas princi
pais artérias da cidade.

UMA c o m p l e t a
ORGANIZAÇÃO 

BANCÁRIA 
A5 SUAS ORDENS

« DEPÓSITOlí 
« DESCONTOÍ 

•  CAUÇÃO 
•  COBRANÇAS 

« CÂMBIO 
•  ORDENS Dl 
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23 Piliais e Agências no Interioi 
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

Vende-se
Vende-se uma Fazenda 

com Fábrica de Aguarden
te movida com caldeira, 
luz própria, boas casas pa
ra empregados, casa da se
de em recente construção de 
tijolos, bons canaviais, in- 
vei nadas, trator e seus 
implementos, boas agua
das, servido da melhor es
trada oficial de Lençóis 
Pta.: a Sta. Bárbara, 10 qui
lômetros da cidade.

Tratar com o sr. Vicen
te Moretto, à rua Coionel 
Joaquim Gabriel, 187, em 
Lençóis Paulista.



Aniversários
FA ZEM  ANOS:
Hoje: menina Maria Lourdes, 

filha do sr. Benedito Baccili e 
de da. Alzira B. Baccili, residen
te em Santo Anastácio; srta. Te- 
rezinha Paccola: srta. Ináh Lú
cia de Oliveira Lima.

Amanhã: sra. Cecilia Moretto; 
jovem Herval Paccola; sr. Plá
cido Moretto; srta. Aparecida 
Avanci.

Dia 23: menino José Carlos
Ramponi; sra. Chiquita da Silva 
Coelho; sra. Flora Baccili; jovem 
Paulo Spartaco Coneglian; sra. 
Yoga Ferraz Nogueira, esposa 
do sr. loão B. V. Nogueira, re
sidente em S. Paulo: jovem A-
riovaldo Paccola; sr. Humbe.to 
Coneglian; sra. Maria José Ghi- 
rotti, esposa do sr. Alberico Ghi- 
rotti.

Dia 24: srta. Natalina Casali; 
sra. Maria D. Blanco, esposa do 
sr. Antonio Blanco; srta. Cecilia 
Terezinha D. Ghirotti, residente 
em Piraju.

Dia 25; sr. Ernesto Campana- 
ri; sr. André Baccili; menina Sô
nia Maria, filha do sr. Enzo 
Basso e de da. Eunice C. Basso.

Dia 26; sra. Maria de Lour
des Malavazzi; menino Antonio 
Cristiano, filho do sr. Helio Bre- 
ga e de da. Daisy Gomes Bre- 
ga; menina Myrian de Oliveira, 
filha do sr. Jandir de Oliveira, 
e de da. Edinira C. Oliveira; 
jovem Walace Vieira, jovem Ja
nuário Diomedes.

Dia 27: jovem Edy Coneglian; 
sra. Doralice Canova, esposa do 
sr. Alcebiades Canova; sr. Ing- 
war Aagesén; menino Ivair, fi
lho do sr. Armando Paccola; 
menina Terezinha Maria das 
Graças, filha do sr. José Berte- 
li Vieira e de dona Maria Me- 
rege Vieira; prof. Antonio Car
los Soares Brandão.

Keâator-fhefe: Hermínio lacon @g[D Superintendente: luarez lacon

Diretor: RLEXnDDRE CHITrO
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ASSINEM O ECO

Assinem a Coleção S â r â íV â  
Agente nesta cidade 

Hermínio Jacon

Missa de aniversário de 
falecimento ■ Convite

Por intermédio desta fôlha, 
convido todos os parentes e 
amigos a assistirem à missa de 
aniversário de falecimento, que 
farei celebrar no próximo dia 
23, têrça feira, às 6 horas, por 
intenção da alma de meu sau
doso progenitor, Ângelo Leo
poldo Paccola,

a) Zefiro Paccola

Comentário
Está sendo comentado no 

nosso meio social, um desagra
dável acontecimento. Algumas 
senhoritas da nossa melhor so
ciedade, a passeio em Agudos, 
foram insistentemente convida- 

; das a conhecerem a orquestra 
que ali animaria naquela noite. 
Ao chegai em a porta do Club, 
foram barradas, sim porque te- 
ria cada uma que pagar a im
portância de Cr$ 30,00. Ora. 
Aqui em Lençóis nunca se co
gitou de ingresso pago para 
moças. Foi uma nota bem dis
sonante essa dada pela diretoria 
do Club Agudense, mais ainda 
porque, se essas senhoritas se 
animaram a visitar o Club, a- 
tenderam a insistentes pedidos 
de outra jovem que reside na
quela cidade e que pertence 

I também a melhor sociedade. 
I Foi portanto um grande desa- 
t ponto!

Comentarista

Futebol

jlmpla e merecida vitória do Ca
sa paccola p.C. sôbre os Jataria- 
nos /.C., pelo escore de  ̂ a 2p . C . ,

Como foi amplamente divul
gado, realizou-se segunda feira 
última, na cancha do juvenil 
Vasco da Gama, a movimentada 
partida futtbolísfica cr.t.e os 
Marianos e o Casa Paccola F.C..

Jogando como é de piaxe, um 
futebol vistoso e prático, os ra
pazes da Casa Paccola, perante 
numerosa assistência, abateram 
seus contendores por 4 a 2.

A partida estava sendo renhi- 
damente disputada, quando aos 
10 minutos da primeira fase, 
Heitor inaugura o marcador pa
ra o Casa Paccola, atirando ao 
fundo da meta de João, u- 
ma penalidade máxima, muito 
bem marcada pelo apitador da 
partida e aos 39 minutos da 
mesma fase. Brandi aumentava 
para dois gols o marcador, en- 
ceirando assim o primeiro tem
po, com 2a0 para os rapazes do 
Casa Paccola F.C..

Veio a segunda fase e com 
ela um pouco de recuperação por 
parte dos Marianos, que conse
guiram a igualdade no marcador 
à altura do 80.o minuto de luta,

sendo seus tentos marcados por 
Anil de penalt e Esno com a 
mão. Não desmerecendo a con
duta do apitador, achamos que 
êle «comeu gato por lebre» nes
se lauce, deixando-o passar em 
brancas nuvens.

Não intimidando-se com es
sa reação adversária, o esqua
drão da Casa Paccola, ajustou 
nòvamente suas peças e lançou- 
se decididamente ao ataque, con
signando mais dois tentos n'ar- 
cados por Siam e Alecio 1, li
quidando de uma vez o «match» 
a seu favor.

O quadro vencedor entrou em 
campo, com a seguinte organi
zação: Milton, Vagula e Fat; 
Ferrari, Bio e Dorival; Alecio 1, 
Edval, Pedro, Heitor e Brandi, 
depois Siam,

Arbitrou a contenda o sr. Jo
sé Dário Martins, cuja atuação 
foi boa, salvo alguns erros que 
não chegaram a descontentar ( 
nenhum dos diretores dos dois | 
conjuntos. i

Parabéns pois, rapazes da Ca- j

prejira o melhor Preferirido
S T U D E  B A K E R

Automóveis, Caminhões  ̂ Caminhonetes 

Tratores Massey-Harris e Ferguson 

Completo estoque de Peças Genuínas 

SERVIÇO e s p e c ia l iz a d o

KEUEHDEDORES RUT0R1ZRD05 
GARRIDO & FILHOS LTDA.

sa Paccola. DAM

/y }0 S d ô

i S
é o orgulho da 
dona de casa

FABRICA O
PRÓPRIO GÁS
/

PHIÜPSi I K«BSSSS!SS:B5ÍSS.!S®!!SSí. - ."V
QUEROZENE COMUM GAZErPrCADO

Nõa USA LEUHa HEM ClRVllO

GARRIDO & FILH O S LTDA.
REVENDEDORES

Rua 15 de. Novembro, 632 
Fone, 100  —  Lençóis Paulista

OCP-DAO 47-54

Garrido & Filhos Ltda.
Revendedores PHILIPS

Jipresentará emi breve
O FOGÃO a gaz de querozene

PHILIPS
sem  fu m a ç a , sem  cheiro  e de fdcil m an ejo

VENDAS COM FACILIDADES DE PAGAMENTOS


