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O Natai em Lençóis 
Paulista

Como aconteceu nos anos an
teriores, o Natal será condigna- 
mente comemorado em Lençóis 
Paulista. Na Matriz haverá a 
partir do dia 16, solene novena 
com comunhão geral. Na noite 
de Natal, missa solene com ser
mão.

A Congregação Mariana está 
encarregada de preparar um 
grande e artístico presépio.

Para o Natal dos pobres da 
paróquia, o Vigário designou a 
mesma Comissão do ano pas
sado. O Vigário já pediu ao Sr. 
Oswaldo de Barros os brinque
dos que costuma dar todos o>5 
anos. Será solicitado o concurso 
da Câmara e Prefeitura, Co
mércio, Lavoura e Indústria.

Pede-se para as Familias en
feitarem e iluminarem as facha
das de suas casas, para dar 
maior realce e brilho ao Natal.

Desde já o Vigário deseja a 
todos os seus paroquianos, Boas 
Festas de Natal.

Abastecimento 
de A ’gua

Em palestra que mantivemos 
com o sr. prefeito municipal, 
com respeito à carestia de água 
na cidade, o chefe do executivo 
lençoiense informou-nos que as 
providências tomadas pela pre
feitura nêsse sentido se farão 
sentir no transcorrer desta se
mana.

Bombas e novas adutoras de 
água serão postas cm prática, a 
fim de que a população seja a- 
bastecida a contento.

O engenheiro do Departamen
to das obras públicas do Estado, 
aqui esteve, fazendo o devido 
levantamento e dando as instru
ções dos trabalhos que devem 
ser imediatamente atacados.

Portanto mais uma vez, o sr. 
Virgílio Capoani pôs-se a campo 
no intuito de que o povo desta 
terra não venha a sofrer a falta 
do líquido precioso, acarretada 
pela estiagem que assola todo o 
Estado de São Paulo e grande 
parte do Brasil.

/e s ta  de S^nfa 
Suzia

No dia 13 do corrente, have
rá na Matriz, a festa de Santa 
Luzia, P>'otetora contra as do
enças e males dos olhos.

Será benzida uma bela ima
gem de Santa Luzia. Haverá 
missas e pro''issões à tarde. No 
dia 10 começa o Tríduo de 
Santa Luzia.

Romaria e Missa no 
Corvo Branco

Com a intenção de pedir chu
vas haverá, hoje, às 15 horas, 
uma romaria a pé para a Ca
pela de Santo Antonio do Corvo 
Branco. Chegando a Romaria 
será rezada missa no altar de 
Santo Antonio.

A Romana partirá da Matriz.
Convidam-se os devotos.

Festa de Nossa Se
nhora da Piedade

Para encerrar o Ano Santo 
Mariano, realizar-se-á na Ma
triz, no dia 8 do corrente, a 
festa de Nossa Senhora da Pie
dade, Padroeira de Lençóis Pau
lista. Além da novena, que co
meçou dia 29 de Novembro, ha
verá no dia 8 diversas missas 
de manhã, uma missa à tarde e 
procissão de Nossa Senhora da 
Piedade.

Há três anos que não se faz 
a festa da Padroeira.

perdeu-se
Perdeu-se uma caneta Parker 

51, dourada, com a gravação do 
nome do proprietário, sr. Reinal- 
do Danelão.

Pede-se o obséquio de quem 
a encontrar a fineza de entregá- 
la nesta redação ou então co
municar pelo telefone n.o 111, 
em Agudos, que será bem gra
tificado.

Anunciem nêste jornal

Escritório de Advocacia

anéxo a ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FONSECA
R. 15 de Novembro, 532 - Edifício Studbaker - Fone, 125 - Caixa P. 102

T)r. Jaym e Cestari -  a d v o g a d o  

jYíanoel A  ponseca -  CONTADOR

SECÇAO LIVRE

jd  propósito da publicação “j/bo  
Povo de Sençôis paulista”
físsínada pelo sr. Lauâelino âe Lima Rolím, e inseriâa 

na última eâição âSste ]ornal
Opera-se na presente época 

uma completa subversão dos va
lores, que não resulta desmen
tida pelos fatos.

De tal forma se avulta ela que 
se procura até mesmo subverter 
aquilo a que comumente chama
mos de superioridade. E ’ o que 
vem acontecendo com o ex-téc
nico da equipe masculina de 
Volibol lençoiense.

Com «superioridade», trata- 
-nos êle, a ignorantes por de
fendermos a verdade.

Ora, leitores, desde quando o 
espírito humano concebeu a mais 
alta fórmula de procedimento 
moral (que por sinal remonta a 
séculos), sabe-se que só são 
realmcnte superiores os que, 
quando atacados não se exas
peram e se defendem com a 
dignidade bastante que a Pro
vidência nos deu. Seria mesmo, 
muito fácil taxarmos o nosso ex- 
-técnico de um bom espécime de 
estrebaria. Assim procedendo en
tretanto, não fazemos mais do 
que ficar no campo de uma 
questão pessoal, que em nada 
pode interessar à opinião do po
vo em geral, de vez que se re
veste de caráter estritamente 
particular. Por isso que preferi
mos, da primeira vez, colocar a 
opinião pública simplesmente a 
par do que se passou na cidade 
de Sorocaba, postergando tudo 
aquilo que pudesse parecer um 
ataque pessoal. E ao procurar
mos elucidar os fatos, fizemo-lo 
tão sòmente porque estivemos 
representando Lençóis Paulista

e, para tanto, usando também 
de verbas públicas. A nossa mo
desta classificação nos jogos foi 
obtida com o emprêgo do nosso 
total esforço.

A êsse ataque pessoal, por 
vias indiretas de um manifestO’ 
ao público, respondemos com a 
reafirmação daquilo que disse
mos anteriormente, adiantando 
mais, que representamos abso
lutamente a maioria da equipe. 
Não deixamos aqui os nossos 
nomes, para usar de uma atitu
de tôda especial que se chama: 
«superioridade», e cujo verdadei- 
ro sentido vem de ser leviana
mente obliterado. Sim, porque, 
se assinássemos individualmente, 
o bom senso reconhecería que o 
gume da espada feriria por de
mais o peito adversário, o que 
poderia resultar uma questão 
muito pessoal e, portanto, con
trário ao que tínhanios e ainda 
temos em mira.

Para concluir, acresce sobre
tudo dizer que. quanto aos «tos- 
tfes», a que se referiu o nosso 
ex-técnico, não constitui o voli
bol lençoiense uma associação 
profissional, mas simplesmente 
de amadores. Sendo assim, tan
to a direção como a equipe es
tava prèviamente cientificada de 
que nada iriam perceber de re
muneração, significando ainda, 
que a recompensa única seria o 
prazer de orientar, jogar, ga
nhar e servir ao desporto len- 
çoiense.

VOLIBOLISTAS

Visitou nossa redação o sr. 
José de A breu, D iretor do 

Agudos Tênis Clube
terem sido aquelas senhorinhas 
apresentadas por um sócio do 
clube, ou, na falta dêle, por não 
reclamarem a franquia da entra
da aos seus diretores. Alegou- 
nos ainda, que tem o porteiro 
expressa determinação de vedar 
a entrada aos visitantes quando 
não apresentados por sócios, e 
que tal se releva mediante o 
consentimento da diretoria, no

Esteve em nossa cidade quin
ta-feira última, o sr. José de A- 
breu, DD. Diretor do Agudos 
Tênis Clube, honrando-.nos com 
sua visita.

Em cordial palestra que man
tivemos com o visitante, referiu- 
se êle. entre outras cousas, ao 
impedimento sofrido por senho
rinhas da nossa sociedade, por 
ocasião da realização de um 
show dansante na entidade re
creativa agudense. Explicou-nos 
que tal se verificou em virtude 
do não cumprimento das forma
lidades usuais, isto é, por não

momento, o que, 
fei solicitado.

no caso, nao

ASSINEM O EC O

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



o ECO
■íís

#
.  ’W  A

^ içv O  b Ô Q

Adquirí um Fogão DAKO 
a gás de querosene
com o novo e maravilhoso 
sistema de gaseificação.
A GÔTA QUE COSINHA

totsrrte 
35 305  __

T-^
Modéio de luxo 
core 3 botos otobcdo em porce^ono bronc 
loroo omplo equipcdo com plr6?n'^t7'o

Sem bombas ★  Sem fumaça 
Sem pressão * Sem agu lhas 
Sem mechas ★  Sem ruidos 
Sem cheiro * Sem perige
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GRANDE AMIGA AMÉLIA.

j fosse viuvá». Oh! que tristeza! 
Aquele samba serviu para longo

Faz já algum tempo que não 
recebo de ti uma linha sequer! 
Tenho estado apreênsiva e per- 
gunto"te, o que ha por aí? Não 
quero crêr que tenhas sofrido 
fisicamente; és invejada pela tua 
saúde magnifica! Estás obrigada 
a dizer-me a razão dêsse si
lêncio

Tenho uma noticia que irá 
deixar-te pasmáda! Dir-te-ei no 
final desta carta. Quero que fi
ques curiosa e é necessário que 
continues lendo sem parar a 
nai ração que agóra faço, antes 
do chóque, assim receberás a 
célebre noticia com o teu espi
rito preparado. Trata-se de um 
«pulo no escuro». Já temos tido 
ocasiões de comentar ceitos pu
los no escuro que tenho dado e 
que no entretanto sempre en
contrei luz sufiçiênte para não 
precisar tactear. Êsses pulos fo
ram somados em número de 
quatro, com este último que 
pretendo dar. Duas vezes casei- 
me. Da primeira vez que enviu
vei, abatida pelo golpe sofrido, 
havia deliberado viver exclusi
vamente para minha filha Lucia. 
A dedicação, o amor que nutria 
por ela, fizeram com que eu me 
esquecesse de mim mesma. A- 
conteceu, como sabes, que Lu
cia casou-se antes de completar, 
os seus desessete anos, e com 
quem? um austriaco imbecil, mas 
um grande industrial, indo resi
dir na Euiopa. Chorei, sofri, 
julguei-me até uma inválida! 
Teus conselhos amigos e per
sistentes, tornáram-me á vida 
novamente. Que fiz? casei-me 
outra vez e nesse «pulo» que 
serviu de critica á muita gente, 
usufrui cinco anos de felicidade. 
Quando mais eu me sentia ra
diante, a sorte traiu-me de novo, 
roubando-me o direito de uma 
felicidade continuáda. As coisas 
se sucedem sem que as precin- 
tamos! Lutei contra a saudade, 
contra a solidão, envolvida num 
luto amargo e cruel!

O terceiro «pulo», lembras-te 
bem, foi aquele que, pretenden
do ganhar uns cobrinhos para 
fazer dois tumulos bonitos para 
os dois maridos falecidos, fiz 
aquele samba, de nome -5e eu

< DEPÓSITOS 
« DESCONTOS 

« CAUÇÃO 
•  COBRANÇAS 

•  CÂMBIO 
•  ORDENS Dl 
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23 Filiais e Agências no Interioi 
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comentário a meu respeito, sim, 
porque eu ainda estava deutro 
de um luto absurdo; eu ainda 
não havia tirado um luto quan- 

’ do casei-me e era justo que fi
casse naquele tempo sofrendo 
pelos dois.

Agora, já com os meus qua
renta e cinco anos que mais po- 
deria esperar senão trocar fral
das nos netos, se estes mo^ás- 
sem por aqui? Mas, eis que, to
mando lugar em um avião da 
Panair, deixei cair minha bolsa 
ao chão e o mais triste para 
mim, tudo qne havia dentro de
la rolôu pelo tapete do avião: 
baton, rouge, rilme, fotografias 
do tempo antigo, cigarro, fosfo- 
ro, terço, enfim, um mundo de 
coisinhas desnecessárias que nos 
acompanham sempre. Um se
nhor de seus cincoenta anos 
mais ou menos, ofereceu-se com 
gentileza paia erguer tudo aqui
lo. Fiquei desapontada, pois na 
minha idade, toda aquela quan
tidade de tintas! Que pensaria 
de mim aquele homem?!

Sentou-se na frente, porem, 
seus ólhos de vez em quando 
voltava-íe para traz, a minha 
procura. Eu fingia que não o 
via, mas a sua persistência e 
insistência chamou-me a atenção. 
Parámos em Caracas para o a- 
bastecimento do avião. De um 
gradil eu apreciava os aeroviá- 
rios em suas manobras, quando 
ouvi uma voz muito terna que 
convidava-me para tomar um 
Drink, no bar do Aero Porto. 
Seu so^áque era estrangeiro, 
mas dtlicado e amavcl. Para 
menos delongas, juro-te que es
te velhote caiu do céu por des
cuido! E’ homem riquíssimo, 
viuvo, não tem filhos, e, até o 
fim da nossa viagem, pois foi o 
mesmo o nosso itinerário, nos 
convencemos que de que um 
casamento seria marcado para o 
proximo mês. Em Bradley, linda 
cidade iluminada e alegre, visi
támos juntos a Universidade de 
engenharia, para onde eu teria 
que fazer algumas reportagens 
gosando grandes lucros. Nada 
disso rnais necessitei fazer. O 
meu «pulo no escuro» desta 
vez foi tremendo, minha amiga. 
O velhote creio que estava mes
mo decidido!

A^unidos dos papéis que com
provam a nossa idoneidade, pe
netramos em um cartorio e... o 
casamento foi celebrado. Vêz 
que pulo?!

Desta vez, querida Amélia. Se 
ficar viuva outra vez, jamais me 
casarei. Estou riquíssima e não 
admitirei que alguém toque na 
minha fabulosa fortuna!

Estarei no Brasil dentro de 
seis meses, para que conheças 
o terceiro HOMEM!

Tua amiga sincera,
Jandyra

SlRTOniSE SEU RPRRE- 
LHO RECEPTOR PRRR R 

RR’DIO DE TODOS
ZYR-36, Sociedade Rá

dio Difusora de Lençóis 
Paulista — 1.530 Kilociclos
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Prefeitura Municipal de 

Lençóis Paulista
L E I  N.o 177

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

A Câmara Municipal de Len
çóis Paulista, decreta e eu san
ciono a seguinte, lei:

Artigo 1.0 — Fica modificada 
a tabela n.o 14, referente ao 
Depósito .Municipal e anexa a 
Lei n.o 11, de 2 de Janeiro de 
1937.

§ 1.0 — Todo o animal Ca
valar, Muar ou Bovino, apreen
dido nas vias públicas, retirado 
dentro de 24 horas, pagará a 
rnulta de Cr$ 50,00- (cincoenta 
cruzeiros).

§ 2.0 — Decorrido êsse pra
zo, pagará por dia Cr$ 20,00 
(vinte cruzeiros).

§ 3.0 — O animal lanígeio
ou caprino, pagará por dia Ci$ 
20,00 (vinte cruzeiros).

Artigo 2.0 — Os cães soltos 
nas vias públicas, pagarão de 
imposto anual Cr$ 100,00 (cem 
cruzeiros) devendo nêsse caso 
andarem assaisnados, sendo res
ponsáveis os seus donos, pelos 
danos que venham a ocasionar, 
caso não estejam os mesmos 
corn a respectiva mordaça.

§ 1.0 — Os cães que não sa
tisfizerem as exigências contidas 
no presente artigo, serão sacri- 
ficados independente de mais a- 
visos, a critério do Executivo 
Municipal.

Artigo 3.0 — Esta lei entrará 
em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 30 de Novembro 
de 1954.

(a) VIRGÍLIO CAPOANl 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da 
Prefeitura em 30 de Novembro 
de 1954.

(a) EVARISTO CANOVA 
Secretario

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- 
vernadas, trator e seus 
implementos, boas agua
das, servido da melhor es
trada oficial de Lençóis 
Pfa.: a Sta. Bárbara, 10 qui
lômetros da cidade.

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

Posto de Puericultura 
de Lençóis Paulista

Movimento correspondente ao 
mês de Novembro, do dia 

1.0 ao dia 27
Crianças matriculadas  ̂ 2.481
Gestantes matriculadas 148 
Crianças e gestantes ma
triculadas nêste mês 
Crianças e gestantes con
sultadas
Mamadeiras de leite de 
vaca distribuída desde 
o dia 3 de Novembro 
Copos de leite distribuídos 
Latas de leite em pó 
Vacinas aplicadas 
Vermífugos 
Curativos 
Penicilina 12,200.000 Us.
Sueja comprimidos 1.248
Ferro comprimidos 2.270
Injeções aplicadas 989
Estocptomicina aplicada 23 grs.

V endem -se
2 carroças e 12 bur

ros novos, arreados
Preços a comibinar

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

87

434

1.6Ô6
101
115
102
69
36

Em São Paulo exclusivamente na

Casa Angio Brasileira S.A. ~  MAPPIN
será V.Sa. atendido nos pedidos das originais e soberbas MINIATURAS 
das Aguardentes de Canas Selecionadas especialmente fabricadiis paja as 

mareas padrões da mais alta qualidade da

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

AGUARDEN TES

Século IV —  25 de Janeiro
< adrôes de Alta Qualidade

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

V ISIT E  SAO PAULO NO IV CENTENÁRIO

D r. A ntonio Tedesco
MEDICO

Clínica geral - Operações - Partos

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

F arm ácia  São José
DE

Manoel Lopes Ltda.
GRANDE ESTOQUE DE DROGAS E PERFUMARIAS

Representante exclusivo nesta praça
dos famosos produtos de beleza

“M AX FACTOR^^
Prefira a Farmácia São José, a Drogaria de Lençóis Paulista

SÍMBOLO DE HONESTIDADE E GARANTIA

ESCRITÓRIO DE flDÜOrnClfl Efll LEnÇÓIS

Dr. Rivaldo de Assis Cintra

Dr. Osmar Del manto 

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 
Outras informações com o sr. Norberto, no Bar Central (Fone 35)

i)r. J7o(70 paccola primo
iVl Ê D I C O

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

Ex-interno por concurrio 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 re.sidentc da Ca-̂ a de Saáde São Jorge (Riode.Taneiro)

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

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

LEI N.o 174

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

A Câmara Municipal de Len
çóis Paulista decreta e eu Pre
feito, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1.0 — A partir de l.o 
de Janeiro de 1955, os subsídios 
do Sr. Prefeito Municipal, serão 
de Cr$ 50.400,00 (cincoenta mii 
e quatrocentos cruzeiros) anuais 
e para representação Cr$ . . . 
21.600,00 (vinte hum mil e seis
centos cruzeiros) anuais.

§ Unico — As despesas de- 
dorrentes de que trata este arti
go, serão consignadas e.m dota
ções orçamentárias Municipais.

Artigo 2.0 — Esta lei entrará 
em vigor na data de sua publi
cação revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 30 de Novembro 
de 1954.

a) VIRGÍLIO CAPOANl 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da 
Prefeitura em 30 de Novembro 
de 1954.

a) EV A RISTO  CANOVA 
Secretario

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

HOMENS DE PROVÍNCIA E 
HOMENS DE METRÓPOLES
C « d t v e i  mftfs to rn t-i«  d ifícil dis- 
t in s u if n t t  rnat d e  uma grande 
cidade equelea que aào da Capital 
0 aqueles que a io  d o  locerior* 

à que» através d o s m odernos vef» 
cn los de d ivu lg a çéo . d o i joroais» 
dos rfcdios.do ciuema e d i  televisão. 
hom ogeaiza'Se» cada vea mais» o 
tip o  de m entalidade nacional —  e 
m esnio in tern acio n al!

O  lornal lido diàfiam ente fpm de 
monstradí» <er a mai* fU M utí* fôrça 
de form arão de m eotalidades uní* 
versais.
Em nosso Estado o  m atutino msfs 
lido é ü D IÁ R IO  ÜB S PAU LO  
—  que preseatem ente conta com 
mais de 190.000 assinantes E cada 
vea meia aumenta o seu número. 
Custa apenas C r$  3f 0 ,00  a assi- 
sa ture  enual d o  D IÁ R IO  DB S. 
P A U L O . Procure o  Agente loca)

Dr. Hilton Canova
Cirurgião D entista 
Pela UniuersiõaâeâeS. Paulo

Ráios X
Rua X V  de Nov., n.o 532

(Andar Superior do Edifício 
Studebaker)



S O C I A I S
Aniversários

FAZEM ANOS:
Hoje — sr. Paulo da Silva 

Coelho; sr. Antonio Lopes Pi
nheiro; sra. Luizinha Capoanl 
Boso, esposa do sr. Hugo Boso; 
menina Inês Terezinha Grandi; 
jovem Augusto Felipe Masseran; 
sra. Concheta Prado Falasca, es
posa do sr. Américo Falasca.

Amanhã — sr. David Batistel- 
la; sra. Terezinha Conti, esposa 
do sr. Breno Nelli; menino Ben
jamim Almed.

Dia 7 — sr. Milton Coneglian; 
menina Cecilia Terezinha Co
neglian, filha do sr. Felicio Co
neglian de e de dona Ermelinda 
Coneglian.

Dia 8 — sra. Luiza Borin An- 
dretto, esposa do sr. Mario An- 
dretto; jovem Alcides Lourenço 
Blanco; menina Nilza Terezinha 
Paccoía, filha do sr. Jacomo F. 
Paccola; menina Luzia Concei
ção Nelli; jovem Esno do Ama
ral.

Dia Q — jovem Helio Toma- 
zi; menino José Ranzani.

Dia 10 — sra. Libia Brega 
Ciccone, esposa do sr. José 
Cicconi Sob.; jovem João Eva, 
filho do sr. José Ba.boza; meni
na Maria Regina, filha do sr. 
José Pedro Martins e de dona 
Anita Pettenazzi Martins; meni
no Valentim Caldeirou: jovem 
Sebastião Damascena; menino 
Euclides Jorge Moretto; menino 
Armando Beloni; menina Irene 
Zanon.

J-aledmenfo
Carolina de Mattos 

Faleceu no dia 26 do corren
te, nesta cidade, com a idade de 
35 anos, Da. Carolina de Mat
tos, que residia em Pereiras, 
nêste Estado.

A extinta foi sepultada na ne- 
crópole local, no dia imediato.

MISSA DE FALECIMENTO
A família de Euclides Fiimino 

convida os parentes e amigos 
para assistirem à missa de fale
cimento que fará celebrar na 1- 
greja Matriz local, no dia 14 do 
corrente, às 6 horas, por inten
ção da alma de Da. Carolina 
de Mattos, por cujo ato de re
ligião e amizade antecipadamen
te agradece, extensivamente a 
todos aquêles que comparece
ram ao sepultamento da extinta.

A Lxpc sição de Traba
lhos no Ginásio local

Com a inauguração da expo
sição de trabalhos realizados nês
te semestre, no dia 28 do mês 
passado, morou no Ginásio Es
tadual de Lençóis Paulista, por 
alguns dias, a graça e o encanto.

Em verdade, de quando em

Reâator-Chefe: Hermfnio lacon Superíntenõentei luarez lacon

Diretor: RLEXRnORE CHITTO
ANO XV I Lençóis Paulista, 5 de Dezembro de 1954 Número 866

A V IS O  IM PO R TA N TE
Racionamento de Energia Elétrica

Comunicamos aos senhores consumidores em geral que, de
vido a extrema ledução a vazão atual dos rios que alimentam 
nossas Usinas hidro-elétiicas, vê-se a Companhia obrigada a res
tabelecer, a paitir do dia 3 de dezembro de 1954, o programa de 
desligaçôes de circuitos até o máximo de 2 horas diárias, com a 
suspensão de fornecimento a todas as classes de consumidores, I 
das 8:30 às 10:30 horas, todcfe os dias úteis. j

Este racionamento é feito em caráter de urgência e a título j 
precário.

Companhia Paulista de Fôrça e Luz

vez fica o nosso estabelecimen
to de ensino secundário engala- 
nado com exposições tais que 
refletem, à abundância, o esfor
ço daqueles aos quais está o 
mister de educar entregue em 
nossa terra.

Costumeiramente dividida em 
secções. caracterizou se ela por 
um capricho que se faz notar 
desde o mais simples trabalho 
ao mais delicado ornamento. Nem 
só por isso, a exposição foi al
vo da admiração de quantos a 
visitaram, mas também pela be
leza das confecções, pela quan
tidade e qualidade de tudo aqui
lo que nela se reuniu.

Havia trabalhos atinentes às 
seguintes matérias; Geografia, 
Francês, Português, Ciências, In
glês, e Trabalhos Manuais e E- 
conomia Doméstica, as quais 
são lecionadas no estabelecimen
to, respectivamente pelas profes
soras: Ignês M. Legaspe, Maria 
Aparecida Bocuhy Sant’Ana, Ve
ra Braga Franco, Maria Schiera 
Pagan, Maria do Carmo de O- 
liveira Faracco e Betty Dutra 
Nascimento.

A secção de Geografia impôs- 
se pela magnificência de seus 
mapas em papel cartolina e mor
mente por aquêles trabalhados 
em madeira, com a divisão polí
tica dos países. As disciplinas 
de Francês e Inglês estiveram 
representadas por atraentes car
tazes que têm por finalidade fa
cilitar a aquisição de vocabulá
rio, assim como por inúmeros 
cadernos com idêntico objetivo. 
De Português, vimos vários tra
balhos de críticas de romances 
e outros similares, caprichosa
mente encadernados. Por outro 
lado, muito adornou a exposição 
a contribuição da disciplina de 
Ciências, com finas ilustrações 
em cartazes. Finalmente, sobres- 
saíram-se pela quantidade e en
cantaram pela excelência os tra
balhos da secção de Trabalhos 
Manuais e Economia Doméstica, 
o que aliás, é em parte natural, por 
ser matéria específica. Aqui via-se 
uma variação muito grande, com 
objetos interessantes: trabalhes 
com utilização de rôlhas; traba
lhos de pirogravura; esteiras de 
mesa feitas com carretéis; flôres 
artificiais, em lã; sacolas de bam
bu; bordados; mostruàrios feitos 
por alunos da La e 2.a série; 
cadernos com decorações do lar. 
e trabalhos em crochê e em va- 
gonete.

Fazendo obra de conjunto, po
demos dizer que a exposição es
tava muito bem organizada, sendo 
de elogiar a execução dos alunos.

prefira o melhor Preferi rido

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

Trateres Massey-Harris e Ferguson 

Completo estoque de Peças Genuínas 

SERVIÇO  e s p e c i a l i z a d o
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GARRIDO & FILHOS LTDA.

é O orgulho da 
dona de casa moderna!
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