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Saudada como o «Capitolio da Paz», a sede das Na
ções Unidas às margens do rio East, em Nova York, é for
mada por três maciças estruturas inter-ligadas! o Secretariado, 
um arranha-céu de 39 andares, que domina o cenário; o edi
fício longo e baixo do Salão de Conferência, cercado por 
balcões salientes (no primeiro plano); e o prédio da Assem
bléia Geral, com seu teto de estranho formato. Mais de se
tenta arquitetos e engenheiros de numerosas nações partici
param do planejamento e construção dos edifícios.

(Foto USIS) (270407-M D-5417)

NAVAL
Lençóis Paulista prrpara-se 

para comemorar o Reinado de 
Momo. Vtnfila-se nos meios 
extra-oficiais que sensacional 
Carnaval de rua está sendo or
ganizado a fim de quebrar a pa- 
catez do ambiente e rebentar os 
ânimos.

O tríduo carnavalesco em nos
sa cidade será comemorado no 
Bar São Paulo, que ora está 
sendo adaptado para a realiza
ção de 4 pomposos bailes, e no 
Ubirama Tênis Clube, que, por 
sua vez, será mômicamente ador
nado por ordem da Diretoria.

Parece-nos todavia, que uma 
onda de foliões está se prepa
rando em surdina, com o intui
to de surpreender, como acon

tece todos os anos. Oxalá as
sim seja, para que os ânimos 
recrudesçam e a passagem de 
Momo por aqui se assinale 
pomposamente, para completo 
desafôgo dos espíritos.

O Ubirama Tênis Clube con
tratou paja suas 4 noitadas de 
folia, «Miguel e seu Ritmo», que 
está ensaiando ativamente para 
emprestar grande animação aos 
festejos.

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

modar os vizinhos

Elevadíssimos impostos pa
ra  os Bailes Carnavalescos

Ao formularmos a presente 
nota. da Diretoria do Ubirama 
Tênis Clube, temos conhecimen
to que a mesma se encontra 
diante de grandes dificuldades, 
para a realização dos bailes car-

SECÇÃO LIVRE

À quem interessar
Atendendo a consulta feita, 

referente ao pagamento de quo
tas da PETROBRÂS, e que diz 
respeito a camionetas emprega
das no serviço rural, com mais 
de 10 anos de fabricação, o De
partamento jurídico da Socieda
de Rural Brasileira, informou o 
seguinte, conforme carque trans
crevemos integralmente, para co
nhecimento de todos os interes
sados:

São Paulo, 8 de Fevereiro de 
1954.
Ilmo. Sr.
INGVAR AAGESEN  
Fazenda Novo Radun 
LENÇÓIS PAULISTA

Prezado Senhor:

Em resposta à sua carta de 
29 de Janeiro último, tenho a 
informar o seguinte:

«Desde que a camioneta refe
rida se destine a atividades ru
rais e tenha mais de 10 anos 
de fabricação — está isenta do 
pagamento da contribuição à 
Petrobrás, ex vi da Portaria n.o 
1.401, de 30/12 de 53 (Diário 
Oficial da União, l.a Seção, 
31/12 de 53, pag. 22154) — T a
bela A, nota 2.a, combinada com 
a letra «b», nota)».

Sem mais, sempre às ordens, 
subscrevo-me

A TEN CIO SA M EN TE  
Ass. ilegível — Eduardo de Car
valho — Consultor Jurídico da 

Sociedade Rural Brasileira

O  preceito do dia
CENAS QUE PREJUDICAM

Atos de intimidade praticado? 
na presença das crianças têm 
influência prejudicial na forma
ção da personalidade, em grau 
maior do que se pode supor.

Contribua para a boa [arma
ção da personalidade de seu 
filho, impedindo que êle 
presencie atos de intimidade. | 

SN ES  '

navalêscos, devido aos elevados 
impostos que estão sendo apli
cados.

Segundo as informações, os 
impostos aplicados são verda
deiros absurdos, ascendem de 8 
a 10 mil cruzeiros, por noite.

Ora, tendo em vista o que re
presente o quadro «ocial do 
Clube e o que poderá ser a 
renda dos bailes, é justo que a 
Diretoria manifeste as suas difi
culdades.

Caso não haja entendimentos 
com as partes competentes, pos
sivelmente não se realizarão os 
quatro bailes carnavalescos, prè- 
viamente anunciados.

Reajustamento das ta
belas de corretagem
SANTOS, 18 — Em assem

bléia geral realizada no dia 16 
do corrente o Sindicato dos Cor
retores de Café de Santos rati
ficou o reajustamento da tabe
la de corretagens, conforme 
aprovações da Associação Co
mercial de 5antos, Federação 
das Associações Rurais do Es
tado de São Paulo e Sociedade 
Rural Brasileira. A nova tabela 
majorada que vigorará de l.o 
de março em diante, obedecerá 
ao seguinte: Café Disponível:
Cr$ 2,50 pagos pelo vendedor 
e comprador; café disponível 
em Armazéns Gerais, de comi- 
tente não estabelecido em San
tos: Cr.$ 5,00 do vendedor e
Cr$ 3,00 do comprador; de fir
ma da praça, Cr$ 3,00 do ven
dedor e do comprador. Entrega 
direta e Têrmo-negócios de Bôl- 
sa: Cr$ 0,70 do vendedor a do 
comprador. Quando a operação 
de entrega direta realizada a 
partir de l .“ de março se liqui
dar pela extração da fatura, a 
corretagem será completada com 
a diferença entre a corretagem 
recebida da Entrega e a de Cr$ 
2,50 do disponível. Liquidações 
dos chamados «miolos» de En
trega Direta, Cr$ 0,50 tanto do 
comprador como do vendedor.

Para benefício da C âixa Be- 
neficiente dos Corretores de Ca
fé foi elevada também a atual 
taxa que incide sôbre os negó
cios de disponível, que será a- 
gora de Cr$ 0,20, por saca.

ASSINEM O  EC O

O  Palácio dos Rádios serve bem,
porque oferece sempre o melhor.
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Dr. Antonio Tedesco
M ED IC O

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

Rua FlorianoPeixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA ■ Fone, 61

Nada é mais vaiicso e es
sencial do que o serviço de 
eletricidade, para o pro
gresso de uma coletividade 
e o conforto de cada uma 
das famílias que a compõem.

'âÍKOnoUsTo/
E, no entanto, em face do 
aumento do preço de todos 
os gêneros e serviços, a 
eletricidade continua sendo 
muito barata, —■ diz ' Seu" 
Kilov/att, o criado elétrico.

-’V,v -

■f' •
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ESCRITÓRIO DE fíDUQCRriH Efll LEHÇÓIS

Dr. Rivaldo de Assis Cintra
e

Dr. Osmar Delmanto 

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

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

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

2)r. Jo sé J i . de Õ. Jyfachado
C lin ic a  G e ra l

ClRURõlR-mOLESTlR DE SERHORRS E CRIRRÇRS-PRRTOS

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

Jeparfamenfo de ■€ducaçõo
Serv iço  D e n tá rio  E sc o la r

Resumo dos trabalhos realizados nos meses de Dezembro e Janeiro
Exames estomatológicos, 12; 

Remoção de tártaros, 7; Óbtu- 
ü ção de amálgama, 4, Obtura- 
çfo de cimento, 4; Óbturação de 
porcelana, 18; Óbturação de

«Seleções do Reader’s 
Digest»

Devemos à gentileza do Sr. 
Fernando Chinaglia o número 
de fevereiro de 1954, da revista 
Seleções do Reader’s Digest, 
que acaba de chegar as nossas 
mãos. já nos habituamos a en
contrar na apreciada revista, ma- 
teiial de leitura para o gôsto 
mais apurado, bem como infor
mações valiosas, publicadas em 
primeira mão em nosso país. No 
presente número nossos colegas 
cfe Seleções publicam além da 
condensação de mais um suces
so de livraria, vinte e quatro 
artigos de palpitante interêsse 
humano e interessantes infor
mes sôbre Medicina, Aviação, 
Ciência, Agricultura e Política 
Internacional. Após uma rápida 
leitura, não hesitamos em reco
mendar os seguintes artigos; O 
HOMEM QUE SÓ TINHA UMA
CAMISA - A Ma is  d i a b ó l i 
c a  TÁTICA DE GUERRA e 
UM CADÁVER EM MISSÃO 
DE GUERRA.

canal, 6; Restauração de porce
lana, 4; Extração da l.a denti- 
ção, 17; Extração da 2.a denti- 
ção, 7; Pulpetômias, 5; Polimen
tos dentários, 12; Curativos, 50; 
total dos trabalhos realizados, 146.

Clydenor Masseran 
Dentista do serviço dentário es

colar de Lençóis Paulista

Cine Guarani
Filmes da última Semana

Hoje - à noite, em duas sessões 
às 19.00 e 21,00 horas e Ama
nhã em uma única sessão is  
20,00 horas, o colorido da Fox, 

com Tyrone Powers

Guerreiros das Filipinas

Terça-Feira

Crime Submarino
policial com Lon Chaney Jr.

Justiço a balaços
far-west com Johnny Mc Brown

D r. João Paccola Prim o
m E D 1 C 0

C lín ic a  g era l de a d u lto s  e c r ia n ç a s  - -  C iru rg ia  
D o en ças do O uvido, N ariz  e G a r g a n ta

Ex-ifiterno por concurso ào Pronto Socorro êo Rio õc laneiro —

P a r to s

Ex-interno por

concurso ôo fnoterniflQÕe õo Hospital São Francisco áe Rssis ò cargo õo Dr. 
Rguinogo —  Ex-interno resiõente õa Caso õe Soúêe São lorge (Rio õe laneiro)

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

Quarta e Quinta Feira 
com «Tarzan» Johnny Weismuler

A ilha dos pigmeus
e a comédia com os Três Patetas 

FO RTUN A ARRELIENTA

Sexta Feira

Só esta vez...
com Janet Leigh

Sábado
o colorido com a espetacular 
JANE RUSSEL... a história de 
uma aventureira bela e atrevida!!!

Rela e Jaqdida
um desenho de W alt Disney 

«NÃO CHACOALHA*
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O p rin c ip a l p rod u to  de L en çó is  P a u lis ta  
F e s ta s  do IV C E TEN A R IO  de S . P au lo  

h o n r a r á  a  tr a d iç ã o  d a In d ú s 
t r ia  A g u a rd en te ira  P a u lis ta

A .

Industrial e Comercial Orlando Mazari
LEnçóis pnuLisrn — s. prulo — rio de irreiro

flpresentard com tôâas os Características âe Origínalidaòe 
em luxuosas embalagens õe 30, 60, 100, 500 e 1.000 

grs., as insuprrdueis ÍTlarcas
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V íS IT E  SÃO P A t L C  N'0 SEU  IV CEN TEN Á RIO

Cia. Pâülista de Fêrca e Luz
Aviso Importante

A Cia. J^aulista de Fôrça e Luz, comunica aos seus consumi
dores em geral que, pelo Ato n.o 34. de 31-12-953, publicado ro 
Diário Oficial do Estado, de 3/1/954, o Departamento de A’guas e 
Energia Elétrica proírogou o regime de racionamento de energia 
elétrica em vigor, até que fossem postas em funcionamento as no
vas unidades geradoras das Usinas: Jaguarí e Americana, bem as
sim as da Usina Térmica Carioba. Porém, com o aumento da va- 
são dos rios que abastecem as nossas usinas e com a entrada em 
serviço da nova unidade de 10.000 KW da Usina de Americana, 
além da diminuição de carga que se verifica normalmente nêste 
período de entre-safras, foi possível suprimir o racionamento de 
2 horas, que vinha sendo efetuado.

Assim sendo, apenas os consumidores de FORÇA MOTRIZ 
deverão manter seus motores desligados diài iamente, das 18,30 às 
22 horas, não se verificando até segunda ordem as desligações 
dos circuitos mencionados no aitigo 8.o do Ato n.o 25, de 30/6/53 
e Comunicado de 23/11/53.

As demais determinações do referido Ato, sôbre as proibi
ções, quotas, novas ligações, ampliação das existentes, sanções, 
etc., continuam sendo aplicadas.

Nestas condições, solicitamos aos nossos consumidores a 
continuação do regime de máxima economia no consumo de ener
gia elétrica a fim de retardar, o mais possível, a necessidade do 
restabelecimento do racionamento a que estaremos sugeitos até ao 
completarem as obras já iniciadas da grande Usina hidro-elétrica 
de «Peixoto», no Rio Giande.

Cópias dos Atos acima mencionados, estão a disposição dos 
srs. consumidores, no Escritório da Cia., sito à rua Geraldo Pe
reira de Barros, 553.

F U T E BO L
Juvenil S.P.F.C. 4, vs. Extra j 

Lençoense 1, foi o resultado do 
jogo travado domingo último | 
entre os dois conjuntos locais, i

Como se esperava venceu o 
juvenil S.P.F.C.

Iniciada a pugna nofou-se 
certo equilíbrio vindo logo aos 
cinco minutos o primeiro gol 
a favor do Extra.

Porém logo os jogadores sam- 
paulinos começaram jogar me
lhor não dando descanso à de
fesa do Extra.

Vendo que estavam sendo 
dominados, os jogadores do Ex
tra recuaram, surgindo então o 
gol de empate marcado por Val- 
demar.

Pouco a pouco o Extra foi 
dominado, até que João desem
pata a paitida atirando de fora 
da área.

Com a vantagem de 2 a 1 a 
favor dos sampaulinos terminou 
0 primeiro tempo.

No segundo tempo os joga
dores do Extra ficaram desnor
teados, pois não chegaram a

chutar siquer uma bola em gol.
Mais doi  ̂ gols foram marca

dos para o Juvenil S. Paulo, 
ambos marcados por Valdemar.

O guardião sampaulino nesta 
fase pegou uma só bola, ainda 
atrasada poi seu companheiro 
Antoninho.

Vendo a goleada de perto al
guns jogadores do Extra come
çaram a mostrar que são mes
mo indisciplinados dando buti- 
nadas a valer, porém essa cava
laria jamais poderia diminuir o 
placard e que fiquem satisfeitos 
por perderem só de 4 a 1.

Não fôsse perdidas várias o- 
portunidades pela vanguarda 
sampaulina o marcador teria si
do bem mais elevado.

Os quadros alinharam assim: 
J.S.P.F.C.: Valter 1, Valter II, e 
Florindo; Aitiadeu, João e An
toninho; Armir, Edval, Nelson, 
Tone e Valdemar. Extra Lenço- 
ease: Dito, Rey e Marcelino; 
Precioso, Pasquarelli e Dorival; 
Lola, João Lopes, Nicanor, Bo- 
sinho e Irineu.

Bailes Carnavalescos
Como de costume, também nêste ano, se
rão realizados nos salões anexo ao Bar São 
Paulo 4 pomposos bailes carnavalescos.

A comissão organizadora não medindo es
forços contratou o «Jazz Universal», con
junto já bastante conhecido nesta região.

Divirta-se a valer tomando parte dos bailes 
que serão realizados nos salões anexo 

ao Bar São Paulo.

E levar-se-á  a 17 Bilhões a 
R eceita do Im p. de Renda

RIO, 16 — Discursando, esta 
noite, em banquete de 4C0 ta
lheres que lhe foi oferecido por 
motivo do 3.0 aniversário de 
sua administração à frente da 
Divisão do Imposto de Renda, o

Sirva-se
u m a  c o m pleta
ORGANIZAÇÃO 

BANCÁRIA 
AS SUAS ORDENS

sr. Cesar Prieto afirmou que, no 
presente exercício, a receita dês- 
se tributo deverá elevar-se a 17 
bilhões de cruzeiros. E acentuou 
que essa posição invejável al
cançada pela sua repartição de
via-se «à sábia orientação do e- 
minente ministro Oswaldo Ara
nha, visando a fortalecer cada 
vez mais a receita pública a cus
ta dos que maiores rendas per
cebem e estão, por isso mesmo, 
em condições de suportar as 
mais graves incidências tribu
tárias».

• DEPÒSITOi
« d e s c o n t o s

« CAUÇÃO 
•  COBRANÇAS 

•  CÂMBIO 
•  ORDENS DE 

p a g a m e n t o

j^FUNDioÒ'^ 
P  EM «  
^  1Q9ã h

DÁ (IDADE DEIÃO PAULO S. AI

MATRIZ RUA DE SÃO BENTO, 341 —  SÃO PAULO 
AGÊNCIAS URBANAS Brás Central, Lapa Luz 

23 Piliais e Agências no Interioi 
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

M O C I N H A S
Precisa-se para Secção de 
Embalagens. Idade a partir 
de 14 anos. Apresentar-se 

na ICOM.
Rua Geraldo Pereira de Barros, 814

M otorista!
Ao deparar com uma Via 

Preferencial, diminua a velocida
de, olhe para ambos os lados e 
atravesse devagar. Entretanto se 
algum \'eículo vier na Preferen
cial, dei.\e-o passar, porque êle 
tem Preferência de Trânsito.



Aniversários
FAZEM  ANOS;
HOJE — sr. Hercules Falasca.
AMANHÃ — jovem José Gui- 

lhem Sobrinho; sr. Luiz Conti 
Filho; jovem ítalo Lini; jovem 
Jacomo Francisco Placca.

DIA 23 — sra. Idalina Cano- 
va, esposa do sr. Antonio de 
Barros; jovem Silvio de Oliveira, 
residente em Bauru; jovem Re
nato Marcchi.

DIA 24 — sra. Cleusa, espo
sa do sr. Orlando Cândido 
Machado, residente em São Pau
lo; srta. Dilka Cobianchi, filha 
do sr. Leonello Cobianchi, resi
dente em Palmital; menina Nair 
Célia Azevedo, filha do sr. Luiz 
Azevedo; menino Joel Signoretli.

DIA 25 — sra. Cezira Cam- 
panari Cimó, esposa do sr. Sal
vador Cimó; menino João José, 
filho do sr. Fernando Frezza; 
jovem joão Rodrigues, residente 
em Bauru; menina Maria Incz 
Gomes.

DIA 26 — sr. Maiio Trecenti; 
menina Norma Therezinha, filha 
do sr. João Munhos; jovem Iri- 
neu de Oliveira.

DIA 27 — srta. Eurides Fer
rari; sr. Lodovico Campanari; 
menino José Nunes Duarte; sr. 
Antonio Coneglian Sobrinho; 
menina Jandira Signoretti.

Intervenção Cirúrgica
Acha-se em São Paulo, desde 

alguns dias, onde sofreu séria 
intervenção cirúrgica, o sr. Luiz 
Paccola, fundador da Casa Pac- 
cola e antigo morador desta 
cidade.

Segundo apuramos, o seu es
tado de saúde vem de melhorar 
consideravelmente, sendo de crer 
que dentro de breve tempo, o 
sr. Luiz Paccola esta;á con.ple- 
tamente restabelecido, e, por
tanto, logo nòvamente integrado 
em nosso meio.

Vende-se
aguaVende-se 1 terreno com 

encanada, situado na Vila Ma 
medina. Preço Cr$ 11.000,00 

Tratar com o sr. Luiz Pas- 
qualinoto no Bar Central.

Reâotor-fhefe: Hermínio hcan Superintenôente; luarez lacoR

Diretor: nLEXflPDKE CHITTO

ANO XVI Lençóis Paulista, 21 de Fevereiro de 1954 Número 825

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

Estudará efeitos do res
friado em Paises 

Americanos
Procedente de Nova Yoik, 

chegou a São Paulo o sr. Ed
gar Mayer, regente do Ameri
can College of Chest Physi- 
cians, uma sociedade internacio
nal com capítulos cm vários 
paises. O sr. Mayer é também 
presidente da <Cemmon Cold 
Foundation» e como tal está in
teressado em estudar os efeitos 
do resfriado comum na popu
lação dos paises da América 
Latina.

Pronunciará o sr. Mayer sé
ries de conferências ilustradas 
com «slides» sôbre «Diagnós
tico e Tratamento do Carcino- 
ma do Pulmão», a convite dos 
capítulos de «College of Chest 
Physicians», dos vários paises 
latino-americanos que serão vi
sitados.

Com destino a Montevideú, 
deixará São Paulo amanhã.

fOCE t  DIFEREITE DOS OUTROS?
Sim. voeô nâo é coroo muitos quo 

pensam que « vláii consiste «penas 
em "deixar viver". Você deseja con> 
truir sua vida, você deseja fazer por 
si mesmo muito mais do que o mundo 
espouíâneamente ]â fez. Você sabe 
quanto vale o contiecimeuto,sabe quanto 
i  importante estar a par de tôiias ns 
coisas que v5o polo mundo. Um h; meni 
bem instruído é um homem que v; le 
mais — e vale ainda mais o homem 
que è instruído sôbre as coisas do seu 
momento.

Vara inteirar-se, cada novo dia, rte 
tudo q' anto aconteceu era sua cidade, 
no Estado, no Eais e no muudo, le i . o 
o DIÁRIO DE S, PAULO — o jonial (Ic 
sua gente, que ê lido diariamente por 
mais do GCO.UOO paulistas.

Utna assinatura do DlAUiü DE 3. 
fAULO ouita apenu Cr® 240,001

Prevê
de

Aumento
V ida, em

do Custo
1955

RIO, 17 — Numa entrevista 
concedida a um vespertino, o 
senador Alberto Pasqiialini de
clarou que tudo indica que o 
custo de vida em 55 será duas 
vêzes superior ao de 1Q51. A- 
crescentou que, por êsse moti
vo, as reivindicações salariais 
dos trabalhadores, naquele ano, 
deverão ainda ser maiores, tor
nando mais forte os «desequilí
brios e antagonismos de classe».

Embora sentindo os efeitos 
da inflação, féz saber que as 
classes proletárias, sem conhe
cer as causas da situação por 
que passam, continuarão a ser 
vítimas da demagogia e da mis
tificação.

A desvalorização da moeda, 
provocando a diminuição do po
der aquisitivo dos salários e 
vencimentos — observou —- le
va 3 irruirtacão e o desassos

sêgo à classe média, inclusive 
aos militares.

Declarou considerar como ne
cessário, para resolver a ques
tão que atravessamos no mo
mento, a introdução no país de 
medidas de caráter fundamental 
e estrutural no sistema econô- 
mico-financeiro.

— «Num país como o Brasils como (
— continuou — a situação 
conjuntural em que nos encon
tramos representa certo risco 
para as instituições democráticas, 
pois à medica que forem fa
lhando os «remédios», podeiá 
inclusive operar-se siib repticia- 
mente, um trabalho psicológico 
e político de distorsão das cau
sas. Quando os médicos não 
acertam, o doente p6e a farmá
cia de lado e recorre às benze- 
duras...»

prefira o melkor Preferirido

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

f7 Hà mais de cem anos

M BSSEY-H nRRIS
máquinas e implementos agrícolas

liaránte átiigricultor 
ánt rendimento seguro

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO 
2 ib re  fau s probtiírnas de m ecanixacõo

AUS SRS. FAZENDEIROS

Are suas terras em qualquer tempo com 
os afamados TRATORES MÂSSEY HARRIS 
em 28 modêlos. Arando mesmo em terre
no seco, o TRATOR MASSEY HARRIS, 
demonstra o motivo porque conquistou os 
l°.s prêmios na Exposição Internaciona’ de 
Toronto (Canadá).

Máquinas agrícolas de 
Arados — Cultivador —

tração animal — 
Plantadeiras — 

Segadeiras etc. — Motor estacionário com
polia 2,3 e 4 H/P - 
— Debulhador de

Picador de forragens 
milho, manual e corn 

polia

Completo estoque de Peças Genuínas 

SERVIÇO  e s p e c i a l i z a d o

REUEnDEDORES RUTORIZRDOS 
GARRIDO & FILHOS LTDA.


