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Trabalhadores de Berlim Ocidental erguem no setor a- 
mericano, diante da zona soviética, um enorme cartaz com o 
«slogan»: «Paz em liberdade».

O cartaz mostra duas mãos rompendo as barreiras de 
fronteira entre os setores ocidental e oriental de Berlim. Sim
boliza a esperança dos alemães em que, no decorrer da con
ferência realizada em Berlim entre as quatro grandes potên
cias, a União Soviética concordasse com um velho plano 
aliado objetivando não somente eliminar a divisão material do 
país, mas também permitir o estabelecimento da unidade e 
liberdade em tôda a Alemanha dentro de um tratado de paz.

Na Alemanha Orienfal, houve ameaça de distúrbios como 
protesto contra os planos soviéticos. — (FO TO  USIS)

Situação Insustentável
Como se vem verificando, a 

alta de preços de todo e qual
quer produto nêstes últimos no
venta dias, tem sido cousa sim
plesmente alarmante.

A ascensão de preços parece 
até brincadeira de vendedores, 
não se trata de um cruzeiro, 
dois ou três, mas o dobro e 
mesmo o triplo, tal tem aconte
cido. ^

Certos comerciantes desta pra
ça afirmaram-nos que, perdu
rando a atual situação até o fim 
do corrente ano, poucas casas 
comerciais, varejistas e ataca
distas, poderão manter seus es
tabelecimentos abertos.

Pois, os artigos de importa
ção, cotados ao dólar de primei
ra categoria, ascenderam a tais 
proporções que amedrontam os 
seus consumidores.

Hotel Municipal
o sr. Virgilio Capoani, pre

feito municipal, já se encontra 
de posse da planta do edifício 
do hotel municipal, que será 
construido nesta cidade.

Não havendo, portanto, um 
paradeiro a essa alta, às vêzes 
inexplicável, tu dofaz crêr que o 
comércio em geral terá que fe
char suas portas, tendo em vis
ta ainda mais que o padrão de 
vida já subiu a algarismos fora 
do alcance dos ganhos hodiernos.

SinTOniSE 5EU flPRRE- 
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Rfl’DI0 ÜE TODOS
ZYR-36, Sociedade Rá

dio Difusora de Lençóis 
Paulista — 1.530 Kilociclos

Papel moeda em 
circulação

Segundo o quadro demons* 
trativo publicado pela Caixa de 
Amortização o papel moeda e- 
xistente em circulação em 28 de 
fevereiro último, atingia a Cr$ 
46.899.865.099,50 com uma dife
rença para menos, em relação 
ao mês anterior, de Cr$ . . . .  
1.404.475,50.

Movimenta-se a política loca! 
para as Eleições Estaduais
Com as candidaturas lançadas 

por diversas correntes partidárias 
e sabendo-se de fontes compe
tentes que o sr. Adhemar tam
bém será um dos concorrentes, 
movimenta-se a política local, 
definindo-se já o pensamento po
pular.

CJunhd e Adhemar serão, para

nós, os dois candidatos que en
trarão no páreo em Lençóis 
Paulista, porque P.S.D. e P.S.P. 

\sáo as correntes mais fortes no 
seio dos lençoenses e que, jus
tamente, disputarão a liderança.

Todavia, qualquer prognós
tico que, agora, se queira fazer, 
ainda é bastante prematuro.

praça padre 
Jpagnaqi

Desde os primeiros dias da 
semana passada, estão sendo a- 
tacados os trabalhos de remo
delação na Praça Pública «Pa
dre Magnani».

E ’ intenção do sr. Virgilio 
Capoani, prefeito municipal, dei- 
xá la pronta até às festas da 
Semana Santa.

Falta farinha de trigo 
na cidade

Pelo que vai pelo comércio 
a fora, sabe-se que os moinhos 
de trigo da Capital não estão 
fornecendo farinha.

Caso não haja providências 
imediatas, dentro de poucos dias, 
a cidade ficará privada do for
necimento de pão.

L E I A M

“O  D I A »
O matutino de maior ven

da avulsa na capital.

Nesta cidade:
Agente: Assunta M. Aielo 

Correspondente : Hermínio Jacon

TOCE É OrERim DOS OUTROS T
s i m ,  voot n&o A eomo muitoi qae 

j^naam qu* a Tida eonalsta apenaa
am "dalxar vivar”. Voc# deteja cons
truir íua vida, você deieja tazer por 
it meamo multo mala do que o mundo 
aapontAneamente Jâ fei. Você sabe 
quanto vale o conhecimento, labe quanta 
ê Importante eatar a par de tôdaa aa 
colBaa que vio pelo mundo. Um homem 
bem Inatruldo é um homem que vala 
maÍB — e vale ainda mele o homem 
qne ê Instruído aôbre as coisas do aeu 
momento.

Para inteirar-se, cada novo dia, da 
tudo quanto aconteceu em sua oidada, 
no Estado, no País e no mundo, leia o 
o DIÁRIO DE S. PAULO — o Jornal da 
ana gente, que é lido dlAriamente por 
mais de 600.UUO paulistas

Uma assinatura do DlÁKlO DE t, 
PAULO custa apenaa Cxf UüfiOl

jYÍovimentos de 
café nos portos 
de exportação
RIO, 11 — Segundo infor" 

mações do IBC, de l.o a 6 de 
março corrente, foram negocia
das com o exterior 269.795 sa
cas de café, sendo 179.657 em 
Santos; 32.601, em Paranaguá; 
41.526 no Rio; 11.246 em Vi
tória e o restante nos demais 
portos. Nas mesmas datas, fo
ram despachadas para exporta
ção 168.084 sacas, sendo 28.466 
no Rio; 98.732 em Santos; 27.257 
em Paranaguá, e 12.552 em V i
tória. Ainda nos mesmos dias. 
os embarques para o exterior 
atingiram 207.385 sacas, sendo 
93.836 em Santos; 45.392 no 
Rio; 14.007 em Vitória; 4.012 
em Salvador e 48.588 em Pa
ranaguá.

Até o dia 6, foram embarca
das, 11.577.670 sacas, sendo 
11.289.134 para o exterior e 
vendidas 13.110.017 sacas da 
safra 1953-1954.

Use de cordialidade e de
monstre sua boa educação, 
ouvindo ra'dio sem inco

modar os vizinhos

Novo embaixador do 
Perú no Brasil

LIMA O dr. Alberto Fre- 
und Rossel, embaixador do Pe
ru na Grã-Bretanha foi transfe
rido para o Rio de Janeiro, on
de substituiu o embaixador Car
los Miro Quesada, que renunciou.

O  Palácio dos Rádios serve bem,
porque oferece sempre o melhor.
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Por falta de número legal a sessão do dia 8 do corrente do Legislativo Municipal se limi
tou à leitura do expediente —  Descontente a Presidência da Câmara —  A Emprêsa 

Teatral Gonçalves & Temer solicita isenção de impostos —  As «enquêtes»
da ZYR-36 —  Algumas considerações

Por falta de número legal na
da se discutiu na sessão do dia 
8 do corrente, na Câmara Muni
cipal. Entretanto, de acordo com 
o Regimento Interno da Câmara, 
tem o sr. presidente poderes 
para abrir a sessão unicamente 
para leitura do expediente, o que 
foi feito, com a presença dos 
vereadores: Oswaldo de Barros, 
na presidência; Francisco Gar
rido, secretario; Gino Bosi, Ni- 
canor P. de Godoy, José Pauli- 
no da Silva e Haroldo Caccio- 
lari. Apresentou atestado médico 
o vereador Pedro Lorenzetti, por 
se encontrar acamado.

Durante o expediente foram 
lidos vários ofícios comunican
do eleição de mesa, consignan
do felicitações pela restauração 
da Comarca, além de outros re
querimentos, dos quais destaca
mos um, no qual a Empresa 
Teatral Gonçalves & Temer, 
desta cidade, juntando um abai
xo-assinado de inúmeros popu
lares, solicita isenção de impos
tos para sua casa de diversões, 
apresentando para isso um.a sé
rie de razões que serão apre
ciadas posteriormente. Seguiu-se 
a leitura de 2 projetos de lei 
que, depois, foram encaminhados 
sem discussão, pelo sr. presi
dente, às Comissões, por falta 
de número legal de vereadores.

Findo o expediente, prosse
guiu o sr. presidente ao micro
fone da ZYR-36, que esteve 
presente, com seu novo repórter 
Helio de Aguiar na locução, — 
manifestando-se descontente com 
a ausência da maior parte dos 
edis lençotnses, já que eles têm 
um dever a cum.prir para com 
aqueles que lhe depositaram o 
seu voto. Depois de fazer de
notar o seu constrangimento 
pelo fato, devolveu o sr. Oswal
do de Barros o microfone ao 
nosso colega, declarando encer
rada a sessão.

Terminada esta, o sr. Helio 
de Aguiai, conforme viera anun
ciando no decorrer da sessão, 
realizou uma «enquête» aos ve
readores da colenda câmara, in
quirindo primeiramente o seu * •

presidente, com pergunta de 
interêsse geral: «Porque jul
ga V. Excia. que fo| vetada a 
oficialização da Es'cbla Normal 
Municipal local?». Inicialmente 
contornando, sem chegar ao â- 
mago da questão, o sr. Oswal
do de Barros não teve meios 
de fugir às indagações do re

pórter e declarar, peremptòria- 
mente, que o veto da Escola 
Normal nada mais representou 
do que «o complemento de uma 
série de traições a que vem se 
dando o nosso homem de go- 
vêrno».

Realmente, não se requer 
perspicácia para reconhecer a

7)r. Jo sé  ĵ L de Õ. Jdachado
C l í n i c a  G e r a l

ClRURBIfl-mOLESriFi DE SEnHOKRS E CKinnÇRS-PflKTOS 
Fone — 1-2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriça 890

Cia. Paulista de Força e Luz
Aviso importante

A Cia. Paulista de Fôrça e Luz, comunica aos seus consumi
dores em gera! que, pelo Ato n.o 34, de 31-12-953, publicado no 
Diário Oficial do Estado, de 3/1/954, o Departamento de A’guas e 
Energia Elétrica proí rogou 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 normal mente 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 diàriamente, das 18,30 às 
22 horas, não se verificando até segunda ordem as desligações 
dos circuitos mencionados no artigo 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 sujeitos 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 Escritóno da Cia., sito à rua Geraldo Pe
reira de Barros, 553.

Sirva-se

UMA COMPLETA 
ORGANIZAÇÃO 

BANCÁRIA 
AS SUAS ORDENS

DEPÔSITOi 
DESCONTOS 

« CAUÇÃO 
•  COBRANÇAS 
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•  ORDENS Dl 
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CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

veracidade de sua afirmativa. 
Somos unânimes em reconhe
cê-la. O pseudo motivo do che
fe do executivo paulista em ve
tar-nos a oficialização da Escola 
Normal foi o de que o govêrno 
assegura custeio de transporte 
para frequentar escolas próxi
mas. Todavia, até agora nada 
leceberam os estudantes lenço- 
enses de despesas de locomo
ção do ano de 1953, e a verb? 
destinada a êsse fim foi há pou
co cortada pela metade para sei 
(para ser!... — notem bem) paga 
só̂  agora, e outra metade no 
mês de Maio. Ademais, não e- 
xiste escola norm.al oficial pró
xima, cuja frequência seja pos
sibilitada pelo tiansporte. Os 
horários não coincidem. O veto 
da Escola Normal foi, nada mais 
nada menos que perseguição 
política.

Outras perguntas se lhe se
guiram, nas quais o nosso digno 
representante municipal se mos
trou muito ponderado, delinean
do os motivos que determinam 
a linha harmônica por êle man
tida no seio da tdilidade c que 
tão bem vem norteando os des
tinos de Lençóis Paulista. E as
sim, também, outias perguntas 
foram formuladas aos vereado
res municipais muito interessan
tes, com o fito de a nossa 
gente ser colocada a par dos 
acontecimentos inerentes ao pro
gresso e às coisas da cidade e 
do município.

Teve igualmente, oportunidade 
de usar o microfone da emis
sora lençoense o sr. Virgilio 
Capoani, prefeito municipal, e 
que n a  Câmara acompanhara c 
desenrolar dos trabalhos. Numa 
breve saudação ao povo de nos
sa terra, S.Sa. manifestou o seu 
costumeiro otimismo em relação 
aos melhoramentos urbanos, dos 
quais nunca se descurou, fazen
do-nos crêr que tudo prossegui
rá no mesmo ritmo de progresso. 
Referindo-se à Comarca, asse
verou que a instalação da mesma 
dar-se-â dentro de 30 a 35 dias, 
em abril, portanto, quando o 
prédio do fórum estará pronto, 
Como se sabe, o fórum funcio
nará no antigo prédio do Giná
sio Estadual, que já nada mais 
tem de ginásio, quase, dado à 
radical reforma que vem sofren
do, com construção de novas 
salas adaptadas ao mister ju
rídico.

Ao ensejo do primeiro contac
to com o novo repórter da ZYR- 
-36 que, segundo consta, voltará 
a irradiar as sessões do Legisla
tivo Municipal, a imprensa folga 
cm felicitá-lo pelo trabalho hà- 
bilmente desenvolvido no recinto 
da Câmara, que, naturalmente, 
muito virá contribuir para o fim 
que mütuamente temos em vista,

A próxima sessão do Legisla
tivo Municipal está marcada para 
o dia 15 do andante.

A responsabilidade pelos 
conceitos emitidos nos arti
gos assinados é inteiramen
te dos respectivos autores.
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B R A S I L
(carta aberta)

Meu filho. Aí estás tão dis' 
tante de mim. Vejo-te feliz, ale
gre, pisando pesado, sorrindo á 
tôda a gente, jovial e bem edu
cado para com todos, enfim, 
nesse Paiz confuso e atraente 
pela sua mmltiplicidade, onde o 
tempo não é suficiente para ad- 
miia-lo juntando homens de 
outros continentes, falando lin- 
guas diversas e por êsse moti
vo, lidando com um mundo de 
coisas diferentes. Repito que 
estás feliz, pois que já por três 
vezes retornas á êsse grande 
Paiz, onde com teu caracter de
mocrático, encontras um ambi
ente adaptável ao teu medo de 
sentir e de pensar. Nova Yoik, 
Chicago, Florida, Texas e outros 
lugares tantos, coloridos, gra
mados, cheios de luzes claras 
e fartas, abundância de frutas de 
flôres, a simplicidade do pôvo, 
tudo que significa singeleza e 
beleza. Não dirás no entanto, 
que êsse Paiz seja perfeito. Não 
serás, eu creio, exagerado. Ain
da és novato por êsse lado do 
mundo e somente com o correr 
do tempo podei ás ver bem fun
do os defeitos de todos os ho
mens. A Humanidade, filho que
rido, é carregada de maldade.' ,̂ 
seja aqui, seja acolá. F.m tôdas 
as esferas sociais, como em tô
das as massas que lutam para o 
ganho do pão, vemos sempie a 
rivalidade, o egoismo, a vaidade, 
o orgulho e a sobeibía. Não te 
iludas, meu filho, porque ainda 
é cedo demais para te conven
ceres de que aí é que se vive! 
Talvez tenhas razão, concordo 
em parte contigo. Nosso Biasil 
vae de mal a pior: nossos ho
mens se perdem pelo egoismo, 
pelo interêsse pessoal, pela ga
nância. Nos cargos mais eleva
dos, onde deveria imperar a or
dem, a justiça, a boa administra
ção, é o contráiio. E o pôvo 
sofre as consequências de tudo 
isso. Resta-nos porém, a liber
dade de gritar, de escrever e de 
falar, sem que tudo isso adiante 
alguma coisa. A ganância, as 
posições etc., deturparam e per
verteram o bom senso. Ninguém 
mais consegue brecar a desaba
lada caireiia de um certo nú
mero de homens que se preva
lecendo das posições que o- 
cupam, usam e abusam do pôvo 
que, paciente, como carneiro que 
vae para o cavalete de cabeça 
para baixo, a espera da faca 
que deverá cortar-lhe a gargan
ta, tirando-lhe o diieito de agir, 
de sentir e de viver. Eis meu 
filho, como ''ai isto por aqui. 
Sei que ficarás triste, mas, que

Lençóis Paulista, 7 de Março de 1954
fazer? Aí terá também egoistas 
e usurpadores do pôvo, como 
aqui, mas, ignoras ainda todo 
êsse manejo, porque estás fora 
dele, não te importando muito

com isso. E’s apenas um extra- 
nho e convives com a parte 
melhor dos homens no setor de 
teu trabalho. O mundo inteiro 
eu creio, está de pernas para o

D r. A n ton io  Tedesco
M E D IC O

C lín ic a  g e r a l  - O p e ra ç õ e s  P a r t o s  
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e

Dr. Osmar Del manto 
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industrial e Comercial Orlando Mazari
LEDÇÓIS PRULlSTn — S. PflULO — RIO DE inOEIRO

Apresentará com tôâas as Carocterísticas ôe Originoliâaàe 
em luxuosas, embalagens ôe 30, 60, 100, 500 e 1.000 

grs., as insuperdueis fTlarcas

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

?r. Não há mais um pouco da
quilo que eu ainda pude ver e 
sentir. Em se tratando de escri
tores, meu filho, nem é bom 
pensar; há livros soltos, jornais, 
jogados em bancas, onde seus 
melhores freguezes, são os jo
vens, as crianças, aguçadas pela 
curiosidade das gravuras inde
centes, onde podemos lastimar 
a falta <He decência e a decadên
cia moral dos nossos dias. Nas 
aites, um descalabro! Pintura, 
coisa horrivel! Dizem que éarte 
moderna e temos que engulir 
tudo isso. Ou êles são loucos, 
os artistas, ou serei eu. Na poe
sia, já tiveste ocasião de ver, 
lembra-me que li alguma coisa 
para ti. São coisas sem senso, 
sem nexo, sem nada. A sorte é 
que as Musas não morreiamto- 
talmcnte. Temos ainda alguns 
gênios que nos aparecem como 
uma grande luz clareando os 
nossos dias. Daqui mesmo, des
ta cidade pequena do interior, 
surge um grande poéta, já con
siderado nos meios mais eleva
dos da poesia clássica e tu o 
conheces bem, Antonio Serralvo 
Sobrinho, que conta com alguns 
livros repletos de maravilhasl 
Outro jovem recentemente fale
cido, filho de Bauru, grande 
poéta, Geraldo J. Gomes, de 
profunda inspiração e outra de 
São Paulo, Maria Pagano de 
Botana. 'Na Música, ainda vae- 
-se repelindo o que foi criado 
pelos grandes vultos que habi
tam as esferas celestiais. Nada 
de novo. Os norte-americanos, 
muito fracos em música, como 
deves ver por aí, goslam de de
turpar as peças consagradas^ de 
autores como Lizt por exemplo, 
em Sonho de Amor, uma mú
sica divinal e que foi transfor
mada em um maluco fox-tiot, 
tremendamente pervertido! E’ las
timável! Vês, meu filho, tenho 
ou não tenho razão de dizer 
que o mundo está de pernas 
paia o ar? Contudo isso, não 
estou totalmente descrente dos 
homens. Existe ainda alguns 
que não se perderam no tuibi- 
Ihão das maldades. Seria muito 
triste se tivéssemos que cami
nhar, ultrapassando muralhas da 
vida, sem mais uma réstea da 
luz da fé, da esperança e do 
amor. Conserva pois, meu ado
rado filho, aquilo que te dei 
desde os primeiros gestos. Ama 
o teu próximo e sê firme em 
teu caracter afavel, superior, sin
cero e honesto, para poderes 
viver uma vida sã, sem recal- 

I ques, semiemorsos, e sem pêso 
i na conciência. Sê forte nas lutas 

de tua vida, fiel aos teus ami
gos, repartindo com todos o teu 
sorriso calmo de tua alma bem 
formada, não que eu te desse 
tanto, mas que já nasceu contigo.

Cs beijos de tua saudosa mãe.
L U  ! A

M o to rista !
Ao deparar com uma Via 

Preferencial, diminua a velocida , 
de, olhe para ambos os lados e, 
atravesse devagar. Entretanto si 
algum veículo v>*- na Preferer 
ciai, deixe-o pass''r, porque êl 
tem Preferência de Trânsito.



S O C I A I S
Aniversários

FAZEM ANOS:
HOJE — jovem Wolney Ca- 

nova; menina Ivete Lorenzetti.
AMANHA — sra. Elvira, es

posa do sr. Archangelo Brega; 
jovem Desidério Carrilho Ruiz; 
sr. Celeste Biral; sr. Gino Bosi; 
sr. Breno Nelli; sra. Paula Ca
margo da Silva, e.sposa do sr. 
Benedito Geraldo dos Santos; 
menina Marilene Carani, filha 
do sr. Hugo Carani e de da. 
Tereza Carani.

DIA 16 — sra. Edith de 
Mattos Castiglioni, esposa do sr. 
Carlos Castiglioni; jovem Ed- 
ward Pietraroia; srta. Maria Lui- 
za Paccola; sr. Franci.sco Cimó; 
sra. Cleofe Ghirotti Rossi.

DIA 17 — srta. Virginia An- 
tonia Paccola; jovem José Costa 
Pasquarelli.

DIA 18 srta. Norma A. 
Capoani; sra. Adirce Paccola; 
menino Antonio, filho do sr. 
Antonio Ga«parini; sr. José Bot- 
tan; srta. Josefina Giofrê.

DIA 19 — jovem José F. 
Stanguini, residente em São Pau
lo; sra. Maria B. Coneglian, es
posa do sr. Natal Coneglian; 
sra. Josefina Ramires, esposa do 
sr. Pedro Ramires.

DIA 20 — sr. João Guidini; 
sra. Eliza P. de Queiroz.

D eclaração
Declaro, para os devidos fins, 

que no incêndio ocorrido em 
meu estabelecimento industrial, 
na noite de IQpara 20 de junho 
de 1953, foi destruida a Apólice 
de Seguro de Vida de n.o 
22.929, da Companhia Segura
dora Brasileira, de que sou se
gurado.

Lençóis Paulista, 6 de Feve
reiro de 1954.

José Moretto

Dentro de 6 meses es
taremos com o novo 

cinema em funcio
namento

Desde que se iniciou a demo
lição do velho cinema Guarani, 
os seus habituês perguntam quan
do é que o novo ficará pronto. 
Uns afirmam que será daqui a 
seis meses, outros já vão mais 
além: até o fim do ano.

Entretanto, de fonte bem in
formada temos ciência de que o 
novo cinema estará em condi
ções de funcionar em Setembro 
próximo.

R e â a t o r - C h e f e :  H e r m í n i o  l i r o n S u p e r i n t e n d e n t e :  l u a r e z  l a c o n

Diretor: ílLEXRHDRE CHITTÒ

ANO XV I Lençóis Paulista, 14 de Março de 1954 Número 828

A vitamina D é produzi
da no corpo sob a ação 
dos ráios do sói sôbre a 
pele. Daí o benefício dos 
banhos de sói, mas caute
losamente usados. - S.N.E.S.

C? papa pio X I l  
reit]ida os seus 
passeios diários

CIDADE DO VATICANO, 
10 — ̂ O papa Pio XII já se
restabeleceu, tanto que pode dar 
um «passeio» diário por suas ha
bitações. Pessoas chegadas ao 
Vaticano informaram, hoje, que 
o santo padre andou ontem, pe
la primeira vez, desde que caiu 
doente, com o professor Ricar
do Galeazzi-Lisi ao seu lado. O 
sumo pontifice já pode ingerir, 
sem dificuldades, alimentos semi- 
-solidos. Seu regime alimentar 
consiste em sopas espessas, ovos 
e frutas.

Nòvamente os trilhos 
do ramal de Quatá
Os nossos leitores devem re

cordar-se de que a campanha 
em pról da construção do ramal 
de Quatá foi um dos principais 
objetivos desta folha.

Na semana passada, sabendo 
que a direção da Sorocabana 
está arrancando os frilhos de um 
trecho férreo que poderia ser 
aproveitado, do ramal em ques
tão, O Eco já se fêz ouvir ma
nifestando-se contra essa idéia 
infeliz.

Todavia, os diretores da So
rocabana não dão a menor a- 
cenção a todos os que se tem 
manifestado contrários a adoção 
da medida. E assim continuam 
na sua faina, desfazendo um 
trabalho que muito poderia ser
vir às ricas regiões entre Len
çóis Paulista-Quatá.

Portanto, pela idéia dos direto 
res da Sorocabana, arrancando os 
trilhos do referido trecho férreo, 
há muito tempo em projeto e 
propalado, aqui O Eco deixa o 
seu veemente protesto.

ASSINEM O ECO

Ubirama Ueatro Permaneriie de 
yUrações e Variedades

O «Ubirama Teatro Perma
nente de Atrações e Variedades» 
já apresentou 4 espetáculos ao 
povo lençoense, que assim veio 
encontrar um novo campo de di
versões para êstes tempos em 
que a necessidade do cinema já 
se faz sentir. Apesar de no inicio 
não lograr muita frequência, as 
4 funções da nova empresa tea
tral foram realmente dignas dos 
aplausos daqueles que as assis
tiram. o que nos faz crêr que o 
amadorismo local dentro em bre
ve conquistará a popularidade 
merecida, não só para servir de

incentivo às suas realizações, 
mas também para que seu tra
balho cada vez mais venha a 
satisfazer a exigência do público.

Uma coisa, entretanto, vem 
perturbando a boa ordem dos 
espetáculos e mister se faz que 
a mencionemos para que seja 
eliminada, se é que se deseja 
deixar o público a contento; é o 
barulho procedente do salão de 
«snooker» que funciona ao lado. 
O bom êxito do empreendimento 
também está condicionado às 
circunstâncias ambientes.

prejira  o melkor Preferiqdo

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

r
mais de cem anos

SSEY-HBRRIS
máquinas e implementos agrícolas

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO 
k*>bre seus problemas de metanízccão

AUS SRS. FAZENDEIROS
Are suas terras em qualquer tempo com 

os afamados TRATORES MASSEY HARRIS 
em 28 modelos. 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 tração animal — 
Arados — Cultivador — Plantadeiras — 
Segadeiras etc. — Motor estacionário com 
polia 2,3 e 4 H/P — Picador de forragens 
— Debulhador de milho, manual e com 

polia

Completo estoque de Peças Genuinas 

SERVIÇO  e s p e c i a l i z a d o

REUEnOEDORES flUTORlZnüOS 
GARRIDO & FILHOS LTDA.


