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Excursionistas Bandei  ̂
rantes visitam Lençóis

Estiveram domingo passado 
em nossa redação, por volta das 
10 horas, agraciando-nos com 
sua gentil visita, um pelotão de 
excursionistas bandeirantes co
mandado pela srta. profa. Ina 
Conti, grande batalhadora e es* 
timuladora do bandeirantismo em 
Botucatu, que veio acompanhado 
dos professores aqui radicados, 
Laudelino de Lima Rolim e Ida- 

’ lina Canova de Barros.
Em cordial palestra que man- 

tivemo<! com o grupo * em es
pecial com a Frofa. Ina Conti, 
viemos a saber que é êle filiado 
à Organização Internacional de 
Bandeirantismo, tendo por fina
lidade formar exemplares donas 
de casa, religiosamente bem for
madas e inspiradas na prática 
da virtude e no cumprimento dos 
deveres da mulher no lar.

Em nossa cidade as visitantes 
estiveram acantonadas na pro
priedade da Sra. Pereira, a al
guns quilômetros do perímetro 
urbano, de onde para cá se lo
comoveram, a fim de conhecer 
as instalações do Ginásio Esta
dual, a Igreja Matriz há pouco 
inaugurada, a Distilaria Central, 
a Granja Sta. Rita, a Usina 
Barra Grande, o Recanto M ara
vilha, a estação de rádio, além 
de vários outros lugaies da nos
sa «urbs».

Ao se despedirem de Lençóis, 
terça-feira, à noite, fizeram as 
bandeirantes realizar o seu tra
dicional costume do «'Conselho 
de Fogo», a cujo ato esteve pre
sente o prof. Laudelino de Lima 
Rolim, representando o sr. pre
feito municipal. Durante a re
presentação, diversas componen
tes do pelotão tiveram oportuni
dade de revelar dotes artísticos, 
apresentando-se com cantos, poe
sias e outras interpretações de 
caráter cultural, que culminaram 
com os agradecimentos de tôdas 
ao povo lençoiense, pela hospi
talidade com que foram aqui a- 
colhidas. Antes de partirem, pro" 
meteram ainda essas incentiva- 
doras do excursionismo realizar 
nova visita por estas redondezas, 
para o que já foram convidadas 
pelo sr. Pedro Lorenzetti, a fim 
de ficarem acontonadas na Usi
na Barra Grande. Finalmente, 
agradecendo as visitantes, falou 
o Prof. Laudelino de Lima Ro

lim, que pôs têrmo ao grato a- 
contecimento.

Em nossa redação pudemos 
anotar os nomes das bandeiran
tes que excursionam sob o com
petente comando da Profa. Ina 
Conti. São êles: profa. Dolores

Surano Dearo, chefe da cozinha; 1 Therezinha de Jesus Matheus
Terezinha Matheus, chefe de -------- -------- ^
copa: Nalci Rodrigues, chefe de 
arrumação; Marilene Marins, 
chefe do jardim; Dora Maria 
Conti Cintra, Maria Silvia Conti 
Cintra, Hilda Aparecida Pereira e

monitoras: Rosa Maria Pauline, 
Maria Zélia Conti. Nilze Rodri
gues, Maria Edith Dias do A- 
maral, Maria Alcina Lunardi, 
Ana Maria Matheus e Neli Sô
nia Rodrigues, ajudantes.

lnstalados_em seu prédio próprio 
0 Pôsfo p isc a i e a Coteforia ■ €s~ 

tadual desta cidade
Estando instalado desde o mês 

passado, o Põsto Fiscal e a 
Cületoria Estadual em seu pré
dio próprio, sexta-feira, a nossa 
reportagem se dirigiu àquela re
partição pública, a fim de co
nhecê-lo.

Chegando, imediatamente fo
mos recebidos pelo Coletor, sr. 
Bruno Brega, com o qual per
corremos todo o interior da no
va casa: salão, arquivos, e ins
talações sanitárias.

Em seguida, dirigimo-nos ao 
Põsto Fiscal, que funciona ane
xo à Coletoria; alí, fomos alvo 
de atenção do sr. Rmilio Pas- 
quarelli. chefe do Põsto, que 
também nos acompanhou pelas 
novas dependências.

A nossa visita foi curta, mas 
cheia de atenções por parte dos 
dois altos funcionários públicos, 
cujas repartições encontram-se 
moderna e cômodamente instala
das num edifício que muito or
gulha a nossa cidade, principal
mente a rua Riachuelo, edifício

êsse construído pela firma Ir
mãos Andretto.
A CAIXA ECONÔMICA ES
TAD UAL TAM BÉM  TER A  O

SEU  PRÉDIO PRÓPRIO
Mudar-se-á dentro em breve, 

também, a Caixa Econômica Es
tadual, passando a funcionar à 
Rua X V  de Novembro, em seu 
prédio próprio, onde está situa
da a Joalheria Boso.

M ATRÍCULAS
Acham-se abertas desde o dia 

4 do corrente, as matrículas pa
ra o Curso de Alfabetização de 
Adultos.

O anúncio é a fonte de 
riqueza nos negócios. 

Anuncie, pois no “Eco” e 
verá seus negócios progre

direm ràpidamente.

jddvertêr\cia de 
Jyíohtov

MOSCOU, 4 — O ministro 
das Relações Exteriores da U- 
nião Soviética, Molotov, afir
mou que os planos do Ocidente, 
de rearmar a Alemanha, pode
ríam levar a uma nova guerra 
na Europa, que possivelmente, 
se converteríam na 3,a guerra 
mundial.

As Irmãs Castro em 
Lençóis Paulista

Atuaram ontem no Parque 
Teatro Alegria, em temporada 
nesta cidade, as Irmãs Castro, 
artistas exclusivas da Rádio Cul
tura de São Paulo, e dos discos 
Continental, apresentando-se jun»- 
tamente com Zézinho Brasil, co
nhecido acordeoni-stn do rádio 
paulista. Hoje à noite, no mes
mo local, apresentar-se-ão nò- 
vamente ao público as criadoras 
de «Noites do Paraguai», e Ze- 
zinho Brasil, que áqui vieram 
sob o patrocínio da Industrial e 
Comercial Orlando Mazari, des 
ta praça.

Estão sendo infelizm ente retirad os os t r i 
lhos que ligariam  Lençóis Paulista-Q uatá

Acabámos de saber que a 
Estrada de Ferro Sorocabana 
está fazendo retirar os trilhos 
que ligariam Lençóis Paulista a 
Quatá.

O fato, como não podería 
deixar de se prevêr, vem cau
sando profunda repercussão na 
zona, cujos efeitos já se fazem 
sentir nos protestos que estão sea- 
do veementemente formulados 
contra a adoção de tão desastrosa 
medida.

Para nós também, não deixou I férrea para tr̂ ĉa de mercadorias 
de ser desagradável surprêsa, sendo a medida muito prejudi 
pois é de velho que vínhamos ' ciai ao interésse de várias mu-

J  Palácio dos Rádios serve bem,
_________ í.

nos batendo pela instalação do 
referido ramal, isto é, desde 
quando era governador do E s
tado o dr. Cardoso de Mello 
Netto.

A retirada dos trilhos faz as
sim,"̂  isolar Qiuitá de todos os 
muitos municípios que a cercam 
e que poderíam se servir da via

nicipalidades, mòrmente saben
do-se que data da mesma época 
projeto de lei para instalação de 
grande hotel em Bom Jardim 
que se encontrava na dependên
cia da instalação do ramal. E is
to, certamente, viria facilitar a 
concentração de movimento na 
aludida zona.

porque oferece sempre o meinor.
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V IS IT E  SÃO PALLO NO SEU  IV' C EN TEN Á RIO

ESCRITÓRIO DE RDUOCRCIR EfD LERÇÓIS

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.ò 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)

Sãngrentos conílitos no Sudão
V eri£icaram -se os aco n tecim en i os por ocasião  d a  

ch eg ad a do gen eral N aguib
KARTUM, Sudão, 1 — Vio

lentas manifestações se regis
traram nesta cidade, ao cbegar o 
presidente do Egito, general 
Mohammed Naguib, para assis
tir à inauguração do primeiro 
Parlamento do Sudão.

Os choques nas ruas obriga
ram a uma suspensão imediata

das cerimônias do Parlamento, 
que foram transferidas «sine-die>.

Segundo as informações, pelo 
menos dez 'pessoas, inclusive 
quatro policiais, morreram. Hou
ve mais de vinte feridos.

A polícia teve que recorrer 
às bombas lacrimogêneas para 
dispersar os manifestantes.

Dr. Antonio Tedesco
M EDICO

C lín ica  g e ra l - O perações - P a rto s

Rua f lor iano Peixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA - Fone, 61

Preso M eneghetti quando  
assaltava um a residência

Seg. feira, por volta das 23 | la Mariana. Ao perceber a apro- 
his., Gino Ameletto Meneghetti, | ximação do miliciano, Mene- 
ex-sentenciado e famoso la- ' ghetti, sacou do revólver rece-
dião, que se encontrava em li
berdade condicional, foi surpre
endido pela guarda-noturno 498, 
no interior da residência n.o 322, 
da av. Bonina, no bairro de Vi-

A  PRAÇA
Irmãos Placca, proprietários 

do Bar Guarani, nesta cidade de 
Lençóis Paulista, sendo obriga
dos a suspenderem temporaria
mente as atividades comerciais, 
em virtude da demolição do 
prédio, vem agradecer a todos 
os seus amigos, fregueses e 
fornecedores pela distinção que 
lhes foram dispensadas.

Comunicam que dentro em 
breve será instalado junto ao 
novo Cine Guarani, um moder
no bar com o qual contam com 
a prefeiência de seus amigos e 
fregueses.

Lençóis Paulista, 24 de Feve
reiro de 1954.

Irmãos Placca

Sirvci-se
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CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

bendo'0 a tiros, sem contudo 
feii-lo. Numa pronta reação, o 
guarda-noturno atracou-se em 
luta corporal com Meneghetti, 
resultando sair êste ferido.

Em poder de Gino Ameletto 
Meneghetti foram encontradas 
jóias de grande valor que, ao 
que se presume, foram subtraí
das da residência assaltada.

O ladrão será autuado em fla
grante pela autoridade de plan
tão do Departamento de Inves
tigações.

O Preceito do Dia
COMO FAZER OBEDECER

A autoridade que tem o pai 
na família não lhe dá o direito 
de ser arbitrário ou grosseiro 
e de maltratar os filhos. Os que 
assim procedem, de fato fazem 
pievalecer sua vontade, mas 
também induzem as crianças z 
mentir e dissimular. Para a saú
de mental destas, será de con
sequências muito séiias o ferros 
que as dominou.

Imponha sua autoridade o 
seu filho com bons exem
plos e maneiras, convencen
do-o de que deve obedecei' 
e não o dominando pele 
terror. — SN E S

TOCE É DITERERn DOS OUTROS t
Híb , você n&o é somo muitos que 

pensnm que a vicia consiste apenas 
em “deixar viver". Você deseja cons
truir sua vida, você deseja f.azer pur 
si mesmo muito mais do que o mondo 
eepociC&neamente Jê !ei. Voeê sabe 
quanto vale o conhecimento.sabe quante 
é importante estar a par de tôdas ae 
eolsos que vão pelo mundo. Um hemem 

j I b. m instruído é um homem quo vale
I I mais — e vale ainda mais o homem

que e instruído sôbre as coisas do seu 
mo.aiento.

Para inteirar-se, cmda novo dia, de 
tudo q' anto aconteceu em suo cidade, 
no listado, no Pais e no mundo, leia o 
o DIAI! o de S. 1’AUL0 — o Jornal de 
sua (leiile, que é lido diàriaraento por 
mais d" 600.000 paullstaa

Uii H assinatura do DIÁRIO DE 
PAUI.U custa apenas Ci4 M0.OOI
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Dr. João Paccola Prim o
m É D I c 0

C lín ica  g eral de ad u lto s  e c r ia n ç a s  - -  C iru rg ia  
D oenças do Ouvido, N ariz e G a rg a n ta

P a rto s

Ex-;hterno por concurso õo Pronto Socorro do Rio òe laneiro — Ex-interno por 
concurso õa fnaterniÒQÒe òo Hospital São Francisco õe flssis ò cargo âo Ür. 
Rguínogo — Ex-iníerno resíâente òa Caso âe Soúâe São lorge (Rio àe loneiro)

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

Prédio para
0 pórum

Segundo temos informações, 
a Comarca de Lençóis Paulista 
será instalada no próximo més 
de Abril.

O prefeito municipal, sr. Vir- 
gilio Capoani, tomou tôdas as 
providências para as remodela
ções do prédio, cujos trabalhos 
já foram iniciados.

O edifício que está passando 
por radical reforma é o* antigo 
ginásio do Estado, o qual esta
rá pronto até o fim do mês 
andante.

Cia. Paulista de Força e Luz
Aviso Importante

A Cia. Paulista de Fôrça e Luz, comunica aos seus consumi
dores em geral que, pelo Ato n.o 34, de 31-12-Q53, publicado no 
Diário Oficial do Estado, de 3/1/054, o Departamento de A’guas e 
Energia Elétrica prorrogou 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 diàriamente, das 18,30 às 
22 horas, não se verificando até segunda ordem as desligaçôes 
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 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 Escritó'‘io da Cia., sito à rua Geraldo Pe
reira de Barros, 553.

Os folguedos carn av ales
cos em Lençóis Paulista

Tanto no Bar São Paulo como 
no Ubirama Tênis Clube os 
festejos estiveram vivos até altas 
horas da madrugada. Os bailes 
do U.T.C. foram animados por 
Miguel e seu Ritmo, enquanto 
que no Bar São Paulo tiveram 
o concurso do Jazz Universal. 
Ambos êles souberam emprestar 
valioso apôio ao Carnaval dêste 
ano, sustentando muito bem a 
quentura que fervilhava nos 
salões.

Se uma festa há no ano que 
nos embriaga a todos, essa é 
sem dúvida, a tradicional festa 
de Carnaval. Todos, indistinta- 
mente se misturam nos folgue
dos carnavalescos anuais, para 
dar vazão aos acumulados sen
timentos de folia que vegetam 
pelo corpo. Todos aguardam o 
Carnaval para desfazer-se de 
máguas ou dissabores, de males 
ou preocupações do espírito, o 
qual, depois do tríduo, se refaz 
para uma nova caminhada de 
365 dias. E nós, lençoenses, 
também sabemos disso, porque 
as nossas 4 noitadas mômicas 
se revestiram de muita algazarra, 
alegria e animação.

Muito embora a princípio os 
ânimos estivessem retraidos, to
do o pessimismo que se nos 
invadiu, se desfez na noite da 
véspera do Reinado de Momo, 
quando ouvimos o explodir dos 
festêjos por lôda a cidade. Fan
tasias e serpentinas deram o gri
to que iria culminar em 4 gran
des noitadas de folia, cujos âni
mos recrudesceríam dia a dia.

Evidentemente, o Carnaval de 
salão, como de sempre não su
perou o de tua. Todavia, êste 
não se viu muito aquém, ani
mando acaloradamente os fol
guedos, com carro.-v alegóricos, 
confétis, serpentinas e, assim 
também, foliões arrojados, sem
pre desejosos de aparecerem 
com algo original, que, aliás, 
nunca falta para coroar o Rei
nado de Momo em nossa cida
de. Haja visto o tropel dos blo
cos: «Presidio de Mulheres»,
«Morcego», «A Banda de Mú
sica», e vários outros.

Não corra em excesso!
M ais vale p erd er u m  m in u to  n a  vida,

dc que a  vida n u m  m in u to .

Os chefes do Estado Maior Conjurto das Fôrças Ar
madas dos Estados Unidos, fotografados no Edifício do Pen
tágono, em Washington. Foi essa a primeira fotografia de 
grupo tirada pelos chefes do Estado Maior Conjunto desde a 
sua nomeação pelo presidente Dwighf D. Eísenhower. Da es
querda para a direita, vemos: 'general Nathan F. Twining, 
chefe do Estado Maior da Fôrça Aerea; almirante Arthur W. 
Radford, presidente do Estado Maior Conjunto; general Mat- 
thew B. Ridgway, chefe do Estado Maior do Exército; gene
ral Lemitel C. Chepherd j., comandante do Corpo de Fuzilei
ros Navais; e almirante Robert B. Carney, chefe de Opera
ções Navais. (FOTO USIS)

A o  jovem Guido Fernando 
Silva Soares

Guido.
Deste-nos com a tua visita 

ligeira, de uma noite, uma eter
na lembrança musicada! Nossas 
almas cansadas das lutas quoti
dianas, vivendo sempre aqui, 
onde tudo é sempre a mesma 
coisa, respirando a solidão sem 
outras impressões que possam 
tecer em nossas imaginações 
novas alvoradas; aqui permane
cendo distantes de tudo quanto 
possa trazer às nossas vistas e 
aos nossos ouvidos um pouco 
de elevação espiritual. Somos 
autômatos! Nossos corpos ca
minham, nossas mãos se can
sam, nossas mentes se agitam 
forçadas sempre pelas necessi
dades diárias. E... uma tarde, co
mo se Deus de nós tivesse pe
na, vieste nos visitar, tirando-nos 
da monotonia escravizante em 
que vivemos. Sentaste ao piano 
e com o teu primeiro número, 
em tempo de valsa, do Carnaval 
de Schumann, sentimos uma sú
bita transformação! Tua magnífi
ca interpretação, transportou-nos 
a mansões iluminadas, onde se 
aninham as almas sedentas de 
venturas!

Guido. Teu talento para a 
música, na fua idade, é marcan- 
tel Sabes personificar os autores, 
como vimos, Mendelsohn, Grieg,

L U L A
Beethovem, Debussy e outros.

Deste-nos uma noite encanta
dora. Segue o meu conselho, 
jovem Guido. Continua tua jor
nada artística, para que o teu 
nome venha a tomar lugar na- 
lista dos grandes autores, dos 
quais soubeste dedilhar cora: 
tanta alma e tanto gòstol

Deixaste em nossa casa, a íaa 
simpatia, lua simplicidade, tua 
bondade e um pouco de tua 
Aura de bons princípios e fina 
educação.

A gratidão e saudade de família 
MASSERAN.

L E I A M

« o  D IA »
O matutino de maior ven

da avulsa na capital.

Nesta cidade:
Agente: Assunta M. Aielo 

Correspondente : Hermínio Jacon

Assinem a Coleção S â rR ÍV â  
Agente nesta cidade 

Hermiriio Jacon



Aniversários
FAZEM  ANOS:
HOJE jovem Ítalo Segalla; 

sra. Isabel Delgado; menino An- 
tonio Osny_ Toledo.

AMANHÃ —■ sra. Angelina 
Finco, esposa do sr. João Finco.

DIA 9 — sr. Horacio Morelto; 
menina Ozires, filha do sr. Pe
dro C. dos Santos; sr. João 
Brèda; menino Antonio Ademar 
Sartori, filho do sr. Antonio Sar- 
ípri; menina Maria de Lourdes, 
filhinha do sr, Fernando Eu
gênio e de da. Herminia Colo- 
mera Eugênio.

DIA 10 — sra. Josefina Lo- 
renzetti, esposa do sr. Antonio 
Lorenzetti.

DIA 11 — srta. TerezaStopa.
DIA 12 — srta. Claudete Pac- 

cola; srta. Therezinha Breda.
DIA 13 — menina Maria

Luiza, filha do sr. Eugênio Pac- 
cola- srta. Maria josé de Oli
veira Lima; jovem Florindo Pac- 
cola.

r

IríeôatoF-fhefe: Hermínio liron
V. Superintenàente; luarez locon

Diretor: tlLEXRHDKE CHITTO
- 1
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sinronisE s e u  r p r k e -
LHO RECEPTOR PRRR R 

RR’D10 DE TODOS
ZYR-36, Sociedade Rá

dio Difusora de Lençóis 
Paulista — 1.530 Kilociclos

N ITIS JACO N

Após ter logrado êxito nos 
exames vestibulares, ingressou 
em 9.0 lugar na Faculdade de 
Medicina da Universidade do. 
Paraná, a estudante lençoense 
Nitis Jacon.

Futebol em Borebi
A.A. Ferroviária 3 X Eorrbi E.C. 2

Na tarde de domingo último, 
no distrito de Boiebi, realizou- 
-se uma interessante partida de 
futebol entre os quadros do 
Borebi E.C. e da A.A. Ferro
viária de Virgilio Rocha.

Como se esperava, a partida 
foi muito movimentada, dada a 
rivalidade existente entre os dois 
conjuntos. Depois de grande 
disputa e com maior fibra a A. 
A. Ferroviária de Virgilio Rocha 
sagrou-se vencedora pela conta
gem de 3 tentos a 2.

Marcaram os gols da equipe 
vencedora. Espanhol 2 e Eucli- 
des; para a vencida, Vicente e 
Virso (contra).

A Ferroviária entrou no gra
mado assim constituida: Tana, 
Saviano e J. Silva; Virso, Eu- 
clides (Dilso), e Arlindo (Lidio); 
Lola, Espanhol, Leza, Dilso (Ar- 
lindinho) e Abilio.

Arbitrou a partida o popular 
Tó com ótima atuação.

Na preliminar venceram tam
bém os Ferroviários pelo escore 
de 2 a 1, com tentos de Dilso 
e Espanhol para os vencedores.

T E A T R O

■6/77 fraqca
demolição

Com a desocupação do Bar 
Guarani do seu domicílio, já 
entrou em franca demolição o 
prédio onde vinha funcionando 
o Cine Guarani. Se os trabalhos 
seguirem a mesma marcha, den
tro em breve veremos ser le
vantados os alicerces do novo 
cinema de nossa terra.

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

evitando discórdia

U B I R A M A
Teatro Permanente ôe Rtroções e 

Uarieõades
■ Diante da necessidade de dar 
a Lençóis Paulista um Palco 
capaz de corresponder às possí
veis visitas de Companhias Tea
trais à nossa terra, a firma 
Gonçalves ô Temer adatou uma 
magnífica e confortável casa de 
diversões à rúa Joaquim Gabriel, 
nesta cidade.

O Teatro «UBIRAMA» com- 
portar-se-á de 350 lugares, ,em 
situações confortáveis e um pal
co onde as companhias de no- 
rtieada poderão leVar a público 
peças com-grandes cenários.

■'Portanto, a firma Gonçalves 
ô Temer, não encarando sâcrj^ 
fício e emprego de capital ai 
está com a sua casa de diver
sões, compensando a falta de 
cinema, pela construção do no
vo edifício.

Como vinha sendo programa
do, ontem o Teatro «UBIRA- 
MA», extreou com a peça «Quero 
Casar com Você», interpretada pe- 

I lo elenco macatubense.
E hoje, ainda pelo elenco de 

Macatuba, «Filho de Sapateiro».
E  assim sendo, a primeira 

noitada de prazer e satisfação 
no Teatro «UBIRAMA», haven
do no futuro, outras programa
ções com companhias de fama.

(^omo é do domínio público, a 
empresa Gonçalves ô  Temer, 
numa particular iniciativa de setr 
sócio sr. Salvador Gonçalves, 
abriu nesta cidade uma casa 
teatral com o fito de proporcio
nar recreio noturno aos lenço- 
enses, já que o Cine Guarani 
paralisou suas funções no dia 28 
de Fevereiro p.p., cujo prédio 
se acha em demolição. Surgindo 
em boa hora e oportunamente, 
queremos crêr que o povo de.sta 
terra saberá emprestar o devido 
apõio ao nosso novo gênero de 
diversões, colaborando com sua 
presença nos espetáculos que 
serão levados a efeito.

Seria conviniente que, solida
rizando-se com a nova empresa, 
os poderes municipais, num ges
to de louvável colaboração, a 
isentasse dos impostos com os 
quais teria de arcar, a fim de que 
ela possa sobreviver e emprestar i 
durante êste tempo em que nos 
encontramos desprovidos de ci- j 
nema, um passatempo predileto 
e artístico. *

Jdotorísta!
ED U Q U E sua BUSINA USAN
DO-A M ODERADAM ENTE. '

prefira o melhor Preferirido

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

r
â m ais de cem anos

l i i R i
máquinas e implementos agrícolas

, CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO 
t.'>bre seus p ro blem as de m ecanização

AuS SRS. FAZENDEIROS
.Aic suas terras em qualquer tempo com 

os afamados TRATORES MASSEY HARRIS 
em 28 modelos. Arando mesmo em teire- 
no seco, o TRATOR MASSEY HARRIS, 
demonstra o motivo porque conquistou os 
r .s  piêmios 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

REUEnDEDOREB RUT0R1ZRD05 
GARRIDO & FILHOS LTDA.
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