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Carlitos doou ao abade Pier- 
re o Prêmio da Paz

PARIS, H — Em cerimônia 
realizada no magnífico Hotel 
Crillon, na praça da Concordia, 
Charlie Chaplin, o gênio do ci
nema, entregou, ao abade Pier- 
re, os dois milhões de francos 
que lhe conferiu o Conselho

Os resultados finais das 
eleições de 3 de outu
bro serão conhecidos 

durante a semana 
corrente

Segundo comunica o Egrégio 
Tribunal Eleitoral, os resultados 
finais das eleições de três de 
outubro, serão conhecidos no 
fim desta semana, não obstante 
se propague noticias contradi
tórias a respeito.

A ansiedade popular, nêste 
sentido, é enorme, todavia, sô- 
mente os dados oficiais é que 
dirão o certo, anunciando os 
vencedores.

Portanto, somente daqui a al
guns dias, estarão terminados 
os trabalhos de apuração.

Elevados os subsídios 
dos deputados paulistas

Informa-se que, a partir do 
futuro exercício, os subsídios 
dos deputados paulistas serão 
elevados a 40 mil cruzeiros 
mensais, enquanto que o gover
nador do Estado passará a per
ceber 50 mil cruzeiros.

Vende-se
por Ótimos preços
1 Caminhão Foid F-6, ano 

1949.
1 Camioneta Ford, ano 1946, 

fôrça ICO H.P.
1 Caminhão Chevrolet, ano 

1952, estado de novo, 3 meses 
de uso.

Procurar com o sr. Tuffy 
Saab, Rua 13 de Maio, 831 — 
Telefone 32 -  AGUDOS.

Assinem a Coleção S â F â iV fl
Agente nesta cidade 

Hermínio Jacon

Ultima hora!
Mundial da Paz ao outorgar-lhe 
o «Prêmio da Paz»' de 1953.

O sacerdote manifestou-se re
lutante ao receber o valioso do
nativo que provinha dos f-omu- 
liistas e, ao fazê-lo, proferiu 
breves palavras, justificando a 
sua atitude.

«Foi muito difícil para mim 
decidir, como cristão, se devia 
ou não aceitar dinheiro dos co
munistas. Todavia, lembrei-me 
das palavras de Cristo, reco
mendando que se desse a Cesar o 
que é de Cesar e a Deus o que 
é de Deus. Se os partidários da 
paz querem fazer a guerra emi
tindo cheques em favor dos po
bres, confio em que o Ocidente 
aceitará o repto, e assim vere
mos os dois mundos competir 
para acabar com a miséria mun
dial».

«Creio —• prosseguiu — que 
só merece louvores e aplausos 
essa decisão do homem que pas
sou tôda sua vida representando 
para o homem humilde, para o 
indesejável, para o homem sem 
passado e nem diploma, sem 
carteira ou fortuna. Essa deci
são de passar parte do dinheiro 
que recebeu de um mundo para 
outro, é magnífica. Aceito êsse 
dinheiro para auxiliar as criatu
ras que não têm alimentos, a 

j gente miserável que não tem a- 
! brigo, porque não lhe pergunto 
' se vão à missa aos domingos, 

ou se são membros do Partido 
Comunista. Para mim, êles são 
apenas pobres. O problema que i 
tive de resolver foi muito difícil: 
ou aceitar o dinheiro e ser ta
xado de filocomunista, ou recu
sá-lo e ser considerado um ho
mem que mistura a política com 
a caridade».

No último inverno, quando u- 
ma violenta onda de frio asso
lou a França, o abade Pierre 
tornou-se conhecido no mundo 
inteiro por suas veementes pre
gações em favor dos desabriga
dos de Paris. Fêz èle com que 
a polícia abrisse seus quartéis, 
que a direção dos Transportes 
colocasse os abrigos do metropo
litano à disposição dos pobres, e 
que os proprietários que tinham 
quartos desocupados em suas 
casas os cedessem aos desabri
gados. Ao mesmo tempo, com 
sua campanha, alimentou os fa
mintos e vestiu os desnudos.

Devido a um acidente sofrido . 
em viagem, não mais se apre- I 
sentará hcje, à noite, no Ubira- 
ma Tênis Clube, a caravana ar- 1 
tística da Cia. Teatral REGINA.

Em vista do ocorrido, a Di
retoria da nossa entidade re
creativa providenciou imediata

mente a vinda da conhecida Or
questra Continental de Jaú, a 
qual ficou assim, contratada pa
ra abrilhantar o baile de hoje à 
noite, em substituição ao shô w 
que estava programado e que 
noticiámos em nossa quarta pá
gina.

mudança de horário de trem 
e a correspondência

Segundo temos conhecimento, 
a partir do dia 20 do corrente, 
ü diurno da Sorocabana proce
dente de São Paulo, o qual nos 
traz a correspondência, terá o 
seu horário alterado, das 18,20 
para às 19,40 horas, de chega
da nesta cidade.

Assim sendo, a correspondên
cia que estava sendo distribuída 
à noite, só poderá ser entregue 
no dia seguinte, depois das 8 
horas.

A população de Lençóis Pau
lista, comércio, indústria e la-

BIOTONICO
F O N T O U R A

o  MAIS COMPLETO 
FO RTI F IC  ANI «

Resultado Parcial Ofi
cial do pleito de 3 de 

outubro
Até às 12 horas de ontem, o 

resultado parcial oficial das apu
rações das eleições de 3 de ou
tubro é o seguinte:

PARA GOVERNADOR
ADHEMAR 187.453
JANIO 187.004
P R ESTES 146.219

PARA V ICE
SALZANO 183.693
PORFIRIO 183.003
CUNHA BUENO 157,559

voura principalmente, sentindo- 
-se prejudicada com essa altera
ção de horário, reunida em co
missão enviará um abaixo-assi
nado aos correios e telégrafos, 
para que a correspondência se
ja enviada por via Agudos ou 
Bauru, podendo assim ser entre
gue aos seus destinatários antes 
do dia previsto.

Se isto acontecer, esperamos 
que os diretores dos ^correios e 
telégrafos venham a atender o pe
dido justo que os lençoienses 
pretendem formular no transcor
rer desta semana.

Protestam os Professores 
Hormalístas

Transita na Assembléia Legis
lativa do Estado um projeto de 
lei de autoria do sr. Dervile Al- 
legretti, que vem provocando e- 
norme celeuma no seio do pro- 
fessorado primário paulista. O  
projeto referido visa criar faci
lidades aos normalistas formados 
por escolas de outros Estados,- 
visando a que possam exercer o 
magistério no nosso Estado, me
diante certas condições, como 
por exemplo, exercício de cargo 
docente, há mais de dez anos, 
em estabelecimentos de ensino 
municipais.

Ocupando a tribuna da assem
bléia o sr. Almeida Pinto com
bateu o citado projeto, dizendo 
que a proposição é danosa aos 
interêsses da classe, pelo que 
deve ser rejeitado, sem que isso 
signifique o prevalecimento de 
qualquer espírito regionalista, 
mas únicamente a reafirmação 
de um preceito de justiça e e- 
quanimidade. Apoiaram o orador 
pessedista os srs. Martinho Di 
Ciero, Pedro Fanganiello e Sal
gado Sobrinho. O sr. Dervile 
Allegretti, depois de lamentar a 
forte reação contra a sua pro
posta, disse, entre outras coisas, 
que «não está muito interessado 
na aprovação do projeto».

O  Palácio dos Rádios serve bem,
porque oíerece sempre o melhor.
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Instituto do A çúcar  ̂do Á lco o l
RESO LUÇÃO  N.o 957/54

Tabela de preços por litro da aguardente requisitada, com a revi
são decorrente da majoração autorizada pela Comissão Executiva 

em sessão de 20/8/54, estabelecendo como base 
5 r  G.L a 15" C. - Cr$ 2,50

G.L. a 
16» C, Densidade PREÇO G.L. a 

15» C. Densidade PREÇO

40 0,95196 1,96.1 43,6 0,94603 2,13.7
40,1 0,95180 1,96.6 43,7 0,94586 2,14.2
40,2 0,0'^164 1,97.1 43,8 0,94569 2,14.7
40,3 0,95148 1.97.5 43,9 0,94552 2,15.2

■40,4 0,95132 1,98.0 44 0,94535 2.15.7
40,5 0,95116 1.98.5 44,1 0,94517 2,16.2
40,6 0,95100 1,99.0 44,2 0,94500 2,16.7
40,7 0,95084 1,99.5 44,3 0,94483 2,17.2
40,8 0,95068 2,00.0 44,4 0,94466 2,17.6
40,9 0,95052 2.00.5 44,5 0,94448 2.18.1
41 0,95036 2,01.0 44,6 0,94431 2,18.6
41,1 0,95020 2,01.5 44,7 0,94414 2,19.1
41,2 0,95004 2,02.0 44,8 0,94396 2,19.6
41,3 0,94987 2,02.5 44,9 0,94379 2,20.1
41,4 0,94971 2,02.9 45 0,94361 2,20.6
41,5 0 94955 2,03.4 45,1 0,94344 2,21.1
41,6 0,94938 2,03.9 45,2 0,94326 2,21.6
41,7 0,94922 2,04.4 45,3 0,94308 2,22.1
41,8 0,94905 2,04.9 45,4 0,94291 2,22.5
41,9 0,94889 2,05.4 45,5 0,94273 2.23.0
42 0,94872 2,05.9 45,6 0,94255 2.23.5
42,1 0,94856 2,06.4 45,7 0,94237 2,24.0
42,2 0,94839 2,06.9 45,8 0,94219 2,24.5
42,3 0,94822 2.07.4 45,9 0,94201 2,25.0
42,4 0,948C6 2,07.8 46 0,94183 2,25.5
42,5 0,94789 2,08.3 46,1 0,94165 2,26.0
42,6 0,94772 2,08.8 46,2 0,94147 2,26.5
42,7 0,94756 2,09.3 46,3 0,94129 2,27.0
42,8 0,94738 2,09.8 46,4 0,94111 2,27.5
42,9 0,94722 2,10.3 46,5 0,94093 2.27,9
43 0,94705 2,10.8 46,6 0,94075 2,28.4
43,1 0,94688 2,11.3 46,7 0,94056 2,28.9
43,2 0,94671 2,11.8 46,8 0,94038 2.29.4
43,3 0,94654 2,12.3 46,9 0,94020 2,29.9
43,4 0,94637 2,12.7 47 0,94002 2,30.4
43,5 0,94620 2,13.2 47,1 0,93983 1 2,30.9

(CONTINUA NO PRÓXIMO NUMERO)

TEM TUDO 
O QUE ELA 

GOSTA DE SABER

(  • Mm •XMMOS/ s«m  lneonv«nlin<ta$/
cpmo m*fhor convem oo ombienf* d« «<fO ca«of

Diário de S. Paulo
Política! Música! Esporte! Turfe! Conselhos 
de beleza! Educação e Ensino! Modas!

ASSINE O DIÁRIO DE S. PAULO 
-  o jornal de confiança da família brasileira.

Um bom jornal instrui, formo um espírito I

DiáriodeSPaido
jornal completo para o larf

Cf$ 380.P0 o otsinaluro ongat 
PrOCvre o Ag«nl» locoi 
Aijiftofyfoi fombéin no

d e p a r t a m e n t o  £>E CIBCULAÇAO
^  Abfií, 830 • g n * , . S. p ,y i.

Agente e correspondente nesta cidade

Ideval Paccola

A S S IN E M  O  E C O

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 pars as 

marcas padrões da mais alta qualidade da

In d u stria l e C om ercial ORLANDO MAZARI
Lençóis Paulista — São Paulo — Rio de Janeiro

AGUARDENTES

Século IV •— 25 de Janeiro
Padrões de Alta Qualidade

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

V ISITE  SAO PAULO NO IV CENTENÁRIO

2)r. Jo s é  de O. jYíachado
C lín ica  G eral

riKURBlB-mOLESriB DE SEnHORRS E CRlBnÇBS-PBRrOS 
Fone — U2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriça 890

Preparo das tinas de fer
mentação da garapa

Já houve oportunidade de es
clarecer os fabricantes de aguar
dente de cana sôbre as três 
vantagens principais do emprê- 
go do fermento selecionado na 
fermentação da gaiapa, as quais 
são as seguintes: maior rendi
mento, melhor produto final e 
fermentação mais rápida. Com 
efeito, para se impedir a ação 
dos fermentos nocivos, que 
sempre existem, nas condições 
do trabalho das fazendas, é ne
cessário empregar, desde o prin
cípio de fermentação, grande 
quantidade desses fermentos 
alcoólicos especiais, muito ati
vos, cujo trabalho não oferece 
oportunidade aos outros micro- 
oiganismos para se desenvol
verem de modo sensível.

Todos os cuidados para 
manter em perfeito estado de 
limpeza, os vasilhames, os mo
inhos, as canalizações que ser
vem para a preparação e trans
porte e a fermentação do mos- 
to, são também indispensáveis. 
E’ em geral, à falta de obser
vância destas precauções ele
mentares, que se devem atribuir 
as fermentações demoradas e o 
péssimo rendimento em álcool. 
Por isso, é preciso insistir em 
dizer que os fermentos alcoóli
cos e selecionados só dão re
sultado se o rraterial for limpo 
e se forem empregados racio
nalmente. Numa fábrica que tra
balha mal, apresentando fermen
tações demoradas, deve-se, quan
to antes, proceder a uma lim
peza e a uma des infecção com
pleta do material e das tinas de 
fermentação. Aconselha-se em 
tais casos: l.o) lavar e esfregar 
o material, primeiro, com água 
limpa, depois, com água ferven- 
te; 2.o) esterilizar, pelo vapor 
sob pressão, as canalizações fe
chadas e, com água fervente, as

Ary de Arruda Veiga 
Instituto Agronômico

aberturas. Se a contaminação 
for muito velha, empregar para 
as canalizações abertas e para 
as tinas de madeira a seguinte 
solução: Cloreto de cal do co
mércio, 1 kg.; A’gua, dez litros; 
ácido clorídrico ordinário, 50 
grs. Deixa-se esta solução em 
contato com as paredes da tina, 
que deverá ficar coberta durante 
8 a 10 horas. Lava-se a tina, 
depois, 3 a 4 vêzes, com água 
limpa, esfregando-a com a pri
meira e a segunda água.

E’ preciso, às vêzes, recorrer 
ao fogo, queimando a superfície 
das dornas, empregando, para 
êsse fim, um maçarico de funi
leiro ou de pintor.

Estando limpo todo o mate
rial empregado, procede-se à 
fermentação da garapa observan
do-se o seguinte: l.o ^  Reno
vação do fermento puro forneci
do pelo 1. Agronômico de Cam
pinas; 2.0 — Multiplicação do 
fermento; 3.o — Fermentação 
na primeira tina; 4.o — Fer
mentação nas outras tinas; 5.o 
— Distilação.

Para a melhor veiificação das 
fermentações das diversas tinas, 
aconselha se sempre o registro 
diário, para cada tina, a saber: 
da temperatura com um termô
metro Centígrado; da densidade, 
com um densímetro Balling ou 
Brix; do tempo da fermentação. 
Estes dados permitem seguir o 
processo da fermentação e indi
cam, ao mesmo tempo, os aci
dentes e as contaminações que 
se podem produzir.

Pormenores mais numerosos 
sôbre as instruções a serem se
guidas podem ser obtidas pelos 
interessados, por solicitação di
rigida à Secção de Tecnologia 
Agrícola, do Instituto Agronômi
co de Campinas.
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O “Paraiso” de Ivan

TOCE É DIFERERTE DOS OUTROS?
Sim, vooõ não é eomo muitos que 

pensiim que a yida consiste apenas 
em “deixar viver” . Você deseja cons
truir sua vida, vocé deseja fazer por 
■i mesmo muito mais do que o mundo 
esporiíAneamente já  fez. Você sabe 
quanto vale o conhecimento, sabe quanto 
i  importante estar a par de tôdas as 
coisas que vão pelo mundo. Um homem 
bem instruído é um homem que vale 
mais — 0 vale ainda mais o homem 
que é instruído sõbre as coisas do seu 
momento.

Para inteirar-se, cada novo dia, da 
tudo qi anto aconteceu em sua oiriade, 
no Estado, no Pais e no mundo. !eh  o 
0 DlÁRiO DE S. PAULO — o jornal de 
sua gente, que é lido diàriaraente por 
mais de 600.000 paulistas.

Uma assinatura do DIÁRIO DE S> 
PAULO custa apenas C il

^ t e b o l

J. Vasco da Gama, 
X  Botafogo F.C.,

0

1

J)r. João paccoía Primo
M É D I C O

Clínica 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 tfo°pit.nl São Francisco de Assis à cargo do Dr, 
Asuinaga - Ex-interno residente da Casa de Saúde SãoJtirge (Rio de Janeiro)

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

Jogando doniingo último em 
Virgilio Rocha, o Juvenil Vasco 
da Gama derrotou a equipe do 
Botafcgo por 2 a 1, Os tentos 
foram marcados por Luizinho, 
Espanhol e Aparicio, pela or
dem. As equipes formaram;

J. VASCO: BRITTO, LEITE E 
BARBOZA; PEDRINHO, FER
REIRA E VAGULA; APARICIO, 
OVILDO, LUIZINHO, DIVINO 
E ARLINDO.

BOTAFuGO; LOLA, MAR- 
CILIO E JOÃO; WILSON, AR
LINDO E DORIVAL; OSVAL
DO, ESPANHOL, IRINEU, LA- 
ZINHO E GINO.

Na preliminar, lutaram os as
pirantes dos dois quadros, sain
do vencedor o Vasco, por 2 
tentos a 1.

ESCRITQP ÎO DE RDUOCflClH Em LEnÇÚlS

Dr. Rivaldo de Assis Cintra

Dr. Osmar Delmanto 

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)

D r. A ntonio Tedesco
------------=  M ED ICO  =

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

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

Sirvü-se

u m a  c o m p l e t a
ORGANIZAÇÃO 

SANCÁRIA  
A.5 SUAS ORDENS

• depósitos
• DESCONTOS 

« CAUÇÃO 
• COBRANÇAS 

•  CÂMBIO 
•  ORDENS Dl

PAGAMENTO

àSp
^  FUNDADO 
‘ EM

1924
MATRIZ. RUA DE SÃO BENTO, 341 — SÃO PAULO 
AGÊNCIAS URBANAS Brás Central, Lapo Lux 

23 Filiais e Agências no Interioi 
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

Çrande expecta
tiva em tôrno do 
pleito de ^  de 

Outubro
Em Lençóis Paulista, como 

em tôda parte, o povo vive, nes
tas últimas horas, em grande 
expectat va quanto ao resultado 
final do pleito eleitoral de 3 de 
outubro, o qual será comunica
do pelo Egrégio Supremo Tri
bunal Eleitoral.

Entietanto, adhemaristas e ja- 
nistas já festejam antecipada
mente a vitória, soltando fogue
tes e rojões.

E isso tudo, é devido às co
municações de líderes políticos 
de ambos os partidos, jornais e 
difusoras, notícias, aliás, desen
contradas, dando a ambas as 
facções resultados completa- 
rnente desconhecidos pelas par
tes oficiais.

Confusionismo, todavia, que 
somente caracteriza um ambien
te de discórdia entre velhos a- 
migos e conterrâneos, que, to
madas as coisas com maior cal
ma e realidade, não haveria 
motivo para descontentamento, 
visto que vencidos e vencedores 
para o futuro deverão viver ir
manados se desejarem o pro
gresso de nossa terra, como o 
que veio durante êste último 
lustro.

Assim sendo, esperemos com 
tranquilidade os resultados finais 
fornecidos pelo Egrégio Tribu
nal Eleitoral, conformados com 
a vitória ou derrota, porque a 
eleição d“ 3 de outubro não 
será a última entre nós; outras 
virão, consultando o povo para 
eleição de homens que deverão 
dirigir os destinos de Lençóis 
Paulista, São Paulo e o Brasil.

Um decálogo
para você

PREFIRA sempre habitar ca
sa bem ventilada, batida de sol, 
situada em lugar silencioso e 
onde não haja poeiras.

USE vestuário folgado,, leve, 
de tecido fino, que permita a 
eliminação rápida do calor do 
corpo.

PROCURE alternar o trabalho 
c^m o repouso e a recreação. 
Oito horas para cada um, pra
ticando durante a recreação, 
pelo menos 1/4 de hora de e- 
ducação física.

DURMA em quarto limpo e, 
sempre, que possível conserve 
as janelas abertas.

EVITE o excesso de alimen
tos e a insuficiência dos mes
mos, consultando frequentemente 
a bússola da saúde: a balança.

MANTENHA o ventre livre 
todos os dias, habituando o in
testino ã evacuação regular, for
çando-o a trabalhar por meio 
de exercícios e alimentação a- 
dequada.

CONSERVE uma atitude cor
reta, quer sentado, quer em pé, 
quer andando, assim como uma 
boa atitude mental de calma e 
serenidade.

ABSTENHA-SE de drogas 
que envenenam o corpo e de 
bebidas que embriaguem o espí
rito. A bebida mais salutar é a 
água, filtrada ou fervida, quando 
de proveniência duvidosa.



Aniversários
FAZEM ANOS:
HOJE — jovem Hilton Cano- 

va.
AMANHÃ ^  sra. Edile Co- 

neglian; sr. Hélio Carani; jovem 
Antonio Brandi; sra. Mafalda 
Malavazzi Rossi; sr. João Luiz 
Baccili; jovem Hélio Pavanafto, 
residente em Lins; sr. Ezio Pac- I 
cola; srta. Mirian Ignês Mala- | 
trazzi menino Antonio Bartho- j 
lomeu Azevedo, filho do sr. > 
Luiz Azevedo; jovem Olivio Ca- | 
pelari; jovem José Angélico; srta.  ̂
Onelia Momo.

DIA 19 — sr. Nadim Temer 
Feres; sra. Pedrina Paccola Lo- 
renzetti; jovem Paulo Oscar 
Netto; srta. Zulma Bergamaschi, 
residente em Palmital; menino 
Carlos Roberto Resta Costa, fi
lho do sr. Carlos B. Oliveira e 
de da. Leda R. Costa.

DIA 20 — srta. Maria Cé
lia Segalla; sra. América Tere- 
zinha Baccili; jovem Luiz Lucio 
Paccola; sr. Hélio Paccola; sr. 
João Paccola Sobrinho; srta. 
Célia Ferrari; srta. Lidia Barboza.

DIA 21 — jovem DonatoCic- 
coni Netto; sr. Olegario de Oli
veira, residente em Bauiu.

DIA 22 — jovem Geraldo de 
Almeida; srta. Terezinha de Al
meida, residente em São Paulo; 
sra. Vitoria Pardo Garrido, es
posa do sr. José Garrido Gil; 
sra. Eulina Tonin Galucci, espo
sa do sr. José Galucci Filho; 
sra. Maria Paccola Baccili, espo
sa do sr. André Baccili; menino ) 
Oswaldo Capelari, filho do sr. 
Silvio Capelari; sita. Adélia An- 
tonia Paccola.

DIA 23 — Sita. Célia Del 
Cario, estudante em Botucatu; 
sra. Angela D. Netto, esposa do 
sr. Ticiano Netto.
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O anúncio é ? fonte de 
riqueza nos negócios. 

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

direm rapidamente.

(conclusão da 3.a página)

Um decálogo
para você

CUIDE do asseio de sua pe
le por meio do baijho diário, 
com água e sabão, não esque
cendo olhos, ouvidos, bôca, den
tes, nariz, garganta e unhas.

A FA STE-SE das pessoas do
entes e não conviva com vicia
dos, escolhendo, como aconse
lhava Pitãgoras. par.-: seu ami
go, «o amigo da virtude».

Vital Brasil, um dos grandes 
vultos da medicina experimental 
brasileira. Nasceu em 28-4-65 
(Campanha-Minas). [aleceu  em 

8-5-1950 (Distrito Federal

Dr. Hilton Canova
C iru rgião  D en tis ta  
Pela UniuersiâaôeâeS. Paulo

Ráics X
Rua X V  de Nov., n.o 532

(Andar Superior do Edifício 
Studebaker)

VI curso para  i 
forrrjação de es- j 

pedalistas em 
Õftalmologia

A Clinica Oftalmológica da Es
cola Paulista de Medicina e o 
Centro de Estudos de Oftalmo- 
logia farão realizar mais um 
curso graduado de' Õftalmologia 
que deverá ser iniciado em mar
ço de 1955 tendo uma duração 
de nove meses.

O curso destina-se a médicos 
que desejem especializar-se em 
oftalmologia e a sua inscrição 
estará aberta a quantos apre
sentem diploma de médico, ex
pedido por escola médica reco
nhecida de qualquer país do 
continente americano.

Haverá uma bôlsa de estudos 
de dois mil cruzeiros mensais 
destinada a cobrir as despesas 
de manutenção. Essa bôlsa será 
atribuída ao candidato que me
lhores credenciais apresentar.

A taxa de inscrição no curso 
é de quatro mil e quinhentos 
cruzeiros.

As inscrições deverão ser fei
tas por escrito, para o Centro 
de Estudos de Oftalmologia. 288, 
rua Condessa São Joaquim. São 
Paulo, Brasil.

Agradecendo antecipadamente 
a sua colaboração, enviamos-lhe 
nossos cumprimentos cordiais.

Moac^yr E. Álvaro, Catedrático 
de Clínica Oftalmológica da Es

cola Paulista de Medicina

/'refira o melhor Preferirido

S T U D E B A K E R

J{oje, mais unja 
grande noitada 

no Ubiramia Zhê- 
nis Clube

A Diretoria do Ubirama Tê
nis Clube, no empenho de pro
porcionar mais uma vez aos 
seus as=;ociados, noites alegres e 
festivas, para hoje, contratou o 
grande Show Musical da Cia. 
Teatral REGINA.

A caravana artística virá com
posta de afamados artistas, as
sim como: Juan Apoloni, a voz 
lírica dos pampas; Carlos Cam
pana, a voz brasileira do mo
mento: Luiz Bordón, harpista; 
Joly Sanches, guitarrista e can
tor; Carmen Almiron, a voz de 
ouro do Paraguai: Modesto Bal- 
duena, declamador das Américas: 
Estevão Brites, guitarrista e can
tor; Milquíades Requena, voz em 
folclore latino-americano; Luiz 
Fernandes Berin, famoso pianis
ta, compositor argentino; e a 
dupla Nivia Fernandes-Ivlanuel 
Gutierrez, dupla andaluza de 
bailados espanhóis.

A composição artística virá 
orientada pela sua diretora Ana 
Maria Terán, a qual afirmou 
categoricamente, que a sua com
panhia proporcionará um? noi- ( 
tada inédita no Ubirama Tênis | 
Clube, digna de ser apreciada e j 
comentada pelos habituês e cri- | 
ticos do nosso escol social. *

Automóveis, Caminhões e Caminhonetes 

Tratores Massey-Harris e Ferguson 

Completo estoque de Peças Genuínas 

SERVIÇO ESPECIALIZADO

KEUEnDEQORES flUrOKlZHDOS 
g a r r i d o  & FILHOS LTDA.

é o orgulho da 
dona de casa moderna!

FAB2ÍCA O 
PRÓPRIO GÁS

l /M F O

PpBFÀaL

OUEROZENE COMUM 6AZEIFICAD0

lãíS usa LEim m  esmo

GARRIDO & FILH O S LTD A.
REVENDEDO/?ES

Rua 15 de Novembro, 632 
Lençóis PaulistaFone, 100

OCP-DAO-AT-SA

Garrido & Filhos Ltda.
Revendedores PHILIPS

jflpresentará emi breve
O FOGÃO a gaz de querozene

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

VENDAS COM FACILIDADES DE PAGAMENTOS


