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O s Exemplos São Escolas
Alexandre Chitto

O comercio, a lavoura e a industria são os sustentaculos 
mestres da nação.

A lavoura produz, a industria transforma o comercio distri- 
bue a produção, procurando os mercados mais favoráveis e 'Com
pensadores, para que a situação economica do paíz evolua á me
dida que se processam as operações.

Por isso, seria impossivel o prejuizo de um desses susten- 
íaculos sem abalar a posição de outros.

Urn eminente economista inglfs, quando cLamado a dár o 
seu decidido parecer sobre a majoração de impostos, que viriam; 
agravar o comercio, disse;

— «Lembrai-vos, senhores que a existência odierna vive en
trelaçada por todos os meios, desde as rninimas transações até os 
mais altos problemas de caracter internacional, tudo depende de 
atores que, a principio, nos parecem estranhos ás operações que 
vamos efetuar».

A lavoura, por exemplo, viveu por si só nos tempos pri- 
rnórdios da sua historia, depois surgiu o comercio e a evolução 
deste exigiu o aparecimento da industria em, grande escala.

O desenvolvimento do intercâmbio internacional, é tão co
mum entre os paizes do mundo que a produção, manipulação e 
distribuição formam o eixo ao entorno do qual gira o bem estar 
das populações dos cinco continentes.

Então, as medidas que se tomaram em relação á industria 
comercio ou lavoura, primeiro precisamos levar em consideração 
as possiveis consequências que estarão sujeitas as partes que não 
queremos atingir.»

Este foi o parecer de um grande economista inglês quando 
fôra chamado para opinar sobre a majoração de impostos no co
mercio.

Opinião de um inglês, num país justamienfe de evolução, ern 
todos os pontos de vista., já alcançou o seu ponto culminante.

Cra, então, num país assim como o nosso que tudo ainda 
está em formação, quanta cautela deve ter e acurados estudos 
não precisamos efetuar antes de lançarmos qualquer medida, para 
que, no futuro, não nos* vejamos á frente de tremendas crises?

Os exemplos nos revelam os fatos.

Jorra Agua no 
Arteziano

Poço

Às 16 horas de quinta feira 
passada, a cidade teve a grata 
noticia que o poço arteziano já 
estava jorrando agua.

Participação teve ainda pari- 
cular repercussão no seio do 
povo de Lençóis Paulista, por
quanto as escavações do poço 
só havia atingidòs 61 metros de 
profundidade.

Assim sendo. Lençóis Paulista, 
graças aos esforços do seu 
prefeito sr. Geraldo de Barros, 
teiá resolvido o problema do 
abastecimento da agua.

Farmacia São José
Está a disposição do distinto 

povo do municipio de Lençóis 
Paulista, a nova «Farmacia 
São José», sita a rua 15 de 
Novembro, 796 (antigo pré
dio da Agencia Chevrolet). O 
referido estabelecimento está 
sob a direção técnica do tenen- 
te-farmaceutico Murray M. de 
Carvalho e do Oficial de Far
macia Manoél Lopes Carvalho.

Hoje na téla do Cine Guarany  ̂
em duas sessões ás 19 e 21 hs.

«a m a  s e c a  p o r  a c a s o »

O Banco (jo Estado de São Paulo S;A
tem a satisfação de convidsr o distinto e 

operoso povo de Lençóis Paulista para as
sistir ás cerimônias do lançamento da pedra 

fundamental do futuro prédio de sua agência 
e da inauguração de suas instalações pro

visórias, a se realizarem no dia 20 do cor
rente, ás 13,30 e 14 horas, respectívamente, 

solenidades essas que serão presididas pelo 
Exmo. Snr. Dr. ADHEMAR OE BARROS, 

Dignissimo Governador do Estado de S. Paulo.

Participação
A Comissão de Almoço á ser 

realizado no dia 20 próximo, no 
«Ubirama Tenis Clube», ás 12 
horas, com.unica ao povo, que 
já está recebendo adesões. Os 
interessados deverão procurar os 
seguintes senhores incumbidos 
do assunto; Snrs. Bruno Brcga, 
Vergilio Capoani, Afilio Ciccone, 
Arlindo Segalla, Evaristo Cano- 
va, Mario Trecentti, jacomo Ni- 
colau Paccola, Walter Petenazzi, 
Luiz Batistela, Orlando Cone- 
glian, Luiz Conti e Armando 
Paccola.

COMISSÃO DE PROPAGANDA 
E ENFEITE

Snrs: Lidio Bosi, Archangelo 
Brega, Duilio Capoani, Wilson 
Petenazzi, José Placca. Wilno Ca- 
nova, Enio Giovanetti, José Ser- 
ralvo Sobrinho, Alexandre Chitto, 
Haroldo Caciolari, Abilio Lazari, 
Alexandre Moretto, Geison Gia- 
comini, Afonso Andretto, José 
Joaquim Castiglioni, Boveto Me- 
dola, David Batistela, Anesio 
Ghirotti, Guido Basso, José Se
galla, Edmundo Nelli e Helio 
Paccola.

Circo Teatro Olimpico
Está constituindo verdadeiro 

sucesso a apresentação nesta ci
dade do «Circo Teatro Olimpico». 
Sua estreia, na semana passada, 
constituiu um sucesso de bilhe
teria como nunca fora visto an
tes, ficando inteiramente lotado.

Alem de bem montado, apre
sentou números sensacionais, 
destacando-se aqueles que tra
zem o concurso de vários ani
mais, cotno: os cavalos amestra
dos, os caes sábios, os maca
cos etc.

Foi magnifico o numero de 
sexta-feira ultima, com a estreia 
do cavalo artilheiro. A apresen
tação dos trapezistas esteve óti
ma, alem da parte cômica que 
agradou ao numeroso publico 
que la tem comparecido.

Trata-se, sem duvida de um 
ótimo circo, cujos espetáculos 
vem agradando ao publico desta 
cidade.

O  PTB apoiará Cirillo
Jr-

Rio,— Informa-se que esteve 
leunida a bancada federal do 
PTB sob a presidência do sr. 
Salgado Filho. Ficou resolvido 
que o partido votará no nome 
do sr. Cirillo Jr., para a presi
dência da Camara, sendo confir
mado na liderança da bancada, 
o sr. Gurgel do Amaral. Deve
rão ainda ser indicados novos 
representantes do PTB nas co
missões permanentes.

Num ciesastre de Auto 
movei, perde a vida

No dia 8 do corrente, ás 5,20 
horas, mais ou menos, de Éo- 
tucatu, com destino a Bauru, 
vinha um automovel guiado pe
lo 1.0 tenente José Rezendes 
Leite, no qual viajavam o sr. 
Edgar Carvalho e sua esposa, 
irmão e cunhado do motorista.

O veículo, chegando entre o 
quilômetro 307 e 3C8, sobre a 
ponte da Bocaina, neste muni
cipio, dado ao solo molhado e 
a curva fechada que a estrada faz 
naquele local, o motorista perdeu 
a direção, mandando a trazeira 
do carro de encontio á guarda 
da ponte, atingindo emcheio o 
assento trazeiro, no qual estava 
sentado o sr. Edgar Carvalho e 
sua esposa.

Com o violento choque, o 
carro, levando destroços ,,da 
guarda da ponte, capotou, cain
do no rio, com os três passa
geiros em cima.

Chamada a policia desta ci
dade e prestados os primeiros 
socorros ás vitimas, vericou-se 
que o sr. Edgar Carvalho já 
jazia sem vida, enquanto que o 
motorista e a esposa do des- 
venturado viajante sofreram ape
nas ligeiros ferimentos.

O sr. Edgar Carvalho lesidia 
na cidade de Boíucatu, onde 
fôra transportado. Era filho do 
sr. Jeronimo Carvalho e d. Eu
genia da Silva Teles, contava 
37 anos de idade. Era contador, 
chefe do Trafego Postal da ^Re
partição de Dep. Correios 
e Telegrafo naqnala cidade.

Foi criada a Escola
Normal de Lençóis 

Paulista
Entre as inúmeras escolas nor

mais criadas no interior, pelo 
governo do Estado, figura a de 
Lençóis Paulista.

Portanto, o mais tardar, no 
ano vindouro, aquele estabele
cimento de ensino estará em ple
no funcionamento em nossa ter
ra.

Despede-se
Tendo que transferir sua re

sidência da cidade de Alfredo 
Guedes para Baurú e não 
podendo despedir-se pessoalmen
te de todos os seus amigos de 
Alfredo Guedes e Lençóis .Pau
lista, o sr. Carlos B. Nunes o 
faz por nosso intermédio colo
cando a disposição dos amigos 
na sua nova residencía em Bau
ru a Rua 15 de Novembro, 10-6..

Anunciem neste JornaS



o E^CO
40.000 V O L U M E S

A Campanha de Educação de 
Adultos, iniciada nos fins de 
1945, contou a principio com 
alguns criticos. Hoje, é ainda 
possivel que certas pessoas não 
hajam compreendido suas finali
dades e que continuem a repe
tir argumentos cuja piecariedade 
já foi inúmeras vezes demons
trada por aqueles que percebe
ram a significação e a oportu
nidade de um amplo movimento 
de recuperação pedagógica do 
adulto. Apenas o conhecimento 
da nossa realidade educacional 
permitiría a alguém duvidar da 
eficiência de um trabalho que se 
multiplica em intensidade á me
dida que os seus benefícios se 
tornam evidentes. E é realmente 
isso o que aconteceu com seus 
opositores e talvez ainda acon
teça.

Em atitude oposta aos que se 
colocarem contra a Campanha, 
ou que não acreditarem nela, 
deve ser ressaltada a ação ines
timável daqueles que não ape
nas compreenderam mas que 
também cooperaram e cooperam 
a seu favor. Essa ajuda, solici
tada como colaboração inestimá
vel de todos os brasileiros, foi 
prestada por muita gente de to
das as partes do país, gente de 
todas as classes sociais, gente 
que vem auxiliando das mais di
versas maneiras a difundir entre 
nós uma cultura básica. Entre 
esses, um grupo de São Paulo, 
vem agora demonstrando com 
que sadio idealismo recebeu a 
Campanha. Tendo á frente a fi- 
guri empreendedoia de D. Ma
ria Ana do Vale Macedo, criou 
esse grupo um movimento im- 
portàntissimo que se chama a 
«Campanha pela Bibliotéca do 
Alfabetizado». O serviço presta
do pela C.P. B. A., depois de um 
ano de atividades, traduz-se em 
termos objetivos. Os 40.000 vo
lumes que foram distribuídos ha 
pouco em São Paulo por essa 
organização mostram o quanto 
pode o esforço de auxiliar quan- 
dp existe uma justa com
preensão dos objetivos pelos 
quais se trabalha. Avaliando o 
valor dessa realização da C.P.
B . A., o presidente do I.B .E . C.
C , dr. Levy Carneiro, telegrafou 
á presidente da «Campanha pe
ta Biblioteca do Alfabetizado» 
congratulanuo-se com os seus 
excelentes resultados e sugerin
do que essa grande tarefa coo- 
peradora se extendesse a todos 
os Estados do Brasil. E que não 
extenda sómerrte o auxilio; que 
se extenda igualmente o exem
plo !

As terras lençoenses e o plantio do trigo
já  é sobjamente conhecida a 

exuberância das terras do nos
so município quanto á produ
ção do trigo.

Técnicos com profundos co
nhecimentos na matéria, exter
naram seu parecer de que as 
terras de Lençóis Paulista, pos
suem todas as qualidades natu
rais para o plantio do trigo.

E diante ca enorme falta que 
se regista no m.undo, chegando 
ao ponto de que seria impossí
vel a mistura de 30 por cento 
de trigo nacional á farinha es

trangeira, exigida pelaC .C .P., é 
justo que o Brasil devia ele
var o seu cultivo, o qual, aliás, 
só seria em zonas apropriadas.

Ora, as nossas tenas são ex
celentes para isso. E o que es
tamos esperando para levar a 
termo as primeiras tentativas?

O anuncio é a fonte de 
riqueza nos negocios. 

Anuncie, pois no “Eco” e 
verá seus negocios progre- 

diiem lapidan ente.

F1 flfrica  como gronôe fonte ôe 
produção agrícola

Diante de grande escasses de 
generos alimentícios que está 
imperando no mundo inteiro, a 

• Inglaterra, para consegiur me
lhor abastecimentos dos seus 
mercados, pretende transformar 
a África numa importante fonte 
de produção agricola.

Os primeiros estudos ingle- 
zes, quanto á recuperação eco
nômica da África, amontam em 
4C0 milhões de esterlinos.

Posto Atlantic «Santa 
Terezinha»

Como tôra publicado em nos
sas edições anteriores, o Posto 
Atlantic «Sta. Terezinha» de pro
priedade dos SIS. Ganido, Oli- 
veiia & Cia. Ltda., está dando ini
cio a sua grande e moderna cons
trução. Corro é do conhecimen
to geral, seiá edifiçada urra gran
de olicina mecânica, anexa um 
bem organisado restaurante.

Dentro de poucos miczes, 
Lençóis Paulista contaiá com 
mais um grande rr.elhoramento, 
giaças aos esforços Ce seus pro- 
p.ietarios que não medirão es
forços no sentido de contribuir 
para o progresso desta cidade.

Senhores Lavradores 1...
Garatam a perfeita formação de suas invernadas, aplicando 
sementes de ótima qualidade e germinação garantida dos 

seguintes C A P I N S :

Catingueiro Rocho,
Cabelo de Negro 

e Jaraguá.
Procurem com o snr. VICENTE MORETTO — Rua Barão 
de Mello Oliveira, 5Ó8 — Lençóis-Paulista— Est. de S. Paulo

V. S., désta e de outras praças, pretende adquirir sementes 
em geral, de germinação garantida e mudas frutíferas de 

bôa qualidade, procure o Agente vendedor, snr.

ERNESTO PASQUARELLI
Pessoalmente na «Fazenda Santa Rita» — Taguaí.
Por carta — «Fazenda Sta. Rita» — Via Pirajú

T A G U A Í

Não atende por telefone.
E. F. Sorocabana — Est. de S. Paulo

- C O L C H Õ E S  -
Vd a Avenida Virgiio Rocha 282

E VISITE A
COLCHOARIA de propriec’."de do sr.

L U I Z  D I E G O L I
Fabrica-se com especialidade colchões de capim e crina vegetal 

Entregas a domicilio e em qualquer quantidade

Dr. João Paccola Primo
m É D 1 r 0

Clinica geral de adultos e crianças -- Cirurgia -- Partos  
Doenças do Ouvido, Nariz e G arganta

Ex-interno por concurso ôo Pronto Socorro ôo Rio âe laneíro —__Exdnterno por
concurso õo fílaterniôaâe ào Hospital São Francisco àe Rssis á cargo ôo Dr. 
Rguinogo — Ejq-interno resiôente ôa Casa âe Saúàe São lorge (R io  âe laneiro)

Caixa, 35 - Fone, 48* Lent^óis-Paulista - Est. de Sâo Paulo

Circo Olímpico
Com grande sucesso, vem se 

exibindo nesta cidade, o «Cirço 
Olimpico», que está peicorren
do as cidades do interior.

Para hoje, está anunciada mais 
uma nova e variada função.

A ponte sobre o rio 
Lençóis

Está recebendo seus ultiiros 
retoques de acabamento a nova 
ponte sobie o rio Lençóis.

No dia 20 do corrente, com 
a presença do dr. Adhemar de 
Banos,.Governador do Estado 
de São Paulo, Geraldo Pereira 
de Parros, Prefeito Municicipal 
e demais Autoridades local, seiá 
a mesma inaugurada.

Gjaças aos e.̂ f̂erços do Snr. 
Prefeito Municipal, que tudo tem 
feito em pról do progresso e 
grandeza desta terra. Lençóis 
Paulista conta com trais es.te 
melhoramento, a bem da coleti
vidade publica.

Assinem Leiam  e 
propaguem "O  E ’CO’

QUEM N.?C SABE LER E 
ESCREVER:

Não pode .'■entir nem adrrirar os 
grandes documentos escritos que 

atestam o progiesso hun>ano.
E’ facil e rapida a aprendizagem 

da leitura!
Indique aos analfabetos, que co
nheça, uma das classes de en

sino supletivo.

i  U M A  D O E N Ç A  g r a v í s s i m a  
M U í T O  P E R I G O S A  P A R A  a  T a  
M Í L íA  E P A R A  A R A Ç A  C O M Ü  
U M  B O M  A U X I L I A R  N O T R A Í a - 
f y lE N T O  D E S S E  G R A N D E  F L A G F l  O 

U S E  O

i ik  li l ít I I ííÍíí^
A S I F I L I S  SE A P R E S E N T A  SOG 
I N Ú M E R A S  F O R M A S .  1 A I S  C O M O ' .

R f a r  M A T I S M O  
E S e n O F  U L A S  
E S P I N H A S  
E  i S  T  U L  A  S  
Ú L C E R A S  
E C Z E M A S  
E E R I D  A S  
D  A R T  R O S  
M A N C H A S

“ EüXlR DE NOGüEiRA”
C O N H E C I D O  H A  71 A N O S  

V E N D E - S E  E M  T Ò O A  P A R T E

MEDICAÇÃO AHXlUA*? 
TRATAMENTO DA SFLLíd



o E^CO
J uízo da Sétima Zona Eleitoral — Agudos 

EDITAL ELEITORAL
o  Dr. José Teixeira Pombo, 
Juiz Eleitoral désta sétima zo
na Agudos, do Est, de S. Pau
lo, etc.

FAZ SABER aos que o presen
te edital virem (ou ouvirem) que, 
por parte do Presidente do Tri
bunal Regional Eleitoral, lhe foi 
dirigido o seguinte oficio: — Em 
25 de Fevereiro de 1949. Comu
nico a V. Excia. que, de acordo 
com o decidido por este Tribu
nal em sessão de 21 do corren
te mez — Acorão n. 8.254, a- 
cha-se registrado neste Tribunal, 
o novo Diretório Estadual do 
«PARTIDO S O C I A L  PRO
GRESSISTA», publicado no Diá
rio Oficial do Estado de hoje e 
assim constituido: — Piesiden- 
te: - José Barone Mercadante; l.o  
vice-presidente: - Mário Antunes 
Maciél Ramos; 2.o vice-presiden
te: - Juvenal Lino de Mattos; 3:o 
vice-presidente: - José Diogo Bas
tos; 4.0 vice-presidente: - Osvaldo 
Ribeiro Junqueira; secreta, io ge
ral: - Paulo Lauro; sub-secí eta, io 
geral: Mario Beni; secretario as
sistente: - Euclides de Castro 
Carvalho; tesoureiro geral: - Ho
mero Fortes; l.o tesoureiro: - Caio 
Dias Batista; 2.o tessureiro: - An
dré Broca Filho; procuradores: - 
Signey Delcides de Ávila e Sa- 
muél Chaves; diretores vogais: 
— Dna. Leonor Mendes de Bar- 
ros, Cenobelino de Barros Serra, 
Belarmino Del Nero, Mario Viei
ra Marcondes, Ademar de Tole
do, Pedro Rocha Braga e Vitor 
Maida. — CONSELHO DELI
BERATIVO: — Alfredo Elis Ju

nior, Armando Salles, Alcides 
Prudente Pavan, Argeu Vilaça, 
Álvaro Parente, Álvaro de Assis, 
Abel Cavalcanti, Arlindo Maia 
Lello, Arnaldo Laurindo, Arnal
do Prado Curvelo, André Freire, 
Ciceio Meiieles Teixeira Diniz, 
Carlos Prado, Carlos Afránio da 
Cunha Mattos', Dorival Alves, 
Ernani Rodrigues, Eugênio Mal- 
zoni, Felicio Taracay, Francisco 
de Árêa Leão, Francisco Rocha, 
Gilson Mendonça Henriques, 
Herbert Maia de Vasconcelos, 
Helena Machado, Ismael de A- 
guiar Leme, Jorge Nazar, João 
de Deus Cardoso de Melo, João 
Oscar Pereita, Jorge Frederico 
Scherepel, João Ribeiro Conrado, 
José Miraglia, Jorge Carneiro 
Campos, Lineu Prestes, Luiz 
Scaglione, Levy Sodré, Manoel 
Marcondes Filho, Marcelo Mi
randa Torres, Mario Clapier Ur- 
binati. Marcos Monteiro de Bar-

Assinem Leiam  e 
propaguem “ O E ’CO”

FRACOS E ANÊMICOS I 
Tomem:

VINHO CKSOSOTADO
‘ • S I L .  V E I R A - ’

Einr.-f̂ í: csro èíiU ms-
1 OS 5 3 S

Icií.iados 
3ronq!i!tcs 
tscro^u-ose 

ConvalescíDça.ç
CHEOSOTADO

é  U M  Ü E  S A Ú D E .

ELES E ELAS
Ambos encontram no “Diário de S. Paulo“ 
os mais sugestivos assuntos:
O “Diário de S. Pauio” é o jornal que 

quando entra em casa agrada a uns e a 
outros, pois apresenta invariávelmente 

em suas páginas, eom oportunidade e 

clareza, noticias de interesse geral.

Procure ainda hoje o agente do 

“Diário de S. Paulo” nesta cidáde.

Df(ÍRII)tDrS. PilULO
O inail com|)lélO- matutino paulista

fígente nésta cidaâe:

Prof. ORLARDO CRRQIDO mflrHRDO

ros, Manoel Brisola dc Oliveira, 
Otávio Mendes Filho, Procopio 
Davidoff, Padre João Batista de 
Aquino, Padre Elizeu Murari, 
Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, 
Ricardo Guimarães Sobrinho, 
Romeu Bretas, Rafaél Mauro, 
Rubens Ferreira Martins, Ubira- 
tan Pamplona e Joaquim Manoel 
Lara Fonseca. Atenciosas Sau
dações. (a) Mario Guimarães. — 
datilografo — Mario Guimarães. 
Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral.— Ao Exmo. Snr. Dr. 
Juiz Eleitoral da 7.a zona — A- 
gudos — Dtn. — E, para que 
chegue ao conhecimento de to
dos e ninguém alegue ignorân
cia mandou passar o presente 
que será afixado na séde deste 
Juizo Eleitoral publicado pelo 
jornal de Lençóis Paulista, «O 
E’CO» e pelos Serviços de Al
to-Falantes «Biasil Radar». Dado 
e passado, pelo cartoiio eleito
ral désta cidade de Agudos, aos 
quatro de Março de mil nove
centos e quarenta e nove (1949). 
Eu, (a) Vicente Ferreira Silveira, 
escrivão eleitoral, o datilografei 
e subscreví.

O Jniz Eleitoral 
(a) José Teixeira Pombo.

Confere com o original.
Era supra. O Esc. eleitoial.
Vicente Ferreira Silveira.

CURIOSIDADES

A abelha-mãe pee ovos dos 
quais saem abelhas operarias ou 
zangões, conforme as necessi
dades da colméia.

—o—
O Cais mais extenso do mun

do é o de Puerto Colômbia, no 
Mar das Anlilhas, na Colômbia.

Imigrantes Italianos 
para o Brasil

Da capital federal divulga-se 
que 200 mil italianos entrariam no 
Brasil nos proximos cinco anos.

O novo elemento será prin
cipalmente destinado á lavoura 
do Estado de São Paulo e par
te, de Minas Gerais.

Anunciem neste Jorn al

V E N D E - S E
Diversos prédios e uma fabrica de massa ali" 
menticias (macarrão), em conjunto ou separado

Grande casa de morada a Avenida Siqueira Campos, 416 com
2 salas, 5 quartos espaçosos, cosinha, dispensa, banheiro com agua 
quente e fria, com 2 caixas d’agua, instalações sanitarias, 2 aieas 
cobertas, 1 grande area ladrilhada descoberta, 1 comodo separado 
que seive de depositos a casa, é de tijolos coberta de telhas for
rada com assoalho encerado, em um terreno que mede 26 metros 
de frente a Avenida Siqueira Campos (calçada); 88 metros a Rua 
Barão de Mello Oliveira e 26 metros a Rua Tiradentes todo com 
muro em perfeito estado, bom pomar e outras benfeitorias.

1 prédio assobradado constiução solida com 20 metros de 
frente a Rua Barão de Mello Oliveira, e 15 metros a Avenida 
Siqueira Campos (calçadas) 814, situado em terreno que mede 20 
por 25 metros.

1 prédio grupo de 3 casas de morada a Avenida Siqueira 
Campos 349, 351 e 357, rua calçada,

1 prédio a Rua Barão de A^ello Oliveira 690 em frente ao 
Jardim Publico recem reformado, com 2 salas, uma grande cosinha,
3 quartos espaçosos, 2 salas, dispensa, banheiio e instalações sa- 
nitaiias, 1 area coberta, forrada, assoalhada, encerada e outras ben
feitorias; 1 prédio anexo (salão) que serve de escritório, em 1 ter
reno que mede 34 metros de frente por 35 de fundo.

1 prédio a Rua Floriano Peixoto, 355 com 2 salas, 2 quartos, 
cosinha, banheiro e instalações sanitarias; uma area toda de tijo
los, coberta de telhas, forrada, assoalhada e encerada em um ter
reno que mede 10 metros de frente, a Rua acima, fazendo o fun
do frente para a Rua Ignacio Anselmo.

Uma fabrica de macarrão a Rua Floriano 158, no coração da 
cidade, calçada, grande prédio proprio, confortável com todas as 
instalações necessárias, maquinarios em perfeito estado com capa
cidade de 4 a 5 mil quilos de produto diário, situada em terreno 
que mede 26 metros de frente por 55 de fundo.

TRATAR COM O SENHOR 
ANTONlO SEGALLA NESTA CIDADE.



Cousas da vida
Pouca gente, mas muito pouco, 

não tem o prazer ôe se uestir 
bem.

n roupa noua nos traz um ar 
õe superioriâaâc, um ar ôe que 
estamos fuginôo d uiào rotineira, 
obriganào-nos o usar tombem 
umo uerbaüzoçSo que não é ôe 
toôos os dias.

Possamos a fo ior ô ific il, como 
se diz na gíria.

fita is , ao enuergarmos uma no
ua «fatiólo'», pensamos que ir in - 
mos ograôar o aiguem. E se es
se alguém não ôér o uoto de qae 
estamos bem trajados, oo entre
garmos, d noite, o nosso costu
me nouo ao cabide do guarda-rou
pa, achamos que a extreio do 
mesmo, foi-nos ôe pouca impor
tância.

Diz o poéto que: «tanto o ho
mem como a mulher escolhe sua 
roupa para ogrodoc o sexo opos
to. E entre o sexo oposto ha 
aquem o gente mais quér ogra- 
dors.

6 i  Isso mesmo, são cousas 
do uido.
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Aniversários
Fazem anos: hoje, a menina 

Maria Luiza Paccola, filha do rr. 
Eugênio Paccola, a menina Maiia 
José de Oliveira Lima.

Amanhã, o jovem Woiney Ca- 
Bova a menina Neti Lorenzet- 
li e o jovem Florindo Paccola, 
estudante em Agudos.

Dia 15, a sra. Elvira B. Brega, 
esposa do sr. Archangelo Brega, 
o jovem Deziderio Caiiilho Ruiz, 
o jovem Celeste Biral, o sr. Gi- 
no Bosi, o jovem Dieno Nelli.

Dia 16, o jovem Edward Pie- 
traroia, residente em S. Paulo, o 
jovem Francisco Cimó, a srla. 
Maria Luiza Paccola e a sia. 
Cleophe Ghiroííi Rossi.

Dia 17, a menina VirginiaAn- 
tonia Paccola, o jovem José 
Costa PaschoarelH e a srta. 
Isolína Stanguini residente em 
São Paulo.

Dia 18, a menina Norma Â- 
Capoani, a <̂ rta. Adirce Paccola, 
ü menino Aníonio, filho do sr. 
Santo Oasparini, o sr. José Boi- 
tan, a prof. Aracy Salles e a 
srta josefina Giofie.

Dia 19, a sra, Maria B. Cone- 
glian, esposa do sr. Natale Co- 
negíian, a sra. Josephina C. Ra- 
mires, esposa do sr. Pedro A. 
Ramires e o jovem José Stan- 
guini.

Convite
Registramos e agradecemos o 

convite enviado pela Diretoria 
do Banco do Estado de São Pau
lo S/A., convidando-nos para as
sistir as cerimônias do lançamen
to da pedra fundamental do fu
turo prédio de sua agencia em 
Lençóis Paulista e da inaugura
ção de suas intalações provisó
rias, a se realizarem no dia 20 
do corrente, ás 13,30 e 14 ho:as, 
respectivamente, solen idades es
sas que será presididas pelo 
Exmo. Sr. Dr. Adhemar de Bar- 
ros, Governador do Estado de 
Sfio Paulo.

Keôotor-rhefe: Orlando Poclplti

ANO X II
Diretor: flLEXflnDKE CHITTO

Secretdrio-Gerente Herminio locotr 
Superintendente: Flouio Paccola

Lençóis-Paulista, 13 de Março de 1949 Numero 566

DR. ADHEMAR DE BARROS E DON HENRIQUE 
GOLLAND TRINDADE, BISPO DIOCESANO VISI
TARÃO IMPRETERIVELMENTE LENÇÓIS PAU

LISTA NO DIA 20 DO CORRENTE
im p o K T R n rE s  mELHOP^RmEnros s e r r o  in nueu R R D O s
No (lia 20 do corrente, o i beja doming  ̂

jm)xiaio Lençtiis Paulista será honrada 
com a visita do dr. .Adhemar de Barros. 
ffovernador do Estado de 8. Paulo c 
sr Bispo Dioces.ano, Don Henrique GoP 
laml Trindade.

Os dois ihl t̂re.s visitantes que vivem 
na maior e profunda simpatia deste po
vo, poi certo, serão alvo de carinhosa 
e hincíma manifestação; para realização 
da (pnl já  foi elabor.ido };randio.so 
programa, constando pirle religio.sa e 
p.artc civica.

Importantes melhor.ame.-iíos .serão 
inaugurados. E  para que os nossos lei
tores tenham a ideia exata das parte.s 
do programa que terá lugar no dia 2(' 
do (torrente em Ivençóis Paulista, pas
samos a transcrcve-lo na integra:

Programo ciuico — religioso
.ã horas — .Alvorada, cora .salva de 

21 tiros e repiques de sinos.
.S.30 — Procissão .Acom;.>anhat)do o 

Exmo. Reverendússimo 8nr. Bispo da 
Casa Parachial ao Ho.spita'.

9 lior.as — Recepção, em freat« do 
hospital, ao Exmo. Sr. Governador do 
E 'tadoedo Exmo e Rev(;rendissimo Sr.
Bispo Diocesano, que serão saudados 
em nome da cidade pelo Presidente da 
Cam.ara Muricipal Sr. Gino Bosi. Inau
guração da Maternidade anexa ao Hos
pital Nossa Senhora da Piedade, sendo 
celebrada a missa Campal pelo Exmo. 
e Revmo. Sr. Bispo Diocesano. A fita 
simbólica que veda o acesso á Mater 
nidade, será cortada pelo Sr. Governa
dor do Estado. Falará na ocasião o Sr.
Dr. Antonio Tedesco Diretor Clinico 
do Ho.spital. Bençam jjelo Sr. Bispo 
Diocesano.

11 Horas — Inauguração do Parqu.?
Infantil Dona Eliza Pereira de Barro : 
veneranda progenitora do Sr. Gover- 
natlor dc Estado A fita simbólica ser.á 
cortada pelo Sr. Bispo Diocesano, qne 
dará abençam letui-gica. Di.scurso pel >
Profe.ssor Orlando Cândido Machado,
Diretor do Grupo Escolar.

12 horat — Almoço, no ITbirama Tc- 
nis Club, oferecido ao Sr. Covernadot 
do Estado e ao Sr, Bispo Diocesano 
Falará oferecendo o Sr. Prefeito Muni
cipal. liCvantará o brinde d(í honra ao 
Sr. Presidente da Republica e ao San-,

t'i P.arJre Pio X II, o Exmo Sr. Bispo 
1 ce.sano.

3 e 30 horas — Inauguração da 
Arciicia do Banco do Estado, cortando 
a fita simbólica o Sr. Oswaldo de Bar
ros, Presidente do Banco. Falara o dr.
: aiilo Zillo.

14 horas — f.ançameuto da I.a pedra 
fundamental do futuro edificio do Ban
co do Estado, .,éde difinitiva, falando 
o Sr. Alberto Paccola.

15 horas — Inauguração da Ponte 
ADHEMAR D E  BARROS, sobre o 
ric Lenç(5is; cortará a fita o Sr. Gover
nador do Estado, falando o Sr. Dr. 
Basilio Losasso Sobrinho, Delegado de 
Policia de Lençóis, grande desfile de veí
culos passando pela ponte nova. Em se
guida rapida visita ás obras da Matriz e 
do Ginásio Imaculado Coração de Ma
ria. Regresso a São Manoel.

Abrilhantará as cerimouias a Corpo
ração Musical do 4.o B. C. de Baiirú.

Convida se o Povo em Geral, para 
dar um cunho especial dc grandesa e 
solenidade as festas que marcarão mais 
uma etapa em nosso progresso.

I.ençoÍ8 Paulista, 8 de Março de 1949

Comissão de Recepção

Geraldo Pereira de Barros Prefeito 
Municipal

Sr. Gino Bosi Presidente da Camara 
Municipal

Vereadores sr. Virgílio Capoani, 8r. 
■Antonio Segalla, sr. João B. Moura 
Camargo, sr. Rual Gonçalves de Oli
veira, sr. Francisco Garrido, sr. Cesar 
Giacomini, sr. Luiz Andretto Filho, 
sr. José Salustiano de Oliveira, sr, 
.Tacomo Augusto Paccola, sr. Pedro 
Antonio Lorenzetti, sr. Oswaldo Cicco- 
ne, sr. Benedito Nogueira, sr. José Mar
ques Prado, sub-prefeito do distrito de 
Borebi e sr. Ernesto Cordeiro sub-pre
feito de Alfredo Guedes

Padre Salustio Rodrigues Machado 
Vigário

Dr. Basilio Losasso Sobrinho Delega
do de Policia

Bruno Brega — Coletor Estadual
Lidio Bosi — Coletor Federal
Paulo da Silva Coelho — Escrivão 

do Cartorio de Paz
Jácomo N. Paccola — Juiz de Paz

Prof. Orlando Cândido Machado — 
Diietor do Grupo Escolar

Alexandre Chitto — Juiz de Menores

Instituto do Açúcar e 
do Álcool

Delegacia Regional de São Paulo

Faz ciente, a quem interessar 
possa, que a Usina «São José», 
de propriedade dos Srs. Zilo & 
Lorenzeti (Condomínio), localiza 
da no Municipio de Macatuba, 
neste Estado, e com escritórios 
em Lençóis Paulista, está ob ri- 
gada a adquirir cêrea de 8.500 
toneladas de cana de fornece
dores, ao preço de Cr.$ 101,47.5, 
96,40.1 e 91,32.7 a tonelada, pa
ra as variedades de alto, médio 
baixo teor, respectivamenle.

Os interessados deverão diri- 
gh-se, por escrito, imediatamen
te, ao Instituto do Açúcar e do 
Álcool, rua 15 de Novembro, 
228 — 3.0 andar, São Paulo, in
dicando: quantidade de cana que 
poderão entregar na safra, de
nominação e área da proprieda
de, distancia da Usina, etc.

D. R. de São Paulo, 2 de mar
ço de 1949.

Instituto do Açúcar e 
do Álcool

Delegado Regional de São Paulo

Faz ciente, a quem interessar 
possa, que p Usina «Barra Gran
de», propriedade dos Snrs. Luiz 
Zilo & Sobrinhos — (Condomí
nio), Municipio de Lençóis Pau
lista, está obrigada a adquirir 
cêrea de 5.000 toneladas de ca
na de fornecedores, ao preço 
de Cr.$ 101,47.5, 96,40.1 e 
91,32.7 a tonelada, para as va
riedades de alto, médio e baixo 
teor, respectivamente.

Os interessados deverão diri
gir-se, por escrito, imedíatamen- 
te, ao Instituto do Açúcar e do 
Álcool, rua 15 de Novembro, 
228 — 3.0 andar, São Paulo, in
dicando; quantidade de cana que 
poderão entregar na safra, de
nominação e área da proprie
dade, distancia da Usina, etc.

D. R. de São Paulo, 2 de mar
ço dc 1949.

Noticias dt  Macatuba
(DO CORRESPONDENTE)

AGITADA A SESSÃO DE 2 DO 
CORRENTE NA CAMARA 

MUNICIPAL
A minoria aprerenia um re

querimento solicitando redução 
geral de 30o/o das Taxas da 
Lei Tributaria em vigor que pe
lo menos fôra aprovada por u- 
nanimidade, tendo sido veemen
te repelida éssa preterição pelo 
snr. João Batista Cavalari 1.o Se
cretario e Presidente da Comis
são de Finanças e Orçamento da 
Camara, o qual com o apoio da 
bancada que lidéra (a maioria), 
declarou que em absoluto per
mitir ia que houvesse qualquer 
modificação nessa Ler no pre
sente exercício, para poder cum
prir o Orçamento aprovado e 
que esta sendo executado, ter
minando o seu discurso solici
tou aos senhores Vereadores da 
minoria que apresentassem pro
jetos do que pretendem, os quais 
após minucioso estudo podei iam 
ser aprovados para o proximo 
exercício, declarando ainda que 
os erros são humanos, e está 
de acordo em reparar os quais 
diz existir na lei em vigor, sal
vaguardando tanto os interesses 
do Municipio como os dos con
tribuintes, numa formula equita- 
tiva para que não haja «Déficit» 
orçamentário.
PREFFITURA MUNICIPAL

Solicitou licença o sr. Prefeito 
Municipal tendo assumido a di
reção do Municipio o Presiden
te da Camara sr. Augusto Daré.
DELEGACIA DE POLICIA

Assumiu o cargo de Delegado 
de Policia do Municipio o sr. 
Paulo Barboza Ferraz, recente
mente nomeado 2.o Suplente.
ATIVIDADES MUNICIPAIS

Encontra-se em franco desen
volvimento os serviços de calça
mento da Rua São Paulo, e os 
reparos das estradas Municipais,, 
tendo sido aumentado o numero 
de trabalhadores para os repa
ros em vista dos danos causa
dos pelas ultimas chuvas que 
tem desabado no município.
PELO ENSINO

Assumiu a direção do Grupo 
Escolar local, o Prof. Antonio 
Freitas Filho.
ANIVERSARIANTE

Transcorreu no dra 3 do cor
rente o aniversário do Dr. Ma
noel Lopes,medico nesta locali
dade.

C I N E  G U A R A N I
Filmes da Semana;

Hoje, ás 13,30 grande matinée.. 
Â noite em 2 sessões ás 19 e 21 hs.. 

AMA SECA POR ACASO
Dia 15 ■ Terça-feira 

«CRIME DO PRESIDIO»
Dia 16 - Quarta-feira 

«TRINTA E NOVE DEGRAUS»
Dia 17 - Quinta-feira 

«O BEIJO DA MORTE»
Dia 19 - Sabado 

«ESTE HOMEM E" MEU»


