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MANHA de POLÍTICOS
A lexand re C h itto

Ha algum tempo a esta paitc, os jo.nais falam em sucessão 
presidencial.

Quatro ou cinco nomes estão sendo apresentados como pos- 
■siveis candidatos. Mas, até agora, nada de oficial, nada de positivo 
entorno dos nomes que se vem aventilando coiro piovavcis subs
titutos do general Eurico Gaspar Outra.

A verdadeira candidatura ainda nfo apaiccai. E a imprensa 
não esmorece no seu exaurti\ o mister de interpelar os velhos po- 
liticos para conhecer verdadeiramente o que iirpcia atraz dos bas
tidores da politica nacional.

Porem, porquanto os jornais insistam em arrancar opiniões, 
os velhos politicos', pertençam a que fação ou credo pertençam, 
não se abrem, falam aos jornais com evasivas, deixando sempre 
o caminho aberto da adesão, caso o nome que tencionam levan
tar não reuna giandes posibilidades, diante da influencia do seu 
concorrente.

Pelo qnc se vem notando e as entrevistas cue se sucedem 
indicam, os velhos politicos querem estar seguros do nome que 
pode.á congregar elementos e prestigio para a sua eleição.

E então vão dando pulinhosq experimentando a firmeza do 
solo aqui e acolá. E fiencion.-mdo-lhes os nome dos homens 
que estão no casta da presidência, logo dizem que é muito cedo 
paia se pensar eni sucessão. E que o candidato apareceiá natural
mente, apareceiá dianta das circunstancias que o momento impõe.

Fala-se na frente unica partidaria, entretanto, onde está o can
didato?

Diversos nomes, porem opinião certa iienhinra. Receiam os 
politicos de apresentar i;m candidato e e.i:e, e'<f ois, surja imediata
mente outro prestigiado pelo povo.

A manha dos politicos e estar dançando com os pés em to
das as cancas e firmar-se naquela cujas aguas e capaz de susten- 
ta-la á l'^na.

Essa a manha de poliiicDs, aos quais poucos lhes. importa 
abandonar o seu lider á ultima hora, como tem acontecido.

Na sessão eleitoral realizada 
no dia 17 de Janeiro p. p., foi 
eleita a nova diretoria que ad
ministrará a Associação Comer
cial de São Manuel, durante o 
ano de 1949, que é a seguinte: 

DIRETORIA
Presidente: - Attilio Padovan;

1.0 Vice-Presidente; - Osvaldo 
José Vitagliano; 2.o Vice-Presi
dente: - Geraldo Pereira de Ear- 
ros; 1.0 Secretario: - Rapbael Me- 
lillo junior; 2.o Secretario; - José 
Leanflro de Barros Pimentel; l.o 
Tesoureiro: - Alexandre Brollo;
2.0 Tesoureiro: - Marcos Vinícius 
de Oliveira.

CONSELHO CONSULTIVO
Valentim João Justo, João Ro-

O  Banco do Estado de São Paulo S/A
tem a satisfação de convidar o distinto e 

operoso povo de LENÇÓIS PAULISTA para 
assistir ás cerimônias do lançamento da 

pedra fundamental do futuro prédio de sua 
agência e da inauguração de suas instala

ções provisórias, a se realizarem H O J E ,  
ás 13,30 e 14 horas, r e s p e c t i v a m e n t e ,  

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

Dignissimo Governador do Estado de S. Paulo.

A ssociação C om ercia l de 
São M anuel

solino, Antonio Silva, Victor 
Bicithaupt Junior, Laudelino Ric- 
ci, Victorino Ragazzi, Thomaz 
de Francisco, João Batiíta de 
Moura Camargo, Horacio San- 
talucia, Olavo Alves de Oliveira, 
Nicolau Grandini, Pedro Rugai, 
Lazaro Brigido Dutia, José Luiz 
de Macedo e Luiz Turchiari.

Portanto Lençóis Paulista está 
representada naquéia entidade 
por duas pessoas, sendo a do 
sr. Geraldo Pereira de Barros 
que ocupa o cargo de 2.o Vice- 
Presidente e a do sr. João Ba
tista de Moura Camargo que 
faz parte do Conselho Cônsul 
tivo.

Jfqje, Ser\çó is J^aulista hospeda
rá 0 sr. Çoverandor do dsfado e 

0 sr. ^ isp o  7)iocesano

SR. ADHEM AR D E BARROS
GOVERNADOR DO ESTADO

Como se veio amplamenlo anunciando, hoje, a nossa 
cidade terá a honra de hospedar o sr. governdor do Estado, 
dr. Adhemar de Barros, e o sr. Bispo Diocesano, Don 
Heniique Golland Trindade.

Os dois ilustres visitantes, segundo temos conhecimen
to, serão recebidos pelas autoridades e povo em geral, fren
te ao hospital Nossa senhora da Piedade.

A sua chegada dar-se das oito ás nove horas.
E por esse grandioso acontecimento civico e religioso, 

hoje, Lençóis Paulista estará em festa, homenageando as duas 
eminente figuras: do Estado e do Clero.

Reforma no G. Escolar 
Esperança de Oliveira

Dentro de poucos dias, terá 
inicio a grande reforma pela 
qual passará o grupo escolar 
Esperança de Oliveira.

Sabemos de antemão que a 
reforma projetada será de gran
des proporções. Pois, melhora
mentos interno e externos serão 
introduzidos no prédio, destina
do ao nosso ensino primário.

Nossa cidade transfor
ma-se

Nestes últimos tempos, como 
é do conhecimento publico, gra
ças aos esforços do sr. Geraldo 
Pereira de Barros, a cidade de 
Lençóis Paulista está passando 
por completa transformação.

Agora, com a chegada do sr. 
Governador do Estado, nestas 
ultimas semanas, mais de cem 
homens foram empregados nas 
conservações e limpezas de ruas.



o E^CO
Prefeitura Municipal de 

Lençóis Paulista
DECRETO EXECUTIVO N. 31

Geraldo Pereira de Barros, 
Prefeito Municipal de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo, 
usando da atribuição que lhe 
confere o decreto-lei n. 13.030, 
de 28 de outubro de 1942, ar
tigo 12, «ESTATUTO DOS 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS», e o disposto no 
titulo I, capitulo 1 e 11, do cita
do Estatuto;

Resolve;
Artigo 1.0 — Exonerar por ne

cessidade de serviço no prazo 
legal, a Sra. d. Ana Godoy de 
Campos Mello, do cargo que 
vinha exercendo como Profes
sora da Escola Mista Rural de 
Virgilio Rocha, neste municipio.

Arligo 2.0 — Dispensar do 
cargo de Professora interina da 
Escola Mista Rural de Virgilio 
Rocha, a Srta. Irmã Cairit, de 
acordo com o Decreto-Executi- 
vo n. 24.

Artigo 3.0 — Este decreto exe
cutivo entrará em vigoi em 15 
de Março de 1949, revogadas 
as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista em 15dcMarçode 
1949.

Geraldo Pereira de Barros 
Prefeito Municipal 

Publ'cado na Secretaria da Pre
feitura em 15 de AAarçodel949 

Evaristo Canova 
Secretario -Contador.

A ssinem
p rop aguem

L eiam  e 
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Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

DECRETO EXECUTIVO N. 32
Geraldo Perei.a de Barros, 

Prefeito Municipal de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo, 
usando da atribuição que lhe 
confere o decreto-lei estadual 
n. 13.030, de 28 de Outubro de 
1942, artigo 12, «Estatuto dos 
Funcionaiios Públicos Munici
pais», e o disposto no titulo 1, 
capitulo 1 e 11, do citado Esta
tuto;

Resolve;
Artigo 1.0— Tran.‘ ferir a Pro- 

fessoia Srta. Senhoiinha Judith 
Carrit, da Escola Mista Rural da 
Fazenda Fartura de Cima, para 
a Escola Mista Rural de Viigilio 
Rocha, neste municipio.

Aitigo 2.0 — Este decreto exe
cutivo entrai á em vigor cm 15 
de Março de 1949, revogadas as 
disposições em contrario.

Prefeitura Municipal dc Len
çóis Paulista, em 15 de Março 
de 1949.

Geialdo Pereira de Barros 
Prefeito Municipal 

Publicado na Secretaria da Pre
feitura em 15 de Maiçode 1949 

Evaristo Canova 
Secí etario-Contador

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

DECRETO EXECUTIVO N. 33
Geraldo Pereira de Barros, 

Prefeito Municipal de Lènçóis 
Paulista, Estado de São Paulo, 
usando da atribuição que lhe

Senhores Lavradores !...
Garatam a perfeita formação de suas invernadas, aplicando 
sementes de ótima qualidade e germinação gar: i.lida dos 

seguintes C A P I N S ;

Catingueiío R o d o ,
Cabelo de Negro 

e Jaraguá.
Procurem com o snr. VICENTE MORETTO - Rua Barão 
de Mello Oliveira, 5f>8 - Lençóis-Paulista — Est. de S. Paulo

V. S., désfa 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 O E S -
V á a  A venida V irgiio  R o ch a  282

E VISITE A
COLCHOARIA de propriedade do sr.

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

E n treg as  a  dom icilio e em  q u alq u er q u an tid ad e

confere o decreto-lei estadual, 
n. 13.030, de 28 de Outubio de 
1942, artigo 12, «Estatuto dos 
Funcionários Públicos Munici
pais», e o disposto no titulo 1, 
capitulo 11, do citado Estatuto;

Resolve:
Transferir a Professora Srta 

Lidia Marta Alves da Escola Mis
ta Rural da Faiturinha, paia a 
Escola AAista Rural da Fazenda 
Fartura de Cima, deste munici
pio.

Artigo 2.0^— Este decreto exe
cutivo, entrará em vigor em 15 
de Março de 1949, revogadas 
as disposições em contrario.

Prefeitura de Lençóis Paulista, 
15 de Março de 1949.

Geraldo Pereira dc Barros 
Prefeito Municipal 

Publicado na Secretaria da Pre
feitura em 15 de Março de 1949 

Evaristo Canova 
Secretai io- Contador.

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

DECRETO EXECUTIVO N. 34
Geraldo Pereira de Barros, 

Prefeito Municipal de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo, 
usando da atribuição que lhe 
confere o decrelo-lti Estadual, 
n. 13.030, de 28 de Outubro de 
1942, aitigo 12, «Estatuto dos 
Funcionários Públicos Munici
pais», e o disposto no titulo 1, 
capitulo 1 e 11, do citado Esta
tuto;

Resolve:
Artigo 1.0 — Nomear a Senho- 

rinha Lazara Diogo Alves, com 
19 anos, leiga, paia exercer em 
carater interino o cargo de Pro

fessora da Escola Mista Rural 
da Farturinha, deste municipio.

Artigo 2.0 — Este decreto exe
cutivo entrará em vigor em 15 
de A'larço de 1949, revogadas 
as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 15 de Março de 
1949.

Geraldo Pereira de Barros 
F îefeito Municipal 

Publicado na Secretai ia da Pre
feitura em 15 de Maiçode 1949 

Evaristo Canova 
Secretario- Contador.

Quinta feira na téla do Cine 
Guarani em duas colossais srs- 
sões ás 19 e 21 hs. o colossal 
filme com DENIS MORGAN
CO VIL DO DIABO

O anuncio é a fonte de 
riqueza nos negocios. 

Anuncie, pois no “Eco” e 
verá stus negocios progre

direm rapidamente.

Quase três milhões de 
livros para os cursos 

de adultos
A indicação de alguns tíados 

relativos ao material didático pu
blicado pelo Departamento Na
cional de Educação para a Cam
panha de Educação de Adultos, 
e, por esse oigão gratuitamente 
distiibuido, em todos os mmni- 
cipios do país, pode dar uma 
idéia de que esse movimento es
tá representando para a eleva
ção da cultura popular no Bra
sil.

Nos dois anos de 1947 e 
1948, a soma total dos exempla
rei editados, somente de publi
cações para uso dos alunos dos 
cursos supletivos, elevou-se a 
2.8C5.0C0.

Desses exemplares, 1.755.000 
couberam á cartilha «Ler», or
ganizada para o curso de ado
lescentes e adultob analfabetos.

Os exemplar es restantes, num 
total de mais de miilhão, com
preenderam o livro de leitura 
corrente «Saber», e folhetos de 
higiene e educação cívica.

V E N D E - S E
Diversos prédios e uma fabrica de massa alí* 
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, corrí 2 caixas d’agua, instalações sanitarias, 2 aieas 
cobertas, 1 grande area ladrilhada descoberta, 1 comodo separado 
que sei ve 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.

l 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 Mello Oliveira 690 em frente ao 
Jardim Publico recem reformado, com 2 salas, uma grande cosinha,
3 quartos espaçosos, 2 salas, dispensa, banheiro 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 terrena 
que mede 26 melros de frente por 55 de fundo.

TRATAR COM O SENHOR 
ANTONIO SEGALLA NESTA CIDADE.



o EXO
Embora prematuramenfe, agi- 

la-se o problema da sucessão 
presidencial, havendo vários can
didatos potências, sem, todavia, 
se atreverem a lançar publica
mente seus nomes. Não foge á 
percepção dos observadores, que 
o lançamento das candidaturas 
está dependendo do primeiro. 
Uma vez lançado um nome, é 
fora de dúvida que outros sur
girão. E, nisto, não vemos ne
nhum mal, embora pensem de 
maneira diversa os mais creden
ciados colunistas cariocas e pau
listas. Joinalistas e politicos a- 
poiam o Presidente Dutra, no 
sentido de, se obter um candi
dato que reura as duas maiores 
agremiações políticas do País-— 
o P. S. D. e a U. D.N. — a-fim-de 
se conjurar o perigo do lança
mento dum candidato extremis
ta “camuflado”. Entietanto, não 
parece haver possibilidade de 
se alcançar o objetivo. Não é 
segredo para ninguém que um 
dos futuros candidatos á suces
são do Presidente Dutra será o 
sr. Nereu Ramos, atual vice-pre
sidente da Republica e lidcr do 
P. S. D.. A U.D. N., por seu tur
no, parece inclinada a lançar de 
novo o nome do Brigadeiro 
Eduardo Gomes, que não só 
reune os udenistas do B asil in
teiro, como está em condições 
de supeiar o atual presidente 
do Senado, cujo prestigio é me
nor que o do Brigadeiro. Nes
tas condições, um acôrdo entre 
os dois maiores partidos é pra- 
licamente impossível, cado que 
nenhum deles cederá quanto á 
apresentação dos candidatos, de 
vez que cada qual pietende se
ja do seu quadro partidário o 
futuio Presidente.

Outras coligações se anun
ciam, como por exemplo a dos 
trabalhistas do sr. Getulio Var
gas com a U. D. N., assunto que 
vem sendo explorado largamen- 
te pela impiensa, em face da re
cente entrevista concedida pelo 
ex-ditador, durante a qual a ve-

FRACOS E ANÊMICOS I 
T  omem:

VINHO CREOSOTADO  
• ‘ S I L V E I R A ’ ’

Emprsgído com êiito ess-
TTosS2S 

Resfriados 
í. t í ::.! Bronquites

iM ‘!l
Escrofulose 
Convalescenças 

VINHO CREOSOTADO
t  U M  B E R A D O R  D E  S A Ú D E .

A  Suces: lâO Presidencie
ANTONlO DE

(Da As.‘50oia<;ão Pa

lha raposa de S. Borja exaltou 
as virtudes do Brigadeiio, aliás, 
elemento de deslat^ue no movi
mento que alijou do poder o 
chefe do Estado Novo. Mas, 
admitindo-se como razoavel a 
coligação udenista-trabalhista, es
tariam os “marmiteiros” dispos
tos a aceitar o nome do Briga
deiro, preferindo, pois, os no
mes dos srs. Getulio ou Salga
do Filho ?

xxxxxx
Enquanto os chamados majo

ritários se agitam, num mal con
tido neivosismo no sentido de 
plasmarem as candidatiiias de 
acôrdo com os seus interesses, 
o sr. Adhemar de Barros vai in-

FRFITAS FILHO
lilista de Imprensa)

Iroduzindo “cabeças de ponte” 
em todas as “frentes de batalha”, 
ameaçando seriamente os redu
tos pessedistas e udenistas do 
País. Pelo menos é o que se 
pode deduzir das entrevistas 
concedidas pelo sr. Paulito No- 
gueiia e outros próceres do P. 
S. P., segundo os quais nada 
menos de três ou quatro deze
nas de parlamentares estariam, a 
estas horas, engrossando as fi
leiras populistas do sr. Adhe
mar de Barros.

No entanto, um fato é verda
deiro. Enquanto os politicos de 
fachada se degladiam ein tôrno 
de nomes e através das colunas 
da imprensa, ou combatem, ein 
linguagem candente o atual o-

l

■ '■ J  l i

Desde o â l C  você está 
sempre aprendendo

Hoje não se tera muito tempo para 
m anusear livros, devorar bibliotecas. 
Mas, para a leitura diária de um bom 
jornal, há sem pre um tempinho. Tome 
uma assinatura do “Diário de S. Paulo” 
e encontrará perm anentem ente em suas 
páginas um mundo de conhecimentos 
úteis e de inform ações oportunas.

i

Rgente nésta ciâaâe:

Prof. OKLRnOO CRnOIÜO mRCHRÔ,g

r. João Paccola P rim o
m É D 1 c 0

C lin 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

Ex-interno por concurso âo Pronto Socorro òo Rio õe loneíro —

P a rto s

Ex-interno por
concurso âa fnaíerniâaôe ào Hospital São Francisco òe Rssis d cargo õo Dr. 
Rguinaga — Ex-interno resíõente da Casa òe Saúôe São lorge (Rio õe laneíro)

Caixa, 35 - Fone, 48 - Lençóis - Paulista - E st de São Paulo

íM

cupante dos Carrpos Eliseos, 
vai este, pau latinamente, ganlian- 
do terreno. Os próprios adver- 
sáiios do “ademarismo” reco
nhecem esta veidade, pois o 
Goveinador paulitla é, inques
tionavelmente, o mais hábil po
lítico brasileiro do momento. A 
sua política, no sentido de atiair 
as massas, não encontra paralelo 
nos fastos politicos nacionais. 
Nem o ex-ditador, no seu “cur
to periodo” de 15 anos de Dips 
e outras m.odalidades de propa
ganda, atraiu maior numero de 
eleitores. E’ que o sr. Adhemar 
de Barros “vai á fonte”, não 
poupando canse iras nem gasoli
na. E é precisam.ente isto o que 
o povo quer: — vêr e ouvir o 
HOMEM ...

xxxxxx
Ainda é cedo para se analizar 

as qualidades de cada candidato 
á sucessão, mesmo porque, ofi- 
cialmentc, éles não existem, por 
ora. Todavia, é tempo para que, 
cada eleitor brasilei.o se colo
que acima das questões mera
mente partidárias, e saiba esco
lher os nossos futuros m.andaiá- 
rios. E’ tempx) de saber esco
lher, para que se evitem os epi
sódios decepcionantes da atua
lidade, e se lestaure, de uma 
vez por todas no Brasil, o au
têntico clirna democrático de 
que tanto carecemos.

P ra c in h a s  m o rto s  n a  
I ta l ia

Rio 14 — Noticia-se que o mi
nistro da Guerra ordenará a tras- 
ladação, para o Brasil, dos heróis 
brasileiros da Força Expedicio
nária e da Força Aerea Brasilei
ra, sepultados em Pistoia. Tal or
dem, entretanto, somente será 
dada em, época oportuna.



Dedico a você
Uenõo, num recanto òo meu 

jarâim, um «flmor Perfeito'>, lo
go me passou pelo cerebro a 
poesia âe Humberto ôe Campos: 
R um 5:Rmôr Perfeito» que, hoje, 
ôeôico a uocê, pela sua inâiferen- 
ça frieza.

A UM AMOR P E R FEIT O

.'imor-ppifeito, lia algum (;ein;)u.
>ía iniiih’a!ma. apareceu 
Uma semente dourafJa 
Que fecuiidoii e eiesceu,
E  íibriii em flóres mueias 
Que táin nome igual ao teu

Outro dia. por aeaso.
Tomei de uma fiòr. e vi:
Tem os mesmos raii'.s tristes 
t ts mesmos .) le t'‘ns era tí:
E  ao ve-los. eu nem le eonto 
A tristeza (|ue .senti

São raios da mesina forma.
São veios da mesm:t côr:
Dentro delas .sr- eutrelaç.am 
<)s tri.ites r.aios da dôi.
E,.sem mágoa, arnor-perfeitii,
.Vão .‘•■ei dc perfeito amôr...

Leia com atenção estes uersos 
amigo, e uoce uerd, ou melhor 
sentirá, perceberá qs acorâes ào 
meu coroção, àe uma compara» 
ção filiz,

LlSSer^

Aniversários
Fazem anot: hoje, o ?r. João 

Ghedini, a srta. Eliza P. de 
Qtiiróz.

Amanhã, o menino Cláudio 
Antoni '̂, filho do sr. Aníonio 
Coneglian e d. Zelinda Eoso 
Coneglian, o sr. Novais Cape- 
lari, o menino Demerval, filho 
do sr. Pedi o Coideiro e d. Her- 
melinda Cordeiro, a sra. Amalia 
Pivateii Sartoie.

Dia 22, a menina Mary l uci 
Nelli, íillia do sr. f aulo Nelli 
c d. Cenira de Oiivetra Nelli, 
residentes em Agudos, a sila. 
Olivete Oliva, residente em S. 
Paulo.

Dia 23, o sr. Felicio Coneglian.
Dia 24, a sra. Angelina Nelli, 

esposa do sr. Américo Nelli e o  
jovem Olivar Oliva, residente 
em S. Paulo.

Dia 25, o sr. Albano Berga- 
ma.scM e o menino Luiz Ciiró.

Dia 26, a srta. Adentéa Conti, 
residente em Bauru, a menina 
Ivone, filhinha do sr. João Afon
so de Godoy, residente em lla- 
polis, o menino Paulo Wagner 
Azevedo, filho do sr. Luiz Aze
vedo e d, Nair /izevcdo.

Nascimento
Acha-se em festa, desde o dia 

9 do corrente, o lar do sr. Vi
cente Gioffrê e d. Maria da Gra
ça Leite Gioffrê, residentes em 
Marilia, com o nascimento de 
sua primogênita, a qual hoje, 
na pia batismal, receberá o no
me de Maria Inês.

Quermesse de S. José
Teve inicio na sexta-feira, dia 

18 do coriente, a Quermesse 
em beneficio da Festa de São 
José.

Hoje será o ultimo dia da 
aludida quermesse que está fun
cionando ao lado das obras da 
Matiiz nova.

Redotor-Chefe: Orlanào Paulettl

Diretor: RLEXflnQRE CHITTO

5ecretário-6erente Herminio 7ocon 
Superintenôcnte: Fiauio Paccola
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Apresentação 
dos convocados perten
centes ás classes 29-30
Comunicaào expeúido pelo chefe 

ào 14.0 r. R. âe Sorocaba
iSÜROCABA, 6 í) uiajor 0.-,car S a 

raiva Batista, chefe da 14.a C. R., com 
séde nesta cidade, expediu o seguinte 
comunicado: -D e confo.-niidade com o 
Piano Regioif.al dc Incorporação para 
1049. a. aprese.utação dos convoc.ados das 
chasses dc 1920 e 1030, .será de 3 a 30 
de março de 1949. Os cenv-ooados sele- 
cionado.s para incorporação residentes 
nos inunicipios de .\gudos, .\nalandia, 
Angatuha -4raçoiaha d.a Serra, .\raras, 
Atibaia. Barra Bonita, Bernardino de 
Campos, Bofete. Botucatú, Brota'^. Buri, 
Cabreuvn, Campinas, Cerijueira Cisar, 
Cotia, Elias Fausto, Pranco d.i Rocha, 
Guarci, Ibi\iua, Indaiatuba, Itaberá, Ita- 
pecirica da Serra, It.ipornnga, Itaoiií, 
Itatiha. Itatinga, ítirapina. Jaú , íiÉiN- 
ÇÒlS PAUi.ISTA. Iieme, Mairiporã 
fcx-Juqueri), M.ic.atuha, Mineiros do 
Tietê. Monte Mor, Nazaré Paulista, Pie
dade. Pilar do Sui, Pir.acaia, Piracicaba. 
Poro!igal>a. Rio das Pedra«, Salto. San
ta Barh.ora d'Oeste, Santana do Par- 
naiba. S. Pedro, S. Roque, Sarapuí, .So
rocaba e Torrinha, serão rc.uiidos poIa.s 
J .  A. M., ciu dia previamente designa
do, afim dc serem t. ansporUiUo.s para 
os P. R. (Pontos de Reu liãoi, e.itre os 
dia.s 17 e 24 dc .narço. A aprc.sentação 
dos convocados reside.ites cm Campina». 
Itú, Itapetiniiiga, Juii liai e Pirassunun- 
ga, será de 3 a 30 de março, diariamen
te, e di-etame:ite ás Unidades aí aquar- 
teladas. O.s jovens da.s clasíits convo
cadas que f.dtarem a inspeção de sa\r 
dc da primeira época (I-12-48a  1/5-2-949), 
deverão apreae.itar-se á J .  A. M. local, 
onde serão relacionados e, em seguida, 
ao P. R. respectivo, por conta própria, 
para fins de ins,ooção de .saude e ficam 
sujeitos á multa de dez cruzeiros. Os 
qtis n.ão se apresent.irem até ás 24
la- do dia 30 dc 
dos insubmissos 
Tiro.s de Guerra, obrigados á inciuqwra- 
ç.io em Co! f)0  d - Tropa, serão tatniiem 
encaminhados aos P R. j);ua fins de ins
peção de saudo. Nos P. R. os convo
cados serão ese!a)'eeidos e informadoe 
.sobre os caso.i pievistos no Plancr R e
gional de Incorporação, da aninio.s de 
familia: filho.s de pais asiladoa e.m nn- 
socomios e isolamnnt.)s: possuidores de 
Certific.ados de Instrução Pré-Militar: 
casados; irmão de outro convocado, e 
naturalizados, boealiz.ação do.» Pontos 
de Reunião (P. R.l- P. R. I 1 - 2.o Jt. Ü. 
10.5-I tú ; P. R. 12 - 2.a Companhia de 
Tr.snsrai.ssõe.s - Itapefi:iino:,i; F, R, 13 - 
Piras.siinungn - 17.n K. tb : P R. 14 - 2.n 
G. O. 155 - Jundiaí; P. R. 15 - I .‘> R. C. 
C. L. - Campinas e 1’ , R In - l','u,e R. 
1. Lins.

A n u n ciem  n este  Jo rn a l

m.arço ser.io declara- 
O.s retardatavios do;

Snr. Orlando Pauietti
Tenâo que transferir sua resi- 

âencia para a uiiítnha cídaõe âe 
Botucatú, 0 sr. Órlanâo Pauietti, 
nosso amigo e colaborador que 
exercia o cargo âe Redotor-Chefe, 
deixo dorauante de fazer parte do 
corpo de auxiliares do «0 ETO»,

O Poço Arteziano 
continua jorrando agua

Como dit'serros em nota an
terior, dtpois de uma peifuia- 
ção de 61 metros, a parte téc
nica conseguiu localizai agra 
no poço aiteziano que eitá le
vando a cabo nesta cidade.

A agua que está jorrando é 
uma das mais excelentes que se 
conhecem nestas redondezas. 
E não podei ia ser diferente, 
pois. Lençóis Paulista é um 
municipio riquissinios em agua. 
Eagoia, na constiução do seu 
poço arteziano não podia ser 
negada a sua riqueza com utra 
qualidade de agua maravilhosa.

Gamara Municinai de 
Lençóis Paulista
RESOLUÇÃO N. 5

Entronização, na sala de ses
sões da Camara Municipal de 
Lençóis Paulista, da Imagem de 
Cristo Crucificado.

A MESA DA CAMARA MU
NICIPAL DE LENÇCIS PAU
LISTA, faz publicar a seguinte 
Resolução.

Artigo Único -  Seiá entroni- 
zada, solenemente na sala de 
sessões da Camara Municipal de 
Lençóis Paulista, a imagem de 
Cris*o Crucificado, revogadas as 
disposições em contrario.

Camara Municipal de Lençóis 
Paulista, aos 17 de Março de 1949.

(a) Gino Augusto Antonio Bosi 
Presidente 

(a) Antonio Segalla 
Vice-Presidente

(a) João B, de Moura Camargo
1.0 Secretario 

(a) Virgilio Capoani
2.0 Secretario

Cine Guarany
FILMES DA SEMANA: 

Hoje,
Á noite em 2 sessões ás 19 e21 hs.

«O Filho do Sol»
Dia 22 - Terça-feira

<Musica de Sonho»
Dia 23 - ^Quaita-feira

«As Abandonadas»
Dia 24 - Quina-feira

Tarzan contra o mundo
Dia 26 - Sabado

«Beleza Indomável»
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Noticias Diversas
niiiw

Teria suscitado 
magoas no P. S. D.

”E’ 0 sr. Rdhemac de Barros um 
fenomzno nacional» — diz o sr. 

Rrinos de ÍTlelo Fronca
Rio. 14 — O sr. Afonso Arino.j dc Me

lo Fr.inco, depntiido udcnisín, falando 
sobre a e.scola do .sr, Cirilo Junior í  
presidência da Camara dos Dcput.ados, 
afirmoií:

- - «Estão interpretando a eleição do 
sr. Cirillo Junior como reforço do PSD  
contra o sr. Adhetnar de Barros. .4c 
contr.ario. u e.scolha do sr. Cirillo Junior 
deve ter suscitido magoas e re.ssenti- 
inentos dentro de sen proprio partido. 
De reato não acho que se pos.sa com
bater o governador de São Paulo, for- 
t.aleeendo o PSD  daquele Estado. O .sr. 
.'xdhemar de Barros, é um fenomeno na
cional e só no plano nacional pode ser 
enfreniado, mesmo porque, lá eni São 
Paulo ele realmente tem força e domi-

Rodovias em 
construção no interior

Conforme informação diretamenU; 
obtida no Departamento de Estrada.® 
de Rodagem, prossegue ativamente a 
execução do plano rodoviário pára 1940 
Eis as estradas cujas obras estão sendo 
atacadas:

Matão-Catanduva, com 79 Km.
Jaú-.Araraquara, com 67 km.
São Jo.sé do Rio Preto-Monte do Ouro, 

com 53 km.
Penapolis-Valparaiso, cora 97 km.
Jundiai-Itu, com 44 km.
4var6-Taquaritiba, com 63 km.
Boituva-Poito Feliz, com 14 km.
Porto Ferreira-Ca ,a Branca, com 43 k.
Altinopolis-Santo Antonio da Alegria 

com 2S km
Guarulhos-Jacareí, com 57 km.
Ramal de Porto Alvorada, 38,7 km.
Presidente Pnidentc-Pirapczinho, com 

25 Km.
M oji-M irim-Itapira, com 18 km.
Aguaí-tronco de Aguas da Prata, com 

21 km.
Assis-Echaporã, com 35 km.
Matão-Bebedouro, com 103,4 km

ESTR A D A S QUE E S T .4 0  SENDO 
PAVIM ENTADAS

Vda Anhanguera (Jiindiaí-Carapinas), 
com 37 km.

Guarulhos-Jacareí, trecho com 12 km
São Paulo-Cotia-Vargem Grande, core 

28 Icm.

Nova leva de imigran
tes chega ao Rio

Rio, 14 — Procedente de Bremenba 
ven; encontra-se no Rio o transporte 
norte-americano «General Holbrook», 
que trouxe para o Brasil mais uma le
va de refugiados de guerra.

Esse.s imigrantes, em numero superio) 
a mil, procedem dos campos da zona 
de ocupação militar da Áustria e da 
Alemanha e desembarcaram no cais da 
Ilha das Flores, onde .serão alojados 
provisoriamente.

Dentro de alguns dias esses refugia
dos, eni sua maioria agricultores ale
mães e austríacos, serão distribuídos por 
vários Estados, notadamente Minas, 
São Paulo e Goiás,

QUEM NÃO SABE LER E 
ESCREVER;

Não pode gravar no papel as 
suas próprias idéias.

E’ facil e rapida a aptendizagem 
da leitura!

Indique aos analfabetos, que co
nheça, uma das classes de ensino 

supletivo.


