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Fo i uma verdadeira epoteose a visita do dr. Adhemar de Barros 

e do sr. Bispo Diocesano a Lençóis Paulista no domingo ultimo
—  A inauguração de diversos melhorameii’
— As pessoas presentes — Outras notas

A chegada das duas ilustres personalidades 
tos •- Os discursos — O banquete
A visita do chefe do Estado 

e do sr. Bifpo Diocesano a es
ta cidade, no domingo ultimo, 
foi um grande aconlccimcnlo 
civico e religioso. Povo leiiçoen- 
se e caravanas de cidades vis i- 
nhas congregavam-se em nossa 
ferra compartilhando das festas.

Desde sabado, Lençóis Pauli;- 
ta cngalava-se para receber os 
dois ilustres visitantes e inau- 
gu.ar diveisos e importantes 
melhoramentos, os c,uais assina
lam o inicio de um belo capi
tulo para a historia de nossa 
terra, um capitulo que f«.stunu- 
nha uma administração inteli
gente e fecunda.

As vinte horas de sabado, pro
cedente de Bauru, onde estive
ra durante o dia, o : r. Bispo 
Diocesano chegava a esta cida
de, pernoitando na casa paroquial.

Na madrugada de domingo, 
«ludibriando» a espectativa po
pular, ás cinco horas, uma com
posição especial dava entiada 
na «gare» da Sorocabana, tra
zendo luzida comitiva, integran
do-a o dr. Adhemar de Barros, 
os deputados Miliet Filho, Hen
rique Ricchetti, Arimond Falco- 
ni e scnhoia, chefe da casa Mi
litar e Civil, jornalistas, fotogra- 
íos e homens de imprensa da 
capital bandeirante.

«Ludibriando» a espectativa 
popular falamos, porque o cl c- 
fe do governo tinha marcada a 
íua viagem de avião, quando 
veio em composição especial. E 
dada a hora da sua chegada, es
perou amanhecer o dia na pla
taforma da estação, uma vez que 
não desejou altciar o programa.

inHueuKRÇflo d o s  mELHo- 
Kflm EnTos

As nove horas precisamente 
povo, irmandades religiosas e 
íres bandas de musica congre
gavam-se de fronte á casa paro
quial para acompanhar, em pro
cissão o sr. Bispo Diocesano ao 
hospital N. S. da Piedade, on
de S. Excia. Revma. esperaria o 
dr. Af.hemar de Barros, para em 
seguida celebrar Missa campal.

Logo após a chegada de Don 
Henrique Golland Trindade ao 
hospital, o dr. Adhemar de Barros 
e membros de sua comitiva sur
giam sob ovações e palmas do 
numeroso povo presente, sendo 
saudados pelo sr. Gino Bssi, 
presidente da camara municipal, 
que proferiu belissima e oportu
na oração.

inBUBUKHDR fl mRJEKRlDRDE
Celebrada a Missa campal pe

lo sr. Bispo Diocesano, seguiu- 
se a inauguração da Maternni- 
dade, que pela sua organização 
m:odelai impressionou otima
mente o chefe do Estado  ̂ Don 
Henrique e todos aqueles que 
visitaram o estabelecimento.

Havendo o dr. Ahemar de 
Barros cortado a fita simbólica, 
foi saudado pelo dr. Antonlo Te- 
desco, íiiretor clinico do hospi
tal N. S. da Piedade.

PRRQUE IRFRnriL
Dando prosseguimento á exe

cução do programa, dr. Adhe
mar de Banos e Don Henrique 
Golland Trindade, acompanha
dos de numeroso povo, ruma
ram para o Parque Infantil, «Do- 
Eliza Peieira de Barros». Cor
tada a fita simbólica e dada a 
bençam liturgica pelo sr. Bispo 
Diocesano, usou da palavra o 
prof. Orlando Cândido Machado, 
falando ainda ti(s crianças.

R PORTE «DR. RÜHEmRR 
DE BRRR05

Pretendendo inaugurar sem 
interrupção, todos os melhoia- 
mentos que devia paianinfar a 
lusida comitiva, sen pre acompa
nhada de grande nassa popu
lar, dirigiu-se á ponte «Dr. A- 
dhemar de Barros», a cual i c- 
via ser inaugurada também. As 
sfas. Evanise Bosi e Lucy Pac
cola fizeram a entrega da tezou- 
ra, com a qual sua excia.coitou 
a fita simbólica.

Ali fez uso da palavra o bri
lhante orador dr. Basilio Losas- 
so Sobrinho, seguindo-se o des
file de veículos sobre a ponte 
então inaugurada.

IRRUBURRÇflO DR RBERCIfl 
DO BRRrO DO E5TRD0

Logo após as rápidas cerimô
nias da inauguração da ponte, o 
sr. governador de S. Paulo, estava 
sendo esperado na Agencia do 
Banco do Estado, paianinfando 
assim a sua abertu>a.

Por essa ocasião falaram o 
dr. Paulo Zillo e sr. Arirando 
de Alcantara, Superintendente 
do Banco.

Findas as cerimônias foi ser
vido um coquetel de champanhe.

LRnçRmEnro d r  p e d r r  f u r -
DRfnERTRL DO PRÉDIO PRO- 
PRIO DO BRRCO DO E5TRD0

Saboreando o coquetel pelos 
que se achavam presentes a 
inauguração da Agencia, imedia
tamente passou-se ao lançamen
to da pedra fundamental do pré
dio do Banco do Estado, a ser

construido nesta cidade, o qual 
será um edificio que virá enri
quecer grandemenfe a principal 
aitíria publica de Lençóis Pau
lista.

Fez uso, ali, da palavra o sr. 
Alberto Paccola, que proferiu 
caloroso in proviso.

I Logo após, o sr. Governador 
' do Estado esteve em visita ás 

obras da nova Igreja Matriz e 
outros melhoramentos atualmen
te em andamento na cidade.

0 BRRQUETE
Executado normalmente o pro

grama, no qual se inurnerava a 
inauguração dos melhoramentos, 
depois de ligeiro descanço, o dr. 
/dhemar de Barros e Don Hen
rique Golland Trindade eram es
perados no «Ubirama Tenis Clu
be», onde rico e opípato 
aln oço fôra preparado á luzida 
ca, avana.

Não nos foi possivel enume
rar o nome das pessoas presen
tes, uma mesa assim tão vasta e 
grandiosa jamais teve lugar em 
nossa terra. Pois os idealistas 
dessa organisação estão de pa
rabéns, un a vez que a mesa 
poude con portar duzentos ecin
cos nta talheres, tomados por 
elem entos rr presentativos daqui 
e de fóra: Dr.José Teixíira Pom
bo, juiz da comarca; prefeitos 
de S. Manoel, Agudos, Bauru, 
Macatuba, Eotucatú, Santa Bar
bara do Rio Pardo, Galia, Cer- 
queira Cesar, Avaré, vereadores 
e autoridades de cidades vizi
nhas.

Em sumia, homens do comer
cio, industria, lavoura, profissões 
liberais, senhoras e senhoritas, 
jornalistas, fotografos, represen
tantes de rádios, etc., perfilavam- 
se ao longo da megestosa mesa, 
dando ao ambiente um aspecto 
simpático e convidativo, numa 
reunião que jamais registada em 
Lençóis Paulista.

Durante o almoço, saudando 
o sr. Governador do Estado e 
Don Hem ique Golland Trindade, 
fez uso da palavra o sr. Geraldo 
Pereiia de Barros, cujo discurso 
é uma peça e que a teriamos 
transcrita aqui, caso tivéssemos 
espaço suficiente.

Em seguida falou o deputado 
Henrique Ricchetti, tomando a 
palavra depois o deputado Mil- 
liet Filho, a oração do qual, da
do o seu significado politico, foi 
retransmitida, no dia seguinte, 
pela Radio Bandeirante.

O Dr. Adhemar de Barros, 
num longo improviso, dirigiu-se 
ao numeroso povo que no re

cinto se aglomerava, para ouvir 
a palavra de S. Excia.

E fechando a béla e inédita 
reunião, levantou-se o Pe. Salus- 
tio Rodrigues Machado que, co
mo sempre, em.polgou os pre
sentes, com brilhante e calorosa 
oração.

Findo o banquete, o dr. Adhe
mar de Barros, rumou para São 
Manoel onde tomou o avião 
com destino á capital, chegando 
ás 17 hoias aproximadamente. 
Deputados e outros elementos 
de comitiva partiiam de especial 
ás 18 hs. mais ou mènos.

As festas tiveram a util con
corrência da Radio Bandeirante 
que transmitiu os discursos e 
outras cerimônias, da banda mu
sical do 4.0 B. C. de Bauru, da 
bandá de Santa Barbara do Rio 
Pardo e de Avaré, estas duas 
corporações estavam integradas 
unicamente de elementos juve
nis.

Assim sendo, domingo passa
do, com a vinda do seu ilustre 
governador do estado e seu che
fe da Diocese, Lençóis Paulista, 
viveu um dia cheio, cujas sole- 
nidades foram de uma cidade 
que renasce dentro do conceito 
máximo e prestigio das autori
dades civis e religiosas.

ESPET Á C U LO
5.a Feira dia 31, grandioso e 

deslumbrante espetáculo ofere
cido pelo CIRCO T. OLÍMPICO.

Com a participação de 15 novos 
artistas recem contratados em 
São Paulo, cuja renda total se 
reverterá a favor do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade.

1. a PARTE — completo e va
riados números, não deixando 
de participar os Cães e Cavalos 
amestrados.

2. a PARTE — a grandiosa 
peça sacra, CANÇÃO DE BER- 
NADETE.

Concorrência
o  BANCO DO ESTADO DE 

S. PAULO S/A., desta cidade, 
está recebendo propostas e or
çamentos para a construção de 
seu prédio próprio.

Os interessados devem procu
rar a agência do Banco, á rua 
15 de Novembro, 507, onde lhes 
serão prestados esclarecimentos 
e exibida a planta.

Lençóis Paulista, 25 de Mar
ço de 1949.



o E^CO
Associação B e n e f i c i e n t e  Hospital Nossa

Senhora da Piedade
LENÇÓIS PAULISTA — EST. DE S. PAULO

Balancete de verificação em 
28 de Fevereiro de 1949

- D E B I T O -
IMOBÍLIZAÇÂO — giupo 1 

Imóveis 285.540,30
Moveis 48.015,00
Utensilios Diversos 20.089,30
Maferiaes Cirúrgicos e Pertences 74.696,50
Rouparia 44.127,80
Serviço Radiologico 22.000,00 495.368,90

DISPONIBILIDADES — grupo 2 
Caixa 72,30
Deposifos em Bancos 83.717,50
Deposito na C/Economica cio Estado 117,30 83.907,10

EXISTENCIA -  giupo 3 
Medicamentos e Acessórios 8.152,50
Dispensa e Deposito 3.292,00 11.444,50

CONTAS CORRENTES — grupo 4 ~ ~
Contas a receber na «Portaria» 8 567,00
Assunta Aiéllo carteira de cobrança 9.340,00 17.907,00

DESPESAS — grupo 6
Alimentação 22.804,40
Diarias a Indigentes 15.930,00
Medicamentos a Indigentes 4.901,00
Sala de Operação a Indigentes 360,00
Eoiça e Luz 804,30
Selos e Estampilhas 48,20
Telefone 379,80
Gastos Miúdos 1.023,40
Gastos de Escritórios 1.291,60
Ordenados , Administração 1.080,00
Ordenados Diversos 4.520,00
Juros e Descontos 722,( 0
Serviços Extraordinários 1.230,00
Fretes e Carretos 94,90
Comissões 302,00 55.491,60
__________ SOMA . . . . T . . 664.119,10

- C R E D I T O  —
RENDAS — grupo 5

Diarias ,  28.448,00
Medicamentos e Acessoiios 7.918,00
Sala de Operação e Curativos 3.520,00
Ambulatório 390,00
Donativos *Ge. ais 2.491,00
ConTibuição dos Socios 4.314,50
Subvenção Federal 26.094,50
Conti ibuiçôes a receber dos socios 9.340,00
Serviço Radiologico 1.964,20
Internação 100,00 84.580,20

CONTAS CORRENTES — grupo 4 
Diversos credores conforme anexo 27.947,60

PATRlMONlO -  grupo 7
Patrimônio liquido 551.591,30
_  _ S O M A ..........................  664rrL9,TÕ

RELAÇÃO E ÍNDICES RECEITA E DESPESAS
LEITOS DIAS

Em 31/1/49 Indigentes 794
Pagantes 165 959

No mês de fevereiro Indigentes 755 ;
Pagantes 114 869 1.828

Total em 28/2 49 Indigentes 1.549
__________ Pagantes 279 1.828

Donativos Gerais
Nota N. Historico Importâncias

1 B n, 1534 Donativo de Mateus Listas 60 k de café 450,00
1 B n. 1537 Donativo de Isallino Oliveira 1 cesta p/compras 15,00
1 B n, 1540 Donativo de Maria Frezza Cacciolari 12 1 de leite 24,C0
1 B n. 1546 Donativo do sr. Machado 4 arrobas de porco 520,00
1 B n. 1547 Donativo de d. Dinah P. de Barroí, 12 m i de pano 360,00
1 B n, 1548 Donativo de Raymundo Castelhano 3 frangos 42,00

S o m a ..............................T.4TT;õÕ
Saldo de J a n e i r o ..........................  1.080,00

T o t a l .............................. Z49ÜÕÕ

Lençóis Paulista, 28 de fevereiro de 1949

Bruno Brega Antonio Segalla
Vice - Provedor Tesoureiro

H. Cacciolari 
Contador

V E N D E - S E
Diversos preiiios e uira 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 fiia, com 2 caixas d’agua, instalações sanitarias, 2 ateas 
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 mietros a Rua 
Barão de Mello Oliveira e 26 melros a Rua Tiradentes todo com 
muro em perfeito estado, bom pomar e outras benfeitorias.

1 prédio assobradado construção solida com 20 metros de 
frente a Rua Earão de Mello Oliveira, e 15 metros a Avenida 
Siqueira Campos (calçadas) 814, situado enr 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 Earão de Mello Oliveira 690 em frente ao 
Jardim Publico recem reform.ado, com 2 salas, um;a grance cosinha,
3 quartos espaçosos, 2 salas, dispensa, banheiro e instalações sa- 
nitarias, 1 area coberta, forrada, assoalhada, encerada e outras ben
feitorias; 1 prédio anexo (salão) que serve de escritor io, 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 acirra, fazendo o fun
do frente para a Rua Ignacio / nselmo.

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

TRATAR COM O SENHOR 
ANTONIO SEGALLA NESTA CIDADF

Senhores Lavradores !...
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, 568 — 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 O E S -
Vd a  A venida Virgílio 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 tre g a s  a  dom icilio e em  q u alq u er q u an tid ad e

O famoso escritor inglês BURKE escreveu: «Que é a liber
dade sem o conhecimento das coisas e do bem? E’ o maior 
dos males, porque é a loucura, o vicio, a demencia sem a disci
plina nem controle». •

Coopere para a Campanha de Educação de Adultos.



o E^CO
J u íz o  da Sétima Zona híeitoral — Agudos 

EDITAL ELEITORAL
o  Dr. José Teixeira Pombo, 
juiz Eleitoral désta sétima zo
na — Agudos, do Estado de 
São Paulo, etc.

FAZ SABER aos que o presen
te edital virem (ou ouviiem) ou 
conhecimento dele tiver que es
te J u í z o  recebeu diversos oficios 
de oficiais do Cartoi io de Re
gistro Civil de Pessoas Naturais, 
juntamente com certidões de 
óbitos das seguintes pessoas, 
afim de ser cancelada as suas 
inscrições como eleitores desta 
sétima zona — Agudô :̂ — DIS
TRITO DE AGUDOS: — BE
NEDITO JOSE’ PIEDADE, insc. 
511 - ex-oficio; HUGO DE CON- 
Tl, insc. 3.146; CORNELIO 
BRANTES FILHO, inrc. 587; 
FLORIANO CÂNDIDO DA 
SILVA, insc. 011; JO SE’ JA- 
CINTHO CEZARIO, inrc 1.426.

DISTRITO DE DOM ELI A 
DELFINO RODRIGUES, iníc. 
2.916 e HENRIQUE ALVES DE 
SOUZA PEREIRA. E por es
ta forma mandei expedir o pre
sente edital para que ninguém 
alegue ignorância (ou reclama

ções), afim de ser ordenado o 
cancelamento de refeiidas ins
crições. Dado e passado por 
este J u íz o  Cartorio Eleitoral da 
sétima zona — Agudos, publica
do pelo jornal «O E’CO» de 
Lençóis Paulista e pelos servi
ços de ALTO-FALANTES «BRA
SIL RADAR», aos déz de Mar
ço de mil novecentos e quaren
ta e nóve. (1949). Eu, (a) Vicen
te Ferreira Silveira, escrivão elei
toral tiz datilografar e subscre
vo.

O Juiz Eleitoral 
(a) José Teixeira Pombo

F R A C O S  E A N Ê M I(X )S  1
Tomem :

VINHO C R E O SO TA D O  
‘ ‘ S I L V E I R A ’ ’

Ifflpnftdg roo Ixiti m: 

Tosses 

Resfriados 
Bronquites 
Escrofulose 
Convalescenças 

VIN H O C R E O SO T A D O
É  UM  G E R A D O R  D E SA Ú D E .

Obras da nova Igreja 
Matriz

As obras da nova Igreja Ma
triz atualmente ja representam 
um giande patrimônio pata o 
povo catolico de Lençóis Paulis
ta.

O majestoso terrplo que se 
eigue num dos principais pon
tos da cidade é o testem,unho 
do esforço de uma comissão 
coadjuvada por este povo que 
vêm correspondendo ao mais 
ardente apelo dos seus incenti- 
vadores.

Entretanto, ainda que a cons
trução tenha alcançado o ponto 
em que está, é preciso que o 
povo não esqueça de uma coi
sa: A Igreja não está terminada.

Portanto, assim sendo, o povo 
deve corresponder a toúo e 
qualquei apelo que a comissão 
tenha de fazer sentir ainda a 
esta laboriosa gente.

E como disse o Kvmo. Vigá
rio: Caso não falte a coopera
ção decidida de todos nós Len- 
çóenses na grande causa de 
construção da Igreja, no fim do 
corrente ano estará ela totalmen
te cobeita, podendo assim, dar 
abiigo a todos os tiéis que néla 
quizerem ingressar.

Comissão Pró nova Matriz de Lençóis Paulista

Fev. 1.0
5
8

11
11
14
18
23

Balancete referente ao mês de fevereiro de 1949 

, R E C E I T A :
Saldo do mês de Janeiro
Donativo de Ângelo Morbi (dep. em Banco) 35,C0
Venda de Material (dep. em Banco) 72,C0
Renda do Livro de Ouro (dep. em Banco) 150,00
Donativo da menina Clotilde Terezinha Baccili (dep. em Banco) 400,00 
Donativo de A. Minetto & Irmãos p/ Livro de Ouro (dep. em Banco) 400,00 
Donativo de Ângelo Minetto & lrn;ãos (dep. em Banco) 200,00
Venda de Matei ial (dep. em Banco) 594,00

210.551,20

1.851,00
212.402,20

Fev.

2>

:&

»

1

1.0 Pag.
1.0 Pag.
1.0 Pag. 

2 Pag. 
4 Pag. 
4 Pag.

11 Pag. 
11 Pag. 

. 11 Pag. 
11 Pag. 
23 Pag. 
23 Pag.

D E S P E S A S :
folha de empregados Ref. ao mês de Janeiro de 1949 4.371,00

serviçosá Duilio Radichi (conf. cheque, 430779) 250,00
Irmãos -^ndreto (conf. Recibo) 6.525,60
Constiutor Elizeu de Santis (conf. cheque, 430783) 1.500,00
S/A. Luiz Piccola Com. e Ind. (conforme Recibo) 2.800,00
Augusto Daré (conf. Recibo) 900,00
João Moranti (conf. Recibo) 410,00
Salvador Purgano (conf. Recibo) 600,00
Artur Canova (conf. Recibo) 25,00
Gennarino Di Lello (conf. Recibo) 550,00
Idio Olivio Pregnacca (conf. Recibo) 3.240,00
Escrisel Biasü Acerra (conf. Recibo) 360,00

Saldo para o mês de Março de 1949
21.531,60

190.870,60
212.402,20

Lençóis Paulista, 28 de fevereiro de 1949
Visto:

' Padre Salustio Rodrigues Machado
Tesoureiro — Francisco Radichi —:— Contador — H. Cacciolari

A Comissão; 
Presidente — Lidio Bosi

Dr.  João Paccola Prim o
m É D I r 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

P a rto s

Ex-interno por concurso õo Pronto Socorro õo Rio õc loneiro —  Ex-interno por 
conrtirso õo fTlaterniâaõe õo Hospital São Francisco õe FIssís á corgo õo Dr. 
Rguinogo ^*[nterri^o residente do Coso de Saúde São lorge (Rio de loneiro)

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

Nova Diretoria da 
Radio Clube de São 

Manuel S/A
Parlicipa-nos que segundo 

Assembléia Geral Crdinaria rea
lizada no dia 12 ultimo, a dire- 
toiia da Radio Clube de São Ma
nuel S/A ficou assim organizada:

Diietor-Presidente: Sr. Antonio 
Emygdio de Barros Filho.

Diretoi-Superintendente: Snr.
Aftilio Padovan.

Conselho Consultivo; Srs. An
tonio Dallaqua, Antonio Silva e 
Laudelino Ricci.

Suplentes: Srs. Di. Gentil Pa
checo, Américo Ragazzi e Wal- 
domiio Isique.

Uma estrada de 
rodagem de Lençóis 

Paulista —  Avaré
De fontes comipetentes, temios 

informações que os poderes pú
blicos municipais pretendem abiir 
uma estrada de rodagem diréta 
entre Lençóis Paulista a Avaré.

A Educação de Adultos 
e a Imprensa

Pronuncio-.,e o Diretor ôe «0 61o- 
bo» sebre o Componho àe Eôu- 

coção úe Ròultos
O sr. Roberto Marinho, dire- 

toi do conceituado vespertino 
carioca «O Globo», acaba de 
oferecer o seu depoimento so
bre a Campanha de Educação 
de Adultos, declarando:

s

— «Questão que comporta 
quase tantas respostas quantas 
são as pessoas que a aboidam 
é a que diz respeito ao proble
ma Central do Brasil. Entretanto, 
bastará um pouco de leflexão 
para impor a conclusão de que 
nem o problema dos transpor
tes, nem o da produção, nem o 
da saude sobreleva em impor
tância e em dramaticas leper- 
cursôcs sobre a vida nacional e 
da educação. A nossa larga per
centagem de analfabetismo é o 
fator impievisivel que pertuiba 
todos os cálculos, torna inexata 
todas as estatísticas e impede 
efetivamente a execução de qual
quer programa de reforma ou 
de melhoria. Por tudo isso, é 
bom de ver quanto é e tem si
do benemerita a atual Campanha 
de Ecucação de Adultos em boa 
hora empreendida e tão eficien
temente executada pelo Ministé
rio da Educação e Saude. Para 
assegurar a sobrevivência e a 
felicidade do Brasil de amanhã 
é imperioso salvar e tornar ple
namente consciente e produtivo, 
por meio da educação, o Brasil 
dos nossos dias».

QUEM NÃO SABE LER E 
ESCREVER:

Não dispõe de elementos para 
o aperfeiçoamento de sua pró

pria personalidade.
E’ facil e rapida a aprendizagem 

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

sino supletivo.

A ssinem  L eiam  e 
p rop agu em  “ O E ’CO ”



Segredos
Toàos nós, na ulòa, temos se

gredos, muitos ôos quais extre
mamente Íntimos, outros ueniais.

Os ueniais reuelamo-os assim, 
como passa tempo, assuntos ôe 
serões.

Os segreóos intimos não, al
guns uão conosco d sepulturo.

Quais ? Uma entreuista escon
dida, uma descoberta clandestina, 
um namoro proibido, um «flirt» 
ocasionai e outcas particularidades 
qu^ só em rada um de nós existem.

Para uoc2, amiga leitora qual 
serd 0 seu segredo intimo ?

Sendo casada, serd um «flirt» 
ou um amôr proibido, E se sol
teira serd um segredo... um se
gredo que a mulher esconde para 
saluogjardac a uirgindade poe'- 
tica dos seus romances amorosos, 
os quais prouocam o desejo de 
uma madureza precóce ou impe
ram na alma daquela que leme 
Q idade que passa.

São segredos. E todos nós os 
temos e conosco uão para o s i
lencio eterno.
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Aniversários
Fazem anos: hoje, a srta. He

be A. Capoani, o sr. Virgilio 
Ciccone, o sr. Walter Petenazzi.

Dia 30, a rrta. Maria C. Fer
reira Braga, o menino Antonio 
Carlos, filho do sr. Antonio Zil- 
lo, a menina Maria Lucia, íilha 
do sr. josé Francisco Placca e 
d. Derminda Ferreira Placca.

Dia 31, a menina Edmir He
lena Paccola, a sra. Angelma Ci- 
mó Fernandes, esposado sr.Jo 
sé Antonio Fernandes, a srta. 
Dalila do Amaral.

Dia 1, o menino Cláudio Fac- 
cili, filho do sr. Mario Antonio 
Baccili, o javem Alvize Del Car
los, a jovem Regina Paccola, íi
lha do sr. Carlos Paccola, a 
Sita. Santina Sasso.

Dia 2, o sr. Manoel Cesar de 
Camargo, residente em Piesiden- 
le Prudente, a srta. Edith Cam- 
panari, o menino Breno Sasso, 
tilho do sr. Augusto Sasso, a 
srta. Marisa M. Bosi, o menino 
Azer Marques.

Viajante ilustre
Procedente de Roma, na Italia, 

onde reside na Casa Central, 
viajando pelo avião da Panair, 
desembarcará hoje, ás 16 horas, 
em São Paulo a Exma. e Revma. 
Abadessa Madie Maria Angelita 
Raggi, Dignissima Superiora Ge
rai das Missionárias Francisca- 
nas do Egito, que dirigem, em 
Lençóis Paulista, o Hospital Nos
sa Senhora da Piedade, a Mater
nidade e o Ginásio Imaculado 
Coração de Maria. Sua Excia 
Revma. vem ao Brasil em visita 
canônica ás Casas da sua Con
gregação, que têm diversas o- 
bras a seu cargo como: Hospi
tais, Asilos e Colégios.

Na Diocese de Botucatú as 
Missionárias tomam conta do 
Abrigo dos Desamparados, em 
São Manoel, Hospital e Asilo 
de Velhos em Pirajú, Hospital, 
Maternidade e Ginásio em Len
çóis Paulista. Alem disso têm 
civersas casas no Estado de S. 
Paulo e Paraná. Lençóis Paulis
ta receberá muito em breve a 
veneranda Abadessa prestando- 
lhe grandes e significativas ho
menagens de respeito e gratidão. 
A’ ilustre visitante desde já nos
sos votos de bôas vindas.

Reôotor-fhefe: Herminio lacon Superintenàente: Flauio Paccòlo

Diretor: f lLEX R H D K E  CHITTO
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Pela passagem de seu aniversário natalicio, o Sr. 
Geraldo Pereira de Barros recebeu significativa 

homenagem da sociedade lençoense
No dia 21 do corrente, pas

sou-se a data natalicia do Snr. 
Geraldo Pereira de Bairos, pre
feito municipal.

Congratulando-se com o ilus
tre aniversaiiante pela passagem 
da alegre efeinéi ide, a sociedade 
lençoense, representada por ele
mentos de todas as classes, pres
tou significativa homenagem ao 
dinâmico e amigo prefeito.

Assim é que amigos e adnii- 
radores surpreederam o sr. Ge
raldo Pereira de Banos com 
um lauto jantar, que teve lugar 
num dos principais sakócs do 
Hotel Central.

A’s 19 hoias aproximadamen
te, o sr. prefeito municipal e 
exma. senhoia, acompanhados 
por destacados elementos do 
nossD escol social, davam en
trada no recinto do hotel, sob 
prolongada salva de palmas.
Eiam os presentes que sauda
vam o ilustre ariveisaiiante, em 
reconhecimento ao desprendido 
esforço em beneficio de Lençóis 
Paulista e em reconhecimento 
ao seu coração bondoso e mo
desto.

A’ mesa, a nossa pena conse
guiu registar o nome dos se
guintes casais e pessôas que es
tavam ali representadas, perten
cendo ao comercio, industria, 
lavoura, funcionalismo e profis
sões liberais.

Snr. Oswaldo de Barros, di
retor do Banco do Estado; Pe. 
Salustio Rodrigues Machado, vi- 
gaiio da paioquia; dr. Basilio 
Losasro Sobiinho, delegado de 
policia nesta cidade; sr. Bruno 
Brega, coletor estadual, e snra; sr. 
Lidio Bosi, coletor federal, e snra; 
prof. Orlando Cândido Machado, 
diretor do grupo escolar «Espe
rança de Oliveiia», e snra; Ca
pitão Liberato Viana e snra; sr. 
Gino Bosi, presidente da Gama
ra Municipal, e snra; sr. Luiz 
Azevedo, gerente da Distilaria 
Central de Lençóis Paulista; sr. 
Raul Gonçalves de Oliveira; 
sr. Paulo da Silva Coelho; sr. 
João B. Moura Camargo e snra; 
sr. Silvio Bosi; prof. Marilia Bo
si; sr. Ângelo Augusto Paccola 
e snra; sr. Antonio Zillo e snra; 
dr. Paulo Zillo e snra; prof. Oda- 
nisa Bosi; sr. Antonio Lorenzet- 
ti e snra; sr. Atilio Ciccone e 
snra; sr. José Ciccone Sobrinho 
e snra; sr. Rogério Lauretti, ge
rente do Banco do Estado, nes
ta cidade; sr. Emanoel Canova, 
Agente de Estatistica, e snra; sr. 
Herminio Luminatti; sr. Egidio 
Paccola; sr. José Salustiano de 
Oliveira; sr. Hugo Carani; sr. 
Helio Carani; sr. Virgilio Capoa
ni; sr. Pedro Rodiigues Alves; 
sr. Mario Zillo; sr. Libio Orsi; 
sr. Fuad Feres; sr. Archangelo 
Biega; dr. João Paccola Primo e 
snra; dr. Antonio Tedesco e snra; 
sr. Pilade Momo; sr. Francisco 
Radicchi; sr. Chap Chap; sr. Ca-

listo Oliveira Costa, funcionário 
do Banco do Estado; sr. Laercio 
Machado, funcionai io do Banco 
do Estado; sr. Ulisses Julio Fer- 
nandino Figueredo, funcionário 
do Banco do Estado; sr. Heitor 
Calazans de Moura, funcionário 
do Banco do Estado; sr. Geral
do Vaz de Almeida, funcionário 
do Banco do Estado; sr. Nelson 
Giraldi, funcionário do Banco do 
Estado; sr. Luiz Andretto filho 
e outras pessôas, cujo registo 
escapou á nossa pena.

No transcoirer do agape, usou 
da palavra o revmo. Vigário, que, 
num brilhante e eloquente im;- 
proviso, contornou os méritos 
do sr. Geraldo Pereira de Ear- 
ros, do sr. Governador do Es
tado, do sr. Oswaldo de Barros 
e outros membros da familia 
Barros.

Finalizando o seu discurso, o 
Pe. Salustio Rodrigues Machado 
ofereceu ao homenageado rico 
lamalhete de flôres, sendo en
tregue pela prof. Marilia Bosi, 
que, em côro com a sra. Anto- 
nieta Giovanetti e alguns pre
sentes, cantou o hino de aniver
sário, dedicado especialmente ao 
aniversai iante.

Tanto pela sua originalidade 
como singeleza, esse tópico foi 
o mais tocante e significativo 
que teve lugar o programa da 
recepção.

Em seguida, em nome da mu
lher de Lençóis Paulista, tomou 
da palavia a sra. Cleusa Coelho 
Machado, agradecendo, em seu 
discuiEo, o sr. Geraldo Pereira 
de Barros e o sr. Governador 
do Estado pela construção da 
Maternidade em nossa terra.

E finalmente, falou o dr. Ba
silio Losasso Sobrinho, cujo dis
curso foi uma belissima peça 
oratoria, atravez da qual, o ora
dor elevou mui merecidamente 
o nome do sr. Geraldo Pereira 
de Barros, enumerando alguns 
dos seus melhoramentos públi
cos prestados a Lençóis Paulista, 
elevou também o nome do sr. 
Oswaldo de Barros, do sr. Go
vernador do Estado e o nome 
de todos os componentes da fa
milia do aniversariante.

Assim, pelos seus merecimen
tos e seus brilhantes dotes de 
administrador e amigo de nossa 
terra, o sr. Geraldo Pereira de 
Barros recebeu a justa homena
gem da sociedade lençoense, 
pelo transcurso de mais uma 
data natalicia.

Noticias de Macatuba
(DO CORRESPONDENTE)

A VISITA DO SR. ADHEMAR D E
BARROS A EENÇÍilS PAULISTA
Numerosa caravana desta cidade com

pareceu dia 20, domingo; á Lençóis Pau
lista, onde tomou parte na recepção fei
ta ao Exmo. Sr. Governador do Estado, 
Dr. Adheinar de Barros e sua comitiva. 
Uma comissão integrada pelos srs. João 
Batista Cavalari, Mateus Lista, Anto
nio Freitas Fillio, Olavo Brega e Au
gusto Daré, entendeu-se pessoalmente 
corn S. Exci.a., obtendo a promessa de 
que em breve serão iniciados os traba
lhos de construção do novo edificio do 
Grupo Escolar, que a cidade ha tanto 
tempo reclama.

O CALÇAMENTO DA CIDADE
Prosseguem ativamente os trabalhos 

de pavimentação da rua São Paalo, a- 
guardando-se para breve o término dos 
serviços nessa via publica, quando ou- 
tr.as ruas serão beneficiadas com o im
portante melhoramento.
COM A CIA. p a u l i s t a  DE FORÇA 

E LUZ
Continua máu o serviço de forneci

mento de energia eletrica nesta cidade, 
havendo certoo locais onde a energia é 
insuficiente para acionar rádios, aque
cedores, ferros eletricos, etc. E ’ neces- 
nario que a poderosa Em preza tome 
providencias a respeito, a-fim-de solu
cionar esse estado de coisas.

PÊLO ENSINO
Poram removidas para este municipio, 

as seguintes professoras: d. Lazara da 
Silva, para o Grupo Escolar; d. Elça 
Fantini, para a escola mista do Bairro 
da Usina e d. Anita Nelli, para a es
cola mista da Fazenda Pouzo Alegre.

s e m a n a  SANTA
Foram iniciados com brilho, na Igre

ja Matriz local, os oficios religiosos da 
Quaresma, estando anunciado magnifico 
programa para a Semana Santa.
BANCO NACIONAL PAULISTA S/A.

Este estabelecimento fará construir 
em breve, na esquina das Ruas S. Paulo 
e J . J .  Soares de Macedo, amplo prédio 
de dois pavimentos para funcionarnento 
da agencia que mantem nesta cidade.

UM P E IX E  ENORM E
Na madrugada do dia 21, foi pescado 

no rio Tietê, por um profissional desta 
cidade, um enorme «JA U ’ », que pesou 
nada menos de 71,5 quilos.

ANIVERSÁRIO
Transcoreu no dia 26 deste o aniver

sário da graciosa menina Lucy, filha do 
sr. José Clementino e de d. Benedita A. 
Pereira.

O N E  GUARANI
FILMES DA SEMANA:

Hoje, ás 13,30 grande matinée. 
Á noite em 2 sessões ás 19e21 hs. 

«AGUIA NEGRA»
Dia 29 - Terça-feira 

A PROFESSORA SE DIVERTE 
Dia 30 - Quarta-feira 

«CEIA DOS VETERANOS» 
Dia 31 - Quinta-feira 

«CRUZ DIABLO»
Dia 2 - Sabado 

«Estratagema da JUVENTUDE»
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