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MOMENTO p o l ít ic o

A lexandre C h itto
Não obstante, a imprensa venha comentando largamente en

torno do assunto da sucessão presidencial, a imprensa venha fa
zendo referencias aos esboços de acordos politicos, os quais se 
formulam para garantir o prestigio de um lider, mesmo assim, ain
da os entendimentos são conjecturas prematuras.

Nenhum homem de projecção politica nacional poderá, hoje 
afirmar se haverá um acordo quanto a sucessão e qual será o 
candidato.

Entretanto, segundo a opinião de entendidos, partido algum 
possue força para eleger candidato proprio.

Ora, assim sendo, aí está a razão ser necessária uma aliança 
partidária, porque, q*iando não, o pleito stiia uma balburdia, dei
xando o eleitorado no ar.

Como já dissemos em nosso outro editorial, ninguém quer 
ser o piimeiro, fação politica alguma quér lançar o nome do seu 
lider, com o receio, talvez, que a ideia redur.de num fracasso, dian 
te do aparecimento de um outro concorrente.

Mas o tempo roda e os partidos não se entendem, cada qual 
quér o seu, todavia o temor ía-los recuar, de que por si só seria 
uma tentativa vã, louca.
■ Temem-se uns aos outros os paitidos politicos, porque a o- 
pinião publica só se manifesta depois de conhecidos os nomes 
dos candidatos.

E como é natural, os velhos «rapozees», logo descobrem 
onde poderá pender o fiel da balança e dai então começam cur
tir a desilusão do fracasso, abrindo contendas no seio do seu 
partido.

Todavia se é que partido algum pode eleger candidato pro
prio, digam o que quizerem os politicos, piecisam acelerar mais 
os seus entendimentos, apontando, assim, um nome, para cue ao- 
pinião popular tenha tempo suficiente, consultar-se a si proprio.

E a luta eleitoral seria importante e util para a democracia 
se houvesse dois candidatos, porem dois candidatos, dois nomes 
verdadeiros.

Geou no Município na 
manhã de ontem

Na manhã de ontem, geou le
vemente em diversos pontos do 
municipio.

P 'U J £  B O S
Domingo proximo dia 22, se

guirá para a vizinha cidade de 
Agudos, os defensores do Giná
sio local, afim de disputar uma 
partida de futebol com o valoro
so esquadrão do Ginás io daque
la cidade, que ora conta coni 
perfeitos manejadoies da pelota.

o  quadro local que está bem 
orientando pelo Prof. Marceliiio 
Queiroz, tudo fará para realizar 
uma boa p; ilida.

SILUin mRRlH
Transcorrerá no proximo 

àio 17, 0 segunàa ôata na- 
íaiicia ào gracioso menina 
Silu ia (Tlaria, àileta filh inha 
ôo cosal ÍDanoel Lopes e 
Eôith fampanari Lopes.
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SEKUiÇO DE RLTO-FRLFinTE

«A Voz de 
Lençóis Paulista

o  sr. José Serralvo Sobrinho, 
proprietáiio da emissora désta 
cidade: A VOZ DE LENÇÓIS 
PAULISTA, participa-nos que o 
seu Serviço de Alto-Falante foi 
legistiado na divisão de Rádio 
Difusão, sob o n.o 342 DR.

“ J)issipam-se as ijuvens que c- 
meaçavam a paz na Europa’’

Declarações do embaixador Castelo Branco Clark
Rio, 11 — Chegou hoje a esta 

capital, £ bordo do Andes, da 
Mala Real Inglesa, o embaixador 
Frederico Castelo Branco Clark, 
chefe da Missão Diplomática do 
Brasil junto á Santa Sé.

Cuvido pela reportagem, de
clarou o sr. Castelo Branco que 
estivera, quase á hora de embar
car, com o Santo Padre, o qual, 
sempre que tem oportunidade de 
se referir ao Brasil, relembra 
com caiinho os tempos que 
aqui passou.

Acrescentou que reina uma 
atmosfera de grande entusiasmo 
em Roma em torno dos prepa
rativos para as comemoi ações 
do Ano S a n to ,  que serão 
celebradas em 1950.

A uma pergunta sobre se exis
tia no momento um clima de 
guerra na Europa, o embaixador 
Castelo Branco Clark respon
deu:

«Ao contrario: há grande ten
dência para a pacificação. O le
vantamento do bloqueio de'Ber
lim vitá concoirer ainda mais 
para que se dissipem as nuvens 
sombrias que ameaçavam a paz.

Chico Landi correrá 
na Italia

0 granôe uolante Brasileiro terá 
0 apoio âo Rutomouel Clube

RIO, 13 — O Automovel Clu
be do Brasil resolveu inscrever 
o famoso volante brasileiro Chi
co Landi em diversas grandes 
provas automobilisticas na Italia, 
este ano. Assim Chico Landi 
participará nas provas de Roma, 
a 29 do corrente e Bari, a 7 de 
junh' ,̂ obtendo, por empréstimo 
uma maquina Ferrari da fábrica 
do mesmo rome.

Dia 18 o julgamento do 
mandado de segurança 

em favor de Prestes
Rio, 11— guardava-se para 

I boje a decisão do Supremo Tri- 
i bunal Federal a respeito dos 
; mandados de segurança impe

trados pelo senador Luís Carlos 
Prestes e demais parlamentares 
comiunistas, que, atingidos pela 
lei n.o 211, tiveram seus manda
tos cassados. Entretanto, aberta 
a sessão plena, apenas foi lido 
pelo ministro Hahneman Guima
rães o relatorio do feito, o qual 
será publicado no Diário da jus
tiça, por tratar-se de matéria 
constitucional.

Por decisão do S. T. F., proce- 
der-se-á ao julgamento do feito, 
no proximo dia 18, em sessão 
ordinaria.

Por outro lado, a aplicação do 
Plano Maishall, na França, vtm 
contiibuir para que, com a sua 
reconstrução economica, aquele 
país se entregue ativamente aos 
trabalhos necessários á harmo
nia dos povos».

Noticias Diversas
Rio, 12 — O sr. Nereu Ramos 

ao ser empossado na presidên
cia da Republica hoje, ás 10 hs,, 
recebeu do Presidente Dutia a 
seguinte declaração: «Tenho a
honia e satisfação de transn.itir 
o governo á V. Excia.» Em res
posta, o sr. Nereu Ramos disse: 
«Nenhum desvio será dado á s ' 
linhas traçadas por V. Excia». 
Em seguida fez votos pela feli
cidade da viagem aos Estados 
Unidos acrescentando estar con
fiante no êxito que ésta por 
cérto alcançará.

São Paulo, 12 — Noticias vin
das do interior revelam que já 
foi iniciada a campanha politica 
da candidatura do Dr. Acthen âr 
de Barios. Em váiias cidades in- 
terioranas já estão sendo pre
gados cartazes de propaganda, 
nas paredes e muros.

Londres, 1 2 — Segundo noti
cias desta capital, reveladas pe
las autoridades britânicas, foi ho
je, o primeiro ministro Clement 
Attlee, ameaçado de morte em 
consequência das divergências 
surgidas sobre a Partilha da Ir
landa, entre os ingleses e irlan- 
dezes. Em vista disso, a guarda 
da casa oficial do «Premier» bri
tânico, recebeu armas e muni
ções.

Washington, 12— Foi oficial
mente anunciado que os Esta
dos Unidos perdoarão as dividas 
de guerra do Japão, assim como 
permitirão o desenvolvimento 
das industrias não bélicas, sem 
restrinção alguma. O general 
Mac Arthur, supremo comandan
te naquele país, jà recebeu ins
truções nesse sentido.

Em mãos do Ministro
0  projeto regulando o àesconso 

semanal
RlO, 12 — Informa-se já es

tar em mãos do ministro Hono- 
rio Monteiro, do Trabalho, in
teiramente pronto o projeto re
gulando a lei de descanso se
manal remunerado que deverá 
ser encaminhado ao sr. presi
dente da Republica, para san
ção.



o Ê CO
Associação Beneficiente Hospital Nossa 

i Senhora da Piedade -
Lençóis Paulista — Est. de S. Paulo

Balancete de verificação em 30 de abril de 1949

D E B I T O
IMOBILIZAÇÃO — Grupo 1

{moveis 285.540,30
Moveis 48.015,00
Utensilos Diversos 21.925,10
Material Cirúrgico e Pertences 74.696,50
Rouparia 50.565,20
Serviço Radiologico 22.000,00 5(<2.742,10

DISPONIBILIDADES — Grupo 2
Caixa 92,30
Deposito em Bancos 81.219,20
Deposito na Caixa Economica Estadual 117,30 81.428,80

EXISTENCIA — Grupo 3
Medicamentos e Acessórios 10.286,50
Dispensa e Deposito 3.174,40 13.460,90

CONTAS CORRENTES — Grupo 4
Contas a receber na «Portaria; 7.020,CO
Assunta Aiéilo c/ de cobrança 9.380,00 17.3CC,0Q

DESPESAS — Grupo 4
Alimentação» 45.695,40
Diarias á Indigentes 34.758,60
Medicamentos á Indigentes 9796.C0
Sala de Operação e Curativos 76C,CO
Ambulatório a Indigentes 365,00
Força e Luz 1.641,90
Selos e Estampilhas 152,70
Telefone 758,90
Gastos Miúdos 1.331,40
Gastos de Escritórios 2.361,90
Ordenados Administração 2.160,00
Ordenados Diversos 8.160,00
juros e Descontos 1.319,00
l. A. P. C. 405,70
Despesas de Funerais 200,00
Serviços Extraordinarío.s 1.974,00
Fretes e Carretos 191,70
Comissões 607,80
Sala de Partos 300,(0 112.864,40

RELAÇÃO e ÍNDICES —
LEITO-DIAS

Em 31 /3/4Q indigentes 2.3t 3
Pagantes 443

No nu's de abril Indigentes 814
Pagantes 12ò

Total em 30/4/40 Indigentes 3.117
Pagantes 5C0

2.746

040

NOTAS
^  Donativos Gerais:

HlSTORICO
n.ü
n.o
n
11.0

n.o
n.o

IMPCRTANCIA
MC.í ■ Donativo cie viuva Tc re/j IVteira. l.*» <|ii!li).‘< cie piMco 
I4().5 * Donativo cia Fax<'n(ia l ’n..(>:re,'.; o. re). õ iit.ror-' de leltî
1404 - Doii!)tiv'o de .^de.laicie Uâ i.-.-o. r"!. 1 (|nilo (ie saic.ão 
1.598 - Donativo de I/Oiirenv". fel. 1 fiando 
1Õ99 - Donativo de Hereniano Hatlxisa, ref. 8 frantro'
ItlOO - Donativo de .Arfioli, ref. .80 t|i;i)oK de café

Soma
S’.iildo (lar.a o inív cie in;w.;o 

1’otal

A/F. Lençóis Paulista, 30 de abril de 1040 
LRUNO BREGA
Vicc-Provedor

________ SoR-a 727.871,20

C R t; D l T o
RENDAS — Grupo 5

Diarias 55.862,00
Medicamentos e Acessórios 15.278,C0
Sala de Operação e Curativos 7.850,(0
Ambulatório 2.402,00
Donativos Gerais 3.813,00
Contribuição dos Socios 8.683,00
Subvenção Federal 26.094,50
Contribuição á Receber dos Socios 9.380,00
Serviços Radiologico 1.964,20
Internação 200,00
Sala de Parto 400,00 131.926,70

CONTAS CORRENTES - Gri po 6 
Diversos credores conforme anexo 44.353,20

PATRlMONlO - Grupo 7
Patrimônio liquido 551.591,30

Soma 72 7.8 71 2̂0

RECEITA e DESPESAS

3.686

3.686

120,00
10,00
13.00
15.00
45.00 

270^00 
172,00

8.:  ̂1,00 
8.813,00

H. CACCICLARI 
Contador

ANTONlO SEGALLA 
Tesoitieiro

Prefeitura Municipal de i 
Lençóis Paulista ■

DECRETO EXECUTIUO R. 35 j 
De 4 âe maio de 1949 |

Geraldo Pereira de Barros, 
Prefeito Municipal de Lençóis 
Paulista, Estado de S. Paulo, u- 
sando da atribuição que lhe con
fere o dccieto-lci n.o 13.030, de 
28 de Cutubro de 1942, artigo 
12, «Estatuto dos Funcionários 
Públicos Municipais», e o dis
posto no titulo I, capitulo I e 11, 
do citado Estatuto: RESOLVE: 

Artigo 1.0 — Nomear a Senho- 
rinha Irma Carrit, para exercer 
o cargo de Professora leiga da 
Escola Pré-Prirraria (JARE ÎM 
DA INFANClA) que funciona 
no prédio do PARQUE INF/N- 
TIL, D. ELIZA PEREIRA DE 
BARRC S, de acordo com a Lei 
n.o 29 de 4 de maio de 1949, per
cebendo a professora nomr ada

os vencimentos mensais de Ci.$ 
450,00 (Quatrocentos e cincoen- 
ta cruzeiros), a partir do dia l.o 
de maio deste ano.

Artigo 2.0 — Este deciclo exe
cutivo entrará em vigor em l.o 
de maio de 1949, revogadas as 
dispcfsiçces em contrario.

Prefeitura municipal de Len
çóis Paulista, 4 de maio de 1949.

(a) Geraldo Pereira tíe Barros 
Prefeito Municipal

Publicado na Secrttaria da Pre
feitura Municipal em 4 de maio 

de 1949.
,,(a) Evaristo Canova 

Secretario-Contador

O anuncio é a fonte de 
riqueza nos negocios. 

Anuncie, pois no “Eco” e 
ver á seus negocios progr- - 

direm rapidamente.

DAS DUAS, UMA...
— Doutor, quo tenho eu, estarei 

sofrendo da ris lo ?  Vejo, de uns tem>
pos para cá , as cousas m uito m aio
res, inclusive os preços dos materriais 
indispensáveis ao fornecim ento de 
meus serviços. Doutor, serão mesmo  
m eus olhos ou tudo aum entou de 
verdade ?

— Não se aflija, meu caro  
Kilowatt, seus olhos nada leem de 
an orm al: os preços sofreram , evl- 
denti‘m cn le, au m en tos con sid erá- 
Ncis. Seu mal é um a “ descom pen
sação” de ordem  financeira, que 
infelizm ente não poderei cu rar. Foge 
à m inha especialidade.

Cia. paulista de porça e S uz

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



o Ê CO
Prefeitura Municipal de 

Lençóis Paulista
DECRETO EXECUnUO O. 36 

De 6 âe ÍTlaio âe 1949

Geraldo Pereira de Barros, 
Prefeito Municipal de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo, 
usando da atribuição que lhe 
confere a lei, resolve:

Artigo 1.0- Exonerar a pe
dido o sr. José Costa, do cargo 
de mensalista da Prefeitura (LIM
PEZA PUBLICA).

Artigo 2.0 — Este decreto exe
cutivo entrará em vigor na data 
de sua publicação revogadas as 
disposições em contiario.
Prefeitura municipal de Lençóis 
Paulista, 6 de Maio de 1949.

Geraldo Pereira de Barros 
Prefeito Municipal

Publicado na Secietaiia da Pic- 
leitura, em ó de Maio de 1949.

Evaristo Canova 
Secretario

t U M A  D O E N Ç A  G R A V l S S r W A  
M U I T O  P E R I G O S A  P A R A  A FA 
M Í L I A  E P A R A  A R A Ç A  C O M O  
U M  B O M  A U X I L I A R  N O  t r a t a  
M E N T O O É S S E  G R A N  D E  F L A GF. 1 O 

U S E  O

A s I f I L I S  s e  a p r e s e n t a  S O B  
I N Ú M E R A S  F O R M A S .  T A I S  C O M O :

R E U M A T I S M O  
E S C R Ó F U  L A S  
E S P I N H A S 
F í S T U L  A S 
Ú L C E R A S  
E C Z E M A S  
F E R I D A S  
D A  R T R O S 
MANC HAS

'ELIXIR OE NOGUEIRA”
CO N HECID O  HÁ 71 ANOS 

VENO E-SE E M  TÔOA PARTE.

fDeâicamento auxiliar 
no Tratamento àa «SlFlLlS^

.\SSINE.\\ I.EIAM  E 
.PRO PA G U EM  «O E ’CO*

Prefeitura Municijoal de 
Lençóis Paulista

DECRETO EXECUTIUO R. 37
, De 6 âe maio âe 1949

Geraldo Pereira de Barros, 
Prefeito Municipal de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo, 
usando da atribuição que lhe 
confere a lei, resolve:

Artigo 1.0 — Nomear o sr. An- 
tonio Fernandes, para o cargo 
de mensalista desta Prefeitura 
(LIMPEZA PUBLIC;^), na vaga 
existente, percebendo os venci
mentos fixados em lei.

Artigo 2.0 — Este decreto Iti 
entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposi
ções em contrario.

Lençóis Paulista, 6 de Maio 
de 1949.

Geraldo Pereira -de Barros 
Prefeito Municipal 

Publicado na Secretaria da Pie- 
feitura Municipal em 6 de maio 

de 1949.
Evaristo Canova — Secretario.

Comissão Pró nova Matriz de Lençóis Paulista
«Balancete referente ao més de abril de 1949

R E C E I T A :
Abril

Abril

1.0 Saldo do mês de nrarço de 1949
» Rec. campanha das moças (Dep. em banco)
9 Venda de rniaterial (Dep. em bane d)

12 Rec. conforme lista de José Benedito e Fainilia (Dep. em banco)
13 Rec. contribuição do C. T. V. L. (Dep. em banco)
13 Venda de material (Dep. em Banco)
14 Donativo da srta. Clélia Del Cario (Dep. em banco)
18 Renda das barricas (Dep. em banco)
18 Diversos donativos rec. pelo Rev. Pe. Salustio (Dep. em banc* )̂ 
26 Donativo do Sr. Sebastião Silverio (Dep. em banco)
28 Renda do «Livro de Ouro» (Dep. em banco)
28 Venda de Material (Dep. em banco) ;

Soma

L  E S I > E S A S :
1.0 Pago E. Brasil Acerra (Conf. recibo)
1.0 Pago construtor Elizeu de Santis (Conf. recibo)
2 Pago folha do mes de março de 1940
2 Pago Antonio B. Cavalheiro (Conf. recibo)
2 Pago Izidoro Camargo* (Conf. recibo)
4 Pago Pacifico Paschoareli & Eilhos (Conf. recibo)
4 Pago Lincon Dias da Silva (Conf. recibo)

11 Pago José C. Ruiz (Conf. recibo)
13 Pago Vergilio Paccola (Conf. cheque 474198)
18 Pago desp. das cerimônias efetuadas naSerrtana San

ta (Conf cheque 476199)
23 Pago Salvador Puigano (Conf. recibo)
23 Pago Chitto & Paccola (Conf. recibo)
23 Pago ao Banco Brasileiro para Amciica do Sul S/A 

est. ref. cheques pagaveis, foi a da praça em 15/3 
31 Saldo para o més d" maio

168.755,CO
7.652,50 

8C6,C0 
5CC,C0 
161,CO 
8( 0,00 
100,00 

8.323,20 
595,00 

10,G0 
200,CO 

1.400,00

360,CO 
1.5C0,C0
6.950.00
2.880.00

300.00 
8.000,00 
2.790.C0

500.00 
25,00

l.CC0,C0
360.00 

1.6C6,C0

20.547,70
189.302,7(1

3,60

A/F. Lençóis Paulitta, 30 de
Soma

abril de 1949

26.274,60
163.028,J0
189,302,70

Pela C/or7:issão: 
Presidente -  LidioElosi

Tesoureiro: Francisco PadiccH — Contador:

Visto:
Pároco Pe. Salu.<̂ tio R. Machado 

— H. Cacciclari

Dr. João Paccola Primo
m E D 1 r 0

a  .'.nica geral de ad u lto s  e c r ia n ç a s  --  C iru rg ia  
D oenças cio Ouvido, N ariz e G a rg a n ta

P a rto s

Ex-intr;rno por concurso ào Pronto Socorro ôo Rio âe laneiro — Ex-lnterno_por 
roncurso ôo fDaterniòoôe ôo Hospital 5§o Francisco ôe Rssis d cargo ôo Dr. 
Figuinogo — Ex-interno resiôente ôa Coso ôe Saúôe São lorge (Rio ôe lanelro)

Caixa, 35 - 1 one, 4 8 -  Lençóis-1^aulista - Lst. cie São Paulo

Inevitável o raciona
mento úa gasolina

Rio, 1 0 — O Conselho Nacio-- 
nal do Petroleo, recomenda a 
ma>.iii.a economia de gasolina 
para os, canos particulaies, afim 
de evitai o iacionamento.

Segundo as mesmas fontes,, 
são por demais pequenos os es
toques do precioso liquido exis
tentes nos depôsitos nacionais. 
A falta de cambiais tem agiava- 
do sobre maneira o nosso abas
tecimento.

Jaridim publico
Ha muito tempo que a popu

lação desta cidade vém. lamentan
do do es lado precário em que 
se encontram as vias comunica
tivas do nosso jardim publico.

Entretanto, podemos adiantar 
agora,.que'o sr. Geraldo de Ear- 
ros daiá andamento aos reparos 
do jardim publico logo que es 
tiver concluido o calçamento da 

rua Baião de Melo Oliveira.

O Preceito (do Dia
FUMO e SAUDE

O uso constante do fumo 
produz uma intoxicação crônica 
que se manifesta por irritabilida
de, nervosismo, faltade apetite 
palpitações, pulso ii regular, ata
ques de falsa angina de peito, 
transtornos de visão, alern de 
outros sintomas

Livre-se de numerosas per
turbações, abandonando o 
habito de fumar, ou pelo 
menos, restringindo-o ao 
minimio. — SNES.



Sorte minha
roôos nós, no munào, somos 

parecidos com olguem. E o seme
lhança, ds uezes, é tão grande a 
ponto de pôrmos em séria dificul
dade quem em outra personagem 
nos ué retratado.

Dizia um poéta que cada um 
de nós temos uma semelhança em 
cada continente.

Em cinco partes diuide-se o 
mundo e, portanto, cinco figuras 
iguais neles são encontradas, mas 
que dificilmente elas se reunem.

Quando assim não deuia ser. 
Eu, por exemplo, desejaria que as 
quatro mulheres parecidas com 
uocé, aqui se reunissem.

neste caso, eu não teria a dr- 
dua tarefa de estar acompanhan
do-lhe os passos.

Cinco mulheres parecidissimas, 
iguais, seria, para mim, uma fa
cilidade enorme ué-la constante
mente.

Que azar seu, hein, menina, se 
houuesse mais quatro mulheres 
parecidissimas com uocé. flzar 
seu e sorte minha.

L155ER

Casamentos
Noticiamos o casamento da 

srta. Maiia Mendes de Earros, 
filha do dl. Adhemar de Earros 
e d. Leonor Mendes de Earros, 
com o sr. Manoel Figueiredo 
Ferraz, filho do sr. Cdon C. Fi
gueiredo Fenaz, a realizar-se no 
dia 24 do corrente, ás 21 horas, 
na Igreja Convento de Carmin, 
em São Pauto.

— No dia 31 do corrente, na 
Igreja Matriz déíta cidade, rea
lizar-se-á o enlace matrimonial 
do jovem Benigno Canilho Ri.iz, 
iilho do sr. José Carrilho Riiiz 
c d. Encarnação I. Carrilho, com 
a sita. Umbetiiia Prado, fill a do 
sr. Antoni) Elias do Prado e d. 
Matilde C. do Piaê o.

Aniversários
Fazem anos: hoje, o sr. Ane

lo Capoani.
Amanhã, a «ita. Oeiza There- 

zinha Paccola, filha do sr. Ân
gelo Augusto Paccola, a sila. 
Augusta Netto, o jovem Atilio 
Brega e a sra. d. Maria Pereira 
Baibosa, esposa do sr. Lazaio 
Adão Baibosa.

Dia 17, a srta. Maria Apare
cida, filha do sr. Fernando Frez- 
za.

Dia 18, a menina Maiia Anto- 
nia Baccili, o menino Alai.to 
Baccili, filho do sr. Leonildo Eac- 
cili, residente emOuiinhos e a 
jovem lida Colomeiia.

Dia 19, o dr. Armando Eiral, 
residente em S. Paulo, o menino 
Fernando Antonio de Eanos ea  
srta. Alziia Paccola.

Dia 20, o jovem Edo Mai io 
De Santis, a sra. Amabile Eac- 
cili, esposa do sr. Hermenegildo 
Baccili, o sr. João B. Moura Ca
margo, a srta. Luiza Cacciolari, 
a sra. Ntuza Diniz Paccola, es
posa do si. Alberto Paccola, a 
srta. Dirce Coneglian, esposa do 
sr. Jorge C. lu paratto, a srta. 
Henriqueta Ferrari e o jovem 
Joaquim Abile.

Dia 21, a sita. Maria Cone
glian, o jovem Renato Ciccone, 
a menina Maria Angelina, filha 
do sr.Armando R Paccola.

Reâotor-rhefe: Herminio lacon Superintenóente: Flauio Paccola

Diretor: ALEXflnDRE CHITTO
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Noivado
Participa-nos seu noivado, o- 

corrido no dia 8 do corrente, 
o sr. Flavio Paccola, com a se- 
nhorita Therezinha Paccola, fi
lha do sr. Jacomo Augusto Pac
cola e de d. Rosa C. Paccola.

SQ RO C A BA NA

Os serviços de transporte da
E. F. Sorocabana vem se desen
volvendo dentro da normalidade 
que a administração conseguiu 
imprimir, em 1947, àquela ferro
via, notando-se, alem disso, in
tensidade cada vez maior. Com 
efeito: a leceita de 1948 foi de 
Cr.$ 593.518.789,90, representan
do 5o/o mais do que em 1947, ano 
este em que foram batidos to
dos os recordes de transportes
da Sorocabana. Tendo sido a 
despesa total, no exercido pas
sado, deCr.$ 633.373.755,80, hou
ve, portanto, um «déficit» de 
Cr.$ 51.854.965,90. Este «déficit»
e devido ao aumento geral de 
vencimentos do pessoal, conce
dido a partir de janeiro de 1948, 
para o qual se contava com os 
lecursos adicionais provenientes 
do leajustamento detaiifas, o qual 
entretanto, apesar ce estudado e 
aprovado, em fins de 1947 pelos 
órgãos competentes doGoveino 
Fedc-ial, só foi sancionado paia 
vigoiar a partir de novem.bro de 
1948. Para o «déficit» total aci
ma mencionado, a Cantareira 
contribuiu com Cr. $ 8.165.854,30, 
esperando o Goveino reduzi-lo, 
este ano. a Cr.$ l.CC0.0C0,C0, com 
as providencias tomadas pela 
atual direção em relação ao me
lhor controle dos combustíveis. 
Aciescentc-se a tudo isto que o
Governo do Estado está resol
vendo magnificamente o proble- 
ira da eleti ificaçâo da estrada, 
piovidcncia esta que trará, sem 
duvida, lesultados econômicos 
apreciáveis e capazes de deixar 
perfeitamente em dia a situação 
daquela estrada.

Q l'E M  N.ÃO S.-VBE LER  
E  E SC R E V E R :

N:lo |)(i(lp jír.ivar no papel as suius 
próprias idéias.

E faeil e rapida a apre dizagein da leitura!
Indiipie aosanalfalietos. que eonlieça. 

unia d;Ls rlasses de ensino supletivo.

Obras Diversas
Em vista da situação financei

ra do Estado, no exercido ante
rior, agravada, como ninguém 
ignora, com enorme «déficit» 
orçamentário, o Governo cuidou, 
exclusivamente, no setor de o- 
bras publicas', de edificar apenas 
aquelas cuja neces'sidade era 
imediata, relegando o plano se
cundário as obras suntuosas e 
quej^nâo visavam latuder aos 
interesses ca população mais 
UI gentes. As s in , foiam incremen
tadas, no ano passado constiu- 
ções de Í41 grupos escolaies, 
20 hospitais, obras no aeroporto 
de Congonhas, 53 ginásios, 38 
cadeias e fóruns, 30 pontes, alem 
ee 59 übias eiversas, pelo in
terior do Estado, alem de cons- 
tiuçôes e remocíelaçôes, sob a 
forma de auxilios para as pre
feituras, de pontes e estradas 
municipais.

A n u n ciem  n este Jo rn a l

Falecimento
No dia 7 do corrente, ás 14 

horas, faleceu nesta cidade, d. 
Ana Rita da Silva Coelho, com 
83 anos de idade, deixando 7 
filhos, 47 netos, 45 bisnetos e 1 
tartaraneto. Seu sepultan ento 
deu-se em Botucatú, onde viveu 
qu.asi tôda a sua existência.

Sendo muito relacionada, na- 
ouela cidade, no seu sepultamen- 
to compareceram muitas pessôas, 
inclusive algumas daqui. A ex
tinta era progenitora do si. Pau
lo da Silva Coelho.

Agradecimento
A familia de Ana Rita da Sil

va Coelho pi ofundamente^cons
ternada pelo seu doloroso pas
samento, sensibilizada agradece 
a tôcas que a confortai am e que 
compareceram á missa do 7.o 
dia.

Muito especialmente, agiadece 
á dedicada e constante assistên
cia do d . Antonio Tcdesco e 
Revmo. Padre Salustio Rodrigues 
Machado, que não pouparam es
forços para suavisar as dôres 
co.porais e espiiituais da extin
ta.

V E N D E - S E
Uma Fazenàa de Criar, no município àe Lençóis Paulista

Com a aroa do 228 alqueires de terraf mais ou meno.s, 
sendo: 98 alqueires de eanipo e r.enado e 130 alqueires 
de invernada de eapirn catingiieiro e jaraguá mais ou 
menos, eoiitendo todas as benfeitoria.^ neee^sarias, como 
sendo: ea.sas. mangueira, paiól e liarraeâo, tudo eons- 
truido de talio;*, inclusive mangiieirão para porcos e 
instalação de luz própria. Aguadas de primeira.

IMÍECO D E OCASIÃO Tratar com o sr. V IC EN TE M ORETTO 
Rua Rarã(> de .Melo Oliveira. 568 I.eiicóis Paulista.

Dois aviões de fabri
cação paulista doados 
a uma cidade francêsa

Elorença, 11 — As autoridades 
locais informam que a aviação 
brasileira doou a esta cidade dois 
aviões paulistinhas, fabricados 
em São Paulo, Brasil. Esses a- 
viòes estão á caminho da Italia, 
a bordo do vapor Cantuaria.

Cine Guarany
EILMES DA SEMANA:

Hoje, ás 13,30 grandiosa vesperal
A’ noite, o colossal filme 

Italiano com Aldo Fabrizzi

,  , NATAL 
No Acampamentro 119

Dia 17 - Terça-feira

Terra Sangrenta
e o inicio do colossal filme em 

serie indtulado:

Demônios em Luta
Dia 18 - Quarta-feira 

Roberto Vila na super produção 
its liana:

O Cavaleiro Negro
Dia 20 - Sexta-feira

Rosa da Irlanda
com VéraGordon e um desenho 

colorido «Urso Explorador»
Dia 21 - Sabado 

Preston Foster no filme da Fox

Uma aventura Fatal
e a continuação do seriado 
«ALIADO MISTERIOSO»

7.0 e 8.0 episódios.

Ar-Dikson
E  S E U S  A R T I S T A S

Estreou ôntem, no salão do 
«Ubirama Tenis Clube», nesta 
cidade, com agrado geral da nu
merosa assistência que compare
ceu ao recinto do «Ubirama Te
nis Clube», o famoso ex-carabi- 
neiro da Policia Montada Cana
dense: «AR-DIKSON» e SEUS 
ARTISTAS, que apresentou vá
rios números de habil atirador.
Alcançou sucesso o jovem Bob 
Lane, rivalisador de Bob Nelson, 
que apresentou bélas canções 
do velho Oeste. Na parle cômi
ca, destacaram-se Chami-Chunga 
e Cafanhoto, com suas piadas e 
anedótas.

Para hoje, está anunciado um 
novo e variado espetáculo de 
Ar-Dikson e seus Artistas.

ASSINEN, LEIAM E  
«PROPAGUEM «O E ’CO» 

Lençóis Paulista


