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ESTAMOS NA IMINÊNCIA DE 
SURGIR O CANDIDATO Á SUCESSÃO?

A lexan d re C h itto
Ainda que se tenha falado e comentado bastante acerca da 

sucessão presidencial, mesmo assim, as «demarchas» não alcan
çaram o resultado satisfatoi io, trazendo á luz o nome que poderá 
consagrar as forças maximas eleitorais do país.

Entret nto, as ultimas noticias, oriundas do Rio de janeiro, 
revelam que já seis governadores se encontram na Capital da Re
publica e que irão participar dos entendimentos para a sucessão.
São: sr. Milton de Campos, de Minas Gerais; sr. Otávio Manga- 
beira, da Bahia; sr. Walter jobim, do Rio Grande do Sul; sr. Bar
bosa Lima, de Pernambuco; sr. Geronimo Coimbra Bueno, de 
Goiás; sr. José Rollembarg, de Sergipe; alem de outros persona
gens representativos da politica nacional.

Seis governadores presentes á reunião e todos eles, senão 
nos falha a memória, pertencentes á mesma legenda.

Surgirá aqui o candidato ? Todavia, politicos de grande re
nome nacional já se manifestaram expondo o seu ponto de vista 
que legenda politica alguma, no Brasil, possue elemento suficiente 
para eleger o candidato proprio e por si só.

Um deles, o sr. Walter Jobim, ouvido aceica do assunto, fez 
vêr, que devem ser consultados também o dr. Adhemar de Bar- 
ros, governador de S. Paulo, sr. Getulio Vargas. Poique, o gover
nador do Rio Grande do Sul acha que uma aliança politica Adhe- 
mar-Getulio estaria resolvida a questão da sucessão, dificilmente 
os outros partidos levaria a melhor.

Ouvidos todos os governadores, mas a que partido perten
cerá o candidato ? E’ como disse o humorista Silvino Netto, numa 
das suas palestras radiofônicas: «Todos os politicos querem fazer 
parte do quadro, todos eles desejam tomar parte do embate, en
tretanto, cada qual pretende que o capitão do onze enveigue a 
camiseta de suas côres».

E’ uma palestra humorística, porem encerra a verdade.
Todos desejam o acordo, na hora do candidato, todavia, sur

ge o «impasse».
Será que desta vez os entendimentos trarão o resultado sa

tisfatório ?
Quem estará na bica ? Paulista, baiano ? gaúcho ?
Vamos vér. Desta vez seria a de S. Paulo, vamos vêr.

Festas Joaninas no 
Ubirama Tenis Clube

Com o esperado entusiasmo 
popular na noite do dia 23 do 
corrente, no «Ubirama Tenis Clu
be» teve lugar as anunciadas 
festas joaninas.

As festas, que se caracteriza
ram nos velhos e tradicionais 
costumes do nosso povo antigo, 
foram um acontecimento sensa
cional, uma nota que merece re
gisto destacado nos analises da 
historia social de Lençóis Pau
lista.

Não obstante a co-nissâo jul
gadora ter julgado merecimentos 
a alguns dos «caipiras», entre
tanto, não haveria, por cei to ele
mentos a destacar, porque todos 
os participantes á festa apresen- 
taram-se originalmente.

A belissima reunião concor
reram familias e pessoas do nos
so escól, dando assim particular

brilho á cerimônia que realizou.
Abrilhantou a festa dan.<̂ ante 

o «Jazz Bandeirante», da vizinha 
cidade de São Manóel, da qual 
tivemos grande concurso ♦am- 
bem de elementos destacados 
nos meios sociais São Manoélen- 
se, como também de Alfredo 
Guedes, Macatuba, Agudos e 
outras localidades vizinhas.

ASSINEM, EEiAM E 
PROPAGUEM .O  F 'C O .

Campanha em pról do Hospital N.S. da Piedade
Ninguém ignora que a princi

pal finalidade do Hospital Nossa 
Senhora da Piedade, nésta cida
de é socorrer as necessidade das 
pessoas que lutam com a extre
ma dificuldade na sua existência.

Assim o denotam os relató 
rios do Hospital apresentados á 
Assembléia Geral, no fim de ca
da exercicio.

E para que a nobre finalidade 
do Hospital Nossa Senhora da 
Piedade não venham sofier a 
minima alteração, é preciso que 
cada lençoense leve o seu con
curso monetário, inscrevendo-se 
no quadro de sócios, de acordo 
com as suas possibilidades. •

Cada lençóense revertendo

Ainda os abusos dos 
fógos

Notícias de Bauru

Como se sabe, com o loura- 
vel intuito de evitar abusos e 
danos á integridade física das 
pessoas, proibiram as nossas 
autoridades policiais o uso de 
fogos de artificio no centro da 
cidade.

Os jornais divulgaram ampla
mente uma portaria a esse res
peito, emanada da Policia.

Nada adiantou, porem, como 
também não serviu de advertên
cia o lamentável acontecimento 
do Cine Bauru, há dias tanto 
assim que novamente foi a po
licia foi obrigada a intervir on
tem á noite, quando até mesmo 
autoridades iam sendo vitimas 
de bombas atiradas proposital
mente.. A própria autaridade po
licial e a nossa mais alta auto
ridade judicial, juntamente com 
outras pessoas, se viram força
das a sair da sua linha natural 
de dignidade a fim de tomar a- 
titude de defesa.

A solução do problenra, já que 
não proibe a fabricação de fo
gos, de e. tá na mão dos 
responsáveis pela conduta dos 
menores. Impôe-se um pouco 
mais de sevei idades por parte 
dos pai<=, em beneficio da tran
quilidade publica e dos próprios 
menores.

Medida, aliás que se faz sen
tir aqui também.

Dr. JjY JO jY lÕ  U €D €SC Õ
M E D IC O " —  -  -

C 'ín ica  gertxl - O perações - P a rto s

Rua FlorianoPeixoto,345 - LENÇÓIS PAULISTA - Fone, 61

mensalmente nm pequeno tributo 
em pról da nossa principal en
tidade de assistência social, na
turalmente, concorrerá para a 
sua segura manutenção.

E nós como militantes da im
prensa local fazemos esse apelo 
aos bons lençóenses.

Ônibus de Borebí 
a Lençóis Paulista
Segundo informações do sr. 

Miguel Leão, proprietário da 
empreza de ônibus de Borebí á 
Lençóis Paulista, comunicou-nos 
que, no próximo dia 2 de Julho 
fará correr sua nova linha de 
ônibus de Borebí á Lençóis Pau
lista.

Dentre as inúmeras fazendas 
que será servida pela refeiida 
linha, podemos adiantar que a 
mesma passará pelas seguintes 
fazendas: Mamedina, Palmeiras, 
Graminha, Lorenzetti, Aagessen 
etc.

Este é mais um melhoramento 
que por certo virá beneficiar a 
nossa cidade, e as nossas vias 
de comunicação entre as inúme
ras fazendas que circundam o 
nosso prospero municipio.

O  gal. Gois Monteiro 
vae conferenciar com 

Getulio Vargas
0  ronheciâo Cabo âe Guerra feria 
manifestaâo o desejo âe auistar- 
se com 0 Ex-Presiàente— I.nteres- 
saâo no âesarmamento âos es

píritos
RIO, 24 — Tomou vulto ás 

ultimas horas da tarde, a reve
lação de um matutino, segundo 
a qual, o gal. Gois Monteiro 
vae conferenciar com o sr. Ge
tulio Vargas, tendo mesmo se 
oferecido para ser elemento de 
reaproximaçâo entre o Catete e 
e Santos Reis

O gal. Gois Monteiro, era 
conversa com amigos intimos, 
teiia manifestado o desejo de 
avistar-se com o ex-presidente 
da Republica, reafiimando, na 
mesma ocasião, seu enteresse 
em colaborar para que se pro
cesse completo desarmamento 
dos espíritos.

O anuncio ê p fonte 
riqueza nos negoeios. 

Anuncie, pois no 
verá seus negoeios progre

direm rapidamente.

—

fonte de | 
goeios. I 
“Eco” e



o Ê CO
Associação Beneíiciente Hospital Nossa 

Senhora da Piedade “
Lençóis Paulista de São Paulo

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
c w  OI n p  nAAir^ rkP 1Q4QEM 31 DE MAIO DE

D E B I T O
IMOBILIÁRIO — Grupo 1

285.698,30
53.067,00
22.811,10
74.886,50
51.598,20
22.000,00

Eí tadoal

Imóveis 
Moyeis
Utensilios Diversos 
Material Cirúrgico e Pertences 
Rouparia
Serviço Radiologico

DISPONIBILIDADES — Giupo 2 
Caixa
Deposito em Bancos 
Deposito na Caixa Economica 

EXÍSTENCIA — Grupo 3 
Medicamentos e Acessórios 
Dispensa e Deposito 

CONTAS CORRENTES — Grupo 4 
Contas a receber na «Portaria»
Assunta Aiéllo, c/' de cobrança 

DESPESAS — Grupo 6 
Alimentação 
Diarias a Indigentes 
Medicamentos a Indigentes 
Sala de Operação á Indigentes 
Ambulatório a Indigentes 
Força e Luz 
Selos e Estampilhas 
Telefone 
Gastos Miúdos 
Gastos de Escritórios 
Ordenados administração 
Ordenados diversos 
juros e Descontos 
1. A. P. C.
Despesas de Funerais 
Serviços Extraordinários 
Fretes e Carretos 
Comissões
Sala de Partos ____
__________ SOMA

~~ C R E D I T O
RENDAS ■— Grupo 5

Diarias 72.657,00
Medicamentos e Acessórios 18.03f̂ ,on
Sala de Operação e 'Curativos 8.650,00
Ambulatório 3.761,00
Donativos Gerais 5.386,00
Contribuições dos Socios 14.403,00
Subvenção Federal 26.094,50
Contribuições á Fíeceber dos Socios 8.660,00
Serviço Radiologico 1.964,20
Internação Ô^̂ o/O
Sala de Partos 800,00

CONTAS CORRENTES — Crupo 4 
Diversos credores conforme anexo 

PATRlMONIO — Grupo j7 
Patrimônio Liquido

SOMA

23,10
86.939,20

117.30

12.897,40
2.175.80

6.279.00
8.660.00

59.161,90
42.338.00
11.108.00

760.00
1.202,00
2.145.80

152.70
906.30 

1.542,30 
2.376,90
2.700.00 

10.230,00
1.666.00

405.70
200.00

2.284,00
205,90

1.008,20
500,00

510.061,10

87.079,60 

15.073,20 

14.939,00

140.893,70
768,046,60

RELAÇ/O e ÍNDICES

161.664,70 

54.790,60

551.591,30
768.046,60

RECEITA e DESPESAS
LEITO- DIAS

Em 30'4/49 Indigt ntes 
Pagantes'

3.117
569 3.686

No mês de Maio Indigentes
Pagantes

884
153 1.037 4.723

Total em 31 5 49 Indigentes
Pagantes

4.6)01
722 4.723

A/F. — Lençóis Paulista, 31 de maio de 1949
Bruno Brcga 

Vice-Provedor
H. Cacciolari 

Contador

Antonio Scgalla 
Ti sourt iro

O Cine Guarani focalizará em sua téla, hoje, a béla película da 
Universal, com James Mason:

■  E R A M  Í R M A S  ^

Associação Beneíiciente Hospital Nossa 
Senhora da Piedade

Lençóis Paulista
Balancete em 31 de maio de 1949

Donativos Gerais
HlSTORlCO

Est. de São Paulo

IMPORTAhClA 
70,00

900,00
60,00
45.00
68.00

NOTAS

1 R 1652 - Donativo de Natali Andieoli 2 rrts de lenha
1 B 1655 - Donativo de Osvaldo Pereira de Barros, 30

mts. de flanela, 25 rr,ts. de pano p, toalha e 
35 mts. de algodão alvejado

1 B 1481 - Donativo de Aristides Pereira, 2 rrts.de knha
1 D 1482 - Donativo de Francisco Martins, 3 frangos
1 B 1487 - Donativo de Albino Cacciolari 24 abobora e xuxij 
1 R 1489 - Donativo do Pe. Salustio Rodrigues Macha

do, 1 relogio
1 B 1494 - Donativo de Evaristo Cacciolari 60 qui

los de batata doce
SC MA P 57^ Õ

Saldo do mês de abril de 1949 3.813,00
TOTAL ” 5 .3 8 ^ 0

A/F. — Lençóis Paulista, 31 de maio de 1949
Bruno Brega Antonio Segalla

Vice-Provedor Tesoureiro
H. Cacciolari — Contador

250,C0

180,00

«í

DAS DUAS,  U MA. . .
— D o u to r, q u e teu h o  eu , e s t a r á  

sofren d o d a  visão? V eju, de u n s te m 
pos p a ra  c á , as cousus m u ito  m a io 
re s , in clu siv e  os preço.s dos m a te ria is  
in dispen sáveis ao  fo rn e e im e n lo  de  
m eu s serviços. D o u to r, serão  m esm o  
m eu s olh os ou tu d o  a u m e n to u  de  
verdad e ?

— Não se a flija , m eu caro  
K ilo w a tt, seus olho.s n ad a t#*em de 
im o rm a l: os preço? .so lreram , evi- 
d e n te m e n te , a u m c n lo s  »;ousi<lcrá’- 
Ncis. Seu m al é urna “ d e sco m p e n 
s a ç ã o ”  de o rd em  fim u ieeira , qiic 
in fe liz m e n te  n ã o  poderei c u ra r . Foge  
à m in h a  esp ecia lid ad e .

C/a. paulista de porça e Xuz

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

bôa qualidade, procure o Agente vendedor, snr.

[R N E ST O  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 E^CO
O  reexame do caso do açúcar

Rio, 20 — Segundo informa
ções obtidas pela reportagem, o 
presidente da Republica deverá 
nomear a comissão interminis- 
terial que examinará o caso do 
açúcar. Dessa comissão farão 
paite, possivelmente, o general 
Anapio Gomes e o sr. Nelson 
Coutinho, este da secção de Es
tudos Economicos do Instituto do 
Açúcar e do Álcool. Acrescen
ta-se que o presidente daquele 
Instituto dirigiu-se ao chefe do 
governo, opinando favoravelmen
te á fixação do pieço do açúcar 
cristal em Cr.$ 160,00 a saca. O 
Instituto estaria disposto a ado
tar as formulas propostas pela 
subcomissão da C .C .P . e pela 
comissão especial do Ministeiio 
do Trabalho, no sentido da fixa-

A Historia do Petróleo
o  tema do petióleo é de ra

ra opoitunidade em nosso país 
quando se discute o futuro 
do «ouro liquido» nacional. 
Sobre esse produto de enor
me prestigio nas finanças in
ternacionais, «Edições Melho
ramentos» lançarão dentro de 
pouco tempo o livro de Maud 
e Miska Petersham, «Historia 
do Petroleo».

Limpeza de Cleados
Excelente processo para lim

par oleados ou linóleos é o de 
passar sôbre cies um pano mo

ção do preço desse tipo de açú
car entre Cr,$ 160,00 e Cr.$ . . .  
165,00, sofrendo o preço do 
produto refinado aumento cor
respondente, incluindo as majo
rações de frete, mão-de-obra, re
pouso semanal remunerado e 
imposto.

O Cine Guarani focalizará 
em sua téla, hoje, a béla película 
da Universal, com James Mason:

«tram Irmãs»
Uuí filme que todos devem 

assistir.
í3«aE3fEaa5aKlgKasr-^33arsf5EK!SS’

A rosa de Milton
i^^TLTON, o grande poeta 

J f  é inglês, casou em segundas 
núpcias depois de cegado. Sua 
espôsa era foimosíssin a, de mui
to mau gênio.

«Lord» Euckingham dizia uma 
vez ao autor do «Parai:0 Per
dido» que sua mulher era tão 
bela como uma rosa. Ao que 
éle respondeu tiisten-ente:

— Não posso julgá-las pelas 
suas côies, mias, sim, pelos, seus 
espinhor.

i

ASSINEM. LEIAM E 

«PROPAGUEM «Ü E’CO.

Diário dc S. Paulo
saassiceQBíiiaaB

I  O maior e mais completo matutino paulista 

i  O joinal que ciicula às 16 hoias nesta cidade
Iw

lhado cm 
quente.

\ inagre

- C O L C H O E S  -
Víí a  Avenicia V irgílio R o ch a  282 

E VISITE A
COLCHOARIA de propriedade do sr.

LUI Z DI E GOL J
Fabrica-se con. especialidade colchões de capim e crina vegetal 

E n tre g a s  a  ciom icilio e em  q u alq u er q u an ticiad e
rj«jini nii.ta 1.1 i<~»-̂ i*g»VK.*3 ».-acgsm

VENDE-SE
Uma Fazenôa âe Triar, no município àe Lençóis Paulista

fDeâicamento auxiliar 
no rratamenío àa «51F1LI5;

Cüin a area dc 228 nhjiioire.s de terras, mais ou nieno.s, 
sendo: 9S .alouoire-̂  de campo e serrado e 130 alqiieiies 
de inveninda dc capim eaíinguciro e jaragiKÍ mais ou 
rupr.es, cozitendo todas a.s benfeitorias neeessarias, como 
sendo: ma.i:gnpir:i, pniól e bairaoão, tudo cons-
truifio do laboa.s. inclusive nianguoirão para poroo.s e 
instalação de iuz própria. — Aguadas do ja-irneira.

ilEUO D E OCASIÃO — 3>:.tar rom o .sr. V ICEN TE MORETTO  

Rua Barão do Melo Oliveira, 568 — Lençóis Paulista.

Dr. João Faccola Prim o
rn E n I c 0

C lin ica  g eral de ad u lto s  e crio .nças --  C iru rg ia  
D oenças cio Ouvido, N ariz e G a rg a n ta

P a rto s

Ex-inferno por concurso âo Pronto Socorro ôo l îc ôe laneiro — Ex-inferno por 
concurso óo fnaferniâaõe ào Hospital 5so Francisco âe Rssis d cargo ôo Dr. 
Rguinaga — Ex-inferno resiòenfe õa Casa àe Saúàe 5ào lorge (Rio ôe laneiro)

Caixa. 35 - Fone, 4 8 -  Lençóis-Paulista Fst. de São Paulo

,3BBB5»9SaaMaSSE$52B3iSSBS.:̂ ieaa£ÍSSS!î H:B5E52r£Bi=se@=CSHEE3KjB®BfflH*HIBiaí5SS?MyE#iSifa

ALTERQSA
Em circulação o número âe junho'

Janet Blair, a estrela da Co- 
lúmbia, está tentadora na belis- 
sima capa em tricrontia de «AL- 
TEROSA» de junho.

A seção de contos, com sete 
beios trabalhos de novos e es
critores já famosos, apresenta; 
«A Doce Promessa», de Aurora 
R. C. Araújo; «Chorou», de Eloi- 
sa C. Dei; «Amor, no mais», de 
Teresa Almeida; «Seienidade», 
de Maria Letícia; «Não era cul
pa dela», de José G. M. Floren- 
ce; «O Diplomático», de Macha
do de Assis, e «A íHistoria de 
Salí», de John Soutwell.

Eucatadoia novela de amor é 
a que «ALTEROSA» inicia nes
se numero e que tiáz, por cer
to, comover e empolgar seus 
leitores. E’ «Amor Triunfante», 
de América Duval Mentzingem, 
histofia emocionante da vida real 
que a autora tão bem soube de
senvolver.

Quanto aos artigos, magníficos 
e palpitantes, destacamos: «O ho
mem mais foite do mundo», cu
rioso relato de James Madden 
sobre um gigante escocês; «O 
maior mistério do sono», atraen
te estudo sobre o sonam.bulismo, 
assinado por John E. Gibson; 
«Se Você Fôsse Russo», sensa
cional depoimento do notável 
repoiter internacional Richard 
C. Hottelet sobre a vida atual 
na Rússia; e «As Irmãs de Pas
cal», da série «Inspiradoras dos 
Grandes Homens», de Clga 
Obry.

As repoitagens, nesse numero, 
apresentam-se ótimas pela qua
lidade e a variedade; «Festa de 
Bonecas», focalizando o lindo 
desfile de crianças realizado em 
Belo Horizonte; «O Drama do 
Homem Que Escolheu a Liber
dade», relato da vida tumultuosa 
e do recente processo de Victor 
Kravchenco, com fotografias iné
ditas do julgamento; «Nova Yo'k 
pertencerá aos Índios?» curiosa 
reportagem em torno de uma 
descendente india que abre ori
ginal demanda com a Prefeitura 
de Nova York; «Como se faz 
um Cardeal», detalhado relato so
bre esse interessante assunto, e 
«O Jardim da Infancia da O. N. 
U.» focalizando a vfda em co
mum dos filhos dos represen
tantes dos países da O. N. U. e 
ilustrada corn expressivas foto- 
grafiíís.

Completam a magnífica edição 
de junho de «ALTEROSA», suas 
seções de moda, apresentando 
as criações dos mais famosos 
costumes; cinema, rádio, humo- 
rismo, charadas, consultor io sen
timental, poesias, passatempo, 
a:te culinária, curiosidades e vá
rias outras atrações que já con
solidaram o elevado prestigio da 
grande revista da familia brasi
leira.

OS 30 DÍNHEIROS
Segundo «T;ibolaá de preços, medidas 

e moedas» mencionadas na Biblia, os 
30 dinheiros por que foi veiidido Je.sus 
eorre.spondem nos Oiclos cunhados no 
no tempo de M ícabeu e de líerodes — 
o Giande.

Cada Ciclo pesava 14 gramas, era de 
prata e valia, em nossa moeda, 02 cen
tavos.

Por conseguinte, na moeda corrente no 
Brasil, Jesus foi vendido por Cr.? 18,ôO.



Ficarei esperando
riunca na minha existência es

perei assim tanto, muiher alguma 
foi tão ôemoraôa como uocê.

Porem, òiz o aôtígio que a uiàa 
consiste em esperar. Tuào espera
mos, ainôa que contrariaòos, oté 
a própria morte é nos ‘esperançosa.
Queremos que seja um tanto com- 
piacenle noqueia horinha òo gran- 
ôe passe.

Entretanto, ds uezes, esperamos 
sem nenhuma pressa, outras ao 
enuez, por méras suposições, es- 
peromos apressados, ôesejamos 
que 0 tempo transcorra como se 
fosse um raio ôe luz cortando o 
espaço.

O poéta diz que esperar é uiuer. 
E a esperança é o fruto mais 
saboroso do mundo, cuja bondade 
uamos encontra-la quando o nos
so desejo se realiza.

Esperando estamos uiuendo na 
época da fantazia, própria da 
idade que crio, em nós, a inten
ção de esperarmos.

Esperar é uiuer? E ’ gostoso 
esperar?

Então uiuerei esperando aié que 
uocé se dicida.

Ficarei esperando.
LiSSEn

Aniversários
Fazem anos hoje: a sra. Zo- 

raide F. Coneglian e a menina 
Norma Mai ia Zan, filha do sr. 
João Zan.

Amanhã: o menino João Paulo, 
filho do sr. Salvador Cimó.

Dia 28, a menina Maiia Glo
ria Pettenazzi, filha do sr. Ânge
lo Pettenazzi, o jovem Ciro Gran- 
c i, a sra. Onclina Salgado Pregna- 
la, residente em São Caetano, 
o menino Luiz Antonio, filhinho 
do sr. Álvaro Pregnaca e d.On- 
dina Salgado Pregnaca, e o me
nino Beniío í’aschoalini.

Dia 2Q, a jovem Cecy Biral.
Dia 30, a srta. Waldette Dorim.
Dia 1.0 de Julho, a srta. Dar- 

cy Feriari, a sra. Maria M. Duar
te, es{30sa do sr. joaquim Luiz 
Duarte.

Dia 2 de^Julho, o meninoClo- 
vis Segalla, a menina Maria Iza- 
bel Paccola, o sr. Luiz Paccola 
Sobrinho, o jovem Luizinlio Mo- 
retto e o menino José Júlio Be- 
nedetti, filho do sr. Jorge Bene- 
detti. .

Campaníia dos Moços
Em prói das obras da noua 

Igreja fTlatrfz
A campanha dos moços que 

se realiza nesta cidade, em pról 
das obras da nova Igreja Matriz, 
está alcançando um txitò bastan
te significativo. Até o presente 
momento foi arrecadada a impor
tância de 4.720 cruzeiros. E a 
campanha continua.

Festas Joanina
As festas joaninas que se rea

lizaram no Ubirama Tenis Club, 
ijo dia 23 do corrente, foram a- 
brilhantadas pelo Jaz Bandeiran
tes, da vizinha cidade de São 
Manoél, o qual concorreu paia 
o maior brilho das festividades, 
que foram as maiores até hoje 
registradas em nossa terra.
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E s p o r t e  -  V O L E I B O L
Nas partidas de Voleibol rea

lizadas Domingo ultimo, na quâ  
dra GEL, contra os bem treina
dos voleibolistas do T. G. 47 de 
São Manoél, o Grêmio Esportivo 
Lençoense, aplicando todos os 
seus esforços e técnica, conse
guiu bater os visitantes por 3 
partidas a 1. Com essa magnifi- 
ca apreseníação, que serviu de 
cartão de visita, a Agiemiação 
de nossa terra, amparada pelo 
espirito esportivo de seu povo, 
não deixará morrer o esporte 
em nossa cidade.

Em sua primeira paitida dis
putada com uma equipe bem 
preparada e cheia de técnica, o 
Grêmio viu em seus homens a 
fibra de verdadeiros heróis no 
campo do esporte Lençoense, e, 
sern duvida alguma, eles saberão 
fazer reviver as magnificas e sen
sacionais tardes esportivas do 
tempo de Didi, Tite etc.

A’s 15 horas iniciou-se a com
petição, tendo servido como api- 
tadores os srs. José Mattos, Sar
gento do T. G. 47, Edson Luiz 
Paccola e Hugo Boso, esse ul
timo çomq oficial de linha. A 
atuação foi eficaz.

As equipes alinharam com a 
seguinte constituição: —

Grêmio Lençoense: 
iNino, Flavio, Haroldo,

Hfcine, Alexandre e Romeu
Tiro de Cuerra 47 

.-Surita, José, Sérgio,
Marruel, Catalan e Herminio
No decorrer- da terceira par

tida, quando numa bola espir- 
rada contra o quadio do Grêmio, 
saltaram os jogâdoies Flavio e 
Heine, esse ultimo pulou mais 
retardado, caindo sobre o ou

tro contundindo-o e em conse
quência foi substituido por Ar- 
changelo.

As partidas tiveram um decor
rer magnifico, apiesentando jo
gadas verdadeiramente sensacio
nais. Alem disso, tivemos opor
tunidade de observar a grande 
disciplina apresentada pelas duas 
equipes.

No final os visitantes felicita
ram cordialmcnte os* rapazes do 
Grêmio.

Na preliminar jogaram as e- 
quipes B, cujas partidas foram 
vencidas pelos pupilos do Grê
mio. Em melhor das três os 
Lençoenses venceram as primei
ras duas partidas.

Alinharam, assim, a preliminar: 
Grêmio Lençoense:

Vigo, Renato, Nestor, '• 
Uris, Archangelo e Paulinho.;

Tiro de Guerra 47 
Aimenez, Fausto, Faroco 
Juarez, Peres e JuIio.

Voleibol em S. Manoél
Realizar-se-á domingo proximo, 

dia 3, de julho, na cidade de S. 
Manoél, duas partidas de Volei
bol, entre as equipes do Grêmio 
Esportivo Lençoense contra o 
Tiro de Guerra 47, daquela ci
dade.

Hoje na téla do Cine Guarani:

Fox Jornal, Complemento Nac., 
e a béla película da Universal, 

com James Mason:

BT Irmãs»
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ü
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

o oo o o o o o o oo o o oo o o o o o o o oo o oo o o

■ COI.ETANEA

Circulo Vicioso

Bailando no ar, gemia incuicto vagalume;
— “Quem me dera que fôsse aquela loura estrela, 
Que arde no eterno azul, como uma eteina vela!'’ 
Mas a estrela, fitando a lua, com ciume:

—“Pudesse eu copiar-te o transparente lum.e,
Que da grega coluna à 'gótica janela,
Conten:plou, suspiiosa, a fronte amada e bela!” 
Aías a lua, fitando sol, com azedume:

—“Mísera! Tivesse eu aquela enorme, aquela 
Claridade imortal, que toda a luz resume!”
Mas o sol, inclinando a rútila capela:

—“Pesa-me esta brilhante auréola de nume... 
Enfara-me êste azul e desmedida umbela...
Poique não nasci eu um simples vagalume?
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Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

DECRETO EXECUTIUO 0 .  38 
De 1.0 ôe lunho ôe 1935

Gino Augusto Antonio BosQ 
Prefeito Municipal em exeicicio 
de Lençóis Paulista, Estado de 
São Paulo, usando da atribuição 
que lhe confere a Lei, resolver

Artigo 1.0 — Exonera a pedido 
do cargo de mensalista «Guarda 
Noturno», o sr. Sebastião Perei
ra Dutra.

Artigo 2.0 — Este decreto exe
cutivo entrará em vigor em l.o 
de junho de 1949, revogadas as 
disposições em contrario.

Lençóis Paulista, 1 de junho 
de 1949.

Gino Augusto Antonio Bosi 
Prefeito Municipal em exercido. 
‘ Publicado na Secretaria dã 
Prefeitura Municipal em l.o de 

junho de 1949.
Evaristo Canova 

Secretario
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Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

DECRETO EXECUTIUO n. 39 
De 1.0 ôe lunho ôe 1949
Gino Augusto Antonio Bosi, 

Prefeito Municipal em exercido 
de Lençóis Paulista, Estado de 
São Paulo, usando da atribuição 
que lhe confere a Lei, resolve:

Artigo 1.0 — Nomear o sr.Jo 
sé Costa, para o cargo de men
salista em caracter interino 
«Guarda Noturno», na vaga exis
tente, percebendo os vencimen
tos fixados em lei.

Artigo 2.0 — Este decreto exe
cutivo entrará em vigor em l.o 
de Junho de 1949, revogadas as 
disposições em contrario.-

Lençóis Paulista, l.o de Junho 
de 1949.

Gino Augusto Antonio Bosi 
Prefeito Municipal em exei cicio

Publicado na Secretaria da 
Prèfeitura Municipal em l.o de 

Junho de 1949.
Evaristo Canova 

Secretario

Falecimento
FRFinClSCO fDHRTinS

E’ com grande pezai que regis
tamos nésta folha, o falecimento 
do sr. Francisco Martins, ocorri
do no dia 21 do corrente, pp. '

O sr. Francisco Martins, que 
contava 75 anos de idade, éra 
natuial da Espanha e atualmente 
residia nésta cidade no Bairro 
Fazendinha. Era casado com d. 
Genebia Martins, e deixa os se
guintes filhos: Maria Cosuelo, 
Francisco, Diogo, Serafim, Vito
ria, Claudia, Paschoal e Carmen, 
alem de muitos nétos.

Muito relacionado nos meios 
sociais de nossa terra, dado a suâ 
excelente produção de aguar
dente, fabrico de vinhos, etc., a 
sua morte constituiu profunoa 
consternação para os lençoenses


