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Assuntos do Momento
Alexandre Chitto

Notícias oriundas da capital bandeirante, aliás, publicadas na 
semana passada, dão a entender que estamos ás poitas de uma 
grande crise.

Em letras garrafais, lê-se: «Alarmada a lavoura com as pos
sibilidades de restrições ao consumo da gasolina, as classes pro
dutoras de São Paulo vão dirigir-se ao chefe da nação.» E em ou
tra parte: «Apreensiva a agricultura paulista diante dos rumoies
sobre a suspensão total da imigiação».

Aqui estão duas notícias de capital importância para o ho
mem que dedica sua vida e sua fortuna ao desenvolvimento da 
produção agrícola paulista, fazendo-o desanimar, se é que de fato 
haverá -restrições ao consumo do combustivel e a imigração ficará 
totalmente suspensa.

E’ notória a dificuldade que atualmente está se debatendo a 
lavoura com a absoluta falta de braços. Como oissémos em co
mentários anteriores, por circunstancias vírias, o colono e o traba
lhador rural têm abandonado o amanho da terra, ingressando nas 
grandes cidades, procurando maior assistência social e instrutiva.

E, assim sendo, alí estão sítios e fazendas quasi que inteira
mente despovoados.

Falta de braços e agora com a medida que será posta em 
pratica, obedecendo á economia da gasolina, naluralmento, a situa
ção da agricultura tornar-se-á mais alflitiva.

Pois, a produção tão escassa, porque, sob todos os modos 
não pode ser a lavoura nacional mecanizada para fazer face ás 
necessidades primordiais da vida, não terá, por certo, a sua devida 
distribuição, em virtude da carcncia do tiansporte.

Admitidas, estão, as duas hipóteses em questão, qual serão 
os meios postos em pratica pela lavoura em substituição a esses 
dois importantes fatores: tiansporte e biaços?

E’ verdade que tôda e qualquer meciida de restiinção é feita 
em obdiencia á economia ou a fatores de ordem politica interna
cional. E, neste caso, a normalidade é geial, obrigando o nosso 
governo a suspender totalmente a imigração e economizar com- 
bustivel.

Entretanto, oxalá que as clarividências dos nossos homens 
de governo resolvam a situação sem que a lavoura se resH'nta, 
levando-a também a sua produtivindade.

Programa de auxilio 
á Europa

WASHINGTON, 21 — Urgen
te — O presidente Trutnan so
licitará do Congresso amanhã 
que apoie o Pacto do Atlântico 
Noite, aprovando o orçamento 
de um bilhão e cento e tiinta 
milhões de dollars para o qro- 
grama de auxilio à Europa con
tra a agressão. Truman solicita
rá também a vérba de trezentos 
e vinte milhões de dollares pa
ra fornecer armas à Grécia. Tur
quia, Irã, Filipinas e Coréia.

Lavrador!
COOPERE NA CAMPANHA 

DA PRODUÇ.ÃO AGRÍCOLA 
e compareça à Reunião de La
vradores a ser realizada em São 
Manoél no próxin:o dia 9 de 
Agosto.

Hoje, na léla do Cine Guara
ni, teiemos o ensejo de assirtir 
um dos melhores filme, da Me- 

j tro Goldwin Mayer, tendo como 
I estrela principal a encantadora 
I  GREER GARSON

Sagrado e Psofano

Dr. J jy jõ J í lÕ  'C€J)€3CÕ
MÉDICO

Clínica geral - Operações - Partos 

Rua FlorianoPeixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA - Fone, 61

Õ Consu! Çeral da JtáU a  em 
São  paulo deseja sa b e r notícias

O Correspondente Consular 
da Itália, sr. Segundo Ângelo 
Pavanatto, recebeu de S. Excia. 
o Cônsul Geral da Italia em S. 
Paulo o seguinte Telexpresso 
n.o 6.139:

Casas residenciais em 
Lençóis Paulista

E’ bastante satisfatória a cons
trução de casas residenciais nes
ta cidade, principalmente na par
te, a qual està tomando um as
pecto altamente convidadativo.

Aviso aos menores
Tomamos público que o sr. 

Juiz de Menores desta cidade, 
autorizou o sr. José Barbosa Lu- 
ca, guarda norturno municipal, 
a dai «batidas» onde é expres
samente proibida a entrada de 
menores.

Outrossim, aquele homem es
tá devidamente autorizada para 
recolher os infiatores e condu
zi-los ao xadrês, seja qual fôr 
a hoia.

A nova estação na 
parte alta da cidade
Confirma-re a noticia de que 

a Soiocabana, obedecendo ao 
seu traçado, construirá nova es
tação e esta terá lugar na parte 
alta da cidade.

A NOVA IGREJA 
MATRIZ

A no''a Igreja Matriz de Len
çóis Par lirta está se erguendo 
a cada dia que passa. E, nessa 
marcha, não tardará muito que 
será lançado o telhado sóbre a 
paite atualmente em constmção.

Grandioso donativo 
para o Hospital Nossa 

Senhora da Pi.dade
0 Qeputaôo Henrique Kicrhelti 
conseguiu o uoüoso ôcnatiuo para 
0 Hospital local na importância 

âe 100 mil cruzeiros
Acha-se cm poder do sr. Fru- 

no Brega, Col tor Estadoal, a 
ordem do Governo do Estado 
para fazer entrega da avultada 
quantia de 1C0.C00,C0 (cem n il 
cruzeiros), para o Hospital Nos
sa Senhora da Piedade. Este 
grandioso donativo foi consegui
do por intermédio do sr. Depu
tado Professor Henrique Ric- 

j chetti, que mostra seu amôr por 
nossa terra.

«Sua Excia. Ministro do Ex
terior de Roma (Itália) faz saber 
que faleceu na América o snr. 
Blassio Giuseppe, deixando uma 
herança grandiosa a uma Irmã, 
Senhora Gentilena Blassio, que 
veio como imigrante ao Brasil 
há 50 anos, nascida na Italia, 
município de Roma, em 1864, 
que até hoje não tivéram ne
nhuma notícia da referida Se
nhora. Portanto o Cônsul Geral 
da Itália pede o favor a quem 
pudér dar notícias da Senhora 
Gentilena, ou de algum paiente 
ou filhos se tivér, que será gra
to do favor.

Sua Excia o Cônsul Geial da 
Itália em São Paulo,também pro
cura o sr. Del Bosco Cario, Pe
di o e Stefano, residentes neste 
Estado.ou neste municipio, em 
virtude de terem saído da Pátria 
hà muito tempo e não se sabe
rem noticias cios mesmos. A in
teressada d. Balbina Del Eosco, 
residente em Milão (Itália), Rua 
G. Luoisi, n.o 19, é que pede 
informações, ficando grata por 
todas as noticias que forem da
das acerca do paradeiro daque
les senhores.

Ginásio do Imaculado 
Coração de Maria

Ás aulas do Curso Preparató
rio aos exames de admissão ao 
Ginásio terão inicio no proxi- 
mo dia 8 de agosto. Funciona
rão diai iamente das 16,30 às 
18,30 horas.

Os candidatos deverão, 
desde já, fazer sua inscri
ção na Secretaria do Ginásio.
Irmã m. R. Salgaâo ■ Secretária

Declaração
Declaro para os devidos fins 

de direito, que nésta data me re
tiro da sociedade que girava sob 
a razão social de tONlN, SIG- 
NORETTI & Cia. registiada em 
20 de Maio de 1945, sob n.o 
1.173, no livro, B.7 do Registio 
de Títulos e Documentos em A- 
gudos, tendo recebido a parte de 
Capital a qual tinha direito e to
dos os meus haveres em poder 
da fiiira, para a qual dou ple
na e geral quitação, nada mais 
tíiiho a reclamar, ficando na nri- 
nha obi igação assinar a alteração 
de contrato em tempo oportuno.

Declaro mais, que desta data em 
diante não mais farei parte na So
ciedade, permanecendo como so- 
cios remanescentes os Srs. Antonio 
Leopoldo Tonin e José Signoietti.

Lençóis Paulista, 19/7/1949
a) ]osé Parizi Larlni

Firma Reconhecida



o Ê CO
Associçaão Beneficiente Hospi ai Nossa Senhora

da Piedade
Lençóis Paulista Est de S. í-̂ ai lo
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO^EM 30 DE JUNHO DE 1949

D E ’ B i T O
IMOBILISAÇÂO — grupo 1

Imóveis 285.698,30
Moveis 53.067,00
Uíensilios Diversos 23.316,10
Material Cirúrgico e Perttnces 74.886.50
Rouparia 51.887,20

510.855,10Serviço Radiologico 22.000,00
DISPONIBILIDADES — grupo 2

Caixa 541,CO
Deposito em Banco 75.690,50
Dep. na Caixa Economica Esíadoal 117,30 76.348,80

EXISTENCIA — grupo 3
Met icamentos e Acessórios 14.323,60
Dispensa e Deposito 3.439,CO 17.762,60

CONTAS CORRENTES — grupo 4
Contas a receber na «Portai ia» 7.005,00
Assunta Aiéllo c/ de cobrança 8.160,00 15.165,00

DESPESAS — grupo 6
/  limentação 07.671,80
Diarias a Indigentes 52.398,C0
Medicamentos a Indigentes 13.874,00
Sala de Operação a Indigentes 760,00
Ambulatório a Indigentes 1.202,CO
Força e Luz 2.511 ,40
Selos e Estampilhas 152,70
'1 elefoiie l.U l ,50
Castos Miúdos 1.627,30
Castos de Escritórios 2.710,80
Ordenados Administiação 3,7.do.on
Ordenados Diversos 12.640,00
juros e Descontos 1.832,00
1. A. P. C. 1.115,30
Despesas de Funerais 200,00
Serviços Extraordinários 2.284,00
Fretes e Carretos 294,60
Comissões 1.050,20
Sala de Partos 500,00 167.083,60

SOMA 787.215,10

C R E’ D 1 T O
RENDAS — grupo 5

Diarias 8.^.637,f0
Medicamentos e Acessórios 22.337,00
Sala de Operação e Curativos 9.500,00
Ambulatório 3.966,00
Donativos Gerais 6.323,40
Contribuição dos Socios 15.003,00
Subvenção Fedeial 26.094,50
Subvenção Municipal 10.060,00
Contribuições á receber dos Socios 8.160,00
Juros e Descontos 1827,10
Serviço Radiologico 1.964,20
Internação 450,00
Sala de Partos 950,00 192.212,20

CONTAS CORRENTES -  grupo 4
Contas Correntes credores conf. anexo 43.411.60

PATRlMONlO -  grupo 7
Patrimônio liquido 551.591,30

SOMA 787.21^10

RELAÇÃO E ÍNDICES ------ RECEITAS E DESPESAS
LEITOS-DIAS

Em 31/5/49 Indigentes 4.CC1
Pagantes 722 4.723

No mês de junho Indigentes 926
Pagantes 98 l.( 24 5.747

Total em 30 6/49 Indigentes 4.927
Pagantes 820 5.747

Donativos Gerais
NOTAS HlSTORlCO lAT^CRTANClA
1 B 1ÓÓ8 - Donativo do sr. Geialdo Fi rtiia de Fai-

ros, 60 k. de café e 60 k. de milho t45,CC
1 B 1669 - Donativo do sr. Ferraii, 16 litros de fubá 22,40
1 B 1670 - Donativo da Uzina S. José, 60 k. dc açm,'ar 270,CO

Soma 937,40
Saldo do nifs anterior 5.386,CO

Total 6^23,40
A F — Lençóis Paulista, 30 de junho de 1949 

Vice-Provedor: Bruno Brega — Tesoureiro: / ‘ ntonio Sega 11a
Contador: H. Caccioiari

A História do Ouro
(Tlauà e fDisko^Petershom

«Edições Melhoramentos»
O ouio sempre esteve Jigado 

á historia do Brasil, tendo sido, 
nos tenpos coloniais, um dos 
fatores determinantes na conquis
ta do seu «hinterland».

As «Edições Melhoramentos» 
dentro de sua já conhecida sé
rie «Conquistas da Eiuiranidade» 
que enfei>a livros a um tempo 
instrutivos e lecreativos, acabam 
de publicar o n.o 8 sob o título 
»A hiitoiia do Cuio».

E’ este também um interessan
te e instintivo trabalho, que co
mo os demais é escrito em lin
guagem clara e corrente, con
tando como foi descoberta as 
primei, as pepitas pelos habitan
tes das cavernas, como era u- 
sado na antiguidade, como foi 
aos poucos conquistando o va
lor que ora os homens lhe de
votam, como se processaiam e 
como se processam hoje as di
versas indústrias extrativas.

A história ganha muito no in- 
teie'sse e agrado, graças ás fe
lizes ilustrações que muito su- 
gestivamente leproduzem, em 
rica= côres, as suas passagens 
mais interessantes, tornando-a 
mais intuitiva e viva.

Em tôda.s as boas livrarias ou 
pelo Serviço de Reembolso Pos
tal nas EDIÇCES MELHORA- 

i MENTOS — Caixa Postal 120B 
São Paulo.

SAIBA I 
MAIS ESTA I

— Um dos Ser.i.éts da St. a 
gésima pregado por Vieira (1668- 
1697) na Capela Real de Lisboa 
foi sobre este tema:

.:Qual a mulher mais peiigosa 
ao homem: a própi ia ou a alheia?»

— «Conto de Natal», de Char
les Dickens uma das mais fa
mosas produções no gfntro, se
rá lançado ainda êste ano pelas 
«Edições Melhoramentos»

— O poeta satíi ico Pietro Are- 
tino, coerente com sua vida poé
tica morreu de um ataque de ri
so.

— Camões foi sepultado em 
(1580) sem e^quife e sem mortalha 
e de seu deixou apenas um exem
plar de «Os Luzidas» que doou 
ao seu padre confessor.

— «Histoiia Ceral do Brasil» 
do Visconde de Varnhagem, CDn- 
siderada entre as 5 maiores o- 
bras brasileiias será reeditada 
ainda este ano pelas «Edições 
Melhotamentos».

o  maior e mais completo matutino paulista 

I O j(/rnal que ciicula às 16 horas nesta cidade
ar£

- C O L C H O E S -
Vá a Ãvenida Virgílio Rocha 282 

E VISI FE A
CCI.CHOARIA de propriedade do sr.

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

[ Entregas a domicilio e em qualquer quantidade

a

V ENDE - S E
Uma Fazenâa âe Criar, no município àe Lençóis Paulista

Coi;i H area <)<' 228 al<niciro.-, de terra.'- mais ou mciios,
.sendo: OS alqueires <le campo e rei r.-ido c ISO alqiiciie.s 
de iiivernada de eapiin eatiii"uciro e jarafíuá mais mi 
menos, ooiiteiido todas as benfeitoria.s iiece*saria.s, como 
sendo: casas, mauj^iieira, paiól e barr.aeão, tudo eons- 
truido de taboas, inclusive niausu<'irão para poreoa c 
iostalacíx) de luz pri)pria. — .Vguadas de (uimeira.

1’ HKÇ'O JIK OtbVSlÀO Tratar com o sr. VICENTE .\10HETTO 
Rua Harão de Melo Oliveira, 568 — licueóis Rauli.sta.



o EXO
luta contra o analfabetismo na u , cri ca latina

RESSALTADO O EXEMPLO DO BRASIL
Washington, 15— «O analfa

betismo na America Latina de- 
sapareceria dentro de déz ou 
quinze anos, se todos os países 
seguissem o exemplo do Brasil, 
onde 250 mil adultos analfabe
tos por ano aprendem a ler gra
ças á campanha governamental» 
— declarou o er. Ouillermo Ma- 
netti, membro do Conselho Exe
cutivo da UNESCO, que repre
sentará a Organização dos Esta
dos Americanos na reunião de 
estudos que se reunirá no Rio 
de Janeiro, no fim deste rnés, a 
fim de discutir os meios de com 
bater o analfabetismo.

«Tiata-se de um grande pro
blema, ao qual teremos de fazer 
face — continuou o antigo minis
tro da Educação da Colombia.
Uá setenta milhões de analfabe

tos no continente americano. Sa
beis que isso significa para a 
vida democrática, economica e 
para a saude publica desses 
paises? Alem desses setenta mi
lhões, existem cerca de 19milhões 
de crianças em idade escolar sem 
escolas, as quais constituem un a 
fonte de futuros analfabetos.»

A reunião do Rio — acrescen
tou— é um acontcciireuto sem 
precedentes. E’ esta a piimeira 
vez na histoiia das lelaçots cul
turais entre as lepublicas ameri
canas, que todos os países do 
hemisfério, inclusive o Canadá e 
Porto Rico, participarão de um 
conclave para combater o anal
fabetismo. Tomarão parte no mes
mo, igualmente, delegados da 
inglateira. Fiança, Holanda c Ín
dias, bem como representantes 
de diversas organizações inter

DAS DUAS,  U MA . . .
— Doulor, que tenho eu, estarei 

sofrendo da vis3o? Vejo, de uns tem
pos para cá, as cousas muito maio
res, inclusive os preços dos materiais 
indispensáveis ao fornecimento de 
meus serviços. Doutor, serão mesmo

A meu.s olhos ou tudo aumentou do 
verdade ?

— Nuo se afiija, meu caro ‘*Seu’* 
Kilowatt, seus olhos nada leem de 
anormal: os preços sofreram, evi- 
(hoit. mente, aumentos eonsiderá- 
seis. Seu mal é uma **descompen- 
sação” de ordem financeira. {|ue 
infelizmente não poderei curar, i oge
à minha especialidade.

Cia. pau lista  de porca e £ u z

nacionais, tais como a Oiganiza- 
ção Mundial de Viveres, Crga- 
nização Mundial de Saude, Bu- 
reau Inteiameiicano de Estatísti
cas, Bureau Sanitario da Ame i 
ca Latina e o Eureau Internacio
nal de Educação de Oencbia.

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

bôa qualidade, procure o /gente vendedor, snr.

ERNESTO PSQUARELLi
Pessoalmente na ■siFazenda Santa Rita» — Taguaí.
Por carta — '«Fazenda Sta. Rita» — Via Pirajú

T A O U A í

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

Em í'orto Alegre
Flprenôenào a ler oos 73 anos
Na' Diictoi ia de Viaçêo da Pre

feitura, em Porto Alegie, inau
gurou-se um cuiso í upletivo para 
os Opeiaiios que exeicem ati\i- 
dades naquele setor. Rezam as 
noticias que tudo correu n uito 
bem, houve discuisos, etc.

Um fato, porem m.erece regii- 
tio. Entre os alunos insc itos no 
cuiso encontram-se váiios com 
idade supeiior a 65 anos. O 
mais velho tem 73 janeiios. Es
ses trabalhacores dão um belo 
exemplo à juventude. Eles não 
puderam nos bons teii pos da 
mocidade frequentar escolas. E 
foram ficando analfabetos. Não 
podiairr, poi isso mesmo, saber 
o que era a vida. Agora quando 
se encontram, pode se dizer, no 
fim da vida, quando tudo justi
ficaria o seu afastamento de to
das as atividades e o seu reco- 
II imento à um lepouso definiti- 
\o, agora vão (les apunoer a 
a kr. Muitos acharão engraçado 
o caro. Cutros chamarão de in
gênuos os velhos estudantes.
Mas o que l á no gesto é iiii’a 
nobie recuperação dos teu pos 
peididos, um piotcsto confia os 
que, nos tempos de sua moci- 
daek, não lies projrorcionaram 
os n uos de e:(iidar e evitar a 
deígiaça do analfabetismo.

Çue protesto e que exemplo.

Dedaracão
Declaro para os devidos fins, 

ter perdido o certificado de pio- 
priedade n,o 1C195, expedido em 
4/9/1945, paia o caminhão mai- 
ca rhevrolet, tipo 1928, motor 
n.o 1.4.911.726, de n/inha pro 
pi iedade.

Lençóis í^aulista, 8 de jull o 
de 1949.

(a) Pedro Nelli.

Anunciem neste Jornal

é U M A  O O f N C A  g r a v í s s i m a  
M U I T O  t T m O O S A  P A R A  A F A 
M Í L I A  f  P A F í A  A R A C A  U O M O  
U M  B O M  A U X t J .  l A H  N O  t r a t a  
M F . N  T O  O f  S .S E  G R A » . ‘ D r  P c  A ( U  ;  O M S f O

l U í ,  S C  A P h K f . E N T A
I Ü H M A S ,  l A I S  C O M O

R E. U M A r 1S M (J 
E S C H O r U L A S  
E S P I N H A S 
r  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 
MA N C H A S

“ ELIXIR DE NOGUEIRA"
C O N H E C I D O  H À  71 A N O S  

V E N D E - S E  l - M  r ò O A  P A R T E

frieâlramento auxiliar 
no Tratamervto òa 51FIL15»

Rink de Patinação
Está despertando grande aten

ção do público lençoense, o Rink 
ele Patinação armado há dias no 
salão do Ubiian a Tenís Clube, 
nésta cidade.

Sob a orientação de técnicos 
aperfeiçoados, é grande o nume
ro de aprendizes e[ue se dirigem 
para ac.uele local para se diver
tirem-se.

Assim sendo, com a armação 
de um Rink de F âtinação nesta 
cidade, contan os com mais um 
ciiveitimento para os lençocnses, 
nao só para os patinadores, mas 
também ao publico apreciador 
desse espo.te, pois a massa cue 
até agora se dirigiu para aquele 
local tem-se divertido mmito com 
os. pi incipiantes.

Documentos rdeientes 
aos voIuntarios.de 32
Pedem-nos publicar;
Pa a efeito do disposto na Lei 

11. 211, de 7 de dezembio de 
1948, que regulamentou o art. 30 
das Disposições Tiansitoiias da 
Constituição do Estado, a «C o
missão do artigo 30» coirunica 
aos interessados que se acham 
em seus arquivos, entregues pe
los respectivos cx comandantes, 
documentos referentes ás srguin- 
tes unidades que participaiam do 
movimento Constitucionalista de 
1932; Batalhão Piracicabano — 
protocolo 7C68; Batalhão Fran
cisco Gliceiio — protocolo 7430; 
Batalhão Paulista da Milicia Ci
vil -  protocolo 4213; Eatalhão 
Borba Gato— protocolo 7578; 
Pelotão Fenagista (Pelotão Civil 
de Sto. Amaro) — protocolo 7234; 
l.a e 4.a Cia. de Sapadores do 
Batalhão de Engenharia do M. 
M. D .C .— protocolo 3271; 3.a 
Divisão de Policiamento Civil da 
Capital — protocolo 6C1; Bata- 
t! ão de Sta. Ciuz do Rio Pardo 
— piotocolo 7545.

Os ex-componentes dessas imi- 
tíades, com direito aos beneficios 
concedidos pela referida ki, po
derão ciiigir seus requerimen
tos á «Comissão eo Artigo 3f», 
citando o numero do protocolo 
acima mencionado».

O  desenvolvimento da 
produção em Volta 

Redonda
A produção de aço, gusa e la

minados da Companhia Sideiur- 
gica Nacional subiu de 193.5C5 
toneladas, no valor de Ci.$ 
3C6.443.4C0,C0, em 1946 para 
410.239 toneladas, no valor de 
Gr.$ 756.510.620,00, em 1947, 
atingindo o total de 665.3C6 to
neladas, no valor de Cr.$ . . . 
1.583.487.330,00, em 1948 — se
gundo declararam as fontes ofi
ciais.

No ano passado, a Usina de 
Volta Redonda produziu . . . .  
243.736 toneladas de aço na im- 

. poi tancia de Cr.$ 560.592.800,00. 
A produção de gusa foi dc 
224.C25 tom ladas, na importân
cia de Cr.$ 292.487.000,00. e a 
de laminados subiu a 197.545 
toneladas, na importância de 
Ci.$ 730.407.530,00.

AsSINR-M. RRIAM -K
.PROTAGUEM «O R’CO»



Na Bilheteria
Dumo noite âestas, estoua eu 

contemplanào os hobitués ôo Cine 
6uoroni, em filo, no hora ôe oà- 
quirirem o sua entraôa.na bilhe
teria.

Por sorte minha, no momento, 
0 corrente era formada de mulhe
res somente.

Eu, mais do que nunca, admi- 
raua aquela «bonança» de troços 
femínis, sob roupagens de uma 
torde morma: sapatos, enfeites e 
uestidos. n ias o cabelo, o corte 
moderno ôo cabelo chamou-me 
mais atenção, porque em algumus 
ele não ajuda, deixondo a des
coberto duas grandes orelhas, ou
tras aquele pescoçao comprido, 
segurando, lá em cima, uma ca
beleira pobre, girando á esquerda 
e d direita, aos mouimentos ligei
ros da cabeça.

Porem hauiom as bonitas e 
atraentes. E com razão, eu dizia, 
com os meus botões: — «Oue di
ferença ha entre uma e outra, 
tem direito a mulher bonito de 
orgulhar-se, uejam que diferença».

LI55EFÇ

Aniversários
Fazem anos boje: a srta. Ma

ria Briquesi, a srta. Adair Simões, 
a menina Hiléia, filha do sr. 
Mario Paccola e de d. Iva Ca- 
rani, o menino José Carlos, fi
lho do sr. Henrique Bertolucci 
e de d. Maria Aparecida Ferrei
ra Bertolucci, e a menina Soely, 
filha do sr. Francisco Andreoni 
e de d. Elda Sermarini Andreo
ni, residente em São Paulo.

Amanhã: o sr. Florindo Cone- 
glian, o jovem Benedito Pimen- 
tel, residente em Ourinhos, e a 
menina Shirley Orsi, filha do sr. 
Ricieii Orsi e de d. Deolinda 
Brunbaro Orsi.

Farão anos:
No dia 26, o sr. Olimpio Bac- 

cili, filho do sr. André Baccili, 
o sr. Vergilio Frezza e o sr. An- 
tonio Breda.

Dia 27, o jovem Gino Giova- 
netti, o jovem Antonio Leão Toc
ei Filho, estudante em S. Paulo, 
o sr. Paulo Cimó, a menina He- 
lias Nunes, residente em Alfre
do Guedes.

Dia 28, o sr. Luiz Paccola, o 
sr. Anesio Ghirotti e o jovem 
José Briquesi.

Dia 29, o menino José Luiz, 
filho do sr. Jacomo Florencio 
Paccola e d. Eglese Ferrari Pac
cola.

Dia 30, a jovem Janette Mas- 
seran.

Bodas de Prata
No dia 26 do corrente, dia de 

SanfAna, festejará suas bôdas 
de prata de casamento o estima
do casal, Ângelo Paccola Primo 
e Ana Moretto Paccola. Em re- 
gosijo por essa data, os filhos 
do casal mandam celebrar, em 
nossa Matriz, naquele dia, uma 
missa em ação de graças, ás 8 
hoias. Para essa ceiimonia reli
giosa, convidam os parentes e 
amigos dos jubilares. Registando 
este acontecimento o «E’co» as- 
sccia-se ás homenagens, que se
rro prestadas ao distinto casal, 
cuirprimentando-0.

Kedator-fhefe: Herminio lacon I f - l l l l l | ^  Superintendente: Fiauio Paccola

Diretor: RLEXRnOKE CHITTO
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Coluna dos Beneméri
tos da Matriz Nova
Com a anuência do nosso or- 

gão da imprensa local, «O E’co», 
uma das grandes alavancas do 
nosso progresso, quero iniciar 
e t̂a coluna a que darei o nome 
«Beneméiito.s da Matriz Nova», 
para, em cada semana, apontai 
á gratidão publica o nome dos 
que vém concorVendo para o 
engiandecimento e prosperidade 
de nossa querida Lençóis. E’ 
com giande satisfação que abio 
esta coluna com o sugestivo no
me do inteligente e dinâmico fa
zendeiro, sr. Antonio Foltian, 
grande propiietaiio em Macatu- 
ba.

O seu nome benemérito já es
tá ligado a diversos emprehen- 
dimentos da nossa terra, como 
seja o Hospital, Tenis Clube, 
com grandes donativos para es
sas obias.

Hoje, apiaz-me citar o seu no
me como um dos grandes bem.- 
feitoies da Matiiz Nova, a cujas 
obras fez o donativo de déz mil 
tijolos. A cada apélo cue se 
faz eni favoi de Lençóis Paulis
ta, o nosso amigo Foltran, cor
responde geneiosamente com 
aquele sorriso que lhe é pecu
liar. Sirva o seu gesto de exem.- 
plo e estimulo para os que nas
ceram e residem em Lençóis 
Paulista. O unico laço que pien- 
de Antonio Foltran á nossa ter
ra é a grande estima e amizade 
de que desfruta no seio da nos
sa melhor sociedade. Sabe ser 
um catolico fervoroso e sincero 
ele vê agora o seu nome ligado 
para sempre a diversas óbias de 
Lençóis Pauli: ta, piincipalmente 
a Matriz Nova, que vem lece- 
bendo dele diversas provas de 
incontestável e valioso apoio.

Ao bo n amigo Foltran a gra
tidão do povo, da Comissão de 
Obras e do Parocj de Lençóis 
Paulista.
Pe. Salustio Rodiigues Machado.

í.impesa exterior 
dos prédios

Com o calçamento que ertá 
se extendendo por todas as ruas, 
nossa cidade vem tomando um 
aspecto belissimo. E por isso 
mesmo, os propi icíários dos 
prédios situados, ao menos, nas 
ruas mais centrais, devem con- 
coirer ao esforço do sr. prefei
to, com a linrpesa exterior dos 
seus edificios.

Dr. J. Baptista Fortes
Participa aos seus amigos e 

clientes desta e de Macatuba 
que transferiu seu Gabinete 
Dentário para Bauru á Rua 
Antonio .Alves, n. 16-28 - Fo
ne 1124, onde atende das 9 

ás 17 hs., todos os dias.

Décimo aniversário da 
Rádio Qube de São 

Manuel
0  10.® anivorsário da fundação da 

HRT-6, que transcorre no dia 30 do 
cí-rrente, será comemorado no dia 31, 
com solenidade.s esoeciai.s, de acordo com 
o seguinte:

 ̂1.0 — A partir das 9,00 horas, no es
túdio sito á Rua .Morais Gordo, 156, 
programas a cargo de: Garotos Vocalis
tas, ürqiie.stra Bandeirantes, Marechia- 
re, Matiúlito e Beibe, Dorotí e Ilderon- 
sina Oliva, Albina Paraizo, Ana Rosa 
Castilho, Antonia Otczato, Profa. Irides 
Canella, e elementos das emiísôras vi- 
zinha.s.

2 o A’s 12,00 horas — Recepção aos 
visitantes.

3.0 ■ - A ’s 18,00 hs. no Cine Parato- 
dos, desfile radiofonico onde serão apre- 
■sentados os seguintes artistas da PRH 
9, Rádio Bandeirante, de São Paulo: — 
Wils('i) Roberto, Cidinha Silveira, Titu- 
lare de Ritmo, Lenita Cavalcanti, Má- 
tinha e Nliá Fia, Santana, Carlinho Ma- 
fazzoli, Cori.sco do Pandeiro, José Car
los de alorais, Estevão Morais e Arnal
do I.ima.

Em seguida exibição do filme IVY — 
(A historia de uma mulher).

4.0 — .Noitada dançante nos salões do 
Clube Reoeativo São Manuel.

ATUAL DIRETORIA
 ̂ Rege os destinos da Rádio Clube de 

São Manuel S/A, a seguinte Diretoria  ̂
Diretor Presidente, Atitonio Emygdio de 
Barros Filho; - Diretor Superintendente, 
.áttilio Padovan; -Conselho Fiscal: -A ii- 
torpo Dailaqua, Antonio Silva e Laude- 
lino Ricci. Siijdente.s: - Dr. Gentil Pa
checo, Américo Ragazzi e VValdomiro 
Izicjue Todos tem se esforçado, procu
rando sempre o m.aior engrandecimeiito 
da Sociedade. A Gerencia continua en
tregue ao e>forçado Prof. Liiio José Sa- 
glietti, que como sempre vem ,solveudo 
um a um os problemas que lhe estão 
afetos. A parte jurídica e.st.á a cargo do 
Dr. Aldo Castaidi. E ’ o guarda-livros 
da Sociedade, já há algum tempo o sr. 
Antonio Castaldi.

QUADRO DE LOCI.tTORES
Presentemente atuam com destaijue 

no quadro de locutores da PRI-6, os 
srs. Prof. José Pasquini. Prof. VVilno de 
Arruda Pinheiro. Julio Bernardinetti, 
Amando Saglietti e Pedro Giorgi, atu
ando como auxiliares de locução os jo 
vens, írineu Ferreira, Américo Bresciani 
Junior, Manuel Giorgi, Manuel de Araú
jo ITlzener e Alberto Santarém Junior

DISCQTÉCA
Efetuando cempra.s mensais, possue a 

discoteca da Rádio Clulie de S. M.anuel, 
atuaimi nte 6.300 gravações, além de al- 
giinias operas, albun» completos, mii.si- 
cas clá.s.sicas, ojie.-etas populares, enfim 
musicas para atender aos variaiíos gos- 
to.s. E' responsável por es.sa parte: - Pé- 
riclcs Leme de Almeida.

d e p o Rt a m e x t o  c o m e r c i a l

Produzindo textos originais e ence
tando campanhas de propaganda, o De
partamento Comeroial da Rádio ijreen- 
che todas as formalidades. O Departa
mento Comercial é dirigido pelos jovens 
•ámando Saglietti e Carlos Alberto Mar- 
chési.

r e p r e s e n t a n t e s

A Rádio Clube de .São Manuel, é re
presentada em São Pa do e Rio de Ja
neiro, pela Ürganizaçâa N de Macedo 
& Cia. Ltda. - Praça da Republica, 64 
- 10.0 Andar e Rua México, 41 - 11.o 
Andar. lespectivamente.

EFICIENCIA TÉCNICA
As transniissõe- da PRI-6. conforme 

comi)rov;uites em seu.s arquivos, teem 
.sido recebidas com grande nitidez e bom 
volume de som. em lugares Io igiqiios 
do í(“rritóiio bi-asilciro. Resjioijde pela 
parte técnica o sr. Francisco Arias, que 
se tem revelado um element.) de valia 
para as n elh.ires apresentações da 1-6.

Douamente uitoriosa a equipe dos 
«Azulões» us. fl. fl.'■'Sãomanoe- 
lense. Por 2 a 1 uenceram os locais

Domingo ultimo, corno disse
mos, a nossa principal praça de 
esportes foi ttatro dtun a impor
tante partida de futebòl, defron
tando-se o principal quadro dos 
Azulões de Lençóis Paulista,, 
com conjunto n.o 1 da A. A. 
Soãmanofclense, triunfando os 
locais pela contagem ,de 2 a 1.

Não obstante os lençoenses 
estarem compostos somente...de 
jogadores novatos, assim mês- 
mo, obtiveram um beli::iimo 
tiiuufo, ainda que um ten o .fos 
se consignado por um penalt.

Todavia todos os con ponen- 
tes do esquadrão Azul tiveram 
uma atuação a altura, não decep
cionando a numerosa torcida 
que se acotovelava ao redor da 
nossa «cancha».

Os visitantes, também, en pe* 
nharam-se a fundo para não ve
rem a sua cidadela caii por 
maior numero de vezes das 
que capitulou.

Os Itnçoenees entiaram as
sim organizados:

Rubens, Impaiato e Batistella;. 
Milton (depois Bepim), En icio 
e Cação l;Jaiy (depois Chupim, 
Lalá (depois Silvinho), Cação 11, 
Radichi e Miltinho.

PRELIMINAR
Na preliminar defrontaram-se os 
quadros de juvenis do Corinthi- 
ans e do Palmeiras, havendo- 
um empate de 1 a 1.

Os quadros alinharam-se da 
seguinte forma:
Corinthians: Hiler, Waldomiro e 
Laercio; Izaurindo Florindo e 
Amadeu; Mingo, Claudino, Mil
ton, Büso e Maganha.

Palmeiias: Ponsoni, Waldebi e 
Enio; Ítalo Zito e Aiisteu; Alia- 
to, Mario, Leio, Pigú, e Ibanir.

Os tentos foiam marcados por 
Maganha para o Cormthians e 
Leio para o Palmeiras.

O juiz da pugna foi o si. E- 
nio Giovanetti, cuja atuação 
agradou a todos.

Valorização dos terre
nos neste município

Ha um lustro, mais ou menos, 
a valorização de terras, neste 
município, aumentou sensivel
mente. Nestas ultimas semanas 
houve negocio a 30.000 cruzei
ros ao alqueire.

Falecimento
D. Regina Rorato Basso

Faleceu nésta cidade, no dia 
18 do corrente, ás 11 hs., d. Re
gina Rorato Basso, esposa do 
sr. Luiz Basso.

A extinta deixou os seguintes- 
filhos: Guido,José, Luiz, Angela, 
Rosa, Cezira e Elizabeth Basso 
e ..inda 24 nétos e 3 bisnétos.

o  seu sepultamento deu-se 
no dia seguinte, com grande 
acon panhamento.


