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o  M om ento Político
A lexan d re C h itto

Em todos os setores políticos do Brasil, continua em fóco 
o caso da sucessão presidencial.

Mas, ainda que em certos pontos já se tenham manifestados 
acordos, nada, até agora, ficou positivamente esclarecido, por
que os entedimentos havidos não tiveram a força de remover, do 
seu ponto vertical, o fiel da balança, fazendo crér ao povo bra
sileiro que a situação politica do momento já está resolvida, 
pendendo por aquele lado.

Como afirmou um eminente político nacional: — «Os acor
dos pouco ou nada ainda determinaram por haver brechas no 
seio dos proprios partidos. E estas fendas perm.anecem abertas, 
não obstante os lideres terem se encaminhado para os entendi
mentos e soluções determinantes sobre o caso da sucessão pie- 
sicencral.»

Os homens não se entendem no seio das fações políticas. E 
difícil se tornou arrígimentar positivamente os elementos que in
tegram as correntes.

E assim sendo, mais dificil ainda se tornou reunir os homens 
representativos das diferentes legendas e que destas surgiiia a 
bandciia com a qual o candidato único seria levado ao --Catete.

Pelo que se presume, assim, e se deduz das correrías em 
busca de entendimentos é que muito diíicilmente uma legenda só 
será a síntese desse movimento pielin irar das eleições de 1950.

Preve-se que de um lado estarão os que já empenharam a 
palavia ao sr. presidente da Republica. E do outto, por sna vez, 
íiguiarão os homens conhecidos como oposicionistas, cujos nomes 
naturalmenfe são bastante conhecidos pelos que vrm descortinando o 
panoiama político brasileiro.

; Porém, quem será o candidato da situação? E quem será 
o nome da oposição?

Eis duas perguntas que o povo.faz de s i, pára ;̂ ;si, não po
dendo, entretanto, responde-las de pronto. :

Em todo caso, o ten po é U.uito breve, e se encarregará de 
responde-las.

No Parque Infantil 
Dona Eliza Pereira de 

Barros
A pedido do sr. Geraldo Pe

reira de Barros, prefeito muni
cipal, acham-se »iésía cidade, l á 
diversos dias as professoras 
Aiacy Rodrigues e Célia Saudo- 
val, orientadoras do Departamen
to Estadual de Educação, no 
setor do ensino pré-piin ário e 
parques infantis, para dar ao 
nosso Parque Infantil Dona Eli
za Pereira de Barros, unra orien
tação modeina e mais vasta pa
ra acudir com mais eficiência á 
nossa infância, piincipalmenfe os 
filhos de pais pobres.

Promoção
o  sr. Luiz Azevedo, gerente 

da Dis filaria Cenlial de Lençóis 
Paulista, do 1. A. A. acaba de 
ser promovido á categoria de 
funcionário da letra |.

Cooperar na Campanha do Educa
ção de Aduitos é .“̂ cr bom brasileiro; 
ela 6 a ol,ra de ledençâo e de r.alva- 
ção da nossa estremecida Pátria.

' Lençóis Paulista 
necessita de uma pe

quena feira livre
Dado ao aumiento sem.pre cres- 

centé que vem atravessando 
Lençóis Paulista, nestes últimos 
tempos, a nossa cidade, tem 
agora, a necessidade de uma 
pequena feira livre.

Os vendedores de verduras e 
outros produtos, especialmente 
vindo de outros municípios, 
quasi seirpre se localizam ao 
longo das nossas principais vias 
publicas. E os de Lençóis Pau
lista percorrem a cidade, baten
do de casa em casa.

E’ verdade que este último 
mcfodo é bastante comodo paia 
as donas de casa, mas já, por 
outro lado é contra producente, 
porque nem todos os vende
dores visitam todas as residen- 
ci£s, percorrem somente a fre- 
guezia costumeira', sentindo-se 
desanimados logo que não en
contram a imediata colocação de 
seus produtos.

Havendo uma feiia livre, en
tretanto, todos os pequeno^ in- 
convinienlcs d esap a  i eceria m  
diante da procura dos necessi
tados.

E, neste caso, haveria maior 
animação dos senhores produ
tores dos pequenos generos ali
mentícios e verduras, já bastan
te escassos entre nós.

NASCIM ENTOS
Na Matcrni(la<ie local, nasceu, no di i 

24 (lo corrente, a menina Maria Maily, 
fillia do casal .José Segalla e d. Mariana 
Dutra Segalla.

— Também na Maternidade nasceu 
no dia 19 do corrente, Antonio Carlos, 
filho de Benedito Muniz, alto funcioná
rio dos Correios e Telégrafos de Bauru 
e de d. Leonilda Nelli Muniz.

— Na Maternidade nasceu o menino 
I.uiz, filho do sr. .João Zillo e d. Augu.s- 
ta Zillo.

Hoje, no Cine Guarani

«As mil e uma noites»
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C lín ica  g eral - O perações - P a rto s

Rua FlorianoPeixoto, 345 • LENÇÓIS PAULISTA - Fone, õl

F U T E B O L
Belíssima tarõe esporíiua em 
Lençóis Paulista, õomingo ultimo
0 «Piratininga R. C.» uenciâo pelo 
«Clube Atlético Lençoense» 3 a 1,

pontos ôe lari, Z c Emiâio 1
Como dissemos, domingo úl

timo em nossa «cancha», defron
taram-se o Piratininga A.C. vs. 
C. A. Lençoense, que redundou 
iium belíssimo e disputado pre- 
lio, saindo vencedores os locais 
pela contagem de 3 a 1, tentos 
consignados porjaii,2 e Emidio 1.

A primeira fase terminou com 
o placar de 1 a 0 a favor dos 
locais, tento consignado por ja- 
ri, ao cobrar uma penalidade 
máxima.

No peiiodo final, entretanto, 
os pupilos de livparato, podendo 
atuai com maior homogeneidade, 
elevaram o seu escore a 3, en
quanto que os visitantes n arca
vam o seu único tento da tarce.

Assim, o encontro de domin
go último, que para os azulões 
íôra um jogo «itvancht», ca- 
lactei izou-sc num importante piê- 
lio, satisfazendo plenameiite a 
numerosa torcida que se acoto
velava ao redor do campo.

Os rapazes do Piratininga 
pensavam bisar o seu feito to  
jogo anterior em sua terra, ii as 
os lençoenses, ao envez, Itva
ram-nos merecidamente de ven
cida, com o escore de 3 a 1.̂

O quadro local entrou con a 
seguinte organização: Rubens,
Jaime e Eatiftela; Emidio, Im
pa ato e Dinho; jar í, Silvino, La
ia, Radicei'i e Miltinho.

Pela expulsão de dois joga
dores, os quadros passaram a 
atuar com dês elementos apenas, 
nos últimos vinte minutos.

Arbitrou o sr. Eugênio Fer
rari, tendo uma atuação bôa, sa
tisfazendo os dois contendoies 
tomo também a torcida.

Portanto, mais uma belissima 
e merecida vitoria do «azulão», 
que já é uma promessa do fu
tebol de nossa ferra.

ANO SANTO
Todos <i'ie pretendem visitnr ROMA, 

durante o ano de 19.50, s.âo convidado.s 
dar os .seus noine.‘<, quanto ante.s, ao Pe. 
Ernilio Immoo.s, encarregado pelo Exnio. 
Sr. Bispo, com o estudo e a eventirql 
organização de Rom.arias ern grupos e 
que dará todas íí.s informações .solicita
das, em Avaro, J.argo da Matriz, 10.

0 (^aqncinni coni ovos
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o E^CO
Associação Beneficiente Hospital Nossa Senhora 
-------  . çja Piedade
Lençóis Paulisla — Esf. de São Paulo

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 
EM 31 DE JULHO DE 1949

D E B I T O :
IMOBILISAÇÃO — grupo 1 

Imóveis 
Moveis
Utensílios Diversos 
Material Cirúrgicos e Pertences 
Rouparia
Serviço Radiologico 

DISPONIBILIDADES — grupo 2 
Caixa
Deposito em Bancos 
Dtposito na Caixa Economica Estadoal 

EXISTÊNCIA — grupo 3 
Medicamentos e Acessórios 
Dispensa e Deposito 

CONTAS CORRENTES — grupo 4 
Contas á receber na «Portaria»
As&unta Aiello, c/ de cobrança 

DESPESAS — grupo 6 
Alimentação 
Diartas a Indigentes 
Medicamentos a Indigentes 
Sala de Operação a Indigentes 
Ambulatório a Indigentes 
Força e Luz 
Seios e Estampilhas 
Telefone 
Gastos Miúdos 
Gastos de Escritórios 
Ordenados Administração 
Ordenados Diversos 
furos e Descontos 
1. A. P. C.
Despesas de Funerais 
Serviços Extraordinários 
Fretes e Carretos 
Comissões 
Sala de Partos

SOMA

285.698,30
58.567.00 
23.561,10
75.382.70 
52.970,50 
22 .000,00

25,70
75.295.90 
_  117,30

14.531.70 
4.487,20

7.355.00
8.130.00

77.247.90
62.268.00
13.874.00

760.00
1.202.00
2.937,10

182,70
1.209,90
1.691,50
3.096,40
3.780.00

14.610.00
1.977.00 
1.115,30

200.00
2.684.00 

414,10
1.432,60

500,00

C R E D I T O :
RENDAS — grupo 5 

Diarias
Medicamentos e Acessórios
Sala'^de Operação e Curativos
Ambulatório
Donativos Gerais
Contribuições dos Socios
Subvenção Federal
Subvenção Municipal
Contribuições a receber dos Socios
juros e Descontos
Serviço Radiologico
Internação
Sala de Partos

CONTAS CORRENTES ~  grupo 
Diversos credores conforme anexo 

PATRlMONlO — grupo 7 
Patrimônio liquido

SOMA

96.697.00 
23.?n:,(0 
10.550,ro

4.076.00 
15.714,40
20.467.00 
26.094,50 
U.CCt,C0

8.136.00 
1.876,10 
1.964^20

450,00
1.150.00

518.179,60

75.438.90

19.018.90 

15.485,00

191.182,50
819.304,90

RELAÇÃO E ÍNDICES 

Em 30/6/49 

No mês de julho 

Total em 31 7 49

RECEITA E

SOTAS

LEITO- DIAS
Indigentes 
Pagantes 
Indigentes 
Pagantes 
Indigentes 
Pagantes

D O N A T I V O S
m.STORICO

220.561,20

47.152,40

551.591,30
819.304,90

DESPESAS

4.927
820
934
54

5.861
874

5.747

988 6.735

6.735

G E R A I S
i.MPORTANCIA

í B 1087 - Donativo dc Padr® SaJuslio Rodittcuos Maclmdo.
(r cofre modelo 3) SBernardiiii»

I B 1688 - Donativo do 8i. Carlos (Gomes, (60 kls do feijão
1 B 1689 - Donativo do Deputado sr. Joviano .'\tvii!, (inedioatnenios)
1 B 1696 - Donativo do sr. Osvaldo Pereir.a d(? Barros, 10 metro^ de

t)iim Sraneo p/ forros e-fO m.d.ms <le .aiHodão alvejado
SOMA
Saldo do iní*> anterior
t o t a d

5.500.00 
240,00 
268,10

3.442,90
9.391.00 
6.323.40 

15.7)4.40
A/F. -  Lençóis

BRUNO BREGA 
Více-Provedor

Paulista, 31 de

H. CACCIOLARI 
Contador

julho de 1949
ANTONIO SEOALLA 

Tesoureiro

O Jabuti e o Teiú
«Edições Melhoramentos»

O riquíssimo folclore brasilei
ro, onde se mesclam crenças do 
indio, do negro e do caboclo, 
forneceu motivos inúmeros para 
os livros da Biblioteca Infantil 
que as «Edições Melhoramentoss 
estão reeditando sistemálicamcn- 
te. O último volume assim ofer
tado ao nosso públ co ledor é 
o número 51, «O JABUTI E O 
TEIÚ» que apaiece em 5a. edr 
ção. A nairativa dos motivos 
folclóricos ali contidos foi feita 
com peculiar graça e proprieda
de, pelo conhecido educador e 
literato Renato Scneca Fleuty.

Tradicional formato, muitas e 
belas ilustrações a côies.

Em todas as boas livrarias ou 
pelo Serviço de Rcenbolso pos
tai nas
EDIÇÕES MELHORAMENTOS 
Caixa postal 120 B—São PaiTo.

D eclaração
PER D EU -SE

Declaramos que perdemos o 
certificado de propriedade u.o 
137568, do automovel marca 
Chevrolet, motor n.o 3.233.871, 
Turismo cor Azul marinho, tipo 
1927, expedido pela Delegacia 
de Policia desta cidade, em 
22—8—1944, de propriedade de 
Irmãos Carani.

Lençóis Paulista, 18 de Agos
to de 1949.

IRMÃOS CARANI

CHITTO & PACCOLA 

Sabonete «Vale Quanto Pesa» 

Preço C r4  6,80

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

sofrendo da visão? Vejo, de uns tem 
pos para cá , as coiisas m uito m aio
res, inclusive os preços dos m ateriais  
indispensáveis ao fornecim ento de 
m eus serviços. D outor, serão m esmo  
m eus olhos ou tudo aum entou de 
verdade ?

— Não se aflija, meu caro “ Seu** 
Kilow att, seus ui lios nada teem  de 
an o rm al: os preço.s sofreram , evi
dentem ente, au m en tos con sid erá
reis. Seu mal c um a “ descom pen
sação” de ordem financeira, que  ̂
infelizm ente não poderei cu rar. Foge
à m inha especialidade.

Cia. paulista de força e Su z

V S., débta e de outras praças, pretende adquirir sementes 
c(»í geral, de germinação garantida e mudas frutíferas de 

bôa qualidade, procure o Agente vendedor, snr.

ERNESTO PASQUARELLI
Ptsfoalmente 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. efe S. Paulo



o E^CO
Edital de Convocação do Juri

O Doutor José Teixeira Pom
bo, juiz de Direito désta ci
dade e comarca de Agudos, 
Estado de São Paulo, etc.

FAZ saber a todos quantos o 
presente edital virem ou dêle 
conhecimento tiverem que, es
tando designado o dia dezenóve 
(19) de Setembro p. vindouro, ás 
treze . (13) horas,-no Fórum, pa
ra instalar-se a terceira sessão 
periódica do jurí désta comarca, 
r o corrente ano, que trabalhará 
tm dias consecutivos e havendo 
procedido hoje ao sorteio dos 
\inte e um jurados que deverão 
servir em a referida sessão, de 
conformidade com os artigos 427.0 
e 428.0 do Código do Processo 
Penal, foram sorteados os se
guintes cidadãos: — l.o) Oino 
Augusto Antonio Bosi, farmacêu
tico em Lençóis Paulista; 2.o)D i. 
(oão Paccola Primo, médico em 
Lençóis Paulista; 3.o) João Cam- 
panari, comerciante em Lençóis 
Paulista; 4.o) Lydia Thiede, pro
fessora em Agudos; 5.o) Herme- 
lindo De Conti, comei ciante em 
Agudos; 6 .0) Alcides Ferraz, fer
roviário em Agudos; 7.o) Her- 
minio Luminatti, comerciante em 
Lençóis Paulista; 8.o) Belmiro 
Paschoal, industriario em Agudos; 
Q.o) Chafe Temer Feres, comer
ciante em Lençóis Paulista; lO.o; 
Ricardo Orsi, comerciante em 
Lençóis Paulista; 1 l.o) Carlos Pe
reira de Moraes, professor em 
Agudos; 12.o)José Joaquim Cas- 
tiglione, comerciante em Lençóis 
Paulista; 13.o) Wilian Orsi, con
tador em Lençóis Paulista; 14.o) 
Ângelo Zacarias, lavrador em 
Lençóis Paulista; 15.o) Francis
co Benjamin, funcionário público 
em Agudos; lõ.o) Manoel Ruiz 
Filho, cornerciario em Agudos; 
17.o) Arlindo Segala, comercian
te em Lençóis Paulista; 18.o) An
tonio Pereia, comerciante em 
Agudos; 19.0) ^lizeu Machado

FRACOS E ANÊMICOS I 
Tomem:

VINKO CREOSOTADO 
• ■ S I L V E I R A ’ ’

tisprê dg con iutt us- 
Tosses 
Resfriados 

jí '̂V !̂í3 Bronquites 
Ficrofulose
Convalescenças

ViNIiO CREOSOTADO
É  U M  C-i E . R A O O R  D E  S A Ú D E .

Cardia, lavrador em Agudos; 
20.o) Zefiro Orsi, comerciante 
em Lençóis Paulista e 21.o) A- 
mador Guarido, cornerciario em 
Agudos. A’ todos os quais e a 
cada um de per si, bem como 
a todos os interessados em ge
ral, se convida para comparece
rem no edificio do Fórum, sito 
á Praça Tiradentes, désta cidade, 
tanto no dia e hora acima de
signados, como nos subsequen
tes, enquanto durar a sessão, 
sob aS penas da lei si faltarem.
E, para que chegue ao conhe
cimento de todos e ninguém 
alégue ignorância, mandou o M. 
juiz expedir o presente edital 
que será afixado no lugar do 
costume, publicado pela impren
sa de Lençóis Pauliíta e iri adia
do pelo Serviço de Auto-Falan- 
tes «Brasil Radar», na falta de 
imprensa local. Dado e passado 
nésta cidade e comarca de Agu
dos, no Cartório do Juri, aos oi
to (8) de Agosto de 1949. Eu, 
(?) José Henrique de Azevedo, 
Escrivão int.o do Caitório do 
Juri, o subscreví.

O juiz de Direito,
(a) José Teixeira Pon bo

Nada mais constava em dito 
edital. Confére com o oiiginal, 
do que dou fé.

O Escrivão into. do Jurí,
José Henrique de-Azevedo

Os frês Cisnes
. «EdiçõeR Melhoramentos»

O professor Renato Sêneca 
Fleury adaptou, para a conheci
da Biblioteca Infantil das «Edi
ções Melhoramentos», algumas 
histórias do folclore universal, 
que aparecem agora em 4.a edi
ção sob o título «OS TRES 
CISNES». Além da conhecida e 
tradicional narrativa do principe 
que foi enfeitiçado sob a forma 
de útfi cisne, conta também o 
livro a deliciosa história do 
«Chipe.cbipe, minha gata!...» mui
to ao-sabor do público infantil 
nacional. Belas ilustrações a cô- 
res completam e enriquecem o 
elegante volumeziuho.

Em todas as boas livrarias ou 
pelo serviço de Reembolso Pos
tal has Edições Melhoramenios 
Caixa Postal 120 B — S. Paulo

ASSINEM. LELlàl E
»PROPAGUEM «0 E ’CO»

Geladeiras
lá chegaram as Belaôeiras Ingle- 
zas «KELUIDRTOK», achanâo-se 
expostas na Papelaria Comercial. 

Rua 15 ôe Douembro, 489 
LEnÇÔIS PRULlSTfi

“i

Diário de $. Paulo
O maior e mais completo matutino paulista 

O jornal que ciicula às 16 horas nesta cidade

- C O L C H O E S  -
Veí a  A venida V irgilio R o ch a  282

E VlSl FE A
CCLCHOARIA de propriedade do sr.

L U I Z  D I E 0  O L I
l abrica-se com especialidade colchões de capim e crina vegetal 

E n tre g a s  a  donriicilio e em. q u alq u er q u an tid ad e

D r. João Paccola Prim o
m E D 1 C 0

C lin ica  g eral de ad u lto s  e c r ia n ç a s  --  C iru rg ia  
D oenças do Ouvido, N ariz  e G d rg a n ta

Ex^interno por concurso ôo Pronto Socorro ôo Rio àe laneiro — . 
concurso òa materniôaâe òo Hospital São Francisco ôè Rssis ó cargo úo Dr. 
Rguinago — Ex-Interno residente õa Cosa âe Saúde São lorge (Bio úe laneiro)

Caixa, 35 - Fone, AS ■ Lençóis - Paulista : * Fsf: ;de São Paulo

P a rto s

Ex-interno por

Vão lançar a 20 de 
Setembro o nome do 

sr. Getulio Vargas
Rio, 22 — Conforme antecipa

mos e atendendo a críticas par
tidas de diversos setores politi- 
cos, os presidentes dos três par
tidos do acordo decidiram ace
lerar o ritmo das suas conver  ̂
ções, incluindo na agenda dos 
seus trabalhos, imediatamente, Ò 
problema do nome do futuro 
candidato á presidência da Re
publica, ao mesmo tempo em 
que tratarão de elaborar os piin- 
cípios norteadoies do progiama 
politico e adminiçtrativo a ser 
seguido pelo futuro governo.

NA ESPANHA

Teria sido descoberto 
um complot

Keformaôo o genEro! Rranâa
Saint jcan de Luz (França), 22 

— Anuncia-se que foi descobertó 
um complot revolucionai io na 
Espanha. O governo don inou o 
movimento.

Saint jean de Luz, 22 — São 
muito escassas as noticias sôbre 
a descoberta de novo novin en- 
to anti-fanquiíta na Espanl a. O 
gercral é randa é apontaco como 
um dos principais implicai os. A 
unica confirmação é que o go
verno espanhol reformou aemi- 
nistií‘tivan ente esse gemial.

CHAPÉUS 
PARA TODOS 

OS FINS

da consagrado marca

ENZONI

o  chapéu que todo 
cavalheiro elegante us.-t.

Façam uma visita sem compromisso 
. ,, . ; a casa comercial de

Chitto & Paccola
Rua 15 de Novembro, 504 

L E N Ç Ó I S  P A U L I S T A



S O C I A I S
^osa rrja/s doce...

Bom àio, amigo! Hoje, ôomin- 
go, oqui, esíou nouomentc, nas 
azos ôo «0 ÉCO^, poro estar jun
to 0 uoc{ c conuenre-lo ôe que o 
uido é rica quonâo o gente sobe 
uíue-lo.

Olhe poro seu jardim e uerd os 
losas desabrochanâo, saudando o 
Qduento ôo Primavera, tão belo 
como uejo sues foces agora.

E oquelos rosas que ali estão 
se fossem lírios, não exitario 
recordar estes versos de machado 
de fissis:

«Teu nomi5 eai dias felizes, 
confiei a uin ürio no chão.
E hoje o lirio dá raiües 
Em forma de coraçáo».

mas, são rosas e das rosos, 
machoâo de Rssls ossim se ex
pressou:

«Mostraste sempre orgulhosa, 
Soberba, á maneir-i antiga:
Quanto litais doce é ro.s» 
iMais a procura a formiga»,

Uê você, esto manhã, como 
sempre, vim, nas azas do «0 
ÉrO», trazer-lhe a minha matu
tina saudação ôomenical.

Uoc2 é a roso mais doce do 
minha vida.

Ü 55ER

Aniversários
Fazem anos; hoje, o sr. Edilio 

Carani Filho, a sra. Olga Sarto- 
re, a menina Maria Lucia de 
Paula. ^

Amanhã, o menino Luiz Gon
zaga, filho do prof. João B. 
Viana Nogueira, residente em 
S. Paulo, o jovem Durva! dos 
Santos Capeiari, a srta. Terezi* 
nha Aparecida Pasquarelli, re
sidente em Alíredo Guedes, a 
menina Aiice Lorenço.

Dia 30, o sr. Narciso Pregna 
ca, a sra. Dolores Rubio Ber- 
gamaschi, esposa do sr. Tonin 
Benedito Bergamaschi.

Dia 31, o jovem Durvai P. 
Campanarí, a srta. Antonia Cimó.

Dia 1.0 a menina Egle Ghirot- 
fi e o jovem Egyitio Florencio 
do Amaral.

Dia 2, o menino Waldemir Ri
cardo, lilho do sr. Antonio Co- 
negiian, residente em Bauru.

Dia 3, a srta. Léa Conegiian, 
a srta. Zulmira Ana Benedelli, 
filha do sr. Giorgio Benedetíi.

Casamentos
No Santuário de Nossa Se

nhora de Lourdes de Botucalú, 
realizar-se-á no próximo dia 12 
de Setembro, o enlace matrimo
nial do jovem Edmundo Neili, 
fiihü do sr. Américo Nelíi, com 
a srta. Elisabeth, filha do sr. l.í- 
bero Di Murro, residente em 
Botucatú.

— Realizar-se-á no dia 1? de 
Setembro próximo, na Igreja Ma
triz de Macatuba, o tniace ma
trimonial do sr. Enzo Basfo, 
com a srta. Eunicc Chalita, filha 
tio sr. josé Chalita e d. Aízira 
Batista Chalita, residentes cm 
Macatuba.

Itinerantes
Acha-se em visita á nossa ci

dade, residente ein llapev», o  sr. 
josé Reitelli Vieira.

Reâotor-rhcfc: Hermlnio 7ocon 5uperinf?nôente; Flauio Poccole
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O livro mais antigo do mundo 
é o conhecido com o nome de 
F âpyrus Piisse, guardado na 
Biblioteca Nacional de Paris, des
coberto pelo explorador Prisse 
d’Avennes, e que se considera 
como tendo sido escrito uns sete 
mi! anos antes de Cristo. Esta 
obia foi impressa e publicada 
em Paris, em 1847, e traduzida 
para váiios idiomas, sendo co
mentada por importantes egiptó- 
logos.

O maior livro de que se tem 
conhecimento existe na Bibliote
ca do Congresso Federal dos 
Estados Unidos; foi impresso na 
Alemanha e é um interessante 
estudo déste pais, ilustrado com 
grande quantidade de paisagens 
e cenas de costumes. Esse livro 
tem um metro de espessura e 
seu formato é de três mefios 
de altura poi um melro e seten
ta centímetros de laigura.

Por .sua vez, o menor livro 
entre os diminutos que se fize
ram, é o intitulado Galiieo, pu
blicado em Pádua, na Itália, pela 
Editora Salmin Irmãos. Consta 
de 2(-8 páginas de dez por seis 
milimetros, contém cada uma 
delas nove linhas e um total de 
95 a ICO letras, com tipos de 
clara e perfeita leitura.

O livro mais caro foi publi
cado tm Nova York pela firma 
Henry Eancroít e se intitula «O 
Livro da Ricuezoí. Drle íe  fez 
uma tiragem de 4C0 ixemplares: 
150 íie luxo, cue foram vendi

dos a Cr.$ 20.000,00 e 250 a 
Cr.$ 800,00, aproximadamente, 
há já algum tempo atrás. E’ uma 
obra ilustrada, única em sua 
classe, que contém a descrição 
de tôdas as maravilhas da in
dústria, de todos os tesouios do 
conhecimento humano e obras 
primas da arte em lodo o mun
do. O livro custou a seus edi
tores dois milhões e meio tíe 
cruzeiros.

O primeiro livro impresso no 
Brasil foi feito clandeslinamente 
por Antônio Isidoro da Fonseca, 
antigo impressor português, em 
1746, no Rio de Janeiro, e se 
intitulou «Relação daEnliadado 
Bispo D. Antônio do Desterro».
Não era bem um livro, antes um 
folheto com 17 páginas de texto, 
escrito pelo Doutor Luiz An- 
fonio Rosado da Cunha.

A Imprensa Nacional começou 
a funcionar em 13 de Maio de 
18C8, com a denominação de 
Impressão Régia. Só desta data 
criaram-se tipografias brasileiras 
que funcionavam com autoriza
ção oficial. O primeiro trabalho 
impresso na Impressão Régia foi 
a Relação dos despachos publi
cados no dia de anos do Prín
cipe Regente, um folheto de 27 
páginas.

Livros antigos, livros raros e 
outras curiosidades bibliográfi
cas nunca antes vistas entre nós 
estarão expostas pela primeira 
vez, na Esposição te  Artes Grá
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ficas que será realizada brevemen
te no Museu de Arte, com a 
colaboração do Departamento de 
Pesquisas em Artes Gráficas.

Nesta Exposição ler-se-á a 
oportunidade de apreciar valio
sa preciosidades bibliográficas, 
interesante material de artes grá
ficas, inumeios caitazes, jornais, 
bons impressos, pequenas máqui
nas gráficas e principalmente, 
uma sequência didática de 84 
pranchas descritivas da evolu
ção histórica das artes gráficas. 
Essas pranchas mostram um es
tudo con pleto, objetivo e arfis- 
lico, de modo apcimitir a qual
quer interessado uma fácil com.- 
pieensâo da técnica e da histó
ria das artes gráficas.

Essa realização do D.P. A.C., 
graças ao Museu de Arte, per
mite que êste óigão de divulga
ção em artes gráficas continui a 
desenvolver o seu programía, 
procurando incrementar o inte
resse pela técnica em pról da 
boa tipografia, orientada no ver
dadeiro sentido das artes gráfi
cas, como expressão aitistica, 
arte gráfica verdadeira, multipli
cada rndustrialmenfe, mas con
servando a essencia da sua per
feição.

O abastecimento de 
agua á cidade

Como ternos feito referencia.s 
muitas vezes, o prefeito munici
pal, sr. Geraldo de Barros, pre
tende melhorar o abastecimento 
de agua á cidade.

Agora, segundo se revela, u 
chefe do executivo lençoense 
está tomando todas as providen
cias para que o abastecimento 
de agua á população seja melho
rado quanto antes, isto é, até o 
fim do corrente ano, ou no co
meço de 1950.

Continua o calçamento 
na cidade

o  calçamento, na cidade, é 
uma obra da administração atual 
que contirrua nunr ritimo bastan
te acelerado.

Atualmente está sendo calçado 
o primeiro quarteirão, da ponte 
á rua Siqueira Campos, para 
quern vem de Agudos.

Nascimento
Em Tupã, rejubtia se o lar di» 

sr. Alberico Ghirotti e d. Mar is*. 
José Ghiroffl, com o nascimento 
de uma linda menina ocorrido 
no dia 12 do corrente e que na 
pia batismal recebeu o nome de 
Claudia Irene.

ASSINEM. LEIAM E 
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