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O  Primeiro Passo Inglês
A lexand re C h itto

Quem vem acompanhando os nossos pequenos e costumeiros 
editoriais terá visto que, há muito tempo, dissemos que, para a 
redução do nivel de vida, antes de tudo, seria iniciar pelo rebaixa
mento dos altos salários.

Com a prática dessa medida, ter-se-ia aberto o caminho para 
o reajustamento de uma existência menos axfixiante.

Em resumo foi esse o nosso parecer. E, talvez, a nossa opi
nião tenha surpreendido alguém, mas, os primeiros sintomas da 
política pela qual opinamos, teve origem na Inglaterra.

Primeiro, a Inglaterra reduziu o valor da libra, sendo acom
panhada por inúmeros países europeus na desvalorização da moeda.

Agora, todavia, os telegramas de fontes inglesas, destes últi
mos dias, revelam que a Grã-Bretanha está estudando as possibi
lidades da socialização da economia nacional.

Attlee, depois de uma entrevista.com Churchill, apresentou 
ao rei um esboço do plano em projeto, plano ^̂ isalvação pública», 
como é denominado, figurando, em clausula principal, a redução 
das despezas militares.

A Inglaterra já deu o primeiro passo para o rebaixamento do 
nivel de vida, orientando os povos dos cinco continentes nesse 
transe, o qual, sem dúvida alguma, resultará no reajustamento po
lítico social.

Com o novo plano político social inglês, agora, o mundo 
tem diante de si duas alternah’vas: seguir os tramites do govêino 
de Attlee ou a Grã-Bretanha será o ponto convergente de todas 
as possibilidades do desconsertamento da política social econômi
ca internacional, não obstante os americanos do noite e do sul 
estejam firmes no seu proposito de não acompanhar as decisões 
britânicas.

A Inglaterra já tomou as primeiras medidas, como se vê, e, 
entre as quais, a redução das despezas militares quer dizer: os 
ordenados.

Todas as opiniões referentes ao resultado final da política 
econômica inglêsa ainda são prematuras, porém, é inegável que 
para a realização do seu plano, Attlee começou do alto.

CAINDO DO CAMINHÃO EM Q U E  
v i a j a v a  t e v e  m o r t e  INSTANTANEA

No dia 17 do corrente, na es
trada Lençóis Paulista-Macatuba, 
deu-se triste ocorrência em que 
perdeu a vida o sr. José Anto- 
nio Fantini.

A’s 10 horas, aproximadamen
te, o sr. José Antonio Fantini, 
vinha com destino a Bauru, num 
caminhão, viajando ao lado de 
sua esposa d. Tereza Carasi Fan
tini, sendo motorista seu sobri
nho Antonio.

O veículo ultrapassando a pon
te do rio Corvo Branco, neste 
município, o sr. )osé Antonio 
Fantini, quiz socorrer um litro 
de leite que trazia consigo. Mas, 
o desventurado senhor fe-lo com 
tanta infelicidade que deu com o 
braço na maçaneta da . porta do 
caminhão, abrindo-se. E como 
viajavam apertados, na boleia, o 
sr. José Fantini caiu, sendo a- 
panhado pelas rodas do cami
nhão, tendo morte instantânea.

Segundo as declai ações do 
motorista, d. Tereza Carasi Fan
tini, pretendendo salvar seu es
posa da quéda, teria caido tam
bém, caso não fosse a pronta 
intervenção do condutor oo ca
minhão, evitando-lhe o tombo.

Avisada a polícia local, do in

fortúnio e constada a morte do 
sr. José Antonio Fantini, o cor
po foi trazido para o necrotério 
desta cidade, de onde, depois, 
seguiu para Macatuba, sendo 
sepultado terça-feira última às 
12 horas.

Seu filho Armando, sendo um 
dos componentes da grande pes
caria que atualmente está se 
realizando no rio Paraná, a sua 
vinda imediata teve que ser pro
videnciada poi via aérea.

O sr. José Fantini, era forte 
fazendeiro no município de Ma
catuba e pessôa de larga rela
ção, tanto em rua teria como 
no seio do povo desta cidade.

O extinto contava 66 anos de 
idade, era casado com d. Tei eza 
Carasi Fantini, deixando nume
rosa prole.

A sua morte, as^im trágica
mente, constei nou profundamen
te a população de Lençóis Pau
lista e Macatuba.

ASSIN EM  LEn.AM E 
PlíO PA tiU EM  •() K'CO.

Delegacia de Polícia
REGISTRO DE ESTRANGEIRO

Pede-nos o Dr. Delegado de 
Policia local, tomemos público 
aos estrangeiros portadores de 
carteira modelo 19, que ditas 
caiteiras estão sujeitas á reva
lidação, de conformidade com 
o que estabelece o § 2.o do
Art. 28, do Decreto n.o 4C6, de 
4 de Maio de 1938.

Os interessados, portanto de
verão dirigir-se àquela lepartição 
policial, afim de serem instrui- 
dos a respeito do assunto.

Casas residenciais
Desde algum tenipo a esta 

parte, a nossa cidade tem toma
do um eir.pulso suipreendente.

O núineio de casas lesiden- 
ciais que foram e estão sendo 
construidas é jamais registado 
na história do progresso de 
Lençóis Paulista.

Nos quatro pontos da cidade 
erguem-se novas construções, 
tanto de ordem comercial como 
residencial.

Agradecimentos
A família Elisa de Barros: es

poso, filhos, irmãos, sobrinhos 
e parentes, profundamente sen
sibilizada, agradecem às pessôas 
que a confortaram no doloroso 
transe por que passou, que cul
minou com o falecimento de 
sua pianteada D. Eliza Vieira de 
Barros.

E, no mesmo tempo, convida 
à i  famílias e pessôas religiosas 
para assistirem à missa de 7.o 
dia que fará celebrar em sufrá
gio da e> tinta, na Matriz de São 
.Manoel, no dia 26 do corrente, 
às 8 horas.

Hoje na téia do Cine Guarani 
com Joan Crawfoid,

•A

€sfase de jdmôr
Qua ta e Çuinta Feira com Joh- 
ny Wesmüller,

Tarzan o Vingador
Sábado mais um colossal filme 

0 Conâe ôe (Tlonte Cristo

NUMERO 597

FUTEBOL
Realizar-se-á domingo pi oxímo, 

dia 30, na cancha do C. k .  L.,. 
mais uma sensacional partida de 
futebol, a qual está fadada a 
atrair em nossa piincipal praça 
de esportes, verdadeira multidão 
de torcedores;. E’ que nessa tar
de esportiva, defrontar-se-ão a 
«Seleção Lençóis-Agudos» e o 
famoso «Àtlantio: da capital, que 
viiá integrado, em sua maioria 
dos ex-craques do C. A. L.

Sim... nesse dia os esportistas 
desta cidade, terão a oportunida
de de vêr, novamente, entre nós, 
o guapo goleiro Bertolucei, o 
indiabrado Belfari, os fulminan
tes Helio e Tietê, o incansável 
Mario, o mignon Radamés e a 
infeinal zaga do quadro de as
pirantes do S. Paulo F. C., Má
ximo e Sartori.

A seleção que fará frente a 
esse punhado de craques foi ri
gorosamente escalada e nela 
integrarão: — Dorival, Cação e 
Batistela; Imparato, Abilio e 
Urias; Jary, Silvinho, Radicchi, 
Dinho e Miltinho, além de ou
tros.

Sem dúvida alguma, dois ver
dadeiros esquadrões que pizarâo 
em nossa cancha, afim de pro
porcionar aos seus fans, um es
petáculo de gala,

O quadro visitante deverá 
chegar em nossa cidade sábado 
pela manhã, e segundo soubemos 
está sendo preparada festiva re
cepção aos mesmos, pelos es
forçados esportistas; si. Afonso 
Placca, sr. Roberto Nelli, sr. Wal- 
fer Petenazzi e sr. Jorge Cleto 
Imparato.

Antes desse sensacional en
contro, teremos a oportunidade 
de assistir uma interessante par
tida preliminar entre o conhecido 
«Fartura F, C.» e um outro qua
dro varzeano ainda a ser de
signado.

Como vêem os caros leitores,, 
teremos um espetáculo de fute
bol completo dia 30.

n o u fls  TEnrpriufis d o s  
fo m u n isT fls

Noticiam os jornais da Capitai 
que os comunistas e.= tão pro
curando infiltrar-se nas Colônias 
Japonesas de São Paulo.

])r. jdJÍJÕjyiÕ ü € l)€ S e õ
^  ^ M É D IC O  —

C lín ica  geral - O perações - P a rto s

Rua Floi iano Peixoto, 345 - LENÇé^IS PAULISTA • Fone, Ô1
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LEI N.o 37
GERALDO p e r e ir a  DE 

BARROS, Prefeito Municipal de 
Lençóis Paulista, usando da atii- 
buição que confere a Lei faz 
saber que;

A Câmara Municipal decreta 
e eu promulgo a seguinte lei;

Artigo 1.0 — O imposto de 
licença sobre Negociantes ou 
Vendedores Ambulantes, passará 
a ser cobrado de acordo com a 
tabela anexa na presente lei e 
substituição a Tabela n.o 2, da 
íei n.o 11, de 2 (dois de janeiro 
de 1937.

Artigo 2,0 — Em virtude dés-

ta lei, fica revogado o a.ligo 
n.o 19, Capitulo 11 e Tiiulo 11, 
da Lei n.o 11, de 2 de ianeiio 
de 1937.

Artigo 3.0 — Esta lei entrai á 
em vigor na data de íua publi
cação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal dt Len
çóis Paulista, 8 dc OuPibro de 
1949.

(a) Geraldo Pereira dc Banos 
Prefeito Municipal 

Publicado na Secretaria da Pre
feitura em 8 de Outubro de 1949. 

(a) Evaiisto Canova 
Secrefai io-Contador

Tabela N.o 2
Jíegodanfes jliribulanie.

Armarinh<>s
Algodão, Tecidos de oiiaLjuer naiiireza 
AlhOí, Batatas, Cebolas etc.
Arames, Objetos de Arame incltisivo Gaiolas

- -  B -
Bilhetes de Loteria 
BaJaio.s e Peneiras 
Brioquedos de qualquer naturer^a 
Bonet e Bolsas. -■Artigos de Couro 
Botequim em festas púOiieas 
B rins, Roupas feita-s

Por dia C r.l 
• >

Por dia Cr.$

Carnaval, artigo» de,
Caídereiro
Casimiras, artigos de, .

Doces em taboleiros 
Distintivos de qualquer nntureRs 
Dentefrícios ou semelhantes

C

D

Por-dia Cr.$

Por dia^.Cr.Ç

Espelhos, Vidro.s, Quadros, Estampar, etc. Por dia Cr.$
Estatuetas de Mármore > >
E&côva«>, Vassora.í. Ksp.aiiadores, Tapetes, Olhados e Capachos » »

F  —
Fumos e cigarros Por dia C r.f
Funileiros » »
Ferro Velho, Chumbo, Cobre (comprador de) » >
Ferragens em Geral > »
Fubá, Farinha de Milho e de Mandioc.a, quintra efe. > >

(í —
Gelos, Gelado», Sorvetes Por dia Cr.$
Gêneros Alimentícios > »
Gravador > >
Gravatas e Mei.as > »

- ■ ! —
imagens, Quadros, Estampas e Ktnnelímnles

I. -
Lí\tos, Papei.s, Envelopes, ete.
Louça», Vhdros, Cristais, etc.
Louças de Barro 
Linho.s (tecido» de)

Malhas (Tecidos de)
Massas Alimentícias.

Ole.ados, Óleos e Tintae 
Objeuis para ilumiiiaçAo

Pássaros
Peixes nas épocas permitidas f>or lei 
Peixes em Caminhão ou outro veículo 
Perfumaria
Pães, Pasteis e Empadas 
Fotógrafos

Qtiinquilharis»
Qtieijos
Quadros

Por dia Cr.S 

Por dia Cr.S

M

O

Por dia Ci.S
> %

Por dia Cr.S 
» >

Por di.a Cr.S

Q —

Roup.as feitii.s 
Relógio», Jóias, ete.
Rendas

Babão. etf;.
Hed.as (Tecido* de'.
Borveteiro
Salsichas, Salame e M<irta{l.'t:i

Tii»t.as e óleos 
Tripas e Semelhante»

Vidros e Cristais

— ít

Por dia Cr.S

Por dia Cr.S

Por dia Ci.S

Por (lia Cr,.?.

i’or dia Cr.S
Nota —- O» artigo# iião esiieeiricàdos nó<ta t.abcLr, pagarão <• imposto de 

Cr.S 5,00 (cinco enueiros) .a Cr.S .50,00 (cinc.ocüta cruzeiros) diário», a crirério do 
fwncinnário lançador.

Assinem, leiam e propaguem «O E’ C ('»

15.00
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15.00
10.00

20,00
5.00

15.00
15.00
30.00
30.00

30.00
10.00
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5.00
5.00

10.00

20,00
15.00
15.00

15.00
5.00

20.00
30.00
10.00

10,00
10,00
10.00
10,00

20,00

10,00
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20.00
15.00

15.00
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5.00 
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CHAPÉUS 
PARA TODOS 

CS FÍNS

' ;Sf^?aSSeÍ0

hin?n
jiiü  ca J i  .

■ \

^  EsoorlEo
do consogroda morco

l « * .
O chapéu <iue todo 

cavaiheir.j elegante usa.

= ☆

F.aç.am uma visita sem compromisso 
a casa comercial de

Qriíto ôí Paccola
Rua 15 de Novembro, 504 
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VI. HO CRb.ÜSOTACO
è iíM aK̂ AOOH OE AAÜOe

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

T a x a  de A gua e Esgoto  
—  AVISO —

Com o presente, ficam avisa
dos todos os contribuinles, que 
estão em atrazo com refcrtncia a 
TAXA DE AGUA E ESGOTO, 
deste exetcicio, a liquidarem seu 
débito na Tesouraria désta Pre
feitura, até o fim do corrente 
mês.

Findo o referido prazo, esta 
Prefeitura procederá o corte da 
mesma, sein mais aviso.

Lançadoria, 12 de Outubro de 
1949.

(a) ROGÉRIO GIACOMINI 
Escriturário-Lançador

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

AVISO
Im p o sto  P red ial e T e rri

to ria l U rb an o
Esta Lançadoria avisa todos 

os contribuintes do IMPOSTO 
PREDIAL E TERRITORIAL 
URBANO e que estão sujeitos 
ao pagamento com referência ao 
2.0 semestre do coi rente exer
cício, qne o mesmo seiá arre
cadado até o dia 31 do corrente 
mês.

Findo o referido prazo, será 
o mesmo acrescido com a ma
joração delOo/o de multa.

Lençóis Paulista, 6 de Outu
bro de 1949.

(a) ROGÉRIO GIACOMINI 
Escriturário-Lancador.

Retardado o plantio de 
cereais no município, 
devioo à grande es

tiagem
Dada à grande estiagem em 

curso, até o presente momento 
não foi possivcl aos srs. lavra
dores procederem o plantio de 
cereais, não obstante estarmos 
em fim de outubro, época etn 
que a plantação devia estar já 
bastante adiantada.

- C O L C H O E S -
Vd a  Avenida Virgílio R o ch a  282

E VISl FE A
CGLCHOARIA de propriedade do sr.

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

E n tre g a s  a  dom icilio e em  q u alq u er q u an tid ad e

V S., désta e cie outras praças, pretende adquirir sementes 
em geral, de germinação garantida e mudas íriitíieras lic 

bôa qualidade, procure o Agente vendedor, sur.

ERNESTO PASQUy\RELLI
Pcssoalmente na «Fazerda Fanta Rifax -  Tagí aí.
Por carta - «Fazenda Sta. Rifa> — Via Pirajú

T A G U A f

Não atende por telefone.
F. F. SoióCflbana -  Est. de S. F’aiilo
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Nossos milhões de Analíabetos - AONELLO MACEDO

Quem ciuzar os céus que co
brem esfas terras — nossas pe
la graça de Deus — instalado 
confoiinvelinente numa dessas 
poltronas ineio-sedativas dos 
aviões comerciais, viajará muitas 
horas, dormirá algumas delas, 
fará escalas em muitas cidades, 
mas não terá elementos paia 
considerar como éste Brasil é 
grande mesmo. Já andando a pé, 
em estrada de chão maltiatado, 
tazendo boüias de água entre os 
dedos infelizes, queimando o na
riz ao sol, ficando triste de 
causado, a coiba é diferente.
Sempre se tem uma idéia mais 
oii menos aproximada ou, pelo 
menos, mais sentida.

Quem já fez as marchas de 
vinte e quatro e trinta quilôme
tros nas manobras militares dos 
Tii Ob de Guerra ou na dureza 
da caserna mesmo, aprende a 
amar o Brasil em relação ao 
seu tamanho.

Quem anda assim, de um so
co, sem fazer as paradas exigi
das pela moleza do coipo, a pri
meira coisa em que pensa é es
ta; — Como ébte brasil é grande!

Em matéria de Brasil, ou a 
gente é ufanista e acha que tu
do é muito grande, no mais am
plo sentido do vocábulo ou en
tra para o rói do :<não diga is
so!» e diminui o tamanho das 
coisas alarmantemente grandes.

Houve tempo em que não se 
tacava em 13 de maio. Falar na 
abolição da escravatura era aten
tar contra os nossos foros de 
civilização. O drama do esciavo, 
construtor de uma das colunas 
mestras da nossa economia, pre
cisava ser esquecido, devia ser 
sepultado para sempre e nunca 
mais se falar nele.*

Tentar apagar da história es
se peiíodo negro, seria injus
tiçar aqueles que tudo enfrenta
ram para corrigir um estado de 
coisas não condizentes com a 
nossa vocação.

Nunca tivemos tantos escravos 
naquele tempo, quantos são a

gora os analfabetos que form.am 
como zeros á esquerda no eom- 
puto dos elementos úteis. Con
tados nos dedos, sobem a vá
rios milhões.

Seguindo uin erro que é qua
se um;í tradição, leda vez que 
há reítrencias mais ou menos 
aproximadas a esse número alar
mante, pulam os aiautos magní
ficos da falsa grandeza e des
mentem, em tiiadas líiicas, o 
deifotismo, o exagero, o impa- 
triotismo dos oue pecam por 
dizer veidade.

A Campanha de Educação de 
Adultos está colhendo frutos do 
seu trabalho. Algumas dezenas 
de milhares de brasileiros foram 
lecuperados nos cursos supleti
vos que funcionam à noite em 
todos os Estados da União.

Aíirma-sc mesmo que esse 
núiuero sobe a centenas de mi
lhares. Oxalá que assim seja.
Com algumas décadas de es
forço ininterruj}to, adotando me
didas restritivas aos direitos dos 
analfabetos e, sobretudo, evitan
do que as novas gerações dei
xem de se alfabetizar, podere
mos vencer éste outio grande 
fator negativo que é represen
tado pelos nossos irill ces de 
analfabetos.

Dia viiá em que será defeso,
— para não ferir os melindres 
dos que são guardas eternos dos 
nossos foros de país civilizados,
— tocar no assunto que d( veria

A SSIN EM , LEIAM E 
PROP.AGUEM .( )  E CO>

CHITTO & PACCGLA 

Sabonete «Vale Quanto Pesa» 

Preço Cr.$ 5,80

Diário de $. Paulo
O maior e mais completo 

matutino paulista

ser, hoje, um dos maiores moti
vos de preocupação para todoo 
brasileiro con; ciente dos seus 
reais deveres de cidadão e de 
patrióta.

Num momento em que há 
tanta gente interessada em des
truir, mesmo sem um programa 
de reconstrução, é pena consta
tar que, dentre as classes mais 
direlamente interessadas num 
progresso efetivo, não se encon
tre o interesse capaz de levá-las 
a auxiliar com eficiência a recu
peração necessária da massa de 
analfabetos que é um peso mor
to para o país.

Dispensada do sei viço 
militar em 1Q5U a 

classe de 1Q32
RIO, 13 — Os cidadãos nasci

dos no ano de 1932, convocados 
parã a prestação do serviço n;i- 
litâr em 1950, foram dispensa
dos dessa exigência nesse ano 
de acordo com a lei recenten.tn- 
te sancionada pelo presiderrte 
da Republica. Assim, em 1950, 
serão incorporados às Forças 
Armadas somente os cidadãos 
da classe de 1931, ficando des
de já, estabelecido que os nas
cidos em 1932 deverão apresen
tar-se paia o serviço militar em 
1951.

-  Por muito bons que sejsm o  fotografo 
•  • méquina, tenho a impressão de que a fo
tografia sairá ^ f̂ora de foco^G convenhamos 
que não é tarefa simples focalizar todos os ân
gulos de um serviço igual ao meu. Mas, esti
maria q je  isso fosse possível, apenas para que 
se pudesse constatar qu io  dificií é a minhr 
vida - diz "S e u '' Kilowatt, o a iado  eiéUico.

Cia. paulista de força e Suz

Dr. João Paccola Prim o
m É D 1 r 0

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

P a rto s

Ex-interno por concurso ôo Pronto Socorro ào Rio ôe loneiro —  Ex-interno por 

concurso ôo friaternlôoôe ào Hospital São Francisco àe ^ ssls  cargo áo ür. 

nquinoga —  JEx-interno resiôente àa raso àe Sauòe São lorge ( R jo àe loneíro)

Caixa, 35 - Pone, 48 - Lençóis - Paulista - P~st de São Paulo

O  Preceito do Dia
XAROPES e INJEÇÕES

Com xaropes e injeções não 
se cura a tuberculose. Só um 
conjunto de medidas higiênicas 
e terapêuticas, criteriosamente 
aplicadas, pode determinar a 
cuia.

Não acredite em anún
cios de remédios que 
curam a tuberculose. 
Procure o médico e siga 
rigorosamenle as suas 
prescrições. — SNES.

A n u n ciem  n este  JORNAj[j.



Mudança
Diz-se que o antipatia tem for

ça como 0 amôr, surge e àesapa- 
rere, àanôo razão a's exigências 
ôo coração.

Quantas uezes, sentimos forte 
simpatio por alguém, ôepois ines- 
plicauelmente, mesmo, eis que 
uma antipatia sem pdr nos abor
da a aima e, então, em relação 
dquelo pessôi, as cousas se nos 
mudam: — «Dão posso nem ue-Ia».

E por que? Porque, taiuez, os 
m3ào5, a compreensão, o falar 
em excesso, um ato que não nos 
agraÒou, mexerico., feriu-nos a 
mais fina sensibilidade do espíri
ta, tornando-se-nos antipática.

Dós, amigo leitor, temos anti
patia por diuersos indiuíduos e 
mulheres, mas eles também nos 
antipoíizam, não é?

Quais serão e quantos?
Quantos e quantos, cujas ex

pressões dos seus Idblos nos de
monstram uma cousa, porém, por 
dentro, reina-lhes a fra do des- 
préso e da antipatia ?

Que interessante seria se nos 
fosse dado conhecer os nossos 
antipatizantes. Uocê que oí estd, 
agora, com os olhos pregados nes
tas linhas, quem sabe, se o Lis- 
ser lhe é mortilmente antipático ?

Porém, um dia, posso lhe ser 
simpático, como acontece quarôo 
ha mudança da antipatia pela 
simpatia.

Dão poderd ser? lulgo cjue sim.

L I5 5 E R

Aniversários
Fazem anos hoje; a srta. Clé- 

tia Del Cario, estudante em Bo- 
íucatu; a sra. Angela D. Netto, 
esposa do sr. Ticiano Netto.

Amanhã, a srta. Lelinha Fon
seca Biaga, o jovem Santo Paulo 
Bergamaschi, filho do sr. Bene
dito Bergamaschi, residente em 
Bauru; o sr. Antonio Serralvo, a 
menina Maiia Izabel, filha do sr. 
Luiz Azevedo, gerente da Distila- 
ria Central de Lençóis Paulista.

Farão anos:
Dia 26, a sra. Amélia Batis- 

tela, esposa do sr. Luiz Batistela; 
a sra. Cacilda Morettò, esposa 
do sr. dr. Antonio Moretto So
brinho, a srta. Zelinda Radicchi, 
o jovem Arcangelo Brega Primo 
e o menino Antonio Silvio, filho 
do sr. Nello Breda e d. Angé
lica Breda.

Dia 28, a menina Angelina 
.Aparecida, filha do sr. Primo 
Campeão e d. Dalva O. Cam
peão, a menina Ivone Maria, fi 
lha do sr. Vergilio Grande e d. 
Lidia Malavazzi Grande; a sita. 
•Anelice Capoani e a srta. Maria 
Foganholi.

Ponte sôbre o rio Len
çóis na rua Tibiriçá
Dentro de poucos dias terá 

inicio a reforma da ponte sôbre 
o rio Lençóis, na rua Tibiiiçá.

Reàatorrfhefe: Herminip lacon . ' ID
Diretor: F lLEXRnD KE  CtilTTO

Superintenôenter Flauio Paccola
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Banco do Estado de São Paulo S . / A.  
E D I T A L  — C O N C U R S O

De ordem superioi, fazemos 
público que a paitir de l.o afé 
19 de Novembro p. futuro, es
tarão abertas na agencia deste 
Banco, nas cidades de Bsuru, 
Ourinhos e São josé do Rio 
Preto, as inscrições de candida
tos ao concurso que se destina, 
exclurivamente, à admissão de 
íuncionáiios para o*̂  cargos de 
Escriturário, letra J, do Quadro 
«p.., cujos vencimentos mensais 
são de Cr.S 1.100,00 mais o re
pouso :íernanal remunerado e as 
gratifiçaçóes regulamentares.

^mente’ serão admitidos can
didatos do sexo masculino, 
mafóre.s de 18 anos e menores 
de 28 anos de idade.

Ó coitcurso constará de pro
va escrita das seguintes matérias; 
Aritmética, Português, Contabili- 
( ade Bancária, Datilografia e Ca
ligrafia.

Os pedidos de inscrição de
verão ser feitos por meio de re
querimento do próprio punho, 
em papel tamanho oficio, acom
panhado de duas fotografias (3 
X 4) e dos seguintes documen
tos; prova de ser brasileiro nato 
e de idade entre 18 anos com
pletos e 28 incompletos, median
te apresentação de certidão de 
registro de nascimento ou públi- 
ca-forma devidamente conferida 
e consertada por outro tabelião; 
certificado de reservista ou pro
va de isenção definitiva do ser
viço militar; atestado médico pro
vando bôa saúde e ausência de 
defeito que inabilite para o ser
viço, com a firma, devidamente 
reconhecida; atestado de ante-

Consulado Geral da 
Italia em São Paulo

Huisa sobre a uinôa âe imigran
tes ao Brasil

O sr. Segundo Angelo Pava- 
nato, correspondente consular 
da Italia em Lençóis Paulista, por 
nosso intermédio, faz saber que 
recebeu uma circular do Con
sulado acerca da vinda dos im'- 
giantes italianos ao Brasil.

Os interessados em chamar 
gente da peninsular lavradores, 
mecânico.<̂ , pedreiros, caipintei- 
ros, agricultores e, mesmo, pa
rentes, deverão entrar em enten
dimento com o sr. Segundo Ân
gelo Pavanato.

Entretanto, podemos adiantar 
que as despesas correrão por 
conta dos interessados, sendo 
estipulado um contrato entie 
estes e o Consulado.

cedentes, fornecido pela Polícia; 
três atestados ou cartas de re
ferências idôneas, com as firn’as 
devidamente reconhecidas, e, fa
cultativamente, diploma de curso 
comercial ou de faculdade de 
ensino superior.

O interessado deverá mencio
nar no ofício o endereço para 
correspondência.

As provas dos canditados ins- 
critqs na agencia da cidade de 
Bauru, serão prestadas na cidade 
de Araçatuba, em dia, hora e lo
cal que serão anunciados opor- 
lunamerite por meio de outro 
Edital.

Outros esclarecimentos pode 
rão sei obtidos nesta agência 
dentro das horas de expediente

Se aprovado e chamado í 
prestar serviços ficará o candi 
dato obrigado a apresentar «fo 
lha corrida» policial e judicial

A iiisciição somente será fei 
la com o comparecimento pes
soal do candidato.

O Banco se reseiva o direito 
de recusar, a seu juízo, a ins- 
ciição de qualquer candidato, 
sem declinar o motivo da re
cusa.

Lençóis .jPaiilista, 23 de Outu
bro de 1Q4Q,
BANCO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, S/A.
Agência de Lençóis Paulista.

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

D EC RETO  EX EC U TfV O  N.o 40 
De 1.0 de .Outubro de 1949

Geraldo Pereira de Bnrros, Prefeito 
Municipal de Lenvóis Paulista, E.-ílado 
de. S. Paulo, usando da atribuição qtie 
lhe confere o decreto-lei N.o 13.030, de 
28 de üutniiro de 1942, artigo 12, «'Es- 
tatutos dos Funcionários .Municipais», e 
o dis{)o»to no tíMili- I. cailituio I e TI. 
do citado «E.staluto».

Resolvo:
Artigo 1 . 0  Autorizar a ratificação 

solicitada pela Senhora .AI.ATDE PR.A- 
DO. professora da E.scola .Vlista Rutal, 
do bairro Piratntinga niunicípio,
para o nome de Ab.AIDE PRADO GAS" 
PAROTTO, fazendo-.se apostila em seu 
(ítuio de nomeaç:lo e item a.-»-im, ciên
cia às. autoridades escolares.

Artigo 2.0 --- Este decreto executivo 
entrará em vigor na liata de sua publi
cação na Secretaria da Prefeitura, revo
gadas as di.sposições em contrário.

Prefeitura .Municipal de Lençóis Pau
lista, 1.0 de Outubro de 1949.

Geraldo Pereira de Barros 
Prefeito Mii.aicipal

Piiblic.ulo na Secretariã desta Prefeitura 
e u 1.0 de Outubro de 1049.

Evari.<to Canova 
Secretário

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

D ECRETO  EXEC U TIV O  N.o 41 
De 1.0 de Otitubro d» 1949

Geraldo Pereira de Barros Prefràto 
Municipal de Lençóis Paulista, Estado 
de São I’aulo. usando da atribuição (pie 
lhe confere o decreto-lei n.o 13.0.30, de 
28 de Outubro de 1942, artigo '2 , «Es
tatuto dos Funcionários Piiblicos ÁTuni* 
cipal», e o dispo.sto uo titulo I, capitu
lo I e II, do citado «Estatuto».

Resolve;
Artigo f  o - Fica transferida à Esco

la Mista Rural Municipal, do Bairro 
Bocaina, para a h’azenda São .Joatiuim, 
neste mesmo município, fior conveniên
cia do ensino.

Artigo 2.0 Fica igualmentc trans
ferida a professora, ocupante atual do 
cargo, Sra. HII.DA PAES D.A COSTA, 
para a referida g.scola, sem prejuizo dos 
direitos adquiridos i)or lei, devendo a- 
(iresentar seu título de nomeação 
a-fim-de ser apostüado, dando-se ciên
cia às autoridades e.«‘oIares.

.-Artigo 3.0 - -  Este- decreto-executivo. 
entrará em vigor na data de sua publi- 
caç.âo na Secretaria desta Prefeitura, re- 
vosada.s !us disposições em contrario.

Pre.'eitiira Municipal de I-ençóis Pau
lista, em 1.0 de Outubro de 1949.

Geraldo Pereira de Barros 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria era l.o  de Oli- 
bro de 1949.

Evaristo Canova — Secretário.

Serviço Militar
Rtencão jouens nasciôos no ano 

ôe 1931
O Tenente Coronel ANTONIO R I

BEIR O  WEINMANN, Chefe da 14 a 
C. R. de Sorocaba, para conhecimento 
dos interes.sados, cidadãos nascidos no 
ano de 1931, torna público o .seguinte

1.0 — Que todos os jovens nascidos 
no ano de 1931. que ainda não estão 
de posse do seu Certificado de Alista
mento. devem comparecer à JII.NTA 
D E ALISTAM EN TO  M ILITA R  ao 
município de s'ia re.sidência. afim de .se 
alistarem e receberem o respectivo C er
tificado de Alistamento Militar, antes 
de 1.0 de Dezembro do corrente ano.

2.0 — Que a inspeção de saúde dos 
mesmos devera se realizar no perírdo 
de 1.0 de Dezembro do corrente ano à 
15 de Fevereiro de 1950;

3.0  — Que nenhum cidadão .será sub
metido a inspeção de .saúde, se não esti
ver de posse do .'•eu Certificado de Alis
tamento Mditar;

4.0 — Que os jovens pertencentes a 
classe.de 1931, (pie deixarem de se alis
tar, torn.am-se infratores da LEI DO 
SER V IÇ O  M ILITA R  e, .'omo tal, se
rão punidos de aeôrdo cora a legislação- 
em vigor;

5.0 Que estão sugeitos à multa, de 
acordo cora a legislaç.ão em vigòr; ,

a) O.s que não se alistarem no pra
zo legal 011 alistarem-se mais de uma ve»;

h) -Os <iiie não fizerem a comunica
ção de mudança de domicílio, ou a fi
zerem eriôneaiuente;

c) - - O.í que não se apresentarem na 
época geral de inspeção de .saúde da sua 
cia-sse;

d) Os que extraviarem 011 inutiliza
rem o .̂ eu Certificado de .Alist.amerito- 
NJilitar.

.funta ilo Alistninento Militar de 
Lençóis Paulista, em 20 de Outubro de- 
1949.

Kv-iristo Cariova 
.Secretário da Junta.

DR. ARMANDO BIRAL
C I R U R G I Ã O  D E N T I S T A

C L Í N I C A  G E R A L  DE A D U L T O S  E C R I A N Ç A S  
Horáiio; — Das 8 ás 12 horas e das 14 ás 18,30 horas.

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 262 — 3.0 ANDAR SALA, 315 -  TELEFONE, 66131 SAO r^ULÜ


