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MECANIZA-SE
O SISTEMA AÜRICOLA LEn ÇOENSE

Lençóis Paulista, tendo à fren
te o sr. Prefeito Municipal, Ge
raldo Pereira de Barros, presi
dente e demais vereadores da 
Câmara Municipal, autoridades 
civis e eclesiásticas, comemorará 
condignamente o Centenário de 
nascimento do indigne jurista 
brasileiro — Rui Baibosa — a 
transcorrer no próximo dia 5 de 
novembro.

Comemorando a Semana de 
Rui Barbosa, serão iniciadas ho
je às primeiras festividades pa
trióticas, no Serviço de Alto-Fa
lantes «A Voz de Lençóis Pau
lista» às onze horas, com o 
comparecimento das autoridades, 
pessoas gradas. Ginásio «Ima
culado Coração de Maria», Giu- 
po Escolar «Esperança de O li
veira» e povo em geral.

Prosseguirão durante a sema
na nos Serviços de Alto-Falan
tes, programas evocando a gran
de figura nacional de Rui Bar
bosa, sendo que serão ouvidos 
alunos do grupo escolar, do 
ginásio, autoridades e todos os 
que quizeiem participar.

Culminando, no dia 5 de No
vembro, sábado próximo, serão '

ASSINEM. I.KIAM E 
FKOPAGUEM «O F’CO«

Alexandre Chitto
Não somente nós, mas a imprensa em geral, temos feito 

contínuas referencias quanto á falta de braços na lavoura, ocasio
nada principalmente com o exodo destes últimos tempos. E que o 
unico meio de salvação seria a substituição da energia humana 
pela força mecanica.

Esse tem sido o assunto grandemente debatido e focalizado 
atravez dos nossos editoriais, pondo em evidencia qual, mais ou 
menos, o futuro da produção agiicola.

Mas, felizmente, os lavradores mais adiantados em inteligên
cia e em finanças, este ano, já estão recorrendo á pratica de me
canização.

Como tivemos o ensejo de constatar, dezenas e dezenas de 
tratoies cruzam as diferentes partes das áreas terri*qriais do mu- 
nicipio, prenunciando um advento bastante animador para os nos
sos produtores agricolas.

E a frota mecanizada será duplicada ou triplicada em 1950, 
segundo nos afirmou um conceituado importador de tratores.

Os agricultores do municipio vão ampliando as suas expe
riências quanto ao uso dos aparelhos mecânicos aplicáveis á sua 
lavoura, para, depois, fazer a aquisição necessária.

Assim sendo, nessa marcha, dentro em pouco, graças á bôa 
compieensão dos lavradores do municipio, a energia humana tão 
devastada pelos atrativos das metrópoles, será inteiramente subis- 
tituida pela foiça motriz, distribuida de acordo com as possibili
dades econômicas dos lavradores lençoenses.

Mecanizar não é um problema de facil solução, principal
mente quando se trata de emprezas governamentais, poiein sendo 
iniciativas de particulares o êxito é mais extensivo e completo, 
como se poderá averiguar dentro de poucos mezes, com o desen
volvimento da nossa produção agricola.

Podemos afirmar com otimismo: mecaniza-se o sistema agri
cola lençoense.

Festividades Comemorativas do Centenário 
de Rui Barbosa, em Lençóis Paulista

realizadas festivid?des marcan
tes, sendo o programa o seguin
te:

No recinto do Cine Teatro 
Guarani:

HINO NACIONAL cantado 
pelos escolares e estudantes.

Abertura da Sessão pelo Snr. 
Presidente.

Conferência sôbre a vida e a 
personalidade de Rui Barbosa, 
pelo Dr. Basilio Losasso Sobri
nho.

Declamações.
Hinos e Cantos.

Grandioso baile, no dia 
12 de novembro, no 
UbiramaTenis Clube
No dia 12 de novembro pró

ximo vindouro, realizar-se-á, no 
Ubirama Tenis Clube, grandioso 
baile, durante o qual será entre
gue a fita simbólica á Rainha da 
Festa de N. S. da Piedade, a 
pouco ocorrida em Lençóis Pau
lista.

Dada ás ricas caracteristicas 
que se revestiiá a belíssima fes
ta dansante. por certo, será um 
grande motivo de atração, reu
nindo nos salões da nossa casa 
de diversões, numerosas familias 
e pessoas do nosso escól so
cial.

Abiilhantaiá a festa o «jazz 
Bandeirante» da vizinha cidade 
de São Manoél, cujas execuções 
são bem conhecidas da nossa 
gente que comumente fiequen- 
ta qs bailes tanto aqui como 
na vizinha cidade de S. Manoél.

Declaração
Santos Buranélli, residente no 

Distiito de Paz de Alfredo Gue
des, deste Município, declara 
que perdeu sua Certidão de Re
gistro de Extrangeiro, especfida 
pela Delegacia de Policia desta 
cidade.

(a) SANTOS BURANÉLLI

CHITTO & PACCOLA

Para o verão, já estão pondo à 
venda as últimas novidades em 
linhos nacionais e estrangeiros

Disputa-se o apoio do 
sr. Getulio Vargas
Nos altos circulos politicos 

do país, comenta-se que tanto 
a U. D. N. como o P. S. D., de
pois de malogrado acôrdo, dis
putam, agora, o apôio do sr. 
Getulio Vargas.

Sendo assim, o ex-ditador, fi
cará novamente numa situação 
pievilegiada no cenário da polí
tica nacional.

I J)r. J jY J Õ jy iÕ  ^ € T )€ S C O
MÉDICO

Clínica geral - Operações - Partos

Rua Floi ia no Peixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA - Eone, 61

FUTEBOL
Uma carauana paulista àe Espor
tistas âesembarcou ontem na Es
tação Sorocabana — Trata-se âo 
afamaào conjunto futebolístico ôa 
fl.fl. Atlantic —  Belfari, Tite, 
fltano, Sartóri e muitos outros 
craks» —  Os jogadores ào 5e- 
Jeção flguôos-Lençóis receberão 
ôos uisitantes uma flâmuia —  
Os pupilos òe Polaco serão pre
senteados por duas Oranôes cosas 
comerciais da Capital - outras notas

Chegou ontem pelo noturno 
da Sorocabana uma bem orga
nizada caravana espoitiva,. da 
capital Paulibta, com.poíta pelo 
esquadrão da k.t\. Atlantic do 
Cambucí e pelos afamados craks 
Belfaii, Tite, Mano, Anésio, Es- 
teivio. Magno e jair.

Belfaii como todos conhecem 
é aquele crak perfeito que de
fendeu nossas côres em n uitas 
pelejas. Hoje é o titular do Cam
peão do Centenário.

Tite e Mano também foram 
nossos bons e dedicados esportis
tas; defenderam com denodo as 
côres dos Lençoenses.

Anésio Estervio, Magno e Jair, 
são respectivamente, titulares e 
respeitados elementos con o: 
Guardião do Campinas; za
gueiro direito da seleção da A- 
CEA; half-direito da Sâojoamn- 
se; e avante da Seleção do Cam
bucí.

A caravana veio chefiada 
pelos senhores José Pazini e 
Rubens Barone (Mano).

Possivelmente chegarão hoje 
os seguintes «craks» da Capital: 
Lelé (o canhão do tricolor pau
lista), Bertolucei, Rodamés, Má
ximo, Primo e Ernani.

Portanto esportistas Lençoenses 
e Agudenses, esta será sem dú
vida alguma, uma otima oportu
nidade para conhecermos de 
perto êsses jogadores perfeitos 
do Esporte-Rei.

A bola que será posta em cir
culação é uma oferta da Casa 
Stadium, de São Paulo.

Os jogadores de Polaco, re
ceberão das mãos de cada ele
mento da Atlantic, uma belíssi
ma medalha, magnífica oferta da 
firma IRMÃOS PlAZZA & CIA. 
LTDA. com loja e escritório à 
Praça da Sé, 170 2jo andar emi 
S. Paulo.

Com grandes esforços dos 
nossos jovens esportistas, Len
çóis reviverá hoje uma daquelas 
empolgantes e sensacionais tar
des espoitivas.

Preliminar
A preliminar, que terá início 

às 14 horas, será disputada en
tre o Farturinha F. C. versus 
Aspirantes do CAL.
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Dr. João Paccola Primo
m É Q I c 0

 ̂ Clinica geral de adultos e crianças -- Cirurgia 
Doenças do Ouvido, Naria e G arganta

Partos

£x-interno por concurso ôo Pronto Socorro do Ríc de loneiro — £x-int^no por 

concurso da maierniôaôe òo Hospital ^ão Francisco de Flssis d torgo do Qr. 

Rguinogo — _Ex-interno residente üa Coso de Saúde Sso lô ge (oio de loneiro )

Caixa, 35 - 1 (uic, 48- Lençóis-Paulista - í:.sí. de São Paulo

Uoj( no .iíramaiio do <Ciühc Atlêiico Lentjoense» ás 15,30 grandioso encontro íuttbüií^tico etUre
os fortes e bem treinados esquadrões do

A . A , Atlantic vs. Seleção Lençóis-Agudos
Verdadeiro desfile rie «azto da pelota ! — Náo percam i>te grandioso piclio fidt bolistico!

Salvou 14 milhões de 
cafeeiros

Regressou o técnico em helicópte
ros, Leonord Louossar

Rio, 22 - Regressará amanhã 
para os Estados Unidos o técni
co norte-americano Leonard La- 
vassar. O referido técnico norte- 
americano pernianeceii dois anos 
no Brasil, preparando pilotos pa
ra helicópteros. Esses pilotos 
são destinados ao combate á 
broca do café que periodicamen
te atacam os cafezais paulista. 
Informa-se que o sr. Leonard 
Lavassar conseguiu livrar da 
broca do café quatorze milhões 
de pés desse produto Jno Esta
do de .*̂ 30 Paulo.

ASSINEM, I.KtAM !: 
F!K)I’A<JÜEM -O ET’:'»
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O
Macaquinho

Perdido
Jo Besse McElveen Waltiecb

Ampliando sua conceituada li
nha de publicações infantis es- 
meradamente preparadas e cui
dadosamente selecionadas, as 
jEdiçóes Melhoramentos» vem 
de publicai a curiosa história 
de Jo Besse MoElveen Waldcck 
— «O MACAQUINHO PERDI
DO». Curioso é o fato de que 
venha esse livro assinado f or 
um nome tão pouco vernáculo 
quando todo êle apresenta per
sonagens, pinta cenários e mo
vimenta ações num clima tipica
mente brasileiro. Numa floresta 
tropical, um mico separa-se da 
mãe contra a qual se agastaia 
momentâneamente e vive dias 
cruciantes no isolamento, defron- 
tando-se com um sem número 
de perigos aos quais vence la- 
dinamente ou dos quais milagro
samente escapa ileso. Tudo afi
nal termina muito bem, valendo 
o pretexto para conduzir os lei 
tores através da floresta num 
passeio de muito proveito e dis
tração.

Fartamente ilustrado, apresen
ta 61 desenhos caprichosos de 
Kurt Wiese. A tradução foi con
fiada a Caio lardim.

88 páginas, formato: 17,6x23,
4 cm. Cr.$ 20,0Q.

Em tôdas as boas livrarias ou 
pelo Serviço de Reembôlso Pos
tal nas «EDIÇCES M ELHORA
MENTOS», Caixa Postal 120 B 

São Paulo.

w

CHITTO & PACCO LA  

Sabonete «Vale Quanto Pesa» 

Preço Cr.$ 5,80

☆

A i  &Jt %R ...

Ea>^ ir^li «r»/ ideii p rodu iu» que tan ta  
l»c»>nk tiift rc-onotnia do iiussu Ustadu tèilt 
•nrnniradn rto -ftiartu dr S Patflo"# mata 
decid ido  d c te m o i Wucid •* s  ■tíiArt® 
d» h 1‘ aulo*' rcruntHei-r q u t ête e, da laAn. 
• nosso mrMal tato * . •  oriAo q a t  re g is 
tra . co m en is  o ag ita  <•> loaKDOS aasuntus 
d s  In tcrlo i r cada pag ina do "O larts 
ds S P ao ls'' á orna rs lh a  dc s e m p o s ’ 
p res tad o s  à nossa te rra  e s oossa se * * e

Procora sinda tiojs a agente do
"D iário  de S. Pau lo ’ acata cldada

l'':K;ari'. un.-a visita .som :-()!nproinissí> !
----------------- --I lif ^

; W
a c-asa comci oia

Glitío & Pacccla \
l{iia 15 (le .''íovembrr., 5('4 f 

T, E N Ç 0  I S P A U M  S T A |

FRACOS E A N È M iC O á l 
T omem:

V IN H O  CK f.O SO TAD C
• ‘ SIL. v t I R A  -

Bíip.-ígíiii) COO) úiir 118-

■?' Tostai 
? ■ ^esfriado» 
j;, ' - .í sironquite» 

Stcrofulose 
Convt!esceri(;as 

V ir .H Ü  CREOSOTAf.-O
e OM GEHADÔS r.f aAÓüt

- C O L C H O E S  -
Vd a Avenida Virgi.Uo Rocha 282 

E VlSl FE A
COLCHOARIA de propriedade do sr.

L U I Z  D ! E O O L í
Fabrica-se com especialidade colc! ces de capim e crina vegetal 

Entregas a domicilio e em qualquer quantidade

V S., désta e de outras praças, pretende adquirir semi nfrs 
em geral, de germinação garantida e mudas frutífeia  ̂ de 

bôa qualidade, procure o Agente vencedor, snr.

ERNESTO PASQUARELI I
Pessoalmente na «Fazenda Santa Pita» — Taguaí.
Por carta — «Fazenda Sta. Rita; \'ia Pirajú

T A O U A f

Não atende por telefone'.
I.. E. Sorucabana — Esi. di S. PííuIo

UM FATO 
Q b  CURIOSO

—  N i a chego «os meu* coniumidorei vindo dire- 
Itmente d« usina elétrica, onde sou fabricado em alta 
voltagem Para poder servir, tanto a fins industriais como 
domésii:os, é necessária a minha transformação em vol
tagens adequadas.

Fifo curioso é que, nessas complicadas opcí îções,
 ̂ ninhs Companhia, e.-npreg-ind» um número de a«xi>iir«í 
mai! >u menos igu'- a® requeiido ha 1 0 anos,tem, ijom, 

umí folha de psgsminío co.nsidefàvelmente maior do qua 
naquela época -  dix *'5«u" Kilowatt, o criado *’ kf>cG

Cia. PüL f/sfa de jForça t X uz
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A cruz com as oito Rfâator-Chefe: Herminio lacon i 1
v l . i

Superintendente: Flauio Parcofo

letras
Quarta-feira, Finados. Recordo- 

me cjue, no ano passado, nesse 
dia, estando no remiterio, depa
rou-se diante de mim, uma se
pultura, cuja cruz liam-se justas 
letras: B-n-C-R-R-O-L-l, nome 
de umo mulher.

Eu, alf,- deixei-me ficar, por 
alguns instantes, filosofando, ten
tando formar o nome da mulher 
que jazia sepultada.

Oito letras extendidas ao longo 
do braço da cruz, epitáfio orig i
nal e inigmatico e eu, cabisbaixo, 
conjecturando: —  uma mulher, 
lo ira? morena? Encantadora?

E quem sabe se, nesta hora, 
quantos estarão chorando de sau- 
dode 0 seu desaparecimento?

flssim pensando, abandonei a 
sepultura, impaciente por não ter 
chegado tí„ conclusão de um nome.

E nestes dias, recordo-me |,da- 
quela cruz com as oito letras 
extendidas ao longo do seu braço, 
formando um original epitáfio.

E quem seria? Este ano uol- 
tarei.

L155ER

Diretor: fiLEXFinDRE CHITTO

Aniversários
Fazem anos: boje, o fc. Bene

dito Baccíii, residente em 'Santo 
Anastacio; a menina Mariza Te- 
rezinha Baccili e a sra. Etinira 
Capelari.

Amanhã, o sr. Flavio Campa- 
nari, a srta. Lucila ferreira Bra
ga.

Farão anos:
Dia 1.0, o menino Álvaro Ca- 

puto, a sra. Lina Bosi Canova, 
esposa do sr. Emanuel Canova.

Dia 2, a prof. Anita Nelli, o 
menino Arnaldo Antonio, filho 
do sr. Vergilio Frezza e as me
ninas Maria José Paccola e 
Ida Mariza Coneglian.

Dia 3, o menino Euclides, fi
lho do sr. Vergilio Frezza e a 
sra. Santina Breda.

Dia 4, a menina Adelaide An- 
dretto.

Dia 5, o jovem Nestor Lumi- 
natti, o'sr. Carlos Coneglian e 
a menina Santina jacomini.

Novos nomes para a 
sucessão presidencial
Esteve no Palacio Nove de 

Julho o deputado Antonio Feli- 
ciano que se encontra nesta ca
pital desde sabado ultimo. Em 
palestra com correligionaiios re
velou o parlamentar pessedista 
que, em decorrência do fracasso 
das conversações entre os três 
grandes, outros nomes surgiram 
no cenário político para a pre
sidência da República. Citou os 
dos srs. Altino Arantes --̂  lem
brado pelo sr. Artur Beinardes 
— Cirilo Junior e José Carlos 
de Macedo Soares.
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CASA DA LAVOURA
Comunico aos Senhores Criadores que, o Departamento da 

Produção Animal, fará realizar no dia 12 de ,Novembro vindouro, 
às 12,3Ü horas, no Recinto de Exposições do Paique de Indústria 
Animal, á Avenida Agua Bianca n.o 455, São Paulo, um leilão de 
reprodutores da Criação do Estado, cotupreendendo os seguintes 
animais:

1 tourinlio da raça Holandesa var. preta pp. c.
18 tourinhos da raça Holandesa var. pieta p. s.
3 tourinhos da raça Flamenga 
5 tourinhos da raça.Guzer.i 
5 tourinhos da raça Gir 
3 tourinhos da raça Nelore 
1 tourinho da raça Indubrasi]
3 reprodutores p. s. Anglo ^̂ abe 
5 reprodutores p. s. Anglo Árabe 
1 reprodutor Anglo Trakehner 
1 reprodutora Anglo Trakehner 
3 reprodutoras Holstein Anglo Frakehner 
1 reprodutor 31/32 Árabe
1 .reprodutora Shetland Poney,
3 jumentos novos da raça Brasileira
2 jumentoS; novos da raça Italiana 
2 ovinos machos Shiopshire
4 ovinos fêmeas SI topshire 
4 ovinos machos Sufiolk

17 ovinos fêmeas Suífolk

São Manoel, 2̂  de^^Cutubro de 1949,
Carmino D’Alescio — Eng. Agrônomo Regional.
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Com a Sorocabana
Não poucas vezes, ten.os re- 

lembiado á Sorocabana que 
conserve permanentemjente um 
guarda na passagem ferrta, Len
çóis Paulista-Macatuba, fechando 
e abrindo as porteiras por oca
sião das chegadas e saídas de 
trens.

Ha poucos dias, sendo moto
rista o sr. Mario Trecenti, por 
um triz que uma composição 
não apanha o caminhão do Pas- 
tiíiciD Orsi.

Agoia quarta-feira ultima, ao 
atravessarmos a linha ferrea, com 
destino a Macatuba, justamente 
na hora da chegada de um trem 
de carga, notamos que não ha
via guarda no local.

Ora, se um dia acontecer um 
acidente qualquer a responsa
bilidade será da Sorocabana, co
mo terá contra si a opinião 
publica, por esse descuido.

Vendedores ambulan
tes na cidade

A exemplo das cidades vizi
nhas, tanto a federal, estadual 
como municipal devem taxar os 
devidos impostos a vendedores 
ambulantes que percorrem as 
ruas de Lençóis Paulista.

E’ quasi certo que o imposto 
de Vendas e Consignações pas
sará a 3 o/o, portanto não ha 
razão de muita gente estar isen
ta dos impostos aplicavtis ás 
suas atividades com.erciais.

Encontra-se em São 
Paulo o automovel de 

Mussolini
o  automovel particular de 

Mussolini, o ex-ditador da Italia, 
adquirido há anos, de sua filha 
Eda Ciano, por uma senhora 
brasileira, que se encontrava a 
passeio naquele país, após a 
gueria, acha-se agora nesta ca-’ 
pitai, exposto ao público, nun a 
garage da avenida Ipiranga, pelo 
seu atual proprietário, sr. Paulo 
de Toledo Bernardes. Trata-se 
de um «Fiat», tipo 1940, de que 
havia apenas mais dois canos 
iguais, um pertencente ao Papa 
e outro ao rei Vitorio Emanuele.

ponro  FRrULTRTlUO DIR 1.0 
DE nOUEmBRO

S. PAULO, 27 — O governador 
do Estado resolveu declarar fa
cultativo o ponto nas repartições 
públicas do Estado no proxfmo 
dia 1.0 — Todos os Santos.

DR. A R M A N D O  B I R A L
C L I N I C A  

Horálio: — Das

RUA BAR.^O DE ITAPETININGA, 2Ó2 — 3.o ANDAR,

C I R U R G I Ã O  D E N T I S T A
G E R A L  DE A D U L T O S E Ç  R 1 A N Ç A S 

8 ás 12 horas e das 14 ás 18,30 horas.

SALA:,: 315 -  TELEFONE, 66131 SÃO PAULO


