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Desentendimentos Políticos
, A lexand re C h itto

Sempre fomos contrários á opinião de uma candidatura única 
á sucessão presidencial. Esse falo não passaria de uma ditadura 
branca das hostes políticas partidárias, açambarcando o pensamen
to público entorno de um só nome. i; >

A democracia,'nos seus princípios fundamentais, já não con
cebe que dés milhôes de eleitores tenham a sua opinião formada 
de que, no Brasil, as capacidades sejam assim tão escassas, a pon
to de não haver mais do que um homem entre os competentes.;

Somos contrários a uma candidatura única, como dissemos, 
mas, nestas últimas semanas, as cousas tomaram um carácler que 
demonstram sérios desentendimentos no cenário político nacional.
E’ que, assim, poderão surgir não |únicamente duas candidaturas, 
porém até quatro se não houver uma formula conciliatória surgida 
a tempo. ' ,

O sr. Nereu Ramos percorrendo os quatro quadrantes do 
país, depois de se haver entrevistado com o sr. Cirillo Junior, en
contro êsse provocado pelo sr, piesidente da República, segundo 
dizem os jornais.

O sr. Getulio Vargas recebendo visitas dos mais genuinos 
representantes dos partidos políticos nacionais, afim de merecerem 
o seu apoio. *

Os mineiros pretendendo ler tomado inteirainente o cenário 
político brasileiro e, por isso, crêm de que o maior trunfo será 
o seu.

Aqui,“ ém S. Paulo, o sr. Caio Dias Batista, rompendo com o 
dr. Adhemar de Barros, procurando novos lumos com o seu 
apôio.

A U. D. N. firme ainda, não obstante ter rompido todo e 
_qualqner acordo, firme no seu propósito de apresentar o Briga
deiro.

E, finalmente, os comunistas esperançosos, todavia, de verem 
tremular ainda a bandeira do «Cavaleiro da Esperanças».

Como se vê então, reina grandes e profundos desentendi
mentos entre as fações políticas nacionais. E dessa maneira, nessa 
marcha, não teremos uma candidatura única, mas duas, três, pos
sivelmente até quatro, caso os políticos batam pé firme.

Oxalá que os militantes da política nacional encontrem for
mulas conciliatórias, criando um ambiente de confiança no seio 
do povo brasileiro, porque, contrariamente, poderia advir a resó- 
lução: — Esperemos um pouco, esperemos que os nossos «homens 
se entendàm melhor», ficando as eleições de 1950 para outra 
ocasião, talvez daqui a alguns lustros.

Esperemos.

^ aile da prim avera
6ranâe nota nos meios

Como viémos amplamente a- 
nunciando, ontem, realizou-se 
nos salões do «Ubirama Tenis 
Clube», o Baile da Primavera, 
sendo convidada de honra a 
srta. Geysa Paccola, Rainha da 
Festa N. S. da Piedade.

Tal era de se esperar, a festa 
dançante reuniu nos salões do 
«Ubirama Tenis Clube», pessoas 
€ famílias mais representativas 
de Lençóis Paulista, caracteri
zando-se assim, um acontecimen
to belíssimo e elegante na vida 
social de nossa terra.

Num ambiente rico e elegan
te imperou um entusiasmo bas
tante animador entre os presen
tes que muito contribuiram paia 
dar um realce inédito ao baile 
que teve lugar ontem no «Ubi-

ôe Lençóis Paulista 
Tenis Clube», sendo abii-

sociais 
raiiia
lhantado pelo jazz Bandeirantes 
da vizinha cidade de S. Manuel, 
cujo repeitório era já conhecido 
entre nós. '

Assim, mais uma belíssima no
ta que se registra nos anais da 
sociedade de Lençóis Paiilista. .

A criação de Ginásios 
no Est. de S. Faulo.

nouamente em foco a criação de 
gindsios no Est. ôe 5 . Paülo, fi- 
guronôo também o ôe Lençóis 

Paulista
Eis uma notícia que se refere a 

respeito:
— Em segunda discussão foi 

aprovado o substitutivo ao pro
jeto n. 835 que cria ginásios es  ̂
taduais nas seguintes cidades; 
S. Caetano do Sul, Americana, 
Guarulhos, S. Bernaicio do Cam
po, Mirandopolis, Pompéia, Ge- 
tulina. Santa Barbara do Oeste, 
Piesidente Bernardes, Pitanguei- 
ras. Franco da Rocha, Valpa- 
raiso, Agudos, Alvares Machádo, 
Registro, LENÇÓIS PAULISTA, 
Indaiatuba, Lucelja, Oswaldo 
Cruz, Leme, Poá, Nova Granada, 
Salto, Laranjal Paulista, Regente 
Feijó, Galia, Jardinopolis, Bilac, 
Fernandopolis, Lorena, Duaitina, 
Susàho, Icaturama, Ituverava, Ser- 
tâo7inho, 'Vera Cruz e Boituva, 
num totql de 37 estabelecimen
tos.

Aniversário
Tompleta' hoje mais um 

ano ôe existência, a jouem 
(Tlaria magôalenaGasparini, 

.filha ôo sr. loão Gasparini., 
e ôe ô. Flntonia 5 . 6aspa- 
rini.

D r. A ntonio Tede.sco
-----m e d i c o

' • " ■

C lin ica  geral - O perações - P a rto s  . r.
 ̂ ,»■'I-'.i'C ' ' ) r ‘ v.

Rn« FlorianoPeixofo, 345 - LENÇÓIS PAULISTA - Fone, 61

A O  P U B L I C O
— AVISO

Em consequência de casos es
porádicos de variola na cidade, 
o Posto de Saúde, local, pédeas 
pessoas que não foram vacina
das recentemente ou as que fo
ram e não tiveram vacina po
sitiva, que compareçam a esta 
Unidade para o aludido fim con
correndo desta forma para que 
a doença pão tome carater epi
dérmico.

Dr. João Paccola Primo 
Médico Chefe

EM SÃO PA U LO
Rs ôuas mais moôernas Usinas 
Hiôroelétricas ôa América ôo Sul

Com a inauguração da usina 
hidroelétrica de AMERICANA, a 
realizar-se no próximo dta Í9, 
pelo Governador Adhemar de 
Barros, São Paulo pode orgu
lhar-se de possuir as duas mais 
modernas centraes elétricas da 
América do Sul e as maiores do 
interior do Brasil. A outra é a 
de Avanhandava, situada às mar
gens do históiico lio Tietê, jun
to ao salto que lhe deu o no
me.

Ambas foram construidas pe
la Companhia Paulista de Fôiça 
e Luz, no difícil período de após- 
guerra e, não obstante tôdas as 
dificuldades fáceis de se com
preender, a nova usina de Ame
ricana entra em serviço com um 
intervalo de apenas dois anos 
depois da inauguração de sua 
irmã gêmea, a de Avanhanda\a, 
que foi posta em funcionamento 
em setembro de 1947.

Essas duas moderníssimas n- 
sinas hidroelétricas, cujas unida
des geradoras foram instaladas 
a céu aberto, representam, com 
suas redes de transmissão e dis
tribuição, uma nova inversão de 
capital superior a 3C0 miU ces 
de cruzeiros. Consideradas em 
conjunto, elas proporcionam à 
extensa região do interior do 
Estado, servida pelo sistema in
terligado da Companhia Paulis
ta de Fôrça e Luz, uma capaci
dade geradora de energia elétri
ca, equivalente a 68.000 cavalos 
vapor. Mais tarde, quando fôr 
instalada a terceira unidade na 
usina de Americana, essa capa
cidade será acrescida de mais 
14.000 c. V.

Asfaltamento na estra
da de rodagem São 

Paulo-Mato Grosso
De fontes competentes, ternos 

conhecimento que o govêrno es
tadual fiará início ao asfaltamen
to da estrada de lodagem São 
Paulo-Mato Grosso, dentro de 
poucos dias.
I Das mesmas fo«níes, tem,os 
ainda informações que os traba
lhos rodoviários terão início em 
Bauru, trecho que será asfalta- 
tada imediatamente até Botucatú.

Portanto, o pensamento do sr. 
Geraldo de Barros em asfaltar 
a rua nova nova, que óra se 
está abrindo em Lençóis Paulis
ta, pode-se dizer que já é utrv 
fato consumado.

ASSINEM. LEIAM E 
PROPAGUEM «O E’CO»



o E’CO
O  abastecimento 

de água à cidade
Estamos seguramente inteira

dos que o sr, Geraldo de Barros, 
prefeito municipal, ainda este 
ano, dará início a execução do 
seu plano quanto ao meihora- 
meiifo do abastecimento de água 
à cidade.

Desde já, será aproveitada a 
água do poço arteziano, aberto 
recentemente. Para isso, S.S. 
mandará ediíicar uma caixa ane
xa ao poço e ovira ao terreno 
de propriedade do sr. Antonio 
Lorenzetti, ou seja na antiga 
residência do sr. Antonio Se- 
gaíla.

Como se vê, então, dentro de 
um periodo de tempo bastante 
curto. Lençóis Paulista terá o 
seu abastecimento de água bem 
meíborado, graças ao seu incan- 
savei prefeito.

CHÍTTO & PACCOLA

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

O Órgão Oficial do 
Interior F âuiista

o  ^DlARIO DE S. PAULC:: em 
contato com o Interior.

Sempre que um problema ou 
questão afetam ou dizem respei
to às vai ias populações do in
terior, o 'íDiario de S. Paulo» 
sai a campo com sua reportagem 
especializada e esclarece a opi
nião pública.

Trata-se da aspiração de uma 
cidade relativamente a melhora
mento público; de uma praga 
que destrua as lavouras; dc uma 
curiosidade que mereça ser di
vulgada; de um fato que deva 
ser dado à publicidade, o <iDlA- 
RIO DE S. PAULO» está pre
sente informando aos seus lei
tores e defendendo os legítimos 
anceios dos habitantes do inte
rior.

Por isso, cada dia firma-se 
mais o conceito que já adquiriu 
o «DIÁRIO DE S. PAULO» de 
ser o orgão oficial do Interior 
Paulista.

O ca .arnenío da 
cidade

Prossegu o calçamento na 
cidade de 1 nçóis Paulista. Atual
mente está sendo calçado o 
quarteirão i a i ua Siqueira Cam
pos, que li,:í> á rua 15 de No- 
venibro.

Asíaltamento da rua 
nova

Com o pinsamento do sr- 
Adhemar dt Sarros, asfaltar mi
lhares de cuilometros de estra
das de rodagens, no Estado de 
S. Paulo, Lençóis Paulista estará 
incluída com o asíaltamento de 
um trecho de rua e esta segun
do informações, será a rua nova, 
atualmente em abertura.

ASSÍN}:.'!. i.KI.-VM K 
PROPAGUEM *0 K‘Oí).
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9esde o â l€  vccê enú 
sempre apreisdendo

Hoje não se tem muito terapo para 
manusear livros, de-.orar bibliotecas. 
Mas, pa>" .. :;-iiura diária de um bom 
.■‘'■ .íiií, há sempre um tentipinho. Tome 
uma assinatura do "Diàrlo dc S. Paulo” 
e encontrará permanentemenle em suas 
páginas um mundo de conhecimentos 
úteis e de informações oportunas.

Procure ainda boje o agente do 
"Diário de S. Paulo" nesta cidade.

Senhores Lavradores!
GARANTAM A PERFEITA FORMAÇÃO DE SUAS INVER- 
NADAS, APLICANDO SEMENTES DE ÓTIMA QUALIDADE 
E GERMINAÇÃO GARANTIDA DOS SEGUINTES CAPINS;

Catingueiro Rocho,
Cabelo de Negro e Jaraguá.

Procurem com o sr. VICENTE MÒRETTO — Rua Barão de 
Mello Oliveira, 5ó8 — LENÇÓIS PAULISTA — Esl. de S. Paulo

One Guarani
FILMES DA SEMANA;

Hoje em 2 grandiosas sessões 
às 19 hs. e às 21 hs. o colossal 

filme com Errol Flynn;

Mansão da Loucura
Amanhã, reprise do filme acima

Dia 15 — Terça-feira 
Paul Kelly no emocionante filme

Estranha Jornada
e a continuação da s'érie, g.o e 

lO.o episodios

Cavaleiro Fantasma
Dia 16 e 17 

Quarta e Quinta-feira;
Seiá apresentada a gosadíssima 
comédia com Abott e Costello

Dois Recrutas Voltam
Dia 19 — Sábado 

Brian Donlevy no grandioso 
filme intitulado;

Somente o Céu Sabe
c início da colossal série;

Cavaleiro Vermelho

FRACOS E ANÊMICOS !
Tfcniem :

ViNKO CH.IOSOTADO
■ • S I L V E I R A ’ -

csifl tule iis-
tr 'fl ~

ij.: ' . ;3ronq-iitei
I' . . .■ ) EsCfo u!ose

Convííe^cenç»! 
Vl.NTiO CREO.SOTADO
É UM <4 E R A O O R  US SAÚDE.

O  Dólar no Câmbio 
Negro

S. PAULO, 7 — Anuncia-se 
que o diretor do Departamento 
de Investigações determinou a 
abertura de rigoroso inquérito, 
a fim de apurar a denúncia de 
altos funcionaiios da agenciado 
Banco do Brasil envolvidos na 
venda de dólares através do 
câmbio negro.

MOEDAo
DiVlSÍONARíAS

RiC, 7 — O sr. piesidente da 
República enviou ao Congresso 
una n;eníagem, acoirpanhada 
de projeto de lei, autorizando 
ao Ministério a cunhar, na Casa 
íia Mocca, 276 iriihões dc cru
zeiros ein moedas divisionaiias.

0 Comércio enire o Brasil e os 
I EE. UU.
I  \X/SHINGTCN, 7 — O De- 

paitan ento do Comércio revela 
ruc, em julho c ago.' f̂o últimos 

j din iruiran; as exportações nor
te-americanas para o Brasil. Mas 
as exportações do Brasil pa a 
os Estados Unidos naqueles dois 
nieses aiin n faram.

O Dia de Finados
Uoltord a ser feriado nacional

Segundo noticiam os jornais, 
foi apresentado, na Câmara dos 
Deputados, um projeto de leh 
restabelecendo o feriado de 2 
de novembro, «Dia de Finados».

Imigrantes para o Brasil
RIO, 5 — Partiu hoje, com 

destino ao porto de Hamburgo, 
o navio brasileiro «Duque de 
Caxias», que traiá imigrantes 
alemães para o Brasil, todos eles 
técnicos selecionados.

Brasil Graíico
Deveiá circular dentro em bre

ve a revista «Brasil Gráfico»,que 
se dedicará exclusivamente ao 
trato de assuntos sôbre a árte 
dos tipos móveis, abrangendo 
ainda os setores das ártes e in
dústrias que tenham relação con> 
a Tipografia.

E’ de se ressaltar que a re
vista «Brasil Gráfico» conseguiu 
reunir, em sua redação, quase 
todos os nomes que em nossa- 
Capital e também em outros Es
tados, se interessam pelos pro
blemas e assuntos de nossas ár
tes gráficas, para que possa ser, 
como pretende um órgão de pu
blicidade à altura da Indústii» 
Gráfica Brasileira.

Tratando-se de uma revista 
que se fazia necessária em nos
so país — pois cremos ser a 
primeira atualmente a aparece» 
com o fito dc tratar exclusiva- 
menfe de assuntos gráficos c 
correlatos, a exemplo das mui
tas que existem nos Estados 
Unidos, das oa Argentina e mes
mo de outros países do nosso 
Continente, nos quais a árte de 
Gutfenberg não possue a ex
pansão e os recursos com que 
contamos, cremos que a noveh 
publicação apaieceiá fadada aos 
melhores fxitos, inesm-o poique 
não duvidamos que o meio grá
fico brasileiro emprestará todo 
o apôio a essa iniciativa que, 
diga-se com sinceridade, estava- 
tardando entre nós.
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t U<VA  C 0 6 N C A  O R A V l s S l M A
m u i t o  p e r i g o s a  p a r a  a  i a - 
m í l i a  e  p a r a  a  h a c a  c o m o  
: jM  BOM a u x i l i a r  NO t r a i a  
M E NT O  D ÊSSE  G R A N D E  F L A G E l  O 

U S E  O

A S l E I L I S  s e  A P R E S E N T A  SOI) 
IN Ú M E R A S  rORMAS. l A I à  COM O!

REUMATISMO 
E S C R Ó F U  L A .‘i  
E S P I N H A S  
F  l 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  
MANC HAS

“ ELIXIR DE NOGUEIRA
C O N H E C I D O  UA I I  ANOS  

V E N D E - S E  EM TÒOA P A R T E

medicamento auxiliar 
no Tratamento âa «SIFILIS»

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Im p osto  de In d u stria s  e Profissões  

-  AVISO —

MAIS ESTA
— aMahabharata», o íamofo 

poema nacional indú, compõe-se 
de 25.000 versos e narra a en
carnação do deus Viohnú em 
uma vitela, o resgate que faz da 
terra, seu casamento com 17.000 
virgens até que cançado delas 
e da vida sobe ao céu onde 
passa a dirigir a dança das es- 
esíielas.

xxxx
— O livro «10.000 Anos de 

Descobeitas», autoiia de Bruno 
Kaiser lançado pelas «Ediçces 
Melhoramentos», estuda tôdas 
as descobertas operadas pela 
Humanidade.

xxxx
— Palimpse<=to era o nonie da

do ao pergaminho que se usava 
uma segunda vez (uma escritura 
sôbre a outra) por motivo de 
economia.

xxxx
— Biografias de músicos es

critas para a infância estão ern 
moda. «Edições Melhoramentos», 
programaram: «Beethoven e os 
Sinos do Campanário» e «Fríinz 
Schubert e Seus Alegres Ami
gos».

xxxx
— Os sábios Eurípedes e He- 

láclitos tiveram a mesma m.oite: 
despedaçados por um bando de 
cães famintos.

Ficam avisados todos os con
tribuintes que estão sujeitos ao 
pagamento do «IMPOSTO DE
in d l s t r ia s  e  p r o f i s s õ e s »,
referente ao último trimestre do 
corrente exercício, quer no dis
trito da séde, bem como nos 
distritos de Borebf e Alfredo 
Guedes, que o mesmo será ar
recadado durante o corrente 
més, com abatimento de 2Co/o 
(vinte por cento), dentro dos 
seguintes períodos:

Do 1 a 10, pelos contribuin

tes cujos prenomes tiverem co
mo inicial uma das letras de 
«A» a «E»;

De 11 a 20, pelos contribuin
tes cujos prenomes tiverem co
mo inicial uma das letras de 
«F» a «L»;

De 21 até o último dia util 
do miês, pelos contribuintes cujos 
prenomes tiverem como inicial 
uma das letras de «M» a «Z».

Lançadoria, 3 de Novembro 
de 1949.

(a) Rogério Giacomini 
Escriturái io-Lançador

DAS D U A S ,  U M A . . .
— D oufor, teiilio  eu, eslurei

sofrendo d.-» yímíI o? V ejo , de uns te m 
pos para eá, as uousns m uito niaio> 
reis, inclusive os preços dos m ateria is  
indispen.sáveitsi ao for rireiin ento  de 
m eus serviços. serão lue.^mo
m eus olhos ou tudo aitmenlot.- de 
verdade ?

— Não se a fli ja , m eu caro
K ilow att* seus olitos nada do
a n o rm a l: os preços sofreram , evi- 
d en tem en le , a u m e n to s  eo n sid erá - 
^ i s .  Seu m al é um a “ d escom pen
sação^’ de ordem  fin an ce ira , que 
in fe lizm en te  não poderei cu rar. Foge 
à m in h a  especialidade.

Cia. Paulista de porça e .

D r. João Paccola Prim o
m É D 1 r 0

C lín ica  g era l de a d 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 âo Rio õe lo neiro — Ex-interno por 
concjjrso âo fTlaterniôaôe ôo Hospital São Francisco òe flssis á corgo ôo Dr. 
flguinogo — Ex-interno resiôente õo Cosa óe Saúôe São lorge ( Rio ôe loneiro)

Caixa, 35 - Fone, 48 -  Fençóis-Paulista ■ Est. de São Paulo

ALTEROSA
PARA NOVFMBRO

Evelyn Keyes, da Colúirbia, 
está linda, numa sobt rba tricro- 
mia, iia capa de ALTEROSA cie 
novembro, já circulando em to
do o país.

Peiicis Branson valoris? a pri- -  
meiia página coin um poema ern 
prosa «Espeiança», e os contos 
que sucedem recomendam sc pe
la apresentação aiiística e a va
riedade dos temas: «Uma Cortina 
ao Vento», de Lola Kneip de 
Melo; «O Livro de Ponto», de 
Gil-Blas; «Lidias, de Niiton Gan
dra Ribeiro; «O Gordo Antero» 
de Godofredo Rangel, e «Dois 
Amores e Uma Mulher», de Cti- 
lia Bastos Couto.

As reportagens dtsse número 
de novembro da grande revista 
brasileira são palpitantes e va
riadas: <Por que o escritor bra
sileiro não pode viver na litei.a- 
tura?», enquéte entre os mais 
notáveis esciitores mineiros; «A 
Princesa Margaret e Seus Pre
tendentes» com as mais recentes 
fotos da filha de jorge VI; «A 
Mulher Também Sabe Guardar 
Segredo», curioso caso de amor 
e de sigilo profissional; «Amor, 
Dólares e Nobreza», romântica 
história dentro do século vinte; 
«Romance de Amor de Princesas 
Modernas», focalizando a vida 
amorosa de princesas árabes; e 
«Escola de Donas de Casa», fo
calizando a mais moderna esco
la no gênero, nos Estados Uni
dos.

Quantos aos artigos, variados 
e empolgantes como sempre: 
«Os Dois Polos da Liberdade», 
homenagem a Rui Barbosa ao 
ensejo de seu centenário de 
nascimento; «Macau, Cidade do 
lôgu», notável relato de jeai? 
jaeques Brieux; «O Anjo-Demô- 
nio de Belo Horizonte», crônic» 
sôbre a vida tumultuosa de 
Djalma Andrade; «Cornéiia, Mãe 
dos Gracos», emocionante tra
balho histórico de Oíga Cbry; 
:<A.dvogados Mágicos», artigo de 
Charles de Bedts, desvendando 
truques notáveis de causídicos 
norte-americanos; «O Diamante 
Maldito Causou 38 Tragédias», 
que é a história de famoso dia
mante e as desgraças que terigr 
provocado; e, frchandoa magní
fica série, «Foniatrra, a arfe de 
aperfeiçoar a voz», curioso es
tudo sôbre os progressos revo
lucionários dessa arte admirável.

ALTEROSA apresenta também 
suas habituais seções — «Plngos 
de Histórias», «Quifandinha», 
«Sedas e Plumas», «Vidas Ilus
tres», «Fuga», «Cantigas», «Cai
xa de Segredos» e rragnífreas. 
páginas de modas com modelos 
de afamados figurinistas-, assinv 
como sessões de cinema, chara
das, correspondência epistolar e 
outras.

Apresentando-se ao seu gran
de público com um novo aumen
to na sua tiragem, prova evi
dente de sua aceitação em todo 
o Brasil, — agora com 38.C0f> 
exemplares — ALTEROSA rea
firma sua popularidade sempre 
crescente e convence o lertor 
mais exigente através de suar 
matéria saborosa e vaiiada.



C n ix à  dC S c g r ê d o S  j Reôator-Chefc: Hermínio loron
H caixa âe segrêôos que me re

firo não i  aquela que muitos con
selheiros ou conselheiras guarôam 
a corresponâência dos seus con- 
sulentes. flâo, t aquela, que fd 
repleta àe carta e emessiuas, âe 
àiuersas proceàências, é esuasioôo, 
para receber outras.

E assim continua se enchenôo 
e se eauaslanôo a meâiôo que en
tro a corresponàôncia e os consu- 
lentes uão recebendo as respos
tas.

íHas, refiro-me ò caixa do cé
rebro que guarda segrédos: fatos 
ou pensamentos-que só a sepul
tura os fica conhecendo.

Quantos pensamentos, quantos 
segrédos uocés terão amigos lei
tores e que a ninguém os confes
sarão, porque se lhes são proibi
dos? Um amôr às escondidas, 
uma conuersa indiscreta, um fato 
qualquer, em fim, permanece ali, 
guardado na caixa do cérebro, co
mo se fosse uma-jóia preciosa, 
uma pérola, ésperando o compra- 
tor, que é a morte, leuando-a 
fora 0 eterno esquecimento?

0 cérebro é a caixa de segredos 
que me refiro, na qual, ds uezes, 
existem segredos que integram a 
nossa uida.

E uocè, mulher, quando passar 
I erto de mim, lembra-se que pos- 
: 0 perguntar-lhe, bem baixinho:
•— «Quantos segrédos uocé guarda 
nessa cabeça, coberta de cabelos 
ondulodos e, não poucas uezes, 
trezandando a um perfume que 
seduz a pituitaria ?

E’ a caixa do cérebro que me 
refiro.

. LISSEf^

Superintendénté: Flüuio Paccoia

Diretor: flLEXRHDRE CHJTTO

Aniversários
Fazem anos, hoje: a sra Da- 

, nila Casali Trecenti, esposa do 
sr. Aldo Jiecenti, a srta. Maria 
Placca, o jovem Santo Brequesi, 
residente em S. Paulo; e o jo
vem Renato Radicchi.

Farão anos:
Dia 15, o, jovem Rubens Pie- 

traroia, a srta. Maiisa Giacomirri,
. a sra. Iracema P. Luminatti, es
posa do sr. Herminio Luminatti, 
a menina Angelina Ana Capoa-, 
ni, o jovem Eloi Quadrado Filho, 
residente em S. Paulo; a snra. 
Cada Rodrigues, esposa do sr. 
írineu Marques, e a menina Ma
ria Ignes Nunes, residente em 
Alfredo Guedes.

Dia 17, o menino josé Carlos 
Grande, filho do sr. Veigilio 
Grande e d. Lidia Malavazzi, a 
srta. Inês Amélia Paschoarelli.

Dia 18, o jovem joão Luiz Bi- 
-ral e a srta. Joséfa Colomeira.

Dia 19, a menina Teresinha 
Radicchi, a sra. Libia G. Caputo, 
esposa do sr. Atilio Caputo, o 
sr. Joaquim Estrella, a srta. Dul- 

•cy Finco, o sr. Antonio Sartori, 
a sra. Angelina Luminatti e o 
menino Qclésio Moretto, filho 
do sr. Plácido Moretto.

CHITTO & PACCrLA 

Sabonete «Vale Quanto Pesa» 

Preço Cr.$ 5,80
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Precisamos terminar a 
construção do prédio do 
Ubirama Tenis Clube

Desde o último carnaval é 
que não se vê operários traba
lhando na construção, do prédio 
do Ubirama Tenis Clube, quasi 
ha um ano, portanto.

Francamente, assim sendo, a 
comissão encarregada da cons
trução do prédio parece ter se 
desinteressado tofalmente da sua 
incumbência, deixando de ( sli- 
nuiai,  assim, os cotistas que 
ainda não tenham integrado a 
importância da sua adesão.

C o m a  chegada das 
chuvas

Com a chegada das chuvas, 
não obstante tardias, intensifica- 
se o plantio de cereais no mu
nicípio e a renovação de plan
tação de cana.

O café existente no município 
também coriespondeu com am- 
bundante florada, vingando em 
máxima poi centagem com a che
gada das chuvas.

O ALGODÃO NOS E. U. A.

A safra de 1949 será a 
mais elevada dos últi

mos doze anos
,_WAShilNGTON, 8 — A 'co

lheita americana de algodão, pa
ra a safra de 1949, é calculada 
pelo Departamento da Agricul
tura era 15.524.000 fardos, con
tra 14.868.000 em 1948 e a me
dia anual de 11.306.000 nos anos 
de 1938 a 1947.

Trata-se assim da safra mais 
elevada nos últimos doze anos. 
Graças a essa nova colheita, um 
total de três milhões de faidos 
será acrescentado no ano próxi
mo- ao saldo dos excedentes 
ameiicanos, que atingirão assim 
oito milhões de fardos.

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

Taxa de Conseruação de Estradas 
de Rodagem -

— A V I S O  -

Com o presente, ficam avisa
dos todos os contribuintes que 
estão sujeitos a TAXA DE CON
SERVAÇÃO DE ESTRADAS 
DE RODAGEM, quer no distri
to da séde, bem como, nos dis
tritos de Borebí e Alfredo Gue
des, referente ao 2.o semestre 
do corrente exercicio„ que a 
mesma setá arrecadada durante 
o corrente mês.

Terminando esse prazo, sejá 
a referida Taxa cobrada á majo
ração de lOo/o (dés por cento) 
de multa. ^

Lançadoria, 8 de Novembro 
de 1949.

(a) Rogério Giacomini 
Escriturário-Lançador

Uma faisca atmosférica que causa danos na 
rêde de fornecimento da energia elétrica local

Quarta-feira última, dia 9 des
te, desabou forte chuva sôbre 
esta cidade, trasendo, como era 
de se esperar, contentamento dos 
plantadores. ^

Porém, uma das muitas des-, 
cargas atmosféricas que acom
panhou o temporal, atingiu em 
cheio os serviços de eletiicida-.; 
de da Cia. Paulista de Foiça e 
Luz, não só na cidade como nas 
proxin.idades. Com essa faisca 
(raio), nossa cidade ficou par- 
cialmente interrompida. Confor
me infoxmações que nossa re
portagem colheu, queimaram-se 
diversos fusíveis de transforma
dores da distribuição local, da 
linha de alta tensão, entre esta 
cidade e Alfredo Guedes, tendo 
esse mesmo cabo ^rebentado em 
diversos lugares numa extensão 
aproximadamente de„̂ . uns ICO 
metros. Também nas proprie
dades rurais próximas que pos
suem força e luz,.~fòram atingi
das pelo temporal,- estando en- 
tie elas as fazendas, Barra Gran
de, S. João Eosco, Yiára, o dis- 
tíito de Alfredo Guedes e tam
bém a Industria Zillo Orsi Ltdá., 
desta cidade, que teve o trans
formador queimado.

Felizmente hâò ■ hòuve dano 
pessoal.

Foi- observado que embora o 
'chuvisqueiro ainda continuas-

Incineração dê títulos 
da dívida municipal
Realizou-se na Bolsa Oficial de 

Valoi es <ie São Pãulo, com a 
presença dos .srs* Benedito da 
Cunha Ehna Filho, corretor ofi
cial, Valdemar Cristianini, Glau
co Amaral Baía, Paulo Mendes 
Gonçalves e Artur Rabelo da 
Silva, c"ste representando a Pre
feitura da capital a incineração 
de 1.530 títulci§, da dívida muni
cipal e dé 16Í8.914 cupons no 
total de Cr.$ 7.864.275,00.

Dividendos da «Brazil 
Railway Company»
LONDRES; S — O «Financial 

Times», em seu último número, 
afirma saber que a primeira e 
impoitante distfibtrição-^fe capi
tal em libras esterlinas aos por
tadores de obrjgações hipotecá
rias de 5o/o (serie internacional) 
e de bônus dÇ;6o/o da «Brazil 
Railway Company», será feita à 
taxa de 40o/o do valor nominal 
desses títulos.

se após o temporal, imediatas 
providência'; pelo pessoal da 
Cia. foiam tomadas a fim de tu
do fazerem para o mais rápido 
restabelecimentõ da força elétri
ca, entretanto, devido a extensão 
dos danos causados e em lugar 
distante entre cafezais, somente 
foi restabelecida a energia às
l ,  50 horas da madrugada. Assim 
mesmo, ainda foi notado movi
mento do pessoal da Companhia, 
que pelas 3 horas da madiuga- 
da, acabavam de corrigir o últi
mo defeito que foi no transíor-
m. adòr da rua Barão de Melo 
Oliveira, que serve a Padaria 
Hermenegildo Coneglian, de 
quem obtivemos informações.

Felicitamos aqui, as providên
cias que foram tomadas pela 
Cia. Paulista de Força e Luz.

Delegacia de Polícia
SERVIÇO DE TRÂNSITO

U15T0R1R PERIÓDICR DE UEl- 
CULOS

A Delegacia de Polícia desta 
cidade pelo Serviço de Trânsito, 
e por nosso intermédio, cienti
fica aos snrs. proprietários de 
veículos a motor que devem 
apresentar seus carros àquele 
serviço, para a vistoria periódica.

Delegacia do Polícia 
Registro de Estrangeiro

Pede-nos o Dr. Delegado de 
Polícia local, tomemos público 
,aos estrangeiros portadores de 
carteira modelo 19, que ditas 
carteir,as estão sujeitas á revali
dação, de coiíformidade com. o 
que^estabelece o § 2.o do AiL 
28, dp Decreto n.o 4C6, de 4 
de Maio de 1938.

O s interessados, portanto de
verão dirigir-se àquela repartição 
policial, afim de serem instruí
dos a respeito do assunto.

Os comunistas cons
piram no Chile

SANTIAGO DO CHILE, 10 — 
O jornal «El Diário Ilustrado» 
afirma que o partido comunista 
chileno, posto fora cia lei, pre
para um? sangi^enta pascoa ver-
nielha, e acrescenta que os co- 
(minietas chilenos tencionam ré- 
petir em Santiago dp Chile os 
acontecimentos de Bogotá em 
T948."

Instituto Brasileiro dé .Geografia e Estatística
CONCURSO PARA O INGRESSO^

■ H  O' C A R G O D E A G E N T E *

ORDENAOO IN ICIA L C r.$  1.400,00
INFORMAÇÕES DETALHADAS-;NA AGÊNCIA LOCAL „


