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Medidas previstas 
hora de verão

na

Será [suprimida diariamente até
90 minutos a ilumina(ão dos 

logradouros

RIO, 24 — Estima-se gue com 
o estabelecimento do horário de 
verão a economia dé energia 
elétrica será superior á 12 o/o. 
O coronel Pio Borges, presiden
te do Conselho Nacional da 
Energia Elétrica, afirrnou que a 
medida não afasta a possibili
dade de racionamento. De acôr- 
do com o horário de Verão, os 
logradouros públicos só seíãt) 
iluminados às 19 horas, ^upri 
mindo-se a sua iluminação dia
riamente, até 9Ü 'minutos, em 
dois períodos, variáveis de acôr- 
do com as regiões.

A lexandre C h itto
Ainda deve estar bem- vivas na mente de todos a batalha de 

Borebí e a batalha pela qual Lençóis Paulista lutou para a criação 
da sua comarca, cujos elementos representativos tomaram parte 
saliente.

Como é notório e tanto mais lamentável, a corrente que opi
nava pela criação fôra derrotada, à última hora, pelo parecer da 
Assembléia Legislativa, aprovando a emenda, que deixaria o caso 
paia mais tarde.

E até então, tudo demonstrava que o Estado de S. Paulo, 
pelo espaço de um lustro, não teria o seu número de comarcas 
aumentado, não obstante o crescente progresso do «hintevland» do 
território bandeirante, tão gigantescamerrte manifestado após guerra.

Mas, passados apenas alguns mêses, eis que volta à baila a 
questão, O Supremo Tribunal Eleitoral, segundo informações de 
fontes autorizadas, pretende que a emenda, prorogando a criação 
das comarcas, não seja difiuitiva, ou melhor, não concorda com a 
resolução da Assembléia, empedindo que S. Paulo apresente o ín
dice demonstrativo do seu progresso, com a revisão do seu sis
tema judiciário, estando incluida a velha aspiração de Lençóis 
Paulista.

As mesmas fontes revelam ainda que o Supremo Tribunal 
não votará, para o futuro, pela criação de comarcas enquanto a 
Assembléia Legislativa se manter firme no seu proposito da emenda.

Portanto não seria simplesmente um «blulf» de nossa parte 
se dissermos que dentro de poucos dias, estaremos novamente 
batalhando pela criação da nossa comarca. Porém, desta vez, com 
a vantagem de que o fiel da balança se acha inclinado 80 o/o a 
nosso favor,

Agora, trata-se do Supremo Tribunal Eleitoral que deseja re- 
vêr o fato, poique a Assembléia opiniou contra ao seu alto pare
cer, entrando com uma emenda de últirra hora.

A nosso vér, portanto, Lençóis Pauliíta entrará novamente 
na luta, levando a bandeira até à conquista difinitiva da sua vitó-' 
ria, ha tantos anos aspirada por este povo, que tão galhardamente 
soube suportar a sua desventura política.

Continúa melhorando 
a nossa principal praça 

de esportes
Graças as boas iniciativasr do 

sr. Archangelo Brega e Rubens 
Pietraroia, a nossa principal pra
ça de esportes continua rece
bendo grandes melhoramentos.

Depois do muro que circun
da totalmente, outras benfeito
rias vem sendo construídas, dan
do assim, um aspecto n^aravilho- 
so ao nosso campo, cujo gra
mado fôia teatro de 'tantas be
las tardes erportivas, empolgan
do os afeiçoados do esporte 
bretão.

pbirama Tenis Clube
5erá reencetoâa a Camponho 

Pró-Construçãa

A Comissão Construtora do 
Ubirama Tenis Clube, pretenden
do terminar totalmente a edifi
cação do prédio, dentro de pou
cos dias, reencetará a Campanha.

E por isso, por nosso inter
médio vem fazer um apêlo aos 
srs. cotistas que airlda nãò inte
graram a sua responsabilidade, 
para faze lo quanto mais antes.

Assim, a Comissão pòderá, no 
fim do corrente exercício, publi
car o Balancete Geral, sem en
tretanto, mencionar os nomes 
dos que ainda não correspon
deram com a importância da 
suâ adesão.

A Colônia Juliano Mo
reira instala mais um 
curso de alfabetização

o  movimento nacional de re
cuperação de analfabetos, pa
triótica iniciativa do Governo Fe
deral, deve grande parte de seu 
sucesso a colaboração voluntá
ria.

Diariamente chegam ao Ser
viço de Educação de Adultos do 
Ministério da Educação, cartas 
de pessoas que se oferecem pa
ra cooperar na nobre campanha,

O Dr. Heitor Péres, diretor da 
Colônia Juliano Moreira, do Dis
trito Federal, estabelecimento 
destinado a doentes mentais, es
creveu ao Diretor do Serviço 
Nacional de Educação de Adul
tos comunicando o início de 
mais um curso de alfabetização, 
destinado a servidores e enfer
mos, btm como aos moradores 
das proximidades da colônia. As 
liçets são rrinistradas pelo ser
vidor Carlos Pereira da Silva, 
auxiliado pela funcionária Dil- 
queía Barbosa Rodrigues.

De São Lourenço, em Minas 
Gerais, a senhora Elisa Marques 
comunicou haver instalado um 
curso para 15 alunos.

E assim vai crescendo o vo
luntariado que é uma das formas 
mais eficientes de colaboração 
à Canpanfa de Educação de 
Adultos.

irai6KRnTE5 HLEmflES PFl«fl 
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; LISBOA, 25 — O transporte de 
guerra brasileiro «Duque de Ca
xias» partiu esta tarde para Ham
burgo, de onde levará imigran
tes especialisados alemães para 
o Bra.<̂ il.

Dr. Antonio Tedesco
M EDICO

C lin ica  gei*al - O parações - P a rto s

Rua FlofianoPeixoto, 345 - l ENÇC^IS PAULISTA - Fone, 61

Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística

Rrcenseamento Beral âe 1950

Se o recenseamento de 1950 
viesse apenas responder à per
gunta — «QUANTOS SOMOS»? 
ainda assim se justificaria ple
namente a sua realização. Êle,. 
entretanto, através dos cinco 
SENSOS que abrangerá, vai res
ponder a inúmeras outras per
guntas, permitindo que se acla
rem muitos problemas de alta 
importância para a vida do país.

Fará conhecido o desenvolvi
mento nas zonas rurais e a área 
por elas compreendidas; o valor 
das construções, instalações, ma
tei ial agricola, maquinismos; o 
desenvolvimento da nossa pe
cuária e da formação dos reba
nhos; a situação da instrução 
primária e secundária e do en
sino profissional. E centenas de 
outros informes preciosos nos 
dará o RECENSEAMENTO que 
vai ser realizado em 1950, pon
do nas mãos do governo, em 
cifras exatas, os elementos que 
facilitarão o trabalho administra
tivo na solução dos nossos pro
blemas.

Em 1940 — e um exemplo— 
foram recenseados 1.904.589 es
tabelecimentos agro-pecuários, 
31 o/o dos quais se ocupavam 
com agricultura. 54,3o/o com a- 
tividades mistas agro-pecuáriaS, 
6,lo/o com pecuária e 8,6o/o 
com outras modalidades de ex
ploração rural. Se, hoje, ainda é 
o mesmo, em sua distribuição, 
êsse panorama de atividades nin
guém poderá dizer, pelo que hão 
de encontrar-se os dirigentes do 
país na dependência de novas 
indagações para que se possam 
melhor, orientar. O recenseamen
to de 1950, portanto é um em- 
preendirnento imperioso para 
benefício do país. Não nos re
velará apenas QUANTOS SO
MOS, mas em verdade, dirá 
QUANTO VALEMOS COMO 
NAÇÃO.

Da A.M.E. — 182

Vamos importar arroz?
S. PAULO, 24 -  Autoridades 

no'assunto, ligada ao coméicio 
atacadista, afirmou hoje que deri- 
tro em breve teremos de voltai 
aos tempos em que o Brasil 
importava arroz do Extremo 
Oriente, para seu consumo.

O ne Guarani
Hoje na tela do Cine Guarani, 
será apresentado, em duas mo
numentais sessões, o grande 

filme todo colorido:

«Pirata dos 7 Mares»
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GINÁSIO DO IMACULADO CORAÇÃO
DE MARIA

Comunicamos' ‘dós interessa
dos que, de 21 !a> 30 de novem
bro corrente, estarão abertas, 
na Secretaria . dêste estabeleci
mento de ensino, as inscrições 
de candidatos aos exames de 
admissão a l.a série ginasiai. 
Esies exames, que serão reali
zados de acôrdo com as leis 
federaisj terão início no dia 
í de dezenthro com a realização 
de provas escritas eliminatórias 
de Português e Matemática.

A inscrição será solicitada me
diante requerimento dirigido à 
Diretora, filmado peto candidato 
e autorizado pelo pai ou respon
sável. O modêlo deste requeri
mento será fornecido peta se
cretaria.

Devem acompanhar cí-tc re
querimento: 1) certidão de idade, 
provando o candidato ter 11 
anos complétos ou a completar 
ate 30 de junlu) de 1050, selado 
com estampilhas federais de um 
cruzeiro e vinte centavos, com 
firma do tabelião reconhecida; 
2) atestado de sanidade, também 
devidamente selado e com finna 
reconhecida; 3) atestado de va
cina ante-vai iólica recente; 4) re
cibo ce taxa de exames de 
Cr.$ 30,00.

Lençóis Paulista, 17 dc no
vembro de 1949.

Direfoiia do Ginási::> do Ima
culado Coração de Maria.

A P R A Ç A
Declatamo.s que vendeipos aos 

senhoies joi e PidiO 'Martins, 
Ângelo Pettenazzi, Walter Pette- 
nazzi e Wibon f’cttenazzi, o cs- 
tabekcim:ento denominado «Bar 
do Chopp», instalado no prédio 
n.o 474 da Rua 15 de Noven.bio, 
nesta praça de Lençóis flautista, 
ficando a nosso cargo tôdas aiS 
contas ativas e passivas. ;

Lençóis Paulista, 17 de No
vembro de 1949.

HEI lO PACCOLA &■ CIA.

A.^^SINEM. I.E IA M  E 

PRO PA G U EM  «O 1 CO>
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BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO [DE 1949

R E C E I T A :

Saldo do mês de setembro de 1949
Venda de material (Dep. em Banco) 84,00
Recebido de Pilade Momo, título cont. lançamento a fo - '
lha 48 do livro Caixa (Deposito em Banco) 14.880,00
Venda de material (Deposito em Banco) 150,00
Donativo dç Orestes Spadotti, oferecido á barraca do
«Café» (Deposito em Banco) 500,00
Vendas de sacos vasios (Deposito em Banco) 8C,C0

D E S P E S A S :

Compras de 200 sacas de cál (conf. recibo) 2.800,00
Pago folha de empregados ref. ao nics de Setembro dc 1949 7.45õ,00
Pago 18.000 tijólos a Antonio Bernardes Cavalheiro (conf. rec.) 6.480,00 
Pago Construtor Elizeu Di Santis (conf. cheque, n.o 643206) 1.500,00 
Pago Salvador Purgano (conf. recibo) 450,00
Pago João Morante (conf. recibo) 880,00
Pago Chitío & Paccola (conf. recibo) 4.961,50
Pago Eurlani & Coletta (conf. recibo) 585,00
Pago Casa Pieroni (conf. nota 1793) 378,00
Pago Prefeitura Municipal (conf. rcciber) 310,00
Pago Artur Canova (conf. recibo) 140,00
Pago Ângelo Pettenazzi (conf. recibo) 180,0.)
Pago Segalla, Romani & Cia. (conf. nota 1748) 55,60
Pago Atílio Ciccone & Irmão (conf. nota 29189) 224,00
Pago calçamenfò da casa Paroquial á Prefeitura Muni
cipal (conf. recibo) 4.932,C0
Pago despêsas no Cartorio Civil desta cidade 55,00
Pago josefat Cavassuti (conf. lecibo)
Saldo para o mês de Novembro de 1949

NOTA:— Existe em carteira p/ cobrança um 
título na in poftancia de C r .Jf ................3.418,00

c/c— Lençói.s Pauliíta, 31 de Outubro de 1949

86.203,10

15.694,00
101.897,10

32.287,10
69^10,00

101.897,10

A COMlSSâO ;
Piesídeníe — Lidio Bosi

Tesoureiro — Francisco Radicchi

VISTO ;
Pároco Pe. Salustio R. Machado 

Contador — H. Cacciolari

Dr. João Paccola Primo
m É D 1 c 0

C lin ica geral de o d u lto s e c r ia n ç a s  — C iru rgia  
D oenças do Ouvido, N ariz e G a rg a n ta

P a r t o s

Ex-interno por roníurso ôo Pronto Socorro ôo Ric ôe lonciro — Ex-interno por 
concurso ôa fTlatemiâaóe ôô  Hospital São Francisco àe Rssis j  cargo ôo Dr. 
^guin^go —_ Ex-iníerno rebente ôo Tosa ôe Soúôe São lorge ( Rio ôe lopeiro)

Caixa, 35 - Fone, 48 - Eencois - Paulista - L sí. dt São

SAIBA 
MAIS ESTA

No livio «Uno y tl Mundo»,, 
autoria de um lente da ían.osa 
Universidade, pietence-se esta
belecer que Deus criou o ho
mem exatamente às 9 horas dá 
manhã de 17 de outubro do 
ano de 4.004 aC. ,

xxxx

— «Madame Bevaiy» a slf 
lançado próximaménte comple- 
taiá a trilogia das obras máxi
mas de G. Elaubert a constituir 
vitoriosa coleção dentro das E- 
diçôes Melhoramentos».

xxxx

— Edmondo De Amicis, 3a.- 
moso autor de «Guore» o livro 
básico para a infância, passou 
sua meninice num asilo para 
meninos pobres.

xxxx

— No livro «10.000 Anos de 
Descobertas» autoiia de Bruno 
Kaiser e lançamento das Edi
ções Melhoramentos, todo ilus- 
tiado com xilogiavuras desfi
lam tôdas as invenções e > des
cobertas da humanidade durante 
déz mil anos de História. '

xxxx

— Frei Pedro Gual, na sua 
obra «índia Cristã» nega não só 
a antiguidade mas até a própria 
autenticidade do famoso livio 
indú «Vedas». ^

Calçamento na cidade
Prosseguindo no seu progra

ma de embelezamento da nossa 
cidade, o sr. Geraldo Pereira de 
Barros, nosso estimado e dinâ
mico prefeito Municipal acaba 
de adquirir uma grande quanti
dade de paralepipedos, que po
derão calçar quasi toda a nossa 
cidade.

A n u n ciem  n este  JO R N A L

IO •tf''
I V.. I i  t r t -»I U fv- PC' VI A 1,1 - I
: vil N '. ■ SM c>

» KiMLt.í St jiifirNCNTc. soaiNOiv.t r: At, t :«is <:ok-o.
R t U A ! I S M O 
PSCHoro 1 AS 
r ,^,P I N H A S 
F f S  T U L A S 
Cj L C E R A 8 
F. C Z E M A 6 
F E R I D A S  
D A R r n  O 8 
M A N C H A S

ELIXIR DE NOGUEIRA"
OONHECIOO M* 'I *nO» 
tNO€ 8 6  ev lÓOA r»(»T8!—

medicamento auxiliar 
no Tratamento ôo «SIFILI5»
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Edital de convocação do Juri
O Doutor José Teixeira Pom

bo, juiz de Diieito desta cidade 
e comatea de Agudos, Estado 
de S. F’aulo, etc.

FAZ saber a todos cjuantos o 
presente edital virem ou dele 
conheci.neuto tiverem que, es
tando designado o dia doze (12) 
de Dezembro p. vindouro, às 
treze horas, no Fórum, para ins
talar-se a quarta sessão perió
dica do juri desta comarca, no 
corrente ano, que trabalhará em 
dias consecutivos e havendo 
procedido hoje â ' soiteio do.s 
vinte 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 soiteados 
os seguintes cidadãos:— 1.o) Al
cides Ferraz, ferroviário em Agu
dos; 2.0) Belmiro Paschoal, in- 
dustriario em Agudos; 3.o) Gino 
Augusto Antonio Bosi, farmacêu
tico em Lençóis Paulista; 4.o) 
Elizeu Machado Cardia, lavra
dor em Agudos; 5.o) Dr. Vicen 
te Damante, médico em Agudos,
6.0) Alexandre Chitto, comer
ciante em Lençóis Paulista; 7.o) 
Eugênio Pinheiio, lavrador em 
Agudos; 8.0) Avelino Ttavain, 
guarda-livros em Agudos; Q.o) 
joão Coneglian, comerciante em 
Lençóis Paulista; lO.o) Saturnino 
de Paula Abreu Junior, proprie
tário em Agudos; 11.o) Manoel 
Velasques, comerciante em Pau- 
listânia; 12.o) Luiz de Parros, 
lavrador em Domélia; 13.o) Pe
dro Rodrigues Alves, funcioná
rio público em Lençóis Paulista;
14.0) Achilles Sormani, provisio- 
nado em Agudos; 15.o) Anaclé- 
to Delazari, lavrador em Domé

lia; 16.o) Silvio Capoani, lavra
dor em Lençóis Paulista; 17,o) 
Natanaél oe Moraes, artista em 
Agudos; 18.0) Dr. Antonio Fe- 
desco, médico em Lençóis F’au- 
lista; 19.0) Plinio Machado Car
dia, industrial em Agudos; 20.o) 
Alcibiades Canóva, lavrador em 
Lençóis Paulista e 21.o) Emilio 
Da Riva, funcionário público 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 edifício do Fórum, sito 
à Praça Tiradentes, desta cida
de, tanto no dia e hora acima 
designados, como nos subse
quentes, enquanto durar a ses
são, sob as penas da lei ri fal
tarem. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e nin
guém alégue ignorância, mandou 
o M. Juiz expedii o presente 
edital que será afixado no lugar 
do costume, publicado pela im 
prensa de Lençóis Paulista e 
irradiado pelo Serviço de Auto- 
Falantes «Brasil Radar», na fal
ta de imprensa local. Dado e 
passado nesta cidade e comarca 
de Agudos, no cartório do juri, 
aos onze (11) de Novembro de 
mil novecentos e quarenta e 
nóve (1949). Eu, (a) )osé Henri
que Azevedo, Escrivão int.o do 
Cartório do Juri, o subscreví.

O Juiz de Direito
(a) José Teixeira Pombo

Nada mais constava cm dito 
edital. Confété com o original, 
do que dou fé.

O Escrivão int.o do Juri,
José Henrique de Azevedr)

Por muifó bons que sejam o fotografo 
• a maquina, ter.ho a impressão de que a fo
tografia sairá "for.*, d* fo co ": convenhamos
que não é tarefa íocaitzar todos os ân
gulos de um ;:«' v;çc ígujl ac meu. Mas, esti
maria qu? iíso Íossí .noisivel, apenas para que 
se pudesse coí"tsis’>K quão díficíl é a minlii 
vida - diz "Seu' Kilowatt, o oiedo elétrico.

CIA.

Instiü to Brasileiro de Geografia e Estatística
CONCURSO PARA O INGRESSO •-*
N O C A R O O D E A G E N T E

ORDENADO INICIAL Cr.$ K400.(X)
INFORM/Çí^ES DETALHADAS NA AGÊNCIA LOCAL

Senhores Lavradores 1
GAR/-NTAM A F>ERFE1TA FCRMAÇ.ÃÜ DE SUAS INVER- 
NADAS, AF^LICANDO SEMENTES DE ÓTIMA QUALIDADE 
E GERMINAÇÃO GARANTIDA DOS SEGUINTES' CAPINS:

Catingueiro Rocho,
Qibeio de Negro e jaragiiá.

Piocmem com o ír. VICENTE MORETTO - -  Rua Barão de 
Mf llo ( livdra, 5( 8 - -  LENÇÓIS PAULISTA -  Esl. de S. Paulo

N O TICIA S D IV ER SA S
KIO, 22 — Foi aprovada hoje 

pelo Senado, a lei que eleva o 
selo de educação e saúde para 
Cr.$ 1,00. A lei de majoração 
eiitraiá em vigôr a partir de l.o 
de Janeiro do ano vindouro.

xxxx
S. PAULO, 22 — Esteve nesta 

cai ilal tendo seguido ante-ontem, 
por via aérea, para o Rio de Ja
neiro, o dejuitado Hugo Borghi, 
pre^iiicrte do í^.T.N.,o qual se
gundo informações prestadas 
itirriciará, dentro de uma sema- 
ira, suas atividades políticas.

xxxx
S. PAULO, 22 — Afim c'e cou’ 

fen nciar com o senador Getir 
lio Vargas, seguirain ontem pe
la iftanliã, para São Borja, por 
via aérea, o major Newton San
tos e o coronel Gasipo Chagas 
Pereira, membroí. da Comissão 
de Reestruturação do Partido 
Trabalhista Brasileiro.

xxxz
RIO, 21 — Foi aprovada pela 

( ârnara dos Deputados, sttn dis
crepância eJe um único voto, o 
requerimento apresentado na se
mana passada pelos srs. Café 
Fili o e Hermes Lima, convocan
do o Ministro cia Justiça para 
dar explicações aos represm-

CHITTO & PACCOLA 

Sabonete «Vaie Quanto Pesa» 

Preço Cr.$ 5,80

tantes da nação dos aconteci
mentos da Esplanada do Cas
telo, onde a polícia dispersou a 
bala um comício contra a Lei de 
Segurança Nacional, durante o 
qual se verificou um morto e 
vários feridos, em estado grave.

xxxx
S. PAULO, 22 — A Comissão 

Estadual de Pieços está toman
do medidas no sentido de tabe
lar os artigos para o Natal.

xxxx
RIO, 21 — «Haja o que hou

ver, o Carnaval será realizado 
no proxirno ano.», são as pala
vras proferidas pelo prefeito do 
Distiito Federal, general Mendes 
Morais, disse ainda: — «que não 
haverá incompatibilidade entre o 
povo festejar o Ano Santo, e 
nos três dias tiadicionais, diver- 
tii-se no carnaval. Será talvez o 
maior carnaval de todos, quantos 
já se fizeram no país. A folhinha 
marca e ele sairá».

PAULISTA DE rC RÇA E LUZ

FRACX3S E ANÉMICOcí! 
Tom«m:

VINHO CRíC O SO TA lX)
I L. V  E  I R  A • • 

topngíiig coa êuti «i;;

Tosf«i

8ròn::|ü:lei 
Etcrofu'o*«

_____ Conva!«H'*>i:<r* | 
VIN H O  C R E O SO  I A > f :  |
t  UM «C»AD O f> O t  |

Cine Guarani
Hoje em 2 giandiosas sessões 
às. 19 hs. e às 21 hs. o colossal 
iilme com Maureen C ’Hara, to- 

' docoloiido:

Pirata dos 7 Mares
Dia 29 - Terça-feira 

Início do grandioso filme em 
série:

O  Homem de Aço
Dia 30 e l.o - Quarta a Quinta- 

feira, o colossa! filme com 
James Síewart

A f EÜ CID A D E  
NÃO SE COMPRA

Dia 3 - Sábado:
Jòhn Hall, no super filme:

A Voltados Vigilantes
e continuação do seriado

Cavaleiro Vermelho

A n u n ciem  neste JORNAL



i J{o ‘ jYíunâo... ,
Ho|e, uma mulher poôe nos 

ser a uiâa, o mur^o na mão, 
porque, nela, para nós, oli, estão 
tôdas as rausos e ôisputoa do 
nosso coroção.

Bmanhã, todauia, o mesma 
mulher poderá nos ser um pos- 
sado, uma falho sSca, raido da 
suQ druore, rolando no chão ò 
mercfi do uento, que se desp.rende 
da tempestade do espírito.

(íecQfàO'-me, éntãò, daquelo 
jConçâo: «Ho mupôo tydo se morre, 
tudo se acabo».

- ' L isseR

Aniversários
Fazem atiôs: Hoje, o jovem 

Edy Coneglian, a sra. Doralice 
Canova, espotsa 4,o sir. Alcebia- 
des Canoya, á çría. ,Dalva Cone- 
glian, o .menino Ivair, tslho do 
SF. Armaíido Paecola, a menina 
Terezinha Maria, das Graças, ti- 
tha do sr. José Bertelli Vieira e 
d. Maria Merége Vieira, e o sr.

. Ingwar Aagessen.
Amanhã, a srta. Tereza 'de Je 

sus PaschoareHi,' è a menina Ali
ce Beatriz Paschoarelli.

Farão anos:
Dia 1.0, a menina Irineia Lu- 

zinha, filha do sr. Silverio Ro- 
mani, a menina Aparecida Lo
pes da Silva, ftlhinha adotiva do 
sr. Eliziario "Marciano dâ Silva 
e d. Elsa L.'da Silva.

Dia 2, o sr. Caetano Batistel- 
Ia, o sr. Angélo Ghirotti, o jo-. 
vem Antoninho Nelli, o joyeni 
Laudimir Larini e a sra. Mariana 
Viana de Mattos.

Dia 3, a sra,. Dolores G. Gui- 
done, esposa do sr. José Guido- 
ne, o menino Francisco Xavier, 
a sra. Angelina Baccili, o jovem 
Nestor Ctccone, o jovém Mario 
Ceschíni, o menino Adilson Á. 
Batistella, filho do sr. Caetano 
Batistelia e d. Matilde Batistella 
e o sr. Tonin Benedito Berga- 
maschi.

Redotor-rhefr: Hermlnio lacqn Superintendente: Flauio Pacsotu
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Porniafura no Grupo 
Escolar, «Esperança dé 

Qlivejra»
No dia 14 de Dezembro p. 

f., reajizar-se-á a festa da forma- 
tqra dos alunos, dc^ cursp; pri
mário do Grupo Escolar «E/pe- 
rai^^ de Oliveira

Receberão diploina da termi
nação do jturso primário 8L alu
nos, belissin.a porcentagem que 
é uma cfperança paia o nosso 
Ginásio. ^
'' Os alunos do Grupo Escolar 
convidaram para seu pàVaninfo 
o nosso Vigário'Padre Salusiio 
Rodriguí s- Machado. "

i Formatura
No In-ifituto Santa Marcelina, 

em Botucatú, concluiu o curso 
de professoia a srta. Clélia Del 
Çarlp, filha do sr. Af̂ arino Del 
Caiio, residente em Ourinhos.

Regresso do V igário 
de Macatuba

Em Maio viajou para Campl- i 
nas, em tiatamentó da saúde o | 
Revmo: Padre Roberto Wanke. |
Naquela cidade sua Revma. foi 
obrigado a .submeter-se à deli
cada intervenção churgka" ria 
vjsj^. Completamcnte ^estabele
cido-o Padrc' Roberto,'regressa- 
lá hoje, à Macatuba, onde será 
recebido com festas pelòs" seus 
paroquianos. Felicitamos Maca- 

■iuba e 'o  seu Vigário. ^

A Torre da Matriz 
Nova'

Prosseguem em rtimo ■ acele
rado as obras da Matriz Nova, 
çqja torre já se ergUe mages- 
íosa dominando a cidade. v

Na oficina dos limâps An- 
dretto, acha-se em construção a 
grande cupula que arrematará a~ 
cobertura da lorré. . .

Nascimento
Acha-se enriquecido o lar do 

sr. Antonio Máximo dos Santos e 
d. Benedita Fiancisca dos Santos 
com o -advento de um robusto 
ptmpolho que na pia batismal 
receberá o nome de Lourtval.

Em goso de férias
Or. Sasilio Lososso Sobrinho

Acha-se em goso de férias're
gulamentares, desde o dia 20 do 
corrente o dr. Basillo LosaSso 
Sobrinho, Delegado de PoHcia, 
nesta cidade.

J-VV.'.'

- '- 'y j .
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ELE§ E ELAS
'' ■ > ■

A m tii»  «-nc uM ruiii iio ''I)iá t'.n  il«-S.

:,ot< u ta isM iK o tn o s  
O "U iári» 4lc S. S u jÀtn-dl 'que
quando n  t ,a  < m casa-a- «aria a iiiis e .a  

. outro |'u if4 Rta íjivariavolm ente
em su a s ' págino^. com oi urtunidade e 
1‘larriea, n o t íc ia s  de in t e r e s s e ’'x e n » l.

1
I Pru«'ure ainda hoje u agente d# 
.“Otário de S. Paulo" nesta ridádè.

'AJ

Natal era Lençóis 
Paulista

o  Nosso Vigário está organL 
zando um belo 'programa para 
a comemoração do Natal em 
Lençóis Paulista. A data máxima 
do catolicismo, será comemora
da condigna e religiosamente.

Será armado um grande e ri
co presépio,‘k tá  feita distribui
ção de carne e generos alimen
tícios aos pobres e brinquedos 
as crianças realmente pobres. E’’ 
preciso-que se lembre que o. 
Natal é data religiosa e cristã.

Telégrafo para Maca- 
tuba

A Sorocabána já deu hitcio à 
construção da linha do Telégra
fo que ligará Lençóis à Maca
tuba. A linha está sendo dotada 
de postes de trilhos. Será um 
grande melhoramento paiá Len
çóis e Macatuba.

Oficinas Mecânicas
Além da monumental oficina 

mecânica do Posto Chevrolet, 
acham-se adeantados as obras 
das modernas e grandiosas ofi- 

. cinas do . Posto Atlantic e Posto 
Shell, todos dotados de moder
nos maquinários para a^nder a 
sua numerosa freguezia. E’ Len
çóis que progride.

As ruas novas e «ua 
iluminação '

o  Prefeito Municipal além de 
aterrar e prepararas ruas novas 
que se abrerii, açha-se em enten
dimentos çom a Cia. PauJktade 
Força e Luz para a respectiva 
iluminação, ' . .

Uma legião de 1.073 
homens a serviço de 

S. Paulo' A,.-

Sentinelas avançadas dos ,in- 
terèsses np nosso Estado, os 
agentes e correspondentes do 

.ííDlARIO DE S. PAULO:í,>íem 
número de 1.073, estão em con
tato diário com as necessidacftrs 
dorinterior levando-as, atravdz 
das'colunas do jornal, ao cd- 
nheermentü daqueles que provi
dências podem dar 'pára' satis- 
fffzê-las. *

O «DIÁRIO DE S. PAULOi 
è'un^'’graride jornal dediCadò 
aoB' nossos' problemas, divulgârt- 
do:Os e debátendo-os com Opor
tunidade, etaneza e segurança.

D R . A R M A N D O  B I R A L
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 LyT O S D C R I A N Ç A S
Horário: — Da.< 8 ás 12 hoias e da.< 14 ás 18,30 horas.

RUA JA R Ã Ü  DE ITAPETININGA, 262 ?.;o ANDAR? >-?' SALA, -315 ' • TELÉFONE, SÃO PAUIO

.ídL.


