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Assuntos Econômicos
A lexandre C h itto

Quem conhece pormenorizadamente a vida do nosso muni
cípio, saberá que a monocultura foi sempre a principal base da 
sua estrutura econômica. E baseando assim, na sua variada produ
ção, crise alguma veio abalar-lhe os alicerces. A sua formação 
agrícola sempre garantiu ao povo de Lençóis Paulista vencer as 
crises sem aquela preocupação alarmante, tal se verificou nos mu
nicípios de acelerado progresso.

Lençóis Paulista com as bases na policultura, marchou lenta, 
mas paulatinamente, elevando o conceito do seu com.ércio nas es
feras comerciais de S. Paulo.

E por que ? Porque desconhecia as imprevistas reviravoltas 
das crises que tão aasustadorarnente abordavam outros municípios, 
dotados principalmente da monoculfuia.

Entretanto, as cousas caminham para urna senda de nos con
duzir ao sistema latifundiaro e a uma produção esclusiva: a pro
dução da cana.

E’ verdade que as nossas terras ntais se prestam para a pro
dução canavieira do que cereiais, mas, nem por isso, o cultivo do 
arroz, feijão, milho, café, criação de gado etc., devem ser abando
nados dando margem exclusivamente à lavoura da cana.

Porque, dado ao elevado preço do açúcar e da aguardente, 
lavouras canavieiras florecem em diversos pontos do Estado, 
como cogumelos em tempos de chuva. E não será diíicil, daqui 
a pouco. Lençóis Paulista estar «cercado» por concorrentes na sua 
principal produção agiícola.

Havendo, portanto, maior interesse dos nossos agricultores 
no cultivo de cereais, ainda que para o futuro a pinga e cana en
contrem sérios concorrentes, naturalmente, a crise não seiá tão 
profunda, tão alarmante, porque a monocultura virá ameniza-la.

Assim sendo, convém que os agricultores de Lençóis Paulis
ta não descuidem dos cereais, principalmente do milho, hoje, tão 
escasso entre nós, que põe em sérias dificuldades os criadores de 
porcos, aves e outros animais, cuja existência muito deles depen
dem.

Confiemos sim na prodirção canavieira, porém saibam quan
to ntais extensa fôr, tanto mais abertas estarão as portas pata uma 
crise de vastas proporções.

Licenças prévias para 
moedas arbitraveis

Comunicam-nos a 
das Indtjstrias:

Federação

«O Centro e a Federação das 
IndiJstrias do Estado de São 
Paulo recomendam aos indus
triais que coloquem desde já os 
seus pedidos de importação, em 
moedas arbitraveis, para o l.o 
trimestre de 1950, de acôrdo 
com o aviso 161 da CEXIM, e 
independentemente de terem si
do ou não aprovados seus pe
didos anteriores.

«Esta recomendação é feita 
com o fim de evitar o acumulo 
de serviço na agência da 
CEXIM em São Paulo em deter
minado período e também, para 
facilitar o estudo, por parte da 
mesma Carteira no Rio de Janei
ro, dos pedidos colocados».

O acordo italo-bra- 
sileiro

Aprovado por aquele 
país

ROMA, 1.0 — O gabinete ita
liano aprovou o acôrdo italo 
brasileiro. Esse documento foi 
assinado no Rio de Janeiro no 
mês de outubro último e visa 
ao incremento da colaboração 
entre os dois países.

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

Matadouro Municipal
Como dissemos em outras o- 

casices, o sr. Geraldo de Bar- 
ros, prefeito municipal, durante 
o ano vindouro, pretende demo
lir o velho matadouro municipal 
para construir um outro, em lu
gar mais adequado, cujo terreno 
a prefeitura possue para esse 
fim.

E de fato, a idéia do sr. pre
feito é digna de todos os elo
gios, pois, o atual matadouro, 
dado ao progresso de Lençóis 
Paulista, tornou-se bastante cen
tral.

Continúa mecanizan
do-se a lavoura len- 

çoense
Com a nova aquisição de tra

tores, por particulares, continúa 
rnecanizanco-se a lavoura de 
Lençóis Paulista.

Será posta em movi
mento a Distilaria 

Central
De partes competentes, temos 

conhecimento que, dentro em 
breve, será posta em movimen
to a Distilaria Central de Len
çóis Paulista.

Soubemos ainda que a vinda 
a esta cidade do dr. Nelson 
Pontual relaciona-se a esse fato, 
p3is, o mesmo engenheiro agro- 
nomo veio afim de proceder 
um levantamento para cienti
ficar-se se a Distilaria comporta 
nioendas ou apar elharnento para 
a transformação do melaço.

«Legião da Decencia»
Organizaâa a comissão na

cional âo mouimento
RIO, 1 — Foi organizada a 

comissão nacional da «Legião 
da Decencia», fundada peloCar- 
dial D. Jaime de Barros Câmara. 
Entre os membros da referida 
comissão, figuram o brigadeiro 
Eduardo Gomes, gal. Alcides 
Etchoycn, ministro Luiz Galloti 
e outras altas personalidades.

.^SSINE.M, LEIAM E 
PJíOFAÍiUEM .()  E ’CO>

D r. A ntonio Tedesco
M E D IC O

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

Rua Flor ianoPeixoto, 345 - LENÇCIS PAL.’LISTA - Fone, 61

Será aumentada 20 mil 
lugares a capacidade 

do Pacaembú
S. PAULO — Com o intuito 

de oferecer acomodação mais 
confortável ao sempre crescente 
número de espectadores das pe
lejas esportivas realizadas no 
Estádio Municipal do Pacaembú, 
a Prefeitura de São Paulo est.í 
tratando de ampliar as instala
ções daquele centro de cultura 
física. Assim é que já providen
ciou a ampliação das arquiban
cadas, aproveitando um espaço 
vago, passando elas a ter sua 
capacidade de lotação aumenta
da de 20 mil. Disporá, portanto, 
o Pacaembú de 80 mil lugares.

O Café nos Estados 
Unidos

WASHINGTON, 1 — 0  sr. 
Ton Sawyer, secretário do Co
mércio, anunciou que o Bureau 
do Censo fará um estudo ime
diato sôbre os estoques de café 
nos Estados Unidos. Acrescen* 
tou que esse estudo determina
rá a causa da recente alta ex
traordinária dos preços do café.

CHITTO & PACCCLA

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

Ultima Hora
Amanhã o Cine Guarani exi

birá o grande filme

Os Melhores Anos 
de Nossa Vida

gigantesca produção da R.K.O. 
em substituição ao filme DAN- 
SA INACABADA que está a-' 
nunciado na 2.a página.

Atenção para êste aviso
Devido a longa metragem do' 

filme a Empreza iniciará a pri-- 
meira sessão às 19 horas e a 
segunda sessão às 21,30 horas.

Paia evitar atropelamentos de 
última hora, a bilheteria estará i 
aberta desde às 18 horas. ;

-1

Voleibol
Hoje na quadra de Voleibol 

local, realizar-se-á às l5,30 hs., 
uma interessante partida de Vo
leibol entre as equipes da «As-!' 
sociação Mocidade Atlética» de-'* 
Botucatu, versus «Grêmio Espor-.' 
tivo Lençoense». ^
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P O S I Ç Ã O  D O  B R Ã S I L

FUNDO m o n e t á r i o  INTERNACIONAL

Wa s h in g t o n , 28 ~  Um por- 
la-voz do Fundo Monetário In
ternacional disse que o fato de 
o Brasil haver tido permissão 
para a retirada adicional de 
22.500.000 dollars da quota foi 
um indício de que ocorreu uma 
melhoria na situação da balança 
de pagamentos, daquele país.

A retirada foi a segunda fei
ta pelo Brasil desde que o fun
do começou a operar. Em abril 
passado, ele registrou a sua pri
meira retirada, no valor de quin
ze milhões de dollars, da sua 
quota de cento e cinquenta mi
lhões. O regulamento do Fundo 
permite aos membros a retirada 
até vinte e cinco por cento das 
suas quotas, durante um perío
do de doze mêses. O Brasil já 
utilizou até o limite o seu pri
vilegio de retirada e não pode 
realizar outra retirada até abril 
de 1950. O funcionário declarou 
que não se faz necessário ex
plicar qual a finalidade que o 
pais retirante dá ao dinheiro.

Fontes bem informadas, en
tretanto, dizem que o Brasil pos

sivelmente retirou o dinheiro 
para satisfazer compromissos 
descobertos, na sua balança co- 
nrercial.

A retirada dos vinte e dois 
milhões de dollars e meio teve 
lugar nos últimos dias e será | 
anunciada oficialmente pelo Fun
do Monetário provavelmente na 
próxima seguda-feira, de acordo 
com a praxe dc publicar as in
formações relativas às retiradas 
em um mês, ou mês seguinte.

L

CHITTO & PACCOLA 

Sabonete «Vale Quanto Pesa» 

Preço Cr.$ 5,80

Os festejos de Carnaval 
e o Ano Santo

RIO, 28 — A circunstancia de 
1950 ser considerado Ano San
to, suscitou uma série de con
trovérsias sôbre a realização do 
Carnaval. Autoridades relig*osas, 
membros do laicato católico e o 
proprio prefeito Mendes de Mo
rais opinaram acerca da oportu
nidade dos festejos de Momo 
no ano vindouro. Esperava-se 
um pronunciamento oficial na 
Arquidiocese do Rio de Janeiro. 
Tal, porém, não se verificará. 
Apuramos nos meios eclesiásli- 
licos que a Comissão Nacional 
do Ano Santo não pensa, de mo
do nenhum, em interferir no pro
blema do Carnaval. Soubemos, 
ainda, que a própria Legião da 
Decencia, a ser brevemente lan
çada entre nó<=, não pretende 
combater direlamente as festivi
dades populares., mas apenas 
abusos que nelas se vem intro
duzindo, como as fantasias de 
papel, nos banhos a fantasia...

— Por tnuflo bons que sejam o fotografo 
• S máquina, tenho a impressão de que a fo> 
tografia sairá "fora de fo c o " :  convenhamos 
que não é tarefa simples íocalixar todos os ân
gulos de um serviço igua! ao meu. Mas, esti
maria que isso fosse possível, apenas para que 
SC pudesse constatar q jão  difícil é a minhi 
vida -  dii "Seu" Kilowatt, o criado elétrico.

CIA. PAULISTA DE FCRÇA E LUZ

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
CONCURSO PARA O INGRESSO 
N O C A R O O  D E  A G E N T E

O RD EN A D O  IN IC IA L  C r.$  1 .400 ,00
INFORMAÇCES DETALHADAS NA AGÊNCIA LOCAL

Senhores Lavradores!
GARANTAM A PERFEITA FORMAÇÃO DE SUAS INVER- 
NÂDAS, APLICANDO SEMENTES DE ÓTIMA QUALIDADE 
E GERMINAÇÃO GARANTIDA DOS SEGU1N1 ES CAPINS;

Catingueiro Rocho,
Cabelo de Negro e Jaraguá.

Procurem com o sr. VICENTE MORETTO — Rua Barão de 
Mello Oliveira, 568 — LENÇÓIS PAULISTA — Esl. de S. Paulo

Futuras estréias do 
cinema brasileiro

Notável parte musical, incluindo o 
samba »Senhor do Bomfini», de Vicen
te Celestino, a vulsa ‘ E ’ Teu Meu 
Coragão», letra fie Gilda e Vicente, e a 
fantasia «Sonho de Uma Noite de Natal» 
uma das coisas mais bonitas já apresen
tadas pelo cinema brasileiro - -  tem 
«Um PinKiiiiiho de Gente». Músicas e 
acompanhamento musical do .Maestro 
Ereole V.aretto, nesta produgão Cinédia 
fii.ítribuhla jKjla U. C. B.

O famoso livro dc Ivan Pedro Mar
fins, «Caminhos do 8ul», filmado pela 
Caj)ital Filmes, tem a (),!rtioipação cie 
Marlene, Orlando Vilar, .Maria delia 
Costa. Roberto Acácio, Tônia Carreiro, 
Cláudio Noneili, Sady Cabral, Lui.sa 
Barreto Leite e outros. Foi diri^iilo por 
Fernando Barroa, com a supervisão de 
Andreia di Robilant, do moderno cine
ma italiano. Música do maestro Porto 
Aleiçrc.

«E.-trêla da Manhã» é um filme de 
argumento cem por cento brasileiro, 
base.ado no livro inédito <Ie Jorge Ama
do. Adaptaflo ao cinema por Ruy San
tos, em colaboração com .Mario Poi.vo
to, a produgão <la Pro-.\rte, dirigida 
por .Jonald, tem como princ!|);us artis- 
l;v.s Dvdoe Bressane, Dorival Caymmi, a 
«estréia» italiana üoris Duranti, Paulo 
Gracindo. «Estréia da Manhã» será um 
dos pro\imos iaugamentos brasileiros de 
suces.so.

O romance qtie foi lun autêntico 
«best-seiler» brasileiro • «A Escrava 
l.safira» — aparecerá em breve ein es
plêndida versão cinematográfica, dirigi
da por Eurifles Ramos. Niinea Isaura 
teve uma intérprete tão perfeita como 
Fada Pantoro, e.ssa nova e linda «es
tréia» 'lo cinema bra.sileiro, (juo será 
apresentada pela U. C. B.

CHITTO & PACCOLA

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

O anúncio é ? fonte de 
riqueza nos negocios. 

Anuncie, pois no “Eco” e 
verá seus negocios progre

direm rápidamente.

Vai a Roma o Cardeal 
D. Jaime Costa

RIO, 29 — Seguirá na pró.ximo dia 5 
de dezembro por via aérea para Roma 
aonde vai assistir ás comemorações do 
Ano Santo, o cardeal D. Jaime de Bar- 
ros Câmara. Acompanharão s. eminên
cia o seu secretário particular, conego 
Ivo Callieri e o revmo. padre Bessa, 
seu secretário efetivo.

A denuncia do acordo 
trabalhista

RIO, 29 — A Comissão de Constitui
ção e Justiça da Câmara |,'do8 Deputa
dos apreciou ainda, em sua ses.são de 
hoje, o projeto 5ò9 que denuncia o a- 
côrdo aprovado pelo decreto-lei n. 9.509, 
do 24-0-40 e restabelece a Delegacia Re
gional do Trabalho no Estado. Na qua
lidade de relator da matéria o sr. La- 
meira Bitencourt apresentou parecer, 
que foi apiijvado, rejeitando duas das 
três emendas sugeridas em plenário c 
mand.amlo destacar a outra, para cons
tituir proposição autonoma de acòrdo 
cora o Regimento Interno,

Amêndoas e Avelãs
S.ANTOS, 29 — Entrou, ontem, o va

por argentino «Rio Colorado» condu
zindo para e.ste porto 1.112 sacos con
tendo amêndoas c avelãs pesando . . . 
.55.(500 (juilos, carre.gados em Tarragona. 
na Espanha, e consignados a diversas 
firmas importadoras.

One Guarani
Hoje em 2 grandiosas sessões 
às 19 hs, e às 21 hs. o colossal 
filme com Margaret 0 ’Brlen tôdo 

colorido:

«A Dança Inacabada»

FRACO S E ANÊM ICOS 1 
Tofri*m:

VIIJKO CRCOSOTADO
• • S I L .  V E I H A ’ ’
fíB IrífnrM com êíi» m-

7ji lo-se» 
f  ~ .í ; Ic jJ r ia d o i

r,Hrjr».-ruií«j
,i • .I r;$crotO'Ose

■■onv îtscKnçéi 
vi. i!ü CKEOSOTAJ O

I j  ̂M •»éí ■**
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Seleções do Readr*s Digest

— <^Osseivatore Romano», ór
gão do Vaticano disse das obras 
de Constancio C. Vigil; «não há 
louvor capaz de exaltar suíicien- 
temente o nome de Vigil como 
educador da infância».

xxxx
•— O festejado poeta Guilher

me de Almeida é também ele
gante cronista. Suas melhores 
páginas de prosa foram com- 
pendiadas no livro «HISTÓ
RIAS, TALVEZ...», publicado a 
pouco pelas Edições Melhora
mentos.

xxxx
— Arquíloco e íbico, esciito- 

res da antiguidade clássica pe- 
leceram às mãos de salteadoies, 
quando em viagem.

xxxx
— «Os Últimos Dias de P-jm- 

péia», «Ben-Hur» e «SALAMEiO» 
são as mais perfeitas reconsti
tuições de civilizações mortas 
feitas na literatuia. «SALAMBC» 
de Flaubert é um lançamento 
das Edições Melhoramentos.

xxxx
— Antes do homem conhecer o 
papiro escrevia com estiletes de 
aço em tábuas recobertas de céra.

Os problemas da nossa 
cidade precisam ser di
vulgados e debatidos
Um grande orgão da imprensa 

paulista está cada vez mais se 
identificando com os assuntos 
do interior, trazendo-os ao co
nhecimento do público da Ca
pital, tão dependente do esforço 
daqueles que tiabalham na agii- 
cultura, na pecuária e no comér
cio que floresce em todo o 
«hinterland» paulista.

Esse jornal é o «Diário de S. 
Paulo». Registre-se entre as 
suas mais decisivas campanhas 
a da Aviação, a Campanha da 
Criança, a Mecanização da La
voura, a da Produção em geral, 
estas últimas tomadas agora a 
séiio pelo govêrno.

E’ lógica, pois a situação al
cançada pelo «Diário de S. Pau
lo» nas simpatias do povo de 
tôdas as cidades do nosso inte
rior, onde sua circulação e pre
ferência são cada vez maiores.

Com a gentileza de sempre, 
acaba de nos ofertar o número 
uc Üei-tii.bro de 40, o repre
sentante de SELEÇÕES no Bra- 
fil, Snr. Fernando Chinaglia, es
tabelecido nesta Capital à Ave
nida Presidente Vargas, 502 — 
lÓ.o andar.

Em face do critério e sabedo
ria dos Editores na escolha ri
gorosa dos asíuptos. Seleções 
continúa conquistando, dia a dia, 
um númerD cada vez maior de 
L-iloi cs.

A edição em apreço nos pro
porciona uma séiie de aitigos 
palpitantes, dentre éles: TORRE 
DE ESPER/ NÇA — Time; BE- 
AUMAPCHAIS - LIBERTADOR 
ESQUECIDO — Austin Stiong; 
RÁDIO E URÂNIO NO ÁRTI
CO — Francis e Katharine 
Drake; O M É D I C O  Q U E  
ODIAVA A S S A S S I N O S  — 
Frederic Sondern Ir.; PESCA 
MILAGROSA COM O «OLHO

I
____________________________________ I

ELETRÔNICO» -  Don Eddy; 
PRISÃO SEM-MURCS— Fiede- 
ric Sondern Jr.; CUIDADO COM 
OS TUBOS FLUORESCENTES 
QUEBRADOS! — Laird S. Gol- 
dsboiough e o condensado de 
livros iniiíulado: E SfC Ç O S TJE 
MINHA ALDEIA — lohn Oouid.

A P R A Ç A
Declamamos que vendemos aos 

senhores José Pedro Martins, 
Ângelo Peltenazzi, Waltci Peíte- 
nazzi e Wilson Peltenazzi, o es- 
tabelccimento denominado «Bar 
do Chopp», instalado no prédio 
n.o 474 da Rua 15 de Nox embio, 
nesta praça de Lençóis Paulista, 
ficando a nosso cargo todas as 
contas ativas, e passivas.

Lençóis Paulista, 17 de No
vembro dc 1049.

HELIO PACCOLA & CIA.

ELES E ELAS
Ambos encontram n o “niár io  d cS .  Paulo” 
os mais suRCstivos assuiitos:
O “Diário Oe S. Paulo” é o jornal que 
quando entra em casa agrada a uns e a 
outros, pois apresenta in^ai iávclmente

D r. João Paccola Prim o
m É D 1 r 0

C lín ica  g era l de ad u lto s  e c r ia n ç a s  - -  C iru rg ia  - -  P a rto s  
D oenças do Ouvido, N ariz e G a rg a n ta

Ex-interno por concurso âo Pronto Socorro âo Kio õe loneiro £x-internn por
concurso âo moterniâoâe ôo Hospital São Francisco âe Rssis d corgo õo Dr.
Rguinogo — Ex-interno resiôente âo Coso âe Soúáe São lorge (Rio óe loneiro)

Caixa, 35 - Fone, 4 8 -  Lençóis-Pnulista - Est. de São Pauio

O ü T R O  EXEM PLO  
DE S. i'A U LO

S. PAUI-Ü — O Güvcinador A- 
tíl:t ii ar dc Bai ros, sancionou, i á 
oias, uma resolução da Assem- 
hlcia Legislativa de apreciável 
clcai.cf para os meios luiais 
do Esiaoo. Traía-se de conceder 
às pioÍLS‘ Ç)ias norrraíiíias (.ue 
mautciiliani ou venham a m;an- 
ter eícolas piin árias isoladas na 
zona lural paulista, o auxílio 
mensal dc quinhentos ciuzeiios.

A refeiieia i csolução lixa estas 
condições em que deverá sei 
concedido a(,uele auxílio; a) ma- 
tncula mínima de trinta alunos, 
de 7 a 14 anos; b) frequência 
n.édia mensal nunca inferior a 
virle alunos; c) oiientaçâo e fis
calização da Delegacia de Emi- 
no; d) funcionamento em local 
convinieníe, a juizo da Delega
cia de Ens ino; e) funcionamen
to em Um só peiíodo de qua
tro i:oias ou em duas ou três 
hoias cada um, paia duas tur
mas civersar; í) não custar a 
matiícula do aUnio mais de Cr.$ 
15,00 mensais.

A iniciativa é das que mere
cem registio especial,* de vez 
que levará o estímulo a um sem 
número de modestas e esqueci
das educadoras, que, em m,eio 
às, naturais e conhecidas diíicuB 
dades com que desenvolvem no 
meio rural o seu laboi para a 
grandeza e prosperidade da ter
ra bandeirante, encontram o re- 
conlr cimento do poder público 
eítaoial. Ela não se restringe 
apenas às escolas já instaladas 
e em funcionamento. Também 
às que, de futuro, se vierem ins
talar, receberão, o auxilio men
sal de quinhentos cruzeiros, o 
que significa, sem dúvida, para 
o govtrno do sr. Adh?mar de 
Barros, a expectativa de que o 
número daquelas escolas cies- 
cerá animadoramente por todo o 
«hinterland» paulista.

E’ justo salientar o alcance 
patriótico da medida que envol
ve tão grandes e salutares pos
sibilidades à luta contra o anal
fabetismo, hoje colocado no pri
meiro plano das preocupações 
de todos os bons administrado
res.

ASSINEM, LEIAM E  

PROPAGUEM «O E ’CO>

U M A  D O F N C A  g r a v í s s i m a  
M U I T O  1’E r ' I G O S A  I -AI I A A F A .  

I M Í L I A  E  P A R A  A I I A C A  C O M O  
! U M  B O M  A U X I L I A . i  N O  t r a t a  
I l / . E N T O  D F S S E  G  R A N O E  f-i. A Ci l: v O

i i i i j j/ J l i i i l ' l ih ;  uúiiAlL-Jf-
A S l r i U S  s t  A P R E S E N T A  5 0 R 
I t . U M t R A S  í O R f . ’A; . .  l A l s  CO. MTJ

B ú u  M A r : s  M •:> 
t .SGHÓF U i. f  !l 
E .S P I N H A S
F 1 a r L A s
Ü L  C  E. H A S
E C Z E M A S  
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j/^s duas fontes
fl lenàa conta que na antiga 

C>recia hauiam ôuas fontes: ]u-
uentuôe e a ào Esquecimento.

Banhanào-se em suas o'guas, 
0 primeira tinha a proprieôaàe 
àe manter sempre jouem. £ o ôo 
Esquecimento fazer oluiàar o que 
se quizesse esquecer.

Como é certo, os fontes uiuiam 
constantemente repletas àe geme, 
principalmente àe mulheres, que 
mais temem a iàaàe.

mas, entre tôàas aquelas jc- 
tíens, entre a fina flôr ào antiga 
6recia, hauia uma mulher que só 
3e banhoua na fonte ôo Esque- 
rimento.

E por que? Perguntauam-lhe.
— «Porque àesejo esquecer o 

homem a quem ihe ôeàicaria íô- 
àa a minha uiàa.

Dão temo a uelhice, mas, sim, 
os pensamentos, os pensamentos 
que me atormentam.

Q que seria àe mim ? Uma ju- 
ueníuàe atormentaàa.

E por isso, aqui firo sempre 
ò margem àe t̂a fonte».

Fonte ào Esquecimento, onàe 
estard elo nesta hora ? 5e eu 
soubesse onàe, iria banhar-me 
para esquecer uocê, uocé mulher.

LISBEf-^

Aniversários
Fazem anos: hoje, a srta. Vei- 

de Borim.
Amanhã, o sr. Paulo da Silva 

Coelho, o jovem Antonio Lopes 
Finheiro e a sra. Luizinha Ca- 
[ oani, esposa do sr. Hugo Boso.

Dia 6, o jovem Morando To- 
niolo, o sr. David Batistella c a 
srta. ferezinha Conti.

Dia 7, o jovem . AAilton Cone- 
glian,

Dia 8, a sra. Luiza B. Andret- 
to, esposa do rr. Maiio Andretto, 
o jovem Alcides Loiirenço Blan- 
co, a menina Nilza Therezinha 
Faccola, filha do sr. Jacomo rlo- 
rencio Paccola.

Dia 9, o menino Heiio To- 
mazzi, filho do sr. Pedro To- 
mazzi.

Dia 10, a sra. Libia Brega Ci- 
cone, esposa do sr. José Cicco- 
ne Sobrinho, o jovem João Eva, 
filho do sr. José Barboza, a me
nina Maria Regina, filha do sr. 
José Pedro Martins e d. Anita 
P. Martins.

Nascimento
Acha-se em festa, desde o dia 

29 de noveinbro p.p., o lar do 
sr. Olavo Brega e d. Ophelia de 
Toledo Brega, residentes em Ma- 
catuba, com o advento de um 
robusto menino que na pia ba
tismal receberá o nome de josé 
Bruno.

Prédio do Banco do 
Estado

Segnndo nos afirmou o Snr. 
Osvaldo de Barros, o prédio 
do Banco do Estado seiá inau
gurado impreterivclmente em fe
vereiro do ano vindouro.

Escola prática de Dati
lografia e Taqiiigraíia 

Remington, de S. 
Manuel

. Recebemos, por gentileza do 
propiietário responsável da Es
cola Prática de Datilografia e 
Taquigrafia Remington, de São 
Manuel, sr. João Gallerani, um 
convite dos da turma de 1949, 
afim de assistiimos às cerimô
nias de sua formatuia, as quais 
realizar-se-ão no dia 11 do cor
rente mês, constando do progra- 
nra os seguintes festejos: às 10 
horas, solene Missa em Ação de 
Graças no Santuário de Santa 
Terezinha; às 18 horas. Ato so
lene da entrega dos diplomas 
no «Cine Paratodos» e às 22 
horas, grandioso baile com .,0 
concurso cia «Orquestra Bandei
rante», nos salces do «Clube 
Recreativo São Manuel».'

Telégrafo entre Lençóis 
-- Paulista e M acatuba --

Homenagem aos Srs. 
José Barone Mercadan- 

te e dr. Paulo Lauro
Organizado por uma Comis

são còmpoíta dos srs. Di. Pau
lo Teixeira de Camargo, Prof. 
Luiz Scaglione, Dr. William Sa
lem e Dr. Danton Castilho Ca- 
bral, será oferecido no próximo 
dia 18 de dezembro, um almoço 
popular no Estádio Municipal 
do Pacaetrbú, nesta Capital, aos 
srs. José Barone Meicadante e 
Dr. Paulo Lau. o, respectivamen
te Presidente e Sec-ctário Geral 
do Diretório Estadual do Partido 
Social Progressista.

As adesces poderão ser en
viadas aos senhores:

Dr. Paulo Teixeira de Camar
go, Rua Albuqueicuc Lins, 1170 
— Telefone, 51-8357.

Prof. Luiz Scaglione, Rua São 
Bento, 329 — 2.o andar — Te
lefone 3-7C88.

Dr. William Salem, Rua Luiz 
Góes, 1486 — Telefone, 7-8766.

Dr. Danton Castilho Cabral, 
Rua José Bonifácio, 233 — 4.o 
andar sala, 408 - Telefone, 3-2972

Já se acha em pleno andamen
to a instalação do télcgrafo, da 
Soiocabana, entre Lençóis Pau
lista e Macatuba.

E segundo temos conhecimen-

H O TEL M U N ICIPA L
De partes competentes, temos 

conhecimento que dentro de 
poucos dias, terá início, nesta 
cidade, a construção do Hotel 
Municipal.

Todavia, desconhecemos o lo
cal onde deverá ser erguida a 
nova obra.

Ginásio do imaculado 
Coração de Maria

Com a presença do sr. Ins
petor Ftdtial, realizaram-se nes
te estabalecimento de ensino os 
exames de admissão à l.a série 
ginasial, sendo apurados os re
sultados seguintes:

Flávio Antonio Can panari, mé
dia 9; Biávio Finco, média 8,7, 
Joel do FVado, média 8,2; Nor
ma Angelina Capoani, média 7,9; 
Evanize Tuezinha Paccola, mé
dia 7,9; José Augusto Zillo, mé
dio 7,3; Clovis Leão Sampaio, 
média 7,7; Divino Moreira, mé
dia 7,6; Lourival Paccola, média 
7,4; Maria de Louides Biral, mé
dia 7,1; Leogildo Andretto, mé
dia 6,6; Nirceu Isidoio Vicente, 
irédia 6,2; Maria Aparecida Bran
di, média 6,1; Ivany Franco Fer
reira Cardia, média 6; Ivete Fran
co Ferreira Cardia, 5,7: Bertho- 
lina Salktti Chiari, média 5,8; 
Miriam Cacciolare, média 5,8; 
Cláudio Antonio Faccola, m.édia; 
5,7; Aigusto Felipe Masseram, 
5,2; Divanyr Jacon:ini, 5,1;

Lençóis Poulista, 2 de dezem
bro de 1949.

to, os mê ^mos postes telegrá
ficos serão aproveitados para a 
instalação ria linha telefônica, fi
cando assirrr Lençóis Paulista e 
Macatuda ligadaspor duas in,por
tardes linhas de comunicação,, 
aliás, bastante necessárias, devi
do o intercâmbio comercial en
tre as duas localidades.

f^enunciou o sr. Nereu 
' Ramos

RIO, 28 — p  sr. Nereu Ramos 
renunciou a presidência do dire
tório nacional do PSD. A atitu
de do vice-presidente da Reprí- 
blica, cujo nome tem estado em 
evidência como um dos prová
veis candidatos à sucessão dò 
gal. Dutra, alterou sensivelm.en- 
te o panorama político do país..

Choveu
íorrencialmenie em 

Lençóis Paulista
Depois de uma longa estiagem 

que vinha pondo em perigo tô- 
da a produção agiíocla do cor
rente ano, de quarta para quin
ta feiia da semana passada, cho
veu torrencialmente em Lençóis 
Paulista.

As chuvas, não obstante tar
dias, vieram animar os meios 
agrícolas, os quais estão efetu- 
artdo plantaçcies em alta escala.

EBLECIMENTG
JOSÉ GUARIDO

Faleceu sexta feira riltima, em 
sua residêucia, nésta cidade,, a  
sr. José Guarido.

o  extinto era casado com d. 
Tereza Guarido, contava 24 a- 
nos de idade e era filho do sr. 
Francisco Guarido e d. Eulrosi- 
na de Godoy Guarido.

C) seu sepulam.ento deu-se no 
mesmo dia, saindo o féretro de 
sua residência, para a nectópo- 
le local.

Novas caixas para o 
abastecimanlo de á- 

o Lia à cidade
o  sr. Geraldo de Earros, bre- 

tendendo dár início ao seu gran
de plano de melhorar o abste- 
cimento de agua á cidade, já deu 
ordem rqüe se iniciasse a cons
trução de duas caixas novas, às 
quais receberão as águas do 
poço arteziano e parte da linha 
que será extendida até ao Mori- 
bôndo ou à Espóci?.

Novos trech o s de ru as  
ligando à s  ru a s  15 e nova

Depois de concluído o atêrro 
da rua Joaquim Gabriel ligando 
esta à rua nova, outros atêrros 
já tiveram início, cousas que 
nos vem sanear inteiramente âs 
partes, baixas da cidade.


