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DrJosé de Carvalho Sobrinho
Reeleição para Deputado Fe

deral com Adhemar, Salzano, 
Geraldo de Barros para Depu
tado Estadual e Lino de Mattos 
para o Senado.

Dr. José de Carvalho Sobrinho

Está com a consciência tran
quila de ter cumprido e estar 
cumprindo o «eu dever de De
putado Federal.

Defende o povo, a indústria e 
o comércio. Sua voz sempre se 
levanta ao lado do lavrador.

Intransigente defensor das coisas 
de São Paulo e do DiSisil na 
Câmara Federal.

E ' advogado e engenheiro. Já 
foi Prefeito Municipal da vizi
nha cidade de Botucatu e da 
próspera cidade de Santo An 'ré. 
E ’ um dos' parlamentares que 
mais vai a tribuna do Palácio 
Tiradentes, na defesa do agri
cultor e homens do trabalho.

Há mais de vinte anos que é 
amigo de Lençóis Paulista. Sem
pre encarou às necessidades de 
nossa terra com verdadeiro a- 
mor e sinceridade. Ocupa atu
almente um elevado cargo na 
mesa da Câmara Federal. Soli
citou há poucos meses uma ver
ba para a assistência do nossu 
Hospital de Caridade, cujo an
damento está acompanhando 
com empenho. "Vai au.viliar o 

• nosso esporte em todos os seus 
setores. Serão justos os votos de 
Lençóis Paulista, ao nosso can
didato Dr. Carvalho Sobrinho.

ASSiNEM O EC O

Para Deputado Estadual

partido Urabalhisfa prasHeiro

Enéas Cordeiro Fernandes

Lençóis Paulista no O r
çam ento da União

■€xposiçao de trabaltjos escolares 
Çinásio €stadual desta cidade

Dentre as emendas apresenta
das ao Orçamento da União 
para 1955, figuram as de auto
ria do Deputado Carvalho So
brinho, da representação federal 
do Partido Sccial Progressista 
(PSP), visando a beneficiar és- 
te próspero Município:

MINISTÉRIO DA AGRI
C U LTU RA

Emenda 695 — Cr$ 50.000,00 
para a Associação Rural.

Emenda 1002 .— Cr$ . .
5.000.000,00 para auxílio à E s
cola Agrícola.

n(.
Foi solcnemente inaugurada, 

ontem, dia 25 de Setembro, às 
16 horas em dependências do 
Ginásio Estadual desta cidade, 
uma exposição em homenagem 
ao IV Centenário da Cidade de 
São Paulo, organizada pelos srs. 
profcssôres Antonio Carlos Soa
res Brandão, Betty Dutra Nas
cimento, Ignez Moraes Legaspe, 
Maria do Carmo Faraco, Maria 
Sichiera Pagan e Vera Braga 
Franco, respectivamente cate- 
dráticos de Trabalhos Manuais,

secção masculina e feminina. 
Geografia Geral e do Brasil. 
Inglês, Ciências Naturais e Por
tuguês.

Os trabalhos apresentados re
velam proficiência e dedicação 
dos mestres e dos alunos de 
nosso principal educandário.

A exposição permanecerá a- 
berta ao público, diàriamente das 
13 às 17 horas.

Aos Domingos, das 13,30 
17,30 horas.

as

BIOTONICO
F O N T O U R A

/>•

Emenda 1390 — Cr$ . .
2.000. 000.00 para a instalação 
de uma Escola de Tratoristas.

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇAO

Emenda 872 ^  C r.....................
200.000. 00 para a Escola Nor
mal Municipal.

Emenda 873 .— C r $ ..............
200.000. 00 para o Ginásio Ge
raldo Pereira de Barros.

MINISTÉRIO DA SAÜDE 
Emenda 4598 — Cr$ . , .

200.000. 00 para o Hospital Be- 
neficiente da Santa Casa de Mi
sericórdia.

O CG JTO 
f O RTI FIC AHTf

O  “Paraiso” de Ivan

H marrha ôo nosso proqrcssa
Cefenàe ôa uítória ôe Rôhe- 

mar âe Barros
Lençóis Paulista só poderá 

continuar com o seu ritmo ace
lerado de progresso se a vitó
ria de Adhemar concretizar-se 
no pleito que se avizinha. Vários 
melhoramentos urbanos estão na 
dependência de sua eleição à 
governança do Estado, dentre 
os quais podemos citar: A cons
trução do prédio próprio do 
Pósto de Saúde; construção de 
novo prédio para a Delegacia 
de Polícia: oficialização da Es-̂  
cola Normal Municipal e o que 
mais importa, a instalação da 
no.=sa Comarca.

Todos êsses melhoramentos jã 
poderíam ’-ter sido iniciados se a 
política contrária aos nossos in- 
terêsses não lhes tivesse inter
ceptado a realização.

Requisição de Figuarâente
De fontes bem informadas, te

mos conhecimento que o Insti
tuto do Açúcar e do Á lcool, 
para o futuro, passará a pagar 
Cr$ 2.50 por litro, da aguar
dente requisitada.

Como se vê, com o atual 
preço da aguardente do I.A.A.. 
o produto passará a melhorar 
grandemente nos mercados con
sumidores.

O  Palácio dos Rádios serve bem,
porque oíerece sempre o melhor.



o  ECO

Para Deoutado Estadual

p.

R.

P.

P.

R.

P.

Antonio Celso Lara Campos
PELO POVO — PELA  PÁTRIA

])e!egada de polícia o*. 
Sençóis pau liste:

i ORTAKIA
O Bel. João Lelio Peake de 

Mattos, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, 
e em concordância com o deter
minado no aitigo 3.0 da lei n.o 
1207, de 25 de Outubro de 
1950 artigos 19 § l.o, da lei n.n 
1802, de 5 de Janeiro de 1953. 
Considerando que o local de
signado pela portaria n.o 1 para

Dr. Hilton Canova
Cirurgião D entista 
Pela UniuersiõaâeâeS. Paula

Ráios X
Rua X V  de Nov., n.o 532

(Audar Superior do Edifício 
Studebaker)

a realização de comícios, nesta 
cidade, Piaça da Bandeira, está 
sendo reformada, corro se vê 
pelo ofício n.o 154 do sr. Pre
feito Municipal.

D í T F R M 1 N A
a) — Fica fixado, para o Dis

trito ca Sed^, ( esta cidade de 
Lençóis Paulista, o local sito a 
Rua 15 de Novembro, esquina 
da Rua Marechal Deodoro, para 
as realizações de comícios.

b) — Fica revogado o item 
1.0 da poitaria n.o 1, de 15 de 
Março de 1954.

PUBLlQUE-SE r CUMPRA-SE

Lençóis Paulista, 21 de se
tembro de 1954.

João Lelio Peake de Mattos 
Delegado de Po''cia

Para Deputado Federa.

P.

R.

P.

P.

R.

P.

José Loureiro Junior
PELO POVO -  PELA PÁTRIA

Dr. Antonio Tedesco
-------  = MEDICO ■■ =

C lín ica  g era l - O perações - P a rto s  

Rua FlorianoPeixoto, 345 • LENÇÓIS PAULISTA • Fone, 61

A SSIN EM  O  E C O

\ S Ste>-à Ô M E N O

I M C O N T a O L A V E L

—  O Amiao «.cFí-1 
oma grande parte da eieirj- 
cidade cespacnooa por 

urr>Q uâin pe.-de-se no iraieto compreenL 'o 
enire e;Ta v a casa de cada cc.niUrr..d.;f?

Devtndo-se a um ícsiCuífeiio i.-iconírc-!.-«e!, esto 
pe'da d ricidode representa outro .-rnc.orgo 
com qo0 têm d" crear as companhias disrribot- 
doroi de energso elétrica, já que seus consumi
dores pagam, apenas, a  energia consu.midc:, isto 
5. aquaio rfgistrada pelos medidores instalados 
nos residências, ‘ojas ou fóbricas -  explica 
Seu" Ki'ovv''ttt o criado t iétrico

I

2)r. pose de ú. piachado
Clínica Geral ■ i* '——

rjKU Keia-m oLEsrifl de sE n u o R a s  e cR ian fas-p aR T o s

Fone — 1-2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriça 890



o  ECO
Institu to  do A çú car  

" e do Á lco o l------
RiC DE JANEIRO

Em  11 .de Setembro de 1954
Senhores Diretores:

Por determinação do Exce- 
lentíssimo Senhor Presidente da 
República, tenho a satisfação de 
responder, com o presente, ao 
telegrama dessa Diretoria, de 31 
de agôsto próximo passado, em 
que, apoiando a orientação do 
Govêrno Federal, no setor da 
agro-indústria açucareira, pede

Queiram receber uí protestos 
de minha elevaoa e;lima dis
tinta consideração.

..(•M Acck,1> de Sá 
Vic -I 1 esie.i 1 u . IO o  ei- 

cí 'O da Presidência

Mmos. Srs. Ditetores da Coof e- 
rativa dos Piocutoies de Agiar*

seja mantido o Plano Nacional , da Zona de Lerçó's Paulista 
da Aguardente, instituido por
este Instituto.

Sôbre o assunto, cabe-me in
formar a essa entidade que,pela 
transitoriedade do meu exercício 
nas funções de Presidente desta 
autarquia, não irei modificar a 
política econômica que lhe vi
nha sendo impressa, inclusive 
a consubstanciada na Resolução 
n.o 957/54, de 9 de julho de 
1954.

Em consonância com essa o- 
rientaçâo, espeio poder contar 
com o apôio que essa presti
giosa entidade sempre soube 
dispensar às medidas do Insti
tuto, em benefício das classes 
piodutoras vinculadas ao setor 
aguardenteiro.

Cooperativa dos Pro
dutores de Aguardente 

da Zona de Len
çóis Paulista

CONVOCAÇÃO DA AS
SEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA

Os senhores acionistas estão 
convidados para comparecerem 
à Assembléia Geral Extraordi
nária a realizar-se no dia 4 do 
mês de Outubro de 1954, em 
sua sede provisória sita a Rua 
15 de Novembro s/n, com o 
objetivo de autoiizar a Diretoria 
Executiva a contrair um em
préstimo com o Instituto do A- 
çúcar e do Álcool, no valor de 
Cr$ 3.000.000,00 (TREIS MI
LHÕES DE CRUZEIROS).

a) ANTONIO FOLTRAN 
Presidente

Lençóis T ? li?ta T.P.

O seu rádio ligado de modo 
a não incomodar os vizi
nhos, demonstra que você 
tem educação auditiva, que 
você é civilizado e que vo

cê tem finura de trato

ESCRITÓRIO DE FDUOCflCIfl EfH LEnCÚIS
Dr. Rivaldo de Assis Cintra

Dr. Osmar Delmanto 

A D V O G A D O S
ESCRITÓRIO EM  LENÇÓIS PAULISTA:

Rua Tibinçá, n.° 722 (Baixos da residência do sr. 
José Salustiano de Oliveira)

Os advogados atendem pessoalmente às quartas-feiras e sábados 
Outras informações com o sr. Norberto, no Bar Central (Fone 35) í

J uízo da Jétima /dona €íeitorc'
. O UDOS  

taital Eleitoral
o  DOUTOR VICTOR TIE- 

GHl, JUIZ ELEITORAL SUBS
TITUTO EM EXERCÍCIO, NES
TA COMARCA DE AGUDOS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, 
ETC....

T)r. Jcco paccoía /rimo
M í  D T C O

Clinica geral de adultos e crianças — Cirurgia 
Doenças do Ouvido, Nariz e Garganta

Partos

Ex-interuo por concurao do Pronto Socorro cio Rio de Janeiro - Ex-interno por 
concurao da MaternidadH doHo?^pitai Sáo Francisco de Assis à cargo do Dr. 
Aguinaga - Ex-interno residente da Casa de Saúde São Jorge (Rio de Janeiro)

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

Em São Paulo exclusivamente na

Casa Anglo Brasileira S.A. —  MAPPÍN
será V.Sa. atendido nos pedidos das originais e soberbas MlNIATUKAS 
das Aguardentes de Canas Selecionadas especialmente fabricadas para as 

marcas padrões da mais alta qualidade da

Industrial e Com ercial ORLANDO MAZARI
Lençóis Paulista — São Paulo — Rio de Janeiro

A G U A RD EN TES

Século IV —  25 de Janeiro
I adrõcs de Alta Qualidade

No Restaurante MAPPIN peça o seu aperitivo favorito INDIVIDUAL. 
Na Mercearia Ma PPIN adquira sua MINIATURA para a COLEÇÃO

VISITE SAO PAULO NO IV CENTENÁRIO

Sirva-se
^/Oí

u m a  c o m p le t a
ORGANIZAÇÃO 

BANCÁRIA 
Aí SUAS ORDENS

9 DEPÓSITOS 
« DESCONTOS 

« CAUÇAO 
•  . COBRANÇAS 

•  CAMBIO 
•  ORDENS DE 

PAGAMENTO

W J ^ I Ó N A L i f l í í H

FUHOiOO ' J t

k

MATRIZ. RUA DE SÀO BENTO, 341 —  SAO PAULO 
AGtNCIAS URBANAS Brás Centrei. Lapa Lua 

23 Filiais e Agências no Interio* 
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

FAZ SABER aos que o pic- 
sente edital virem ou ouvirem 
que depois de constituída ss 
mesas receptoras e nomcat . 
os presidentes e mesários, tc- 
ram nomeados em substituição 
os seguintes presidentes e r 
sários: — Presidente: Rcbeiio 
de Oliveira Leite — 7.a secçao 
— em substituição a sra. Irace
ma Brisola Tavares; MESÁRIOS: 
Flavio Paccola — l.o mesário 
da 15.a secção em substituiç; » 
ao sr. Mario Zillo; Aiaci Col.^' 
niares Teles — 2.a mesária ua
10. a secção em substituição
sr. JuIio Granche Filho; Divina 
Pereira Avila — 2.a [mesária da
11. a secção em substituição o 
sr. Tomaz Magdalena; Vitó lo 
Américo Botan — 2.o mesáiio 
da lõ.a secção em substituição 
ao sr. Florindo Coneglian eFu-  
bens Pirtrsroia — l.o
da 16.a secção em substituição 
ao sr. Cesar Giacomini. fimrin- 
nando assim esses subsíitui.,s 
com os demais já nomeados.

FAZ SABER outrossim, que 
em sessão realizada pelo Egré
gio Tribunal Regional Eleitoral 
dêste Estado, a Junta apuradcta 
desta íétima zona. Presidida por 
êste ji'izo, ficou constituida d^s 
mesários Waldomiro Welshaurt 
e Prof. José SanfAnna. Faz s. - 
ber ainda, que êste Juizo, ra 
qualidade de Presidente da Junta 
Ápuradora, convocai para escu - 
tinadores os srs. Bernardo Gua- 

-rido e Corifeu Pereira de Mo
raes e para auxiliares os srs. 
Roberto Scimini, ' Reynaldo  ̂ e 
Conti, Álvaro Alves de Lima e 
Aldo Faschoal. Ficam portanto, 
convocado os oiesáiios, tsciuü- 
nadores e auxiliares referidos, 
para compaiecerem no dia ime
diato às eleições às treze horr s., 
no Edifício do Fórum, desta ci
dade de Agudos, paia íniciarern 
os serviços de apuração. E paia 
que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandei expedir o 
pr< ŝente que será afixado e pu
blicado na forma da lei, inclusi
ve pelas Rádios Difusora de A- 
gudrs e Lençói:- Paulista e pu
blicado pf los J rnais o «O Eco» 
de Lençóis Paulista e «Gazeta 
rio ^giidí s» d' 'gudos. Dado e 
pa“ a^n r • t- c P’aica de Agu
dos. caitó'i lUitoral da 7.a 
7nr" — ? ‘ quatorze de Setem- 
b r ' do n il novecentos e cinco- 

1 ta e cuatio. Eu, (a) João De 
< '̂'ntí, escrivãc Eleitoral, fiz dat. 
e sub.‘ crrvi.

O JUIZ ELEITORAL 
(a) Victor Tieghi



1." Aniversálio
Rosely de Almeida

Festejará seu primeiro aniver
sário dia 1.0 de Outubro, a 
menina Rosely, filhinha do sr. 
Reynaldo de Almeida e de dona 
Renilda M. de Almeida.

Aniversários
FA ZEM  ANOS:
Hoje: menina Maiilcnc Te- 

desço; menino Belmiro Radiccbi, 
filho do sr. Duilio Radicchi.

Amanhã: sra. Rulh AAalavazzi; 
sra. Luiza Qii''drado; menino 
João Batista Zillo; srta. Ramona 
Ortega.

Dia 28: sr. João Estrella; sra. 
Regina Rissato Paccola; menino 
Armando, filho do sr. Ricieii 
Orsi e de da. Deolinda Brunha- 
ro Oisi.

Dia 29: jovem José Antonio 
Garrido; jovem José Augusto 
Zillo; menino Antonio Benedito, 
filho do sr. Jorge Benedetti; sr. 
Irineu Stoppa; menina Sandra 
Maria Oisi, filha do sr. Zeno 
Oisi.

Dia 30: sr. Renato Pavanato; 
menino Luiz Carlos, filho dosr. 
Luiz Tiecenti e de da. Dalva 
C. Trecenti.

Dia l.o: sra. lida Campanari; 
sr. José Antonio de Aimeida; 
menina Rosely, filha do sr. Rey
naldo de Almeida e de da. Re- 
nilda M. de Almeida.

Dia 2: sr. Bruno Basso; me
nina Maria Cecilia, iilha do sr. 
Al lindo Peieira Lima e de da. 
Maria Lourdes de Co:ta Pereira

Rcàntor-Chefc; Hermínio 7afon 080 Superintendente: luarez lacon

diretor; RLEAr.liüKL aiiTT
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Lima; si. João Cândido de OIP 
veira; menino Paulo Antonio 
Nettü, filho do sr. Pedro Netto 
e de da. Leonor Netto, residen
te em Ouiinhos.

BARBARISMO
No programa infantil da ZYR* 

-36, das 10,30 hrs., de domingo 
último, desfilaram grandes va
lores do ládio de amanhã. De
pois de cantarem dois prodígios 
o locutor exclamou:

— Vejam como cantam! Es
sas crianças são mesmo bárba
ras!...

— Que baibai idade de locu
tor!... exc'amaram os ouvintes...

sinronisE seu  r p r k e-
LHO RECEPTOR PPRR R 

RR’D10 DE TODOS
ZYR-36, Sociedade Rá

dio Difusora de Lençóis 
Paulista — 1.530 Kilociclos

PERDEU-SE
Perdeu-se o certificado de 

propriedade n.o 19046 Séne E  
do veículo Jeep-Willys, modêlo 
1951, motor Série 3 T  — 
109742, de propriedade de S/A  
Paulista de Construções e Co
mércio.

PASSOU TELO MUNDO
----- ^  L U L Â

Há peito de dois mil anos, 
um HOMEM passou pelo mun
do, pi.<>ando de pés descalços a 
terra fria! Tinha os cabelos sol
tos caidos sôbre os ombros e 
no olhar o brilho das estrelas 
siderais! Passou por sôbre bra- 
zas vermelhas, sôbre um vesú- 
vio de chanias, levando atiás de 
Sl, uma multidão num delírio 
de fé!

Isso jo i há quase dois mil a- 
nosl... ÊSSE HOMEM que ofe
receu Seu sangue à humanida
de, sentiu por sôbre os orr bros, 
o péso de uma Cruz!

Urna tormenta sacudiu as 
montanhas! Relâmpagos sinis
tros 'soltaram clarões de rubras 
sanhas! A natureza gritou e e- 
xultou pela dor que redime e 
pelo amor que eleva!

E ÊSSE HOMEM ergueu a 
cabeça e pediu ao PAI perdão 
para aquêles que não sabiam 
amar!

A humanidade continuou à 
sombra escura do seu inferno 
de traições e covardias. Se ÊS
SE HOMEM tornasse à terra 
com a mesma finalidade de a- 
mar e de pregar a fraternidade, 
desta vez ainda sucumbiria nas 
mãos da mesma humanidade! 
Não há esperanças para as tôr- 
vas agonias!

DEUS é o equilíbrio dos 
mundos, porém, a humanidade 
terrena insiste em seu desiqui- 
líbrio envolta no hálito veneno
so do egoismo! Matam-se, cho

cam-se, cansam-se, desesperam- 
-se, rolam nas trevas das tor
mentas, quando tudo poder ia 
ser um Luar calmo e sereno! 
Pobre humanidade orgulhosa! 
Morrerá amanhã sem que a se
de escaldante da ambição seja 
saciada e encontrará sòmente 
fumaça a afogar-lhe a garganta 
rouca e sêca!

Passou pelo mundo um HO
MEM, cuja cabeça aureolaaa oe 
luz, falou sôbre a eternidade, 
sôbre a verdadeira vida que é 
um surto de luz nas amplidões 
serenas! Mas... Seus ensinamen
tos foram esquecidos. Não há 
fé, não há amor, só há malda- 
des, vinganças, mentiras, golpes 
rudes fervilhando em crimts, 
tôda uma vida de lutas oditntas!

Passou pelo mundo um HC - 
MEM que pousava as mãos sô
bre chagas sangrentas e cura\a- 
-as. Tornava em pérolas divinas 
as lágrimas dos aflitos! Confor
tava os desesperados e an para
va as criancinhas! E eram Seus 
olhos de e.‘ phndor celeste,paia 
os quais o pióprio céu seabna! 
O Seu exemplo ficou esquecido í 
pela humanidai fj que continua 
aferrada às coisas da matei ia 
emb utecida. A terra é o cárcer< 
qu< con^omr a matéria!

E um A'ESTPE pae.^oi ptl* 
mundo dando à humanidart un 
grande livro de sabedori? n̂ as 
a pubie humanidade cortinria 
em lentas agonias e se atunda 
num cáos de dor e lan a!

yreftra o n.eihor preferiqdo

S T U D F  B A K E R
Automóveis^ Caminhões Caminhonetes i

n r r í i L ' " ' I » . • „I I v_o 4% sabov__y 1 l a i i i o  v- i v i g u b ü n

Completo estoque de Peças Genuínas 

SLRVIÇO  ESPECIALIZADO

REUERDEDORES RUT0RIZRD05 
GARRIDO fii FILHOS LTDA.

PHILIPS
é o orgulho do 
dono de casa moderna!

f F A B R IC A O ^  ^
PRÓPRIO GÁS

líM P O  
P pB F A C /l 

/̂ AÁ/£JO
PH ILIPS

O U E X O Z E N E  C O M U M  O U Z E I F I C A D O

NÍO U$« lilIM HEM C/IHtÃa

* ^ ~ mm

R EV EN  ^ E C IE S
Rua 15 de Novembro, 632 

Fone, 100 — Lençois jt'amisia

D C P - D A O - 47-54

Gemdo & Fiihos Ltda.
Revendedores PHILIPS

Jpresentorá em breve
C I OOÀO a gaz de querozene

PHILIPS
s c r r ~âci, ssm  cheiro e de fácil m anêjo

VEÍNiD/.S COM FACILIDADES DE PAGAMENTOS


