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GERALDO FERREIRA DE BARROS
U M  A N O  D E  p r o f í c u a  E I N C E S S A N T E  A ‘D MI N I S T R A  Ç Ã O

A 1.0 de Janeiro de 1948, 
assumia a orientação dos des
tinos de Lençóis Paulista, em 
meio ás mais efusivas felici
tações, o impoluto cidadão 
GERALDO PEREIRA DE 
BARROS, que havia galgado 
o cargo de Prefeito Municipal, 
como candidato único, em 
eleições democráticas reali
zadas á 9 de Novembro de 
1947.

Em época anterior àquelas 
eleições, quando o Paitido 
Social Progressista indicou o 
nome de GERALDO PEREI
RA DE BARROS, para dis
putar áquelc cargo, nuira de
monstração inequivoca de 
simpátia e apreço á persona
lidade ímpar desse cidadão 
de reputação ilibada, os de
mais partidos politicos deixa
ram de apresentar candidatos 
próprios, irmanando-se todos 
na idealisação do progresso 
sempre crescente da terra 
querida: — Lençóis Paulista 
desfraldando a Band( ira do 
Progrésso com GERALDO 
PEREIRA DE BARROS.

O Povo Lençóense deposi
tou uma fé inabalavel em GE
RALDO PEREIRA DE BAR
ROS, cidadão que pelo seu 
passado de tiabalho e honra
dez, haveria de orientar os 
destinos da Municipalidade, uo 
caminho do sempre ciescente 
progrésso.

E no primeiro ano de go
verno, GERALDO PEREIRA 
DE BARROS ultrapassou to
das espectaíivas da população, 
dando mostras concretas de 
no exercido de seu cargo, 
fazer únicamente ADMINIS
TRAÇÃO.

Em todos os setores de a- 
tividades municipais, encon
tra-se a atuação destemera- 
da de GERALDO PEREIRA 
DE BARROS, não se fazendo 
necessário enumerá-las, uma 
vez que a população lençóen
se está perfeitamente ao par 
das inúmeras óbras realizadas 
e das que ainda se encontram 
em andamento, tudas de pre
mente necessidade para o 
bem estar dos municipes.

Bastaria citar o calçamento 
da cidade para justificar uma 
administração. Geraldo Perei
ra de Barros imprimiu um 
ritmo tão acelerado á êsse im- 
prescindivel melhoramento, 
que sua fama ultiapassou as 
fronteiras municipais, tendo 
arribado á nossa ter: a, comis
sões de pessoas publicas de 
outios Municipios, sequiósas 
de observar «in Loco» essa 
realização de tamanho vulto. 
E’ o unico caso no Es-

Snr. Çera!do pereira  de parros

dos com os diitritos de Bo- 
rebí e de Alfredo Guedes, 
propoicionando á todos os 
municipes, maior conforto em 
todos os aspéctos, principal
mente no que concerne ao 
melhoramento das rodovias 
municipais e estaduais.

Camo provedor do Hospi
tal «Nossa Senhora da Pie
dade» t(m-se revelado na par
te ,1 umaniíária e social, urn 
indiicutivel benemérito, soli
cito á todas as horas em que 
seja procurado para dem.ons- 
trar na simplicidade de ho
mem comum, a grandeza da 
alma que traz em seu bojo.

Lençóis Paulista têm no seu 
filho diléto de coração GE
RALDO PEREIRA DE BAR
ROS, um defensor impértérri- 
to de seus direitos. A sua a- 
tuação serena e calma dentro 
dos sãos principios da justi
ça e do Direito, fez com que 
o Distrito de Borebi não fos
se alijado do nosso Municí
pio, e a nossa causa sacros
santa que é a «Coma: ca de 
Lençóis Paulista» têm em Ge
raldo Pereira de Barros, o 
verdadeiro Marechal de Cam
po a assegurar nossa vitória 
comum

Glorias, pois em nome do 
povo lençóense, ao grande ad- 

I  minist.ador, que em um ano 
I apenas demonstrou sua fér rea 
vontade de fazer reviver, as 
tradições de nosso municipio, 
perante as demais congeneres 
do «hinterland» paulista, ten
do por len̂ a: «Uma pioficua 
e incessante administração.»

Geraldo Pereira de Barros; 
nome gravado por todos os 
lençoenses nos píncaros da 
gloria.

tado em que, tantas ruas, foram cal- 
çadaí, em um só ano de adminis
tração.

A retificação do rio Lençóis, sa
neando uma zona promissoia do 
peiirnet.o urbano, com aconstiução 
de uma magniíica ponte na Rua 
Floriano Peixoto ligando a cidade á 
Estrada de Ferro Sorocabana, de
monstrando bem o espi ito ide diza- 
dor do Snr. Prefeito Municipal, que 
transforeiará aquela parte da.«urbe», 
em um dos aprazíveis recantos pú
blicos, sanando uma lacúna impor
tantíssima, eis *que, grande parte da 
população até agora, sentia-se sen- 
sK'clmente prejudicada com a falta 
de acesso á ferrovia ou vice-versa.

Dentre outras óbias de capital 
importância realizadas e em anda
mento  ̂ pelo ínclito prefeito GERAL
DO PEREIRA DE BARROS, aí es
tão, á luz dos ólhos, ratificando 
assim as floradas de esperança que

I todo o povo lençóense nele deposi
tava, o GINÁSIO «Imaculado Cora
ção de Maria», o jardim da Infan- 
cia estabelecimentos culturais desti
nados á nossa mocidade, a instala
ção do Poço Arteziano destinado 

j a solucionar definitivamente o pro- 
I blema da água ent, e nós, a inaugu

ração dentro em breve do esplen
dido prédio destinado á Materni
dade, anexo ao Hospital «Nossa 
Senhora da Piedade».

Ao snr. Prefeito Municipal deve-se 
a incentivação do reinicio das óbra,s 
do majestoso teinplo da Matiiz lo
cal, e a construção acelerada, do 
«Ubirama Tenis Clube», têm sido 
uma das inúmeras preocupações 
constantes do administrador prós
pero e fecundo.

Dotando a cidade de oportunos 
e utis melhoramentos, GERALDO 
PEREIRA DE BARROS, não des- 
cura dos p r o b l e m a s  relaciona-

Hospital N. Senhora 
da Piedade
C O N V I T E

De ordem do sr. Piovèdor 
e de acordo com os Estatutos 
da Associação Beneficiente — 
HOSPITAL N. S. DA PIE
DADE, desta cidade, ficam 
convidados todos os socios 
com direito ao voto, a com
parecer á Assembléia Geral, 
a realisar-se hoje, ás 15 hs., 
no salão Nobre dá Prefeitura 
Municipal local, para a elei-, 
ção da nova Diretoria, leitura 
e aprovação do relatorio, re
ferente ao exercício findo e 
prestação de contas.

jacomo N. Paccola .
Secretario ..'i';
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Ampliação do Prédio 
do Ginásio Imaculado 

Coração de Maria

Como dissemos em nota an
terior, pur diversos deputados 
foi apresentado á Assembléia 
Legislativa do Estado, o proje
to pela oficialização do Ginásio 
«Imaculado Coração de Maria» 
e pela criação da escola normal 
nesta cidade.

E diante, pois, desses pedidos, 
por aqueles deputados á Assem
bléia Legislativa do Estado, pen
sa-se agora na ampliação ime
diata do prédio do ginásio, 
anexo do qual também funcio
nará, então, o cuiso normal.

O anuncio é a fonte de 
riqueza nos negocios. 

Anuncie, pois no “Eco” e 
verá seus negocios progr.- 

direm rapidamente.

Com o O ne Guarani

Queremos lembrar os novos 
empresários do Cine Guaianí, 
que aquela nossa principal casa 
de diversão, necessita antes de 
tudo de maior silencio e depois 
um arejamento capás de dar me
lhor tranquilidades aos seus ha- 
bitués.

Com o tremendo calor que 
antecedeu ás atuais chuvas, a 
platéia do Cine Guarani, torna
va-se verdadeiramente insupor
tável.

O que acima dissemos são 
duas medidas que a nova empre
sa deve tomar e com a máxima 
urgência.

Carnaval em Lençóis 
Paulista

Q u atro  pom posos e fa n 
tá s tico s  bailes

Também este ano. Lençóis 
Paulista prestará significativa ho
menagem ao Rei da Folia.

Para a realização das festas 
que é digno o Rei Momo, um 
giupo de homens, senhoras e 
jovens da nossa distinta socie
dade, organizados em comissão 
estão elaborando um giamdioso 
programa de festas.

Poitant) mais uma vez, os fo
liões de nossa terra, apaiecerão 
dando azo á sua espansão e ale
gria, festejando e cantando:

Chiqiiita bacana 
Tjá da Martinica 
Se ve.ste com uma casca 
de banana nanica.

O i:
O Chinês Pa ti-cbii-li 
Toca flauta de bambú 
Quando acaba de tocar 
Guarda a flauta no baii.

E  auida:
Checou a primeira escola de samba 
Escola que não tenj rival.
Pelo som da bateria
■At̂ S parece irn Batalhão Naval.

Isso, Isso, amigo folião, com
partilhe comigo nessa alegria 
carnavalesca. Tristezas não pa
gam dividas, e o Rei Momo vem 
ai berrando, cantando a despeito 
de tudo, porque ele nasceu no 
dia em que o mundo éra côr de 
rosa.

E agora ele nos convida a 
comeir.oiar o triduo carnavales
co, com lanças peifumes, con
fetes, entoando aquela modinha: 
«Mangueira em Férias», — Vá:

(Juem foi que dis,o 
(jue eu não brilho mnis 
e procurou ra-Kar o meu cartiiz 

ôu a palavra da M intíuoira 
(Jue fez samba a vida iolcira 
c que não vai ficar i>ar.-i traz 
Quem foi que disse 
Que eu não brilho mais 
e procurou ra-çcar o meu cartaz

Fal.-i a Diictmi i de Man}çueir.a
Toda profi-isão tem férias
ii.io ('• segredo pr.4 nineuem
Habc o (|uc aconteci.a em Mauiiucira
f)s «amiiid.a» das escol.-i--
Estavam em férias também.

No corrente ano, a ci
dade será qüasi que 

calçada total mente
E’ nos dado conhecer que no 

corrente ano, o t r. preftito mu
nicipal pretende atacar o calça
mento na cidade lal n anda o 
figurino.

Para a sua grande cbra de 
calçamento, o qual extender-se-á 
em quasi toda cidade, o sr. pre
feito já adqueiiu paialepipedos 
siificientes.

Segundo as pre\i:ces feitas, 
Lençóis-Paulisfa será tolalmente 
calçadas nas suas tuas principais 
no transcorier de 1049.

UM GRANDE ESTIMULO AOS ARTISTAS

0 concurso âe cartazes ôa Componho âe Eâucação àe Ràultos e a 
Escola ae Belos Flrtes — Impressões õo professor Eugenic Hime

A ntiguidades
Hm no Mu-cu Hrituuico um alman.T 

fpjc i|uc (luta dc três mil anos. E ’ e.s- 
crítr. com tiuta vermelha cm papiro.

-Afirim,-se existirem nos l>o,s(|ue.s de 
Neiujuén exemplare.s de pinheiros (pie 
contam mais dc dez -séculos.

A ssinem  L eiam  e 
p rop aguem  ’0  É  CO “ '

Despertou o maior interesse 
nos circulos estudantis e entie 
os profissionais da arfe do de
senho o Concurso abei to pelo 
Serviço de Educação de Adultos, 
do Departamento Nacional de 
Educação, em combinação com 
o Departamento dos Correios e 
Telégrafos, para escolha de um 
modelo de selo de fianquia pos
tal, com motivo alusivo á Cam.- 
panha de Educação de Adultos.

A reportagem, a proposito, 
ouviu o professor Eugênio Hime, 
diretor da Faculdade Nacional 
de Arquitetuia, antiga Escola Na
cional de Belas Artes, que assim 
se manifestou:

— O concurso aberto pelo 
Departamento Nacional de Edu
cação, como não podia deixar 
de ser, obteve a melhor acolhi
da no seio não apenas dos es
tudantes desta Faculdade, como 
entre os profissionais do dese
nho. E’ um estimulo não apenas 
de carater financeiro, por seus 
piemios aos candidatos vence
dores, mas também de natureza 
patriótica, já que a Campanha 
Nacional de Educação de Adul
tos tem fundo eminentemente 
significativo para os destinos 
nacionais.

Os selos levarão a todos os 
rincões da Pátria e até ao es
trangeiro nosso grifo de alegria 
conclamando todos á luta pa
ra extinção do analfabetismo. E’

uma luta árdua, essa, mas pa
triótica e nccessaiia.

Em pról das obras da 
nova Igreja Matriz
A campanha em pról das obras 

da nova matriz, continua com o 
mesmo encremento do seu inicio.

Das listas expedidas, até o 
presente momento voltaram as 
seguintes:

Anfonio e Norberto de Oli
veira, 2.270,CO; Maiio Zillo,. .  . .  
380,00; Paulo Zillo, 600,00; Jo
sé Oliva, 320,00; Mario Ribei
ro, 100,00; Fernando Oliveira 
Guena, 367,00; Atilio Stopa . . . 
171,00; Fernando Oliva, 100,00; 
Armando Paccola, 165,00; Fran
cisco Lara Campos, 1.000,00.

E 0 coleta ôos imagens nos cosas 
resiâenciois já corresponôerom as 

seguintes pessoas 
Antonio Segalla, 85,3o; Maiia 

Macaii, 103,00; Luiz Zillo, 100,00; 
Dr. Antonio Tedesco, 125,00; Ida- 
lina Carrite, 500,00; Hugo Eo- 
so, 100,00; Victorio Coneglian, 
100,00; Silvio Eosi, 200,00; Luiz 
José Nelli, 40,00; Pedro Aielo, 
282,00; José Lorenzetti, 300,00; 
Eliziario M. da Silva, 500,00; 
Luiz Lima, 25,00, Vergilio Cic- 
cone, 62,40; Serralvo, 51,50; Er- 
melinda B. Oiovanetti, 100,00; 
Paulo Coelho, 150,00; João Zil
lo, 500,00; Antonio Zillo, 500,00; 
Duilio Capoani, 100,00; Alaide 
Ciccone, 50,00.
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E D I T A L

(fílístamento âe lurados) 
CONCLUSÃO

156) José Pedro Martins, co
merciante em Ubirama; 157) Jo
sé Signoretti, comerciante em 
Ubirama; 158) José Paulino da 
Silva, lavrador em Ubirama; 159) 
Jeronimo Bigarelli, comerciante 
em Agudos; 160) Jayme Ribeiro, 
comerciario em Agudos; 161) 
Jayme Lisboa, lavrador em Agu
dos; 162) Joaquim Luiz Duaite, 
proprietário em Ubirama; 163) 
Joaquim Lisboa, proprietário em 
Agudos; 164) Joaquim Rondina, 
industrial em Agudos; 165) Joa
quim Ferreira do Espirito San
to, comerciante em Paulistania; 
166) Joaquim Silverio SanfAnna, 
comerciante em Paulistania; 167  ̂
Juvenal Barraque, lavrador em 
Agudos; 168) Jacomo Augusto 
Paccola, industrial em Ubirama; 
169) Jurandir Giacomini, comer
ciante em Ubiiama; 170) Luiz de 
Santis, industriario em Ubirair.s; 
171) Luiz Andretto Filho, artista 
em Ubirama; 172) Luiz Conti Fi
lho, comerciante em Ubirama; 
173) Luiz de Azevedo, funcionário 
publico em Ubirama; 174) Luiz 
de Barros, lavrador em Domélia; 
175) Luiz Pires de Aguine, la
vrador em Agudos;. 176) Libio 
Orsi, comerciante em Ubirama; 
177) Lidio Bosi, funcionário pu
blico em Ubirama; 178)Lourival 
Souza, funcionário publico em 
Agudos; 179) Lucio de Oliveira 
Lima, proprietário em Agudos; 
1>80) Lazaro Nogueira de Mattos, 
lavrador em Agudos; 181) Laza
ro Nino, comerciante em Ubira
ma; 182) Lidia Thiede, professo
ra em Agudos; 183) Mario Pas- 
choal, funcionário publico em 
Agudos; 184) Mario Benetti, ar
tista em Agudos; 185) Mario Fer
reira Pinto, farmacêutico em P - 
gudos; 186) Mario Ferreiia ce 
Andrade, funcionário publico em 
Agudos; 187) Maiio Trecenti, co
merciante em Ubirama; 188) Ma
noel Ruiz Filho, comerciario errs 
Agudos; 189) Manasl Lopes e’e 
Carvalho, farmacêutico em 14 i- 
lama; 190) Manoel Velase.uer, 
comerciante em Paulistania;' 191) 
Maria Leticia Sormani, professo
ra em Agudos;-192) Mai COS Hua- 
da, comerciante em Agudos; 193) 
Newton d’Avila, lavrador em A 
gudos; 194) Noen io Delazari 
lavrador em Doiuelia; 19->) Nar 
ciso Prenhaca, comei ciario eri 
Ubirama; 196) Natanael de Mo 
raes, artista em Agudos; 197) Na 
dim Temer Féres, comerciante 
em Ubirama; 198) Nilo De Coii 
ti, comerciario em Agudos; 199) 
Nelson José Theodoro, contador 
em Agudos; 200) Nelson Zani- 
rato, comerciante em Agudos;

201) Nicanor de Barros, funcio
nário publico em Agudos; 202) 
Otávio Martins de Camargo, den
tista em Ubirama; 203) Olivio 
Benetti, artista em Agudos; 204) 
Orlando Cândido Machado, piof. 
em Ubirama; 205) Orlando Do- 
mingues, comerciante em Agu
dos, 206) Oscar Lopes do Li
vramento Doca, comerciario em 
Agudos; 207) Olimpio Francisco, 
da Silva, lavrador em Alfr^o 
Guedes; 208) Olimpio de Matos, 
industriario em Ubiramia; 209) 
Oswaldo Otávio Biagioni, prof. 
em Agudos; 210) Oswaldo Perei
ra de Matos, funcionário publi
co em Agudos; 211) Oswaldo 
Furlani, comerciante em Agudos; 
212) Oswaldo De Cbnti, bancá
rio em Agudos; 213) Oswaldo 
Cicconi, comerciante em Ubira
ma; 214) Otaviano Pedro Longo, 
comerciante em Alfredo Guedes; 
215) Ovidio Napoleone, comer
ciario em Agudos; 216) Olavo 
Brega, guarda-livros em Ubiratna; 
217) Odail De Conti, comercian
te em Agudos; 218) Odorico de 
Castro Pompeia, proprietai io em

Agudos; 219) Paulo Nelli, co
merciante em Agudos, 220) Pau
lo Coutinho, funcionário publico 
em Agudos; 221) Paulo de Ma
tos, lavrador em Domelia; 222) 
Pedro Honrem de Góis, lavra
dor em Agudos; 223) Pedi o Ro
drigues Alves, funcionário pu
blico em Ubiiaira; 224) Plinio 
Machado Caidia, industrial em 
Agudos; 225) Plácido Moreto, 
lavrador em Ubirama; 22f) Ru
bens de Almtida Françoso, fun
cionário publico em Agudos; 
227) Rubens Pietrania, bancá
rio em Ubiiamr; 228) Raul Gon
çalves de Oliveira, funcionário 
publico em Ubirama; 229) Rogé
rio Giacomini, funcionário publi
co em Ubirama; 23C) Ricardo 
Orsi, comerciante em Ubirama; 
231) Rodolfo Rangel, funcionai io 
publico em Agudos; 232) Santi- 
no Mario Carani, dentista cm 
Ubirama; 233) Silvio Conadi, la
vrador em Agudos; 234) Silvio 
Bosi, funcionário publico em U- 
birama; 235) Silvio Capoani, la
vrador em Ubiiama; 23 0  Bolon 
Ribeiro, farmacêutico em Pailir-

E L E S  E E L A S
Ambos ciic‘(?nlram n o “I>iário de S. Paulo" 

os mais sugestivos assur.tos:
O “n iá iio  de S. Paulo” é o Jornal (iue 
Quando entra em e.asa rada a uns e a 
outros, pois apresenta invariávclniente 
era suas pá.çinas, eom oportunidade e

Rgente nésta riéaée:
Prof. ORLRnüO CRnDIÜO ÍBRCRROO

D r. João Paccola Prim o
m É D 1 c 0

C lin ica  geral 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 ôo Pronto Socorro ôo Rio ôe loneiro — Ex-interno por 
concurso âo moterniôaôe ôo Hospital São Francisco âe R ss ís  d cargo âo Dr. 
Rguinaga — E x -interno residente âa Casa ôe Saúâe São lorge ( R io âe laneiro )

Caixa, 35 - Fone, 4 8 -  Lençóis-Paulista - EsL de São Paulo

tania; 237) Sérgio Pascboal, u.- 
dustriario em Agudos; 238) t;a- 
tumino de Paula Abreu jimior 
proprietário em Agudos; 239) 
Sebastião Alves de Souza, pro
prietário em Agudos; 24C) 1 o>- 
lus Guimarães, lavrador em /- 
gudos; 241) Ulderico Paschoal, 
artista em Agudos; 242) Viigilio 
Aielo, comerciante em Ubiran a; 
243) Vitoiio Botan, bancai io em 
Ubirama; 244) Vitorio Coneglian, 
lavrador em Ubi,ana; 245) Vi
cente Napoleone, comerciario cm 
Agudos; 24() Vicente Damante, 
(dr.) médico em Agudos; 247) 
Vicente Moretto, piopiietario em 
Ubirama; 248) VAaldon iro Wei- 
sbaupt, bancario em /gudos; 
249) Waldomiro Correia, lavia- 
dor em Paulistania; 250) \C alde- 
mar Nogueira de Sá, prop:ieta- 
rio em Agudos; 251)Wilian Cr- 
si, contado, em Ubiram.a; 252) 
Walter Petenazzi, coméiciante 
em Ubirama; 253) Zeíeiino Ri
beiro Sobiinho, lavradí r em Al
fredo Guedes; 254) ZeliroCrsi, 
comerciante em Ubirama. E para 
que chegue ao conf ecimento de 
todos e ninguém alegue ignoian- 
cia, mandou o M. juiz expedir 
o presente edital que será afi
xado á poita do Tribunal doju- 
li, no ediíicio do Fóium, désta 
cidade, á Praça Tiiadentes, pu
blicado pela iirpiensa Je  Ubira
ma e irradiado pelo Serviço de 
Alto-Falantes «Brasil Radai», na 
falta de imprensa local. Dado e 
passado nésla cidade de Agudos, 
no Cartorio do juri, aos tiinta 
de novembro de mil novecentos 
e quarenta e oito, (30/11/48). Eu, 
(a) José Henrique de Azevedo, 
Esciivão interino do Cartorio do 
Juri e Anéxos, o fiz datilografai, 
conferi, subscrevo.

O juiz de Direito,
(a) josé Teixeira Pombo 

Nada mais constava em dito 
edital. Confere com o original. 

O Escrivão interino do juii, 
josé Henrique de Azevedo.

t  U M A  D O E N Ç A  G R A V l S S t M A  
M U I T O  P E R I G O S A  P A P A  A T A -  
M Í L I A  F P A R A  A R A Ç A  C O M O  
U M  B O M  A U X I L I A R  N O  T R A T a 
M E N T O  D Ê S S E  G R A N O t  r L A G E L O  

U S E  O

A S l F Í L I S  S E  A P R E S E N T A  S O B  
I N Ú M E R A S  F O R M A S .  T A I S  C O M O

R E U r ú l A T I S M O  
E S C R Ó F U  L A S  
E S P I N H A S  
F í S T U L A S 
Ú L C E R A S  
E C  Z E IVt A S 
F E R I D A S  
O A R T  R O S 
MANC HAS

“ ELIXIR OE NOGUEIRA”
C O N H E C I D O  H Á  7l  A N O S  

V E N D E - S E  E M  T Ô O A  P A R T E

MEDIC/Ç.ÂO /UXli l/P NO 
TR/TAMÈNTO DA B1FÍ115:-

F P A C 0 3  E ANÊMICOS 1 
Tomem;

VINHO C R E O SO TA D O  
S I L. V E I R A • •

íuífiif d̂o coai éiito Bis-

Tossa*l i
x c s f f i a d o i

vron .:]ijites

b i ’
:Í r .ü jero  u osc 

Convalescenças
V i i . 1 , 0  C R E O SO TA C O
É  U M  O E R A D O H  D E  S A Ú D E



Costumes diferentes
E ’ quasi costume uníuersol, o 

aperto àe mão, quonôo se qu5r 
SQUÒor ou sé ôespeôír ôe olguem^

O gesto àe se beiior o mão, Jd 
pertenceu oo possoâo.

Toôauio, no Hungria oinôo per
dura esse habito. E ’ galanterio 
ôespeàir-se da uisita beijanôo-lhe 
a mão. fl moàa, entre os húnga
ros, estd tão orraigaàa que mes
mo a infancia o pratica.

Quanào, ao enuez, em certas 
camaôas sociais àa Suécia, en
costar os lábios na mão ôe a l
guém é absoluta falta ôe higiene, 
ainôa que sejam osculaàos ôeli- 
caâos ôeõinhoS ôe elegante àama.

Costumes ôiferentes !
Eu, certo àia, e que não uai 

muito longe, peôi a mão a uma 
senhora, pretenôenôo ôespeàir-me, 
beijanào-o.

Entretanto, ela não me exten- 
òeu 0 ponta ôos seus ôeôos, mas 
gesticulou uma banana.

Eu, sainôo, pensei comigo mes
mo: —  esse não é um costume 
húngaro, nem suéco, quem sabe 
se é grego, porque brasileiro é: 
«toma uma são tomé».

Costumes ôiferentes.
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Aniversários
Fazem anos hoje:
O sr. Armancio R. Paccola, a 

srta. Marina Lorenzetti, o [ovem 
Wifno Canova, a srta. Yolanda 
Frezza e a menina Maria Mirna 
Basso, filha do sr. Mario Basso.

Amanhã, a sra. d. Adelia Se- 
galla esposa do sr. Antonio Lo- 
renzeíti, a sra. NidiaC. Lorenzetti, 
esposa do sr. juliano Lorenzetti, 
o jovem Marcelo Lete, a menina 
Yone Line, residente em No
gueira, a jovem Maria Tereza Bi- 
ral, o jovem Paulo Netto. e a 
sra. d. Anita P. Martins, esposa 
do sr. Pedro Martins.

Dia 18, a sra. Angelina B. Lu- 
minatti, o sr. Luiz Conti Filho, 
e a jovem Gesoina Lete.

Dia 19, o jovem Roberto Nel- 
íi, a menina Marilda Coneglian, 
e o sr. Lazaro Florencio do A- 
maral.

Dia 20, Denize Inez Cone
glian, o menino Antonio Luiz 
Maganha, a menina Claudete 
Orsí, filha do sr. Riciere Oisi e 
d. Deolinda Brunharo Orsi.

Dia 21, a sra. Inez Luminatti, 
o sr. Pedro Aielo, o sr. sr. Ja- 
como Nicolau Paccola e o sr. 
Paccola Neto.

Despede-se
o  sr. Aldo Trecente, tendo 

que transferir sua residência, pa
ra a prospera cidade de Ouri- 
nhos e não podendo despedir-se 
pessôalmente de seus amigos 
lençóenses, fa-lo por intermédio 
désia folha.-

ARTE

Exposição de Quadros
Na Papelaria dos Irmãos Lu

minatti, nésta cidade, acham-se 
expostos diversos quadios de 
arte, de autoria da srta. Mariza 
Bosi, filha do sr. Gino Bosi.

Não possuimos o buril capaz 
de avaliar o que seja uma téla, 
mas queremos expressar o nos
so voto, concernente á «Cabeça 
de Cavalo>\ o «Moinho Holan- 
dezí>, ao «Sagrado Coração de 
Jesus» e a uma «Paisagem Euro- 
péa», merecem os nossos votos.

Keôator-Chefe: Orlanôo Pauletti Secrettírio-Berente Herminío Jacon 
Superíntenôente: Flauio Paccolo

üiretor: RLEXflnDKE CHITTO
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Pela passagem do seu aniversário 
natalido, o "2)r.' pasilio Xosasso 
Sobrinho recebeu significativa ho
menagem de amigos e autoridades

TransRorrendo, no dia dois do eorrói)- 
te, a dada natalicia do dr. Basilio Lo- 
sasso Sobrinho, DD. delegado de poli
cia ne^ta cidade, recebeu significativa 
homenage;n de elementos de eseol da 
nossa sociedade e autoridades; federai®, 
estaduais e municipais.

Pelos seus dotes, como autoridade e 
pesoôa que atualmente integra a nossa 
sociedade, o dr. Basilio I.osas.so Sobri
nho grangeou larga amizade e conside
ração entre nós, fazendo jús, portanto, 
á manifestação de apreço que fôra alvo 
pelo transcurso da grata efeméride.

E  por isso que, ás 19 horas do dia 
dois do corrente, no salão principal do 
Hotel Central desta cidade, o homena
geado viu ao seu redor grande numero de 
amigos, representando o comercio, in
dustria, imprensa, lavoura, profi.ssóes 
liberais e funcionalismo, os .quais, lhe 
ofereceram lauto jantar.

A’ mesa, a nossa pena conseguiu re
gistar 0 nome das seguintes pessó.as; — 
sr. Evaristo Canova, representando o sr. 
Geraldo de Barros, prefeito municipal; 
sr. Lidio Bosi, coletor federa'; ■ír. Bruno 
Brega, coletor estadual; prof. Orlindo 
Cândido Machado, diretor do grupo es
colar «Esperança de Oliveira»; dr. .Joa
quim da Silv-a Prado, sr. João B. de 
M oura Camargo, sr. Raul Gonçalves de 
Oliveira, .sr. Pedro Lorenzetti, sr. I.uiz 
de Azevedo, gerente da Distilaria Cen
tral de Lençóis-Paulista; sr. Armando 
Rolando Paccola, sr. Alberto Garze.si, 
gerente do Banco Brasileiro para a

America do Sul S/.\., nesta cidade; dr. 
Antonio Tedesco, dr. João Paccola Pri
mo, sr. Gino Bosi, presi lente da Gama
ra Municipal; .sr. Pedro Rodrigues .ãl- 
ves. sr. Sebastião Lopes Pinheiro, sr. 
.«ircangelo Brega, sr. Émanoel Canova, 
sr. Alberto Paccola, sr. Afonso Andretto,
sr. José Ciccone Sobrinho, sr. Mario 
Trecenti, sr. Herminio Luminatti, sr. 
Antonio Zillo, sr. Antonio Segalla, sr. J o 
sé Ivorenzetti, sr.- Ângelo Augusto Pac
cola, sr. Hugo Carani, sr. Oswaldo Cic
cone, sr. Atilio Ciccone. dr. Dante Vu- 
centini, advogado da «Cia. .Antartica 
Pauli.sta», ura representante do «O 
E ’CO» e outros.

No transcorrer do agape, em nome 
do Pe. Salustio Rodrigues Machado e a 
mesa. saudou o homenageado o dr. Jo a 
quim da Silva Prado, pn ferindo brilhan-
ti. ssima a locução, cujas palavras fizeram 
jús ao mere.cimento do dr. Basilio 
Loaa-sso Sobrinho.

Em seguida, levantou-se o sr. .\lberto 
Paccola, que em eloquente alucução, 
sentitizou a historia dos dias de luta do 
liomenageado, empreendida pelo mais 
alto ideal dos lençóenses; a reivindica
ção da comarca

Finalmente, o dr. Basilio losasso So 
brinho. respondeu, agradecendo a mani
festação de apreço, (jue acabava de re
ceber aos di.scursos que o autecederam.

Logo após, a mesa levantou um brin
de, saudando a passagem da data nata; 
licia do homenageado, seguindo-se pro
longada salva de palmas.

Alunos aprovados no 
Curso da Universidade 

do Ar em 1948
nUCLEO DE LEnÇOlS-PRULlSTH

Oswaldo Pardo, 9,87; Ulisses 
do Amaral-, 9,22;Joâo Vieira, 8,57 
juarez jacon, 8,31; Renato Cic 
cone, 8,27; Maria Sampaio, 8,22 
Zélia Sasso, 8,0C; Osmindo Cam 
panaii, 7,93; Aiacy Precioso, 7,9C 
Egydio do Amaral, 7,91; Dulci- 
néa do Carmo Orsi, 7,84; Clari 
Medola, 7,66; Neide Biral 7,'53 
Cecy Biral, 7,41; Elisia Baptis 
tella, 730; Marilha Sasso, 7,36 
Cielia Finco, 7,30; Ezio Pac 
cola, 7,27; Aliato Finco 7,25 
Denise Orsi 7,04; Henie Luiz 
Capoani, 7,01; Nelson Basso, 6,51 
e Waldomiro Ponsoni, 6,17.

Os dois primeiros classifica
dos, Oswaldo Pardo e Ulisses 
do Amaral, serão convocados, 
em data a ser designada, para 
prestarem, em S. Paulo, as pro
vas finais de classificação, con
correndo, assim, aos prêmios 
previstos pelo artigo 20 do Re
gulamento em vigor.

Os alunos acima receberão 
brevemente os seus diplomas.

Câmara Municipal de 
Lençóis-Paulista

Em sessão especial realizada 
no dia 10 do corrente, a mesa 
da Câmara, ficou assim consti
tuída:

Presidente — Gino Augusto 
Bosi.

Vice-Presidente — Antonio S e 
galla.

1.0 Secreta io — João Batista 
de Moura Camargo.

2.0 Secretario — Virgílio Ca
poani.

Câmara Municipal, de 
Lençóis-Paulista

CONVOCAÇÃO
De ordem do senhor Presi

dente, ficam convocados os se
nhores vereadores a compare
cerem a sessão extraordinária a 
realizar-se no dia 17 do corren
te mez.

(a) Enio Giovanetti 
Auxiliar da Secretaria

NASCIM ENTO
KPJTIFICAÇÃO

No (lia 4 do ((oirente o Pcof. Orlando 
Cândido Machado e sua e.sposa d. Cleu- 
sa C. Machado vivam a siia próle au
mentada pelo advento de uma robu.sta 
menina, que nas aguas da I’ia Batismal 
recebeu o nome de Francislice.

Como, na no.ssa publicação anterior 
diasemos ser a recem-na®cida de sexo 
m.a.sculino, retificamos.

Por preço ôe ocasião a 
Casa ôa rua 15 ôe 
ôejnouembro n. 38Z, 
nesta cíôaôe, com 11 

metros ôe frente.
Tratar com o Proprietário. 
Rua Marechal Deodoro, 

322 - I.ençóis-Paulista.

Noticias de Macatuba
• (DO CORRH SPON DENTEE)

1.0 de Janeiro de 1949 — Te
ve lugar hoje ás 14 horas com 
a presença do snr. Prefeito Mu
nicipal, Vereadores, Autoridades 
locais e convidados, na Prefei
tura Municipal *Secretariada pelo 
snr. Pedro Grandi Sobrinho, o 
ato civico da Jurisdição Adminis
trativa e Judiciaria do território 
do Município.
ELEIÇÃO DA ;MESA DA GA

MARA MUNICIPAL
Com a maioria de 8 votos, foi 

reeleita a Mesa da Camara Mu
nicipal de Macatuba, a qual fi

ncou composta da seguinte for
ma: — Presidente; snr. Augusto 
Daré; Vice-Presidente: Vergilio 
Enei; l.o Secretario: João Batis
ta Cavalari; 2.o Secretario; Car
los Alberto Coneglian, todos per
tencente ao Partido Social Pro
gressista.
COMISSÕES PERMANENTES

Orçamento e Finanças: João 
Batista Cavalari, Carlos Alberto 
Coneglian e Joaquim Alves Nu
nes.

Obras Publicas; Higiene, Re
creação e Cultura: Olivio Anto
nio Ârtioli, João Batista Cavaía- 
ri e Antonio Beltramim. ,

Justiça e Redação: Vergilio E- 
nei, João Batista Óliva e Armando 
Venancio Pires.

MELHORAMENTOS
Deverá realisar-se vários me

lhoramentos no Municipio no 
presente exercido, consta do Or
çamento a aquisição de um tra
tor, construção de pontes, Caixa 
d’agua, calçamentos, etc.

ANIVERSARIANTES
No dia 12 do corrente a srta.. 

Glacia de Toledo Cesar.
Fará anos no dia 27, o meni

no Antonio Cailos, filho do sr. 
Carlos Alberto Coneglian, e de 
d. Angelina Coneglian.

VIAJANTES
Regressou do Paraná, o sr. 

Luciano Bernaldes, prefeito mu
nicipal local, onde esteve em vi
sita a sua propriedade agricula.

One Giine ouarany
FILMES DA SEMANA:

Hoje grandiosa matinée ás 13,3G 

A’ noite o gigantesco filme;

«Acordes do Coração»
Dia 18 « Terça-feira

«Vida de Cachorro»
Dia 19 - Quarta-feira

« R E N U N C I A »
Dia 20 - Quinta-feira

«Noites de Verão»
Dia 22 - Sabado

«Meu irmão fala com 
Cavalos>1»


