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A s s u n t o s  P o l í t i c o s
A lexand re C h itto

Segundo revelam as noticias mais recentes, as futuras elei
ções federais estão empolgando o pensamento politico do paiz.

As correntes partidarias entram em entendimento e sé con
gregam, apresentando o seu candidato á sucessão. Diversos nomes 
já estão no cartaz e que, indubitavelmente, o povo brasileiro terá 
que os lançar na balança da sua consciência escolhendo o seu 
lider.

Diversos nomes: dr. Adhemar de Barros, sr. Getulío Vargas, 
Brigadeiro, Mangabeiro e sr. Nereu Ramos são justamente os no
mes entorno dos quais giram os comentários da sua possível can
didatura e que, assim sendo, dentro em breve, fo marão a opinião 
popular na grande e histórica jornada da primeira sucessão depois 
do período titatorial.

E qual destes homens terá o prestigio de apresentar um 
coeficiente eleitorial capaz de leva-lo até o Catete?

Por certo não haveiá bairrismo e menos ainda regionalismo 
os brasileiros saberão escolher, dentre eles, o homem que verda
deiramente represente o seu ideal, o homem de predicados e com
petência que os destinos do Brasil requerem, especialmente na 
época em que estamos atravessando.

Será cedo ainda para uma minunciosa cogitação quanto ao 
futuro presidente da Republica, mas o fato é que através da im
prensa, radio e outros meios de propaganda já se comenta e fazem 
alusões do que transpira atraz dos bastidores políticos.

E assim sendo, cada qual de nós deve preparar-se, fazer um 
exame de consciência para que os fatos não nos venham sur
preender, sufragando nomes, longe de corresponder ao nosso 
mais justo pensamento.

É cedo ainda, mas a prevenção nestes casos também é ne
cessária. E os acontecimentos políticos do país, dévemos acom- 
panha-los com patriotismo e interesse, combatendo ou apoiando o 
que estiver em desacordo com o nosso ideal.

As bombas Atômicas 
nos Estados Unidos
Do Rio de Janeito, noticía-se 

que um despacho de Munich diz 
que os Estados Unidos possuem 
atualmente 600 bombas atômi
cas.

Segundo ainda os mesmos des
pachos uma bomba foi perdida.

QUEM NÃO SABE LER E 
ESCREVER:

Não pode sentir-se seguro de 
si diante dos letrados.

E’ facil e rapida a aprendizagem 
da leitura!

Indique aos analfabetos, que co
nheça, uma das classes de en

sino supletivo.

A Ponte sobre o rio 
Lençóis

Acha-se em vias de conclusão 
a ponte sobre o lio lençóis, que 
liga a Floriano Peixoto ao bair
ro da Estação Soiocabana.

Portanto dentro em breve, 
mais uma belíssima artéria que 
a prefeitura poiá a disposição 
publica, dando acesso á nossa 
gare e vice versa.

Hoje na téla do Cine Guarani, 
em duas monumentais sessões 
ás 19 hs. e as 21 hs., o maior 
comico da atualidade CANTIN- 
FLAS, no seu grande filme

Ai é que está a coisa
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C lín ica  g eral - O p erações - P a r to s

Rua Floriano Peixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA - Fone, 61

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

DECRETO EXECUTIUO H.o Z9
Geraldo Pereira de Barros, Pre

feito Municipal de Lençóis í'au- 
lista Estado de São Paulo, usan
do da atíibuição que lhe confe
re o decreto-lei estadual n.o 
13.030, de 28 de outubro de 
1942, artigo 12, «Estatuto dos 
Funcionários Públicos Munici
pais», e o disposto no titulo l e  
capitulo I e II, do citado Estatuto,

Resolve:
Artigo 1 .0 — Exonerar a pe

dido a senhoiinha Ophélia De- 
nincasa, do caigo de Professora 
interina da Escola nusta rural 
Municipal, situada na Fazenda 
Nossa Senhora de Lourdes, des
te município, a partir de 16 de 
Fevereiro de 1949.

Artigo 2.0 — Este decreto exe
cutivo entrará em vigor na data 
de sua poblicação na ISecretai ia, 
revogadas as disposições em 
contrario.

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 16 de Fevereiro 
de 1949.

Geraldo Pereira de Barros 
Prefeito Municipal 

Publicado na Secretariada Prefei
tura em 16 de Fevereiro de 1949.

Evaristo Canova 
Secretario-Contador

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

DECRETO EXECUTIUO H.o 30
Geraldo Pereira de Earros, 

Prefeito Municipal de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo, 
iísèrido da atíibuição que lhe 
confere o decreto-lei n.o 13.030, 
de 28 de outubro de 1942, ar
tigo 12, «Estatuto dos Funcioná
rios Públicos Municipais», e o 
disposto no titulo 1, capitulo 1 e 
II, do citado Estatuto;

Resolve:
Artigo 1 .0— Nomear a senho- 

rinha Elza Rodolpho Góes, Pro
fessora diplomada pela Escola 
Normal de Agudos, pata exercer 
em carater interino o cargo de 
Professora da Escola Mista Ru
ral na Fazenda Nossa Senhora de 
Lourdes, deste município, na va
ga verificada, de acordo com o 
Decreto executivo n.o 29, desta 
mesma data.

Artigo 2.0 — Este decreto exe
cutivo entrará em vigor na data 
de sua publicação na Secretaria, 
revogadas as disposições em con
trario.

Prefeitura Municipal de Len
çóis Paulista, 16 de Fevereiro de 
1949.

‘ Geraldo Pereira de Barros 
Prefeito Municipal 

Publicado na Secretaria da Prefei
tura Municipal de Lençóis Paulis
ta em 16 de Fevereiro de 1949.

Evaristo Canova 
Secretario-Contador

Publicada a nova tabela 
de preços para a 

gasolina
Rio,24—- Conforme delibera

ção do Conselho Nacional de 
Petroleo, diante do aumento do 
custo FOB e aumento da comis
são das revendedoras de gaso
lina foiam fixados novos preços 
para o referido combustível Fr- 
quido que entrarão em vigor na 
data de sua publicação no «Dia- 
lio Oficial». Nos principais por
tos os novos preços da gasoli
na serão os seguintes; Belém, 
Cr.$ 1,84; Recife, Cr.$ 1,82, Sal
vador, Cr.$ 1,86; Rio, Cr.$ 1,83; 
Santos, Cr.$ 1,83; Poito Alegre, 
Cr.$ 2,C5. Houve pois, um au
mento de Cr.$ C0,5, porque o 
preço da gasolina no Rio era 
de Cr.$ 1,78. Por outro lado, 
houve uma baixa no preço do 
oleo combustível, cujos preços 
serão os seguintes: Belem, Cr..$ 
457,00 por tonelada; Recife, Cr.$ 
458,00; Salvador, Cr.$ 488,00; 
Rio, Cr.$ 477,00; Santos Cr.$ 
503,00; Porto Alegre, C r4 646,00. 
Foi aprovada pelo C. N.P. nova 
tabela para o querozene, cujos 
preços, fixados pma os princi
pais portos, são os seguintes: 
Bel rn,Cr.$ 1,27; Recife, Cr.$ 1,25; 
Salvador, Cr.$ 1,28; Rio, Cr.§ 
1,26; Santos, Cr.$ 1,28; Porto 
y l̂egre, Cr.$ 1,45.

Pacificação Poíitica
o  Dr. Adhen ar de Barros, 

governador do Estado de S. Pau
lo considera esgotada todas as 
possibilidades da pacificação po- 
lifiça, que muito contribuiriam 
para formação de um partido 
unico, nas futuras eleições fe
derais.

O  governo da França 
em ação

Nos círculos poiiticòs pari
sienses circulam rumores de que 
o governo caçará o mandato de 
Maurice Thores, lider comunis
ta na França.

R ed u ção  no p reço  de 
A utom óveis

A imprensa carioca publica 
que os automóveis norte-ameri
canos sofreião a redução de IG 
a 40 dólares.

Em nossa Redação
Dispensou ontem sna amavel 

visita a nossa redação o conhe
cido medio esquerdo do Co- 
rinthians Paulista, Belfare. ex- 
integrante do C. A. Lençoense.



o  E’CO
Carnaval em Marcha

0 Keí estd senôo conàignamente 
festejado em Lençóis Paulista
Ontem, com realização do 

primeiro baile, dos quatros a 
realizarem-se no «Ubirama Tenis 
Clube», tiveram inicios as gran
diosas homenages que serão 
prestadas ao Rei Momo, duran
te o seu reinado, durante a sua 
passagem por- estas bandas de 
Lençóis Paulista.

Como se demonstrou no trans
correr do primeiro baile, o tri- 
duo momistico, entre a popula
ção lençoense, está tendo um 
brilho todo especial.

O entusiasmo invadiu a tur
ma: casados, solteiros e viúvos 
vestiram a fantazia e sairam can
tando;

TEM  M ARUJO xVO SAMBA 
Chegou a primeira escola de samba 
Escola que não tem rival 
Pelo som da bateria 
Até parece o Batalhão Naval 

Neste mundo só a duas coisas 
Que balançam o rae.i coração:
E ’ a ginga da minha oabrocha 
E  a cadência do meu batalhão 

Duas coisas somente no mundo 
Fazem o meu corpo balancear:
A cadência de um samba de morro 
O balanço das ondas do mar.

xxxxxx
CANTA VAGABUNDO 

Canta vagabundo 
a tua disilusão
canta tu i magua pelo mundo 
faz da tua dor uma canção 

Pra que chorar 
pra que, pra que 
se o nosso pranto ninguém vê 
se choras por alguém que não te quer 
esquece por favor essa mulher 
e vai cantando vagabundo 
atraz de outro amor 'qualquer.

Hoje a festança continua ao 
som da musica e do jazz band 
que vem abrilhantando o carna
val animado pela população 
lençoense.

O anuncio é a fonte d e .
riqueza nos negocios. 

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

direm rapidamente.

D ECLARAÇÃO
P E R D E U - S E

Declaro que perdi o meu cer
tificado de permanência no paiz, 
n.o 5.748, extraido em 19 de 
Julho de 1940, pela Delegacia 
de Pompéia.

(a) Antonio Serralvo.

UM m u n i c í p i o  s e m  a n a l f a b e t o s
Campanha patriótica elogiaóa pelo ministro ào Eóucoção

O Professor Lourenço Filho, 
Diretor Geral do Departamento 
de Edução do Ministério da E- 
ducação e Saude, dirigiu á Pro
fessora Zilma Coelho Pinto, que 
realiza em Cachoeiro de Itape- 
mirim, Estado do Espirito Santo, 
uma vigorosa campanha de al
fabetização de adultos:

«Senhora Professora,
Acabo de examinar, com a 

maior atenção e agiado, o do
cumento relatorio, que me en
viastes, com relação aos traba
lhos que realizais, nessa in por- 
tante cidade, como voluntária da 
«Camipanha de Educação de A- 
dultos», coordenando um belo 
movimento, que deveria ser imi
tado em todos os municipios do 
Brasil.

De par com a atenção que 
dais ao problem.a de educação

de adolescentes e adultos, vejo 
que não esqueceis também o 
aspecto da educação das crian
ças, e, ainda também o de assis
tência escolar. Nada mais razoá
vel. Uma e outra co'sa não são 
incompatíveis, mas, ao contrario, 
apresentam-se como conexas e 
solida ias.

Desde já estou verificando a 
possibilidade de, nesse ano le
tivo, proporcionar-vos maior co
operação por parte deste Depar
tamento, e, de tal forma que, a 
perdurar a boa vontade dos Ca- 
choeirenses, possa esse municí
pio declarar dentro de pouco 
tempo extinto o analfabetismo 
em seu território.

Observei, com especial agrado, 
em vosso relatorio, -« interesse 
de vai ias firmas e empresas, e

Senhores Lavradores IB B o R

Garatam a perfeita formação de suas invernadas, aplicando 
sementes de ótima qualidade e germinação garantida dos 

sfguintes C A P I N S :

Catingueiro Rocho,
Cabelo de Negro 

e Jaraguá.
Procurem com o snr. VICENTE MORETTO — Rua Barão 
de Mello Oliveira, 568 — Lençóis-Paulista— Est. de S. Paulo

V. S., désta e de outras praças, pretende adquirir sementes 
em geral, de germinação garantida e mudas frutíferas de 

bôa qualidade, procure o Agente vendedor, snr.

ERNESTO PASQUARELLI
#

Pessoalmente na «Fazenda Santa Rita» — Taguaí.
Por carta — «Fazenda Sta. Rita» — Via Pirajú

T A G U A Í

Não atende por telefone.
E. F. Sorocabana — Est. de S. Paulo

- C O L C H O E S -
Vd a aven id a V irgílio R o ch a  282

E VISITE A
COLCHOARIA de propriedade do sr.

L U I Z  D I E O O L I
Fabrica-se com especialidade colchões de capim e crina vegetal 

E n tre g a s  a  dom icilio e em  q u alq u er q u an tid ad e

Dr. João Paccola Primo
m É D 1 C 0

C lin ica  g eral 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 ôo Rio âe laneiro — Ex-interno por 
concurso óo fnoterniâaõe âo Hospital São Francisco ôe Rssis ó cargo âo Dr. 
Rguinoga — Ex-interno resiâente âa Cosa âe S a i^  São lorge (Rio âe laneiro)

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

de pi estantes cidadãos, bem co- 
mio o interesse demonstrado pe
to Senhor Prefeito Municipal, 
que está providenciando para a 
criação de muitas escolas prima
rias.

Tudo é razão para vivas con- 
gra*ulaçôes ao Estado do Espi
rito Santo, a Cachoeiro de Ita- 
pemirim, e, de modo especial, ao 
grupo de pessoas que, tão dedi- 
cadamente vêm colaborando 
convosco.

Aceitai, Senhora Professora, as 
felicitações deste Departamento 
pela obra cue vindes realizando, 
e, bem assim, os aplausos, cue 
vos envia, o Senhor Ministro da 
Educação.

Noticias Diversas
BREUE BERRL HR ITRLIR

Cs tiansportes italianos declaia- 
lam-se cm greve gaal, peto'es
paço de vinte e quatro horas.

Os sindicatos anti-corrimistas, 
entretanto, piociuam din:inuit os 
efeitos da greve.

0 Papa pr-::tesía ceníra as perss- 
guições religiosas

Pe ante eno:me multidão, o 
Papa protesta contia as perse
guições religiosas.

Da capital italiana, comunica- 
se que api oximatíamente trezen
tas mil pessoas achavam-se reu
nidas na praça S. Pedro, por 
ocasião do discurso do PioXll.

Rs Forças Dominicanas prefenâcm 
inuaâir Imeôiatameníe Haiíi
De Caracas comunica-se que 

estai ia iminente a im'asão de 
Haiti pelas foiças dominicanas.

Viajantes chegados aquela ca
pital, contam que milhares de 
soldados dominicanos já se a- 
cham na fronteira devidamente 
equipados.

Prorroga por 2 anos a 
lei de licença previa

Emenâa aprouaâa pela Comissão 
âe Finanças

Rio, 21 — A Comiissão de Fi
nanças e Orçamentos da Cama- 
ra dos Deputados debateu, hoje, 
longamente, um substitutivo do 
sr. Horacio Lafer a uma emenda 
do sr. Alion;ar Baleeiro ao pro
jeto que visa a proriogação da 
lei de licença previa.

Por fim, a Comissão despre
zou todas as sugestões apresen
tadas para aprovar uma nova e- 
merida, do sr Aluizio de Castro, 
assim redigida; «E’ prorrogada 
a vigência da lei n. 262, de 23 
de feveieiro de 1948 por mais 
2 anos, considerando-se prorro
gada por igual periodo, senão 
decidir em contrario o Congres
so Nacional, e caso seveiifique 
o previsto no art. 12 da Carta 
Internacional de Comercio, do 
Convênio de Havana, aprovado 
pela lei n.313, de 1948.

A sessão foi suspensa logo a 
seguir, devendo a Comissão 
prosseguir no exame da matéria 
na sua próxima reunião.

OS MOSQUITOS fogem da 
côr vermelha e são atraídos 
pela côr azul.



o  E^CO
Edital de Convocação 

do Juri
o  Dr. José Teixeira Pombo, 
Juiz de Direito désta cidade 
e comarca de Agudos, Es
tado de São Paulo, etc.

FAZ saber a todos quantos o 
presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, es
tando designado o dia catorze 
(14) de março p. vindouro, ás 
treze horas, no Fórum, para ins- 
talar-se a primeira sessão perió
dica do juri désta comarca, no 
corrente ano, que trabalhará em 
dias consecutivos, e havendo pro
cedido hoje ao sorteio dos vinte 
e um jurados que deverão ser
vir em a referida sessão, de 
conformidade com os artigos 
427 e 428 do Codigo do Pro
cesso Penal, foram sorteados os 
seguintes cidadãos: — l.o) Walter 
Petenazzi, comerciante em Len
çóis Paulista; 2.o) Daniel Shili- 
tler, Dr. Agronomo em Agudos;
3.0) Canuto de Carvalho Barros, 
comerciante em Agudos; 4.o) Ma
rio Ferreira Pinto, farmacêutico 
em Agudos; 5.o) José Ferreira 
Silveira, industriario em Agudos;
6.0) Ovidio Napoleone, comer- 
ciario em Agudos; 7.o) Ibi de 
Paula Teixeira, comerciante em 
Paulistania; 8.o) Noemio Delaza- 
ri, lavrador em Domelia; Q.o) An- 
tonio Coneglian Sobrinho, guar
da-livros em Lençóis Paulista;
10.0) Golhardo Orsi, comercian
te em Lençóis Paulista; 1 l.o) João 
Lopes do Livramento, proprie
tário em Agudos; 12.o) Maiio 
Trecenti, comei ciante em Lençóis 
Paulista; 13.0) Dario Sormani, 
comerciante em Agudos; 14.o) 
João de Oliveira Lima, proprietá

rio em Lençóis Paulista; 15.o) Au
gusto Siqueira, comerciante em 
Agudos; lõ.o) Brasil Leite de 
Campos, comerciario em Borebí; 
17.o) Joaquim Rondina, indus
trial em Agudos; 18.o) José Ma
noel Valendo, comerciante em 
Agudos; IQ.o) Guilherme Dane- 
lon, lavrador em Agudos; 20.o) 
Vitorio Botan, bancario em Len
çóis Paulista; e 21.o) Corifeu 
Pereira de Moraes, contador em 
Agudos, A’ todos os quais e a 
cada um de per si, bem como a 
todos os interessados em geral, 
se convida para comparecerem 
no edificio do Fo um, sito á Pia- 
ça Tiradentes, désta cidade, tan
to no dia e hora acima designa
dos, como nos subsequentes, en
quanto durar a sessão, sob as 
penas da lei si faltarem. E, pa
ra que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém alegue igno
rância,. mandou o M. juiz expe
dir o presente edital que será 
afixado no lugar do costume, 
publicado pela imprensa de 
Lençóis Paulista e irradiado pelo 
Serviço de Auto-Falantes «Bra
sil Radar», na falta de imprensa 
local. Dado e passado nésta ci
dade e comarca de Agudos, no 
Cartorio do Juri, aos 12 de Fe
vereiro de ÍQ49. Eu, (a) José 
Henrique de Azevedo, Escrivão 
int.o do Caitorio do Juii, o subs- 
crevi.

O juiz de Direito,
(a) José Teixeira Pombo 

Nada mais constava em dito 
edital. Confere com o original, 
do que dou fé.

O Esciivão int.o do Juii, 
José Henrique de Azevedo.

A ssinem  L e ia m  e 
p ro p ag u em  “ O E ’C O ”

ELES E ELAS
Ambos encontram  no “Diário de S. Paulo” 
os mais sugestivos assuntos:
O “Diário de S. Paulo” é o jornal que 
quando entra em casa agrada a uns e a 
outros, pois apresenta invariávelm ente  
em suas páginas, com oportunidade e 
clareza, n o tíc ia s  de in te r e s s e  g e ra l.

Procure ainda hoje o agente do 
“Diário de S. Paulo” nesta cidáde.

Prof.
Agente nésta ciôaôe:

ORLRnOO CnnCIDO mRCHRDO

A educação de adultos 
no Estado do Rio

Kesultaôos provisórios no ono 
âe 1947

No ano findo, foram mantidas, 
por conta do auxilio federal, 376 
classes de ensino primiario su- 
plelivo no Estado do Rio. A 
matricula geral attngiu, segundo 
os elementos fornecidos pelos 
«Boletins Mensais» de frequên
cia, a 16.650 alunos, sendo 12.923 
do sexo masculino e 3.727 do 
sexo feminino. A matricula «e- 
fetiva» corre‘=pondeu a 12.391, 
sendo 9.715 do sexo masculino 
e 2.743 e, do feminino, 1878. 
Foram promovidos da l.a á 2.a 
série, 3.887 alunos, sendo 3.C69 
do sexo masculino e 818 do fe
minino. Deixaram de compare
cer, embora estivessem em con
dições de promoção, cerca de 
881, sendo C85 do sexo mas
culino e 196 do feminino. Con
sideram-se «iniciados na leitma», 
no período de 15 de abril a 15 
de dezembro de 1947: 4.768 a- 
lunos de ambos os sexos.

Dentro em breve serão anun
ciados os resultados, de 1948, 
para o que tiabalha a inspeío. ia 
Especializada de Educação de 
Adultos do vizinho Estado.

D ECLARAÇÃO
P E R D E U - S E  

Declarx) cue perdi minha car- 
, ta de motorista profissional ex

pedida pela Delegacia de Policia 
de Lençóis Paulista, em 7 de 
Junho de 1947. E ,por ser ver
dade faço a presente declaração.

Orlando Coneglian

Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística

I. ée S. Paulo — Rgenria 
fTíunicipül ôc Estaiisíica 

Lençóis Paulista
REGISTRO INDUSTFi/L 

DE 1949
E D I T A L

Emanoel Canova, Agente Mi;- 
nicipal de Estatistica deste n u- 
iiicipio, ir.forn a a todos os srs. 
Industriais que já está fazendo?, 
entrega dos CUtSTlCNARICS 
para o Registro do corrente 
anĉ , dados de 1948.
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— De todo o grande cancio
neiro épico da Idade Média, a- 
penas nm total de cem .«chan- 
sons de geste» sobreviveram a- 
té nossos dias, sendo a mais co
nhecida delas a «Chanson de 
Roland».

—x—
— Antônio Ruas, o consagra

do tradutor de «Flistoria da Re
volução Francesa», foi escolhi
do pelas «Edições Meihoramien- 
tos», para traduzir diretamente 
do original inglês a célebre o- 
bra de Dickens, «Oliver Twist».

— A «Divina Comédia», de 
Dante Alighieii, é unarrimente 
considerada a única ob;a até 
hoje conhecida, ê ue constitui 
criação absolutarnente oiigiirai, 
sem nenhum elo com obras an- 
ttriormenle publicadas.

— X —

— «A Cidade do Curo» é o 
titulo de um livro iníanlü, publi
cado pelas «Et’ições Melhora- 
urenios» e da autoria do célebre 
caricaturista Behr onte, cuja in
cursão pelo campo da üteiatuia 
infantil pouca gente coni cce.

—X—
■— Fiau A va, célebre eremitã 

que viveu depois do ano 860, 
foi a jn-imeira poetisa da lingua 
germânica.

MEDICAÇÃO AUXILI/R NO 
TRATAMENTO DA SIFILIS».

CHAPÉUS 
PARA TODOS 

OS FINS

da con sag rad a marca
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Efeitos do Carnaval
Ontem foi o ultimo sobodo âo 

fornoual. O Rei fllomo imperou 
em toda porte» deixando quasi 
maluca esta bôa gente de Lençóis 
Paulista.

E uocC, amigo leitor, se feste
jou também, a uma hora desta, 
deue estar cheio de sono, uendo 
ainda todos aqueles pares masca
rados, girando oo redor de si.

Rssim como eu, que ao som 
do meu uiolão, continuo cantan
do:
Chorei a noite inteira
Chorei como ninguém chorou
porque nâo sou mâis
Porta-Bandeira
o meu lugar
foi a Gilda que ocupou
pra que eu preciso mais viver ?
Porta-Bandeira
era tudo que eu queria ser...

xxxxxx
Pra que mé serve
esta sandália de cetim «Ijani6>
pra que, pra que ?
pra que me serve
esta baiana
se eu não vou mas
ee é a. Gilda
que este ano vai no meu lugar.

Cantei e canto ainda:
Encontrei uma hesponhola diferente 
diferente das demais... 
filas que não foi por mim.

E não foi mesmo.
LI55ER

Aniversários
Fazem anos; hoje, a srta. 

Eurides Ferrari, o sr. Lòdovico 
Campanarj, o menino josé Nu
nes Duarte, o sr. Antonio Cone- 
glian Sobrinho e a sra. Rosa 
Gomes Estrelía.

Amanhã, a sra Elza O. Morei
ra, esposa do sr. Manoel Morei
ra Cruz, residente em S. Paulo, 
a srta. Romana Lourdes Pas- 
quarelli, residente em Alfredo 
Guedes, a srta. Rosa Gomes, a 
srta. Terezinha Serralvo, o me
nino Rubens Orsi, filho do sr. 
Argemiro Crsi e d. Maria Breda 
Orsi, a sra. Maria Gomes Va
lente e o sr. Benedito Ribeiro 
Leite.

Dia t, o jovem Enio Cone- 
glian.

Dia 2, o sr. Bruno Brega e a 
menina Cleuza Coneglian, o me
nino Antonio Domingos, filbinho 
do sr. Ângelo Oliva e d. Catha- 
rina G. Oliva, residentes em 
Pederneiras

Dia 3, a sra. Irene Baccili, es
posa do sr. Manoel Cezar Ca
margo, o menino Carlos Tha- 
deu, filho do sr. Nello Breda e 
d. Angelina P. Bredà.

Dia 4, a menina Maria Ger
mana Saríori, filha do sr. Anto
nio Sartori, residente em Barra 
Grande.

Dia 5 ,.o sr. josé Oalucci Fi
lho, residente em Piracicaba, o 
jovem Renato Ciccone, a sra. 
Edinira Nelii, o menino Cleval- 
do, filho dõ sr. Pedro Cordeiro 
dos Santòs e d. Fiermelifta Ca- 
pelari Cordeiro, e o jovem La- 
zaro Adão dos Santos.

Nascimento
Está em festa, desde o dia 20 

do corrente, o lar do Snr. Fuad 
Feres e de sua esposa d. Olivia 
Carvalho Feres, com o advento 
de um robusto pimpolho, que 
na pia batismal receberá o nome 
d« Lub Carlos.

Rcàotor-Chefe: Orlanôo''Pauletti @80
ANO X II

Diretor: RLEXOnORE CHITTO

Sccretdrio-Berente Herminio lacorr 
Superintendente: Flauio Paccola
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O HOMEM  
E A M U L H E R

^  HOMEM é a mais ele-
^  vada das criaturas. A mu

lher é o mais sublime dos ideais.
O homem é a águia que voa; 

a mulher, o rouxinol que canta. 
Voar é dominar o espaço, cantar 
é conquistar a alma.

O homem é o cérebro; a mu
lher, o coração. O cérebro pro
duz luz, o coração faz o amor. 
A luz fecunda, o amor ressuscita.

O homem é gcnio, a mulher 
é anjo. O gcnio é inconiensura- 
vel, o anjo é indefiiiivel. Con
templa-se o infinito, admira-se o 
inefável.

A aspiração do homem é a 
suprema glória; a aspiração da 
mulher, a virtude extiema. - A 
gloria construi o grande, a vir
tude o divino.

O homem tem a supiemacia; 
a mulher a preferencia. A supre
macia significa a força, a pre
ferencia representa o direito.

O homem é forte pela razão, 
a mulher é invencível pelas la
grimas. A razão convence, as 
lagrimas comovem.

O homem é ‘capaz c!e todos 
os heroísmos; a mulher, de to-, 
dos os martírios. O heroismo 
enobrece, o martírio sublima.

O homem tem um fanal: a 
conciencia; â mulher, uma es
trela: a esperança. O fanal 'guia, 
a esperança salva.

O homem pensa, a mulher 
sonha. Pensar é ter no crâneo 
uma larva, sonhar é ter nafion- 
te uma auréola.

O homem é o oceano,a mulher 
é o lago. O oceano tem a pé
rola que adorna, o lago a poesia 
que deslumbra.

Enfim, o homem está coloca
do onde termina a tena; a mu
lher, onde começa o céu.

VICTOR HUGO

Itenerantes
Em g^so de férias acha-se 

nesta cidade, desde há dias o 
jovem Gumercindo Jacon, resi
dente no Rio de JaneiíO.

O Dr. Adhemar de 
Barros em visita de 
caracter intimo a Len

çóis Paulista;
Em nossa nota anteiior, dis

semos que o dr. Adhemar de 
Banos, governador do Estado 
de S. Paulo, paraninfará a inau- 
gúYaçãõ da Agencia do Banco 
do Estado, nesta, cidade, o lan
çamento da primeira pedra da 
mesma instituição bancaria, pa
raninfará ainda a inauguráção 
da Maternidade e do Jardim da 
Infancia.

Entretanto, até o momento de 
formularmos a presente nota, 
a vinda a esta cidade do chefe 
do executivo paulista não está 
oficialmente marcada.

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista

LANÇADORIA
E D I T A L

imPOSTO DE IDDUSrRlRS E 
PROFISSÕES 

EXERCinO DE 1949
Em virtude da Lei n.o 106, de 

31 de Dezembro de 1947, ficam 
avisados os senhores contribuin
tes, quer do distrito da séde, 
bem como dos distiitos de Do- 
rebi e Alfredo Guedes, que fo
ram lançados para o pagarren- 
to do imposto de INDUSTRIAS 
E PROFISSÍ-ES, devido ao rru- 
nicipio, conforme rói e edital 
afixado em lugar de costume.

O referido imposto seiá arre
cadado em quatro prestações 
iguais, no5 meses de março, 
maio, agosto e novembro de ca
da exercício, e gosarão do aba
timento de 20 0/0 se pagas den- 
tio dos seguintes periodos:

a) — de 1 a 10, pelos contri
buintes cujos prenomes tiverem 
como inicial uma das letras de 
«A» a «E»;

b) — de 11 a 20, pelos con
tribuintes cujos prenomes tive
rem como inicial uma das letras 
de «F» a «L»;

c) — de 21 até o ultimo dia 
util do mês, pelos contribuintes 
cujos prenom.es tiverem cornio 
inicial uma das letras de «M» a
« Z ».

Lançadoria da Prefeitura Mu
nicipal de Lençóis Paulista, em 
22 de Fevereiro de 1949. 

a) Rogei io Giacomini , 
Escrituiario—Lançador.

Novos crueziros em  ̂
em circulação

Da capital federal revela-se^ 
que serão postas em circulação 
novas cédulas de cruzeiro.

A medida visará facilitar a ra- 
pida identificação das notas, em.- 
pedindo e dificultando enganos 
ou fraudes.

Os Francezes coopera-* 
riam com os. Russos
Segundo urra afirmação áo  

secreta;io geral do pastidò co
munista francez, num caso de 
uma invasão soviética, os patrí
cios de De Gaulle cooperai ia 
com os russos.

Baixa na Bolsa de 
Buenos Aires

Euenos Aires, 21 — Registra- 
rair-se baixas de 50 a 60 ppn- 
los no mercado de valores da 
Bolsa de Buenos Aires, o que 
veio acentuar a tendencia da se
mana anterior.. A maior paite das 
operações foi realizada pelo or
ganismo governamental, ao pas
so que as açpes pertencentes ao 
antigo ninis.tro da Ecònomia„ 
Miguel Miranda, não foram co
tadas. Estima-se em mais de 180 
milhões de pesos as perdas re
gistradas na semana passada lia 
Bolsa de Buenos Aires.

A ssinem  L eiam  e
p rop ag u em  “ O E ’CO ”

V E N D E - S : E
Diversos prédios e uma fabrica de massa ali- 
menticias (macarrão), em conjunto ou separado

Grande casa de morada a Avenida Siqueira Campos, 416 com
2 salas, 5 quartos espaçosos, cosinha, dispensa, banheiro com agua 
quente e fria, com 2 caixas d’agua, instalações, sanitarias, 2 aieas 
cobertas, 1 grande area ladrilhada descoberta, 1 comodo separado 
que seive de depositos a casa, é de tijolos coberta de telhas for
rada com assoalho encerado, em um terreno que mede 26 metros 
dé frente a Avenida Siqueira Canipos (calçada); 88 metros a Ruar 
Barão de Mello Oliveiia e 26 metros a Rua Tiradentes todo com 
muro em perfeito estado, bom pomar e outras benfeitorias.

1 prédio assobradado constiução solida com 29 metros de 
frente a Rua Barão de Mello Oliveira, e 15 metros a Avenida 
Siqueiia Campos (calçadas) 814, situado em teéreno que mede 20 
por 25 metros.

1 prédio grupo de 3 caSas de morada a Avenida Siqueira 
Campos 349, 351 e 357, rua calçada.

' 1 prédio a Rua Barão de Mello Olfveira 690 em frente ao 
Jardim Publico récem reformado, com 2 salas, uma grande coisinha,
3 quartos espaçosos, 2 salas, dispensa, banheiio e instalações sa- 
nitaiias, 1 area coberta, forrada, assoalhada, encerada e outras ben
feitorias; 1 prédio anexo (salão) que serve de escritório, em 1 ter
reno que mede 34 metros de frente’ por 3 5 'de fundó.

1 prédio a Rua Floriano Peixoto, 355 com 2 salas, 2 quartos, 
cosinha, banheiro e instalações sanitarias; uma area toda de fijo- 
lós, coberta de telhas, forrada, assoalhada e encerada em um ter
reno que mede 10 metros de frente, a Rua acima, fazendo o fun
do frente para a Rua Ignacio Anselmo.

Uma fabrica de macarrão a Rua Floriano 158, no coração da 
cidade, calçada, grande prédio proprio, confoitavel com todas as 
instalações necessárias, maquinarios em perfeito estado com capa
cidade de 4 a 5 mil quilos de produto diário, situada em terreno 
•que mede 26 metros de frente por 55 de fundo.

TRATAR COM O SENHOR 
ANTONIO SEGALLA NESTA CIDADE.


