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M ovim enta-se o FSP na sua grande Cam panha  
Eleitoral para as eleições de três de outubro

O P .S .P . e s tá  m o v im en tan d o -se  n a  s u a  g ran d e  c a m p a n h a  e le ito ra l p a ra  o p leito  de trê s  
de o u tu b ro , ap re se n ta n d o  os n om es dos seus h om en s, ca n d id a to s  a  govern ad or, vice, d ep u tad os  
e s ta d u a is , d ep u tad o s fedeimis e sen ad ores.

In ician d o -se , e n tã o , o m o vim en to  m a g n o  d a h is tó ria  p o lític a  p a u lis ta , aq u i, reg istam o s  
q u a tro  n om es, os q u ais m erecem  tod o o ap oio  dos len çoenses pelos serviços p restad o s d n o ssa  te r r a .

ADHEMAR DE BARROS
Não seriam mais necessários novos comentários, quanto 

ao largo tirocinio administrativo do sr. Adhemar de Barros, 
quando na direção dos destinos de S. Paulo. Desde a Capital 
até aos mais longinquos rincões do Estado, via-se a ação de um 
governador em todos os setores: Educação, Social e Econômicos.

E, um homem dinâmico como Adhemar, aí está novainen- 
te, para que o povo o escolha, levando-o aos Campos Elíseos, 
para a grandeza de S. Paulo.

Erlindo Salzano
Erlindo Salzano, político de poucos anos, mas 

que, durante êsse curto período de tempo, soube con
quistar simpatia de povo paulista, pela sua retidão, 
de político íntegro e que, agora, vem disputar a vice 
governança, ao lado de Adhemar.

Sendo, agora, vice governador do Estado, o P.S.P. 
não vacilou escolhê-lo novamente, porque Salzano foi 
e é a encarnação da lealdade para o eleitorado que 
sufragou o seu nome na eleição passada.

lEE U

Geraldo de Barros
Eis aqui, a figura que hoje se apresenta como 

candidato a Deputado Estadual pela legenda do PSP.
Não há mais comentários que se possa fazer 

em tôrno do nome dêsse astro político. Entre nós, 
principalmente, a figura de Geraldo de Barros, surge 
à frente, tôda vez que contemplarmos o progresso de 
nossa terra.

Sendo agora, candidato à Câmara Legislativa de 
São Paulo, os lençoenses têm a obrigação de dar-lhe 
todo o apôio, tributo que êle merece, sem rodeios e 
nem vacilações.

m in
Carvalho Sobrinho

Carvalho Sobrinho, um dos nomes que o P.S.P. 
apresenta à Câmara Federal e que também deve me
recer todo o apôio dos lençoenses.

Carvalho Sobrinho, amigo dedicado de Lençóis 
Paulista, sempre dispensou seus cuidados em pról do 
Hospital N.S. da Piedade, e outros empreendimentos 
que, hoje, representam o orgulho de nossa terra.

Então, com A D H E M A R , S A L Z A N O ,  G E R A L D O  
e C A R V A L H O  S O B R IN H O , às umas com o P.S.P.

o  Palácio dos Rádios serve bem,
porque oferece sempre o melhor.
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Ô  Volibol lençoense e o V  Campeonato da Alta Sorocabana
Muito embora Lençóis Pau

lista não tenha conseguico, ain- 
( a tornar-se campeã dos V Jo
gos Abertos da Alta Sorccabana, 
mesmo porque não o supõe 
dada a insuficiência de atletas 
com que sempre se apresenta» 
— seu nome vem se projetando 
no esporte através de uma equi
pe bem formada de voleibolistas 
que tudo fazem para manter a 
íua situação de vencedores, que 
já são por 3 anos consecutivos.

A delegação esportiva lenço- 
ense, realmente não vai aos jo

gos abertos com a pretensão de 
trazer as honrarias de campeã 
gtral para sua terra. Parece, to
davia, ir aos jogos abei tos para 
trazer o título de campeã em 
Voleibol, e isto ela o vem fa
zendo com invencibilidade ab
soluta. E’ óbvio que, para a 
sagração de campeã dos V Jo
gos, Lençóis Paulista teria, pelo 
menos, que disputar a maioria 
das modalidades. Não possuin
do atletas para tanto, vamos aos 
jogos a fim de provar a nossa 
técnica voleibolística, que já não

2>r. Jo s é  yí. de Õ. Jdíachado
C lín ica  G eral

ClRUReiR-mOLESTlR DE SERHORRS E CRlRnÇHS-PRRTOS 

Fone — E2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriça 890

ESCRITÓRIO DE RDUOCRCIR EfH LERÇÓIS

Dr. Rivaldo de Assis Cintra
e

Dr. Osmar Delmanto 

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

Rua Tibiriçà, n.o 722 (Baixos da residência do sr. José Sa-
lustiano de Oliveira)

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

Dr. Antonio Tedesco
M EDICO

C lín ica  g e ra l - O p erações - P a r to s  

Rua FlorianoPeixoto, 345 • LENÇÓIS PAULISTA - Fone, 61

mais causa espanto àqueles que 
a têm visto nos anos anteriores. 
Nem por isso, é ela estacioná
ria, sempre a mesma. Como tu
do que evolui, a técnica do Vo
leibol lençoiense também evolui. 
Porém, consolida-se naquilo que 
a experiência já lhe ditou e a- 
perfeiçoa-se no mais que não 
havia ditado. E êsse aperfeiçoa
mento, que é constante e aire- 
gimenta fôrça de barreira inex
pugnável, não pára, não se re
trai, pois sempre há o que me
lhorar. Vejamos um comentário 
da «Fôlha da Noite», de 13/7/54, 
a respeito: «No recente Cam
peonato Aberto, em São Manuel, 
vários valores despontaram no 
voleibol masculino e feminino. 
O campeão das revelações foi 
Lençóis Paulista. Essa cidade a- 
presentou um conjunto masculi
no bastante poderoso e que po
derá equiparar-se às melhores 
da nossa capital. E’ pena que 
sintam falta de melhores levan-

tadores, pois jogam bem na de" 
fesa e cortam com facilidade e 
o que é melhor, o índice de 
aproveitamento do «saque mi
neiro» é bem grande». Noutra 
parte da mesma edição, lê-se: 
«...serviram para revelar novos 
valores, em quase tôdas as mo
dalidades esportivas e, especial
mente, no que diz respeito aos 
jogos coletivos, Lençóis Paulista 
brilhou em voleibol. Apresentou 
duas equipes — feminina e 
masculina — com valores ain
da em formação, mas com fuh'- 
ro bastante promissor».

Além de muitos outros elo
gios recebidos pela imprensa, cs 
voleibolistas de nossa terra re
ceberam telegramas de felicita
ções do prof. Waldemar Rosa, 
ex-diretor do Ginásio Estadt 1 
de Lençóis Paulista, e da srta. 
Wanda Dal ’Oca, de Araçatuba, 
que, por nosso intermédio agra
decem.

Nova Vila ‘‘Contente” em Lençóis Pta.
2 alqueires de terra e casas residenciais à venda

Adquira lotea de terra ou casas residenciais na nova Vila «Contente», 
tratando com o proprietário, Sr. Joaquim Maria Contente, a Rua Tibi- 
riçá, n.o 213, nesta cidade, defronte à Distilaria Central de Lençóis Paulista.

GRANDE OPORTUNIDADE 1 APROVEITE AGORA!-

“RANCHO FUNDO»
No Cine S. José em Macatuba

Pelo que consta, o Cine São 
José, em Macatuba, nos próxi
mos dias, será palco de belíssi
ma representação. Para conheci
mento público, transcrevemos 
o convite que de lá gentilmente 
recebemos: «O Grêmio Dramá
tico Macatubense, tem o grato 
prazer de convidar VV.SS. para 
assistirem nosso espetáculo, dia 
28 do corrente, às 20 horas, no 
Cine S. José. Subirá à cena o 
comovente drama em 3 atos 
«RANCHO FUNDO», sob a di
reção artística de Ricardo Landi. 
Finalizará o espetáculo um bem 
organizado atovaiiado. Tomarão 
parte nesta noitada artística os

DEPÔSITOi 
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23 Filiais e Agências no Interior 
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

seguintes amadores: Waldemar 
Canêo, Maria A. Godoy, Jacira 
S. de Oliveira, Lila Malava^i, 
Sandra Maria, Elsa Artioli, Eu- 
clides Ribeiro, Donaldo de 
Campos, Ivo Saggim, Trajano 
Maciel, ítalo Medola, Ricardo 
Landi, Trieste Maria e outro.«. 
Contando com a presença de 
VV.SS. desde já agradecemos.

Ricardo Landi 
Diretor artístico»

No Ubirama Tênis Clu
be, no (dia l.°(de Agosto

E m b a ix a d a  A rtís tica  
IV C en ten ário

Como já é do domínio públi
co, a diretoria do Ubirama Tê
nis Clube, pretendendo propor
cionar uma noitada de gala, no 
dia 1.0 de Agôsto próximo, aos 
seus associados, contratou a a- 
famada Embaixada Artística IV 
Centenário, para um grandioso 
baile e Show.

A caravana visitante virá 
completa: jazz, composto de 
numerosas figuras, o cronner 
Orlando Eerrini, orientados pelo 
maestro francês, E. 0 ’hellemes, 
figurando tairbém o broto loiro, 
Nancy Montes e o canto de 
projeção universal, Alberto Le- 
zama.

Com um conjunto assim, ja
mais visto nos salões do Ubi
rama Tênis Clube, a diretoria 
pretende proporcionar, ao seu 
quadio social, uma noitada cheia 
de encanto, alegre e caracteri
zada na mais alta expressão o 
que seja arte e música.
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G aleria dos G randes Nomes
Santo Ignácio de LoyolaSecção a cargo das alunas do 2 .o Ano da 

Esc. Normal Mun. de Lençóis Paulista, sob 
a orientação da Profa. Maria Izabel Mat
tos, catedràtica da cadeira de Educação.

Compilado pelas alunas e 
coordenado por M EIRY CH ITTO

Santo Ignácio de Loyola, nas
ceu no castelo de Loyola, em 
Guipuzcoa (Espanha) em 1491.

Foi pagem de Fernando V, 
depois oficial dos exércitos es

panhóis, e estava entre os de
fensores de Pamplona atacada 
pelos francêses, quando uma 
grave ferida na perna direita o 
obrigou a fazer-se transportar

.. o preço «le serviços sofreria os
efeitos de tão gracrde economia. Na ver- 

estas minhas modestas botinas consti
tuem uma das pr ças mais caras da minha 
“iudumenlaria”, pois não é segredo que 
sem a assistência de muitos cerebros e 
musculos, e o emprego da extensa linha 
de distribuição de miidia Companhia, eu 
nãi> lería meias dc sair da usina e circu
lar na fantaslica veh. cidade que me per
mite estar era numerosos lugares a um só 
tempo — explica “Seu” Kilowatt, o criado 
elétrico.

CPFL ;CpÍi|PANHIA PAMMSTA 
Ô R < A í  t  U Z

Em São Paulo exclusivamentc na

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

marcas- padrões da mais alta qualidade da

In d u stria l e C o m ercia l ORLANDO M AZARI
Lençóis Paulista — São Paulo — Rio de Janeiro

AGUARDENTES

IV Século •— 25 de Janeiro
l adrões de Alta Qualidade

So  Restaurante MAPPIN peça o seu aperitivo favorito INDIVIDUAL. 
Na Mercearia Ma PPIN  adquira sua MINIATURA para a COLEÇÃO

VISITE SAO PAULO NO IV CENTENÁRIO

ao castelo de seu pai, para ali 
sofrer cruéis operações.

As leituras que fêz durante a 
convalescença determinaram a 
sua conversão. Depois de se ter 
consagrado à Virgem no San
tuário de Nossa Senhora de 
Monserrate (Catalunha), retirou- 
se para o hospital de Manreza.

Ao mesmo tempo, numa gru
ta vizinha da cidade, entregava- 
'se  às práticas das mais duras 
austeridades.

Crê-se que havia já tomado 
para a divisa a célebre máxima 
que se tornou a divisa da con
gregação: Ad majorem Dei glo
riam (Para maior glória de Deus).

Voltando de uma peregrina
ção à Terra Santa, embora já 
tivesse trinta e três anos, come
çou a aprender a gramática e 
estudou em seguida a filosofia 
e a teologia, em Alcalá e em 
Salamanca.

As piédicas que fazia desde 
então aos pobres alarmaram a 
Inquisição, e foi prêso duas vê- 
zes. A sua inocência não tardou 
a ser reconhecida.

Em 1528, foi para Paris, onde 
completou os seus estudos. Ten- 
do-se-lhe juntado seis discípu
los, fizeram juntos, numa capela 
subterrânea da igreja de Nossa 
Senhora de Montmartre, o voto < 
de se consagrarem à conversão I 
dos infiéis e de porem as suas 
pessoas e suas vidas à disposi
ção do Papa. Recebeu as ordens 
um pouco mais farde em Veneza.

O Papa Paulo 111 aprovou os 
estatutos da nova sociedade que, 
aos tiês votos nomáslicos, a- 
juntava o de observar, para com 
o Papa, uma obediência abso
luta.

Concedeu a Ignácio a igreja

I de Gesú, e nomeou os seus 1 religiosos Clérigos da Compa
nhia de Jesus; mas o povo to
mou desde então o hábito de 
os chamar jesuítas. Estava as
sim fundada a Ordem da Com
panhia de jesús ou Jesuítas.

Santo Ignácio fêz da educa
ção uma das principais preo
cupações de seus discípulos.

O ideal que a Companhia 
procurava realizar pode-se re
sumir no çeguinte: sob o ponto 
da educação — formar cristãos 
convictos; sob o ponto de vista 
do ensino por em ação os 
métodos mais eficazes e ate»»- 
der às exigências da época, cul
tivando tôdas as ciências que 
pudessem ser úleis.

Eis porque a Companhia des
frutou desde a sua fundação,, 
uma extraordinária populaiidatic. 
Um século após a morte t‘C 
Santo Ignácio, a Companhia es
tava disseminada pelo mun< ’ 
inteiro pois dos bancos de suas 
escolas sairam as figuras mais 
representativas do pensamer'"' 
europeu nessa época como: Des
cartes, Bossuet, Molière, Vol- 
taire, Galileu e outros.

Os próprios inimigos da igre
ja católica foram os primeiros a 
reconhecer o valor e a eficiência 
dos métodos educacionais da 
Companhia.

Santo Ignácio de Loyola fale
ceu em Roma em 1556.

Foi canonizado em 1622 por 
Gregório XV e a igreja cele- 
bra-o a 31 de julho.

Suas principais obras são; em 
latim, A Fór.mula do Instituto; 
em espanhol, O Livro das cons
tituições da Companhia de Je
sús; A Carta da Observância 
religiosa; A Carta da perfeição; 
Os Fxercícios espirituais.

Assim poderemos concluir que 
os ensinamentos de Santo Igná
cio e seus discípulos espalha
ram-se por todos continentes 
iluminando os mais longinquos 
recantos do universo com as 
luzes da doutrina eterna de 
Cristo.

19-7-54

J)r. João paccola Primo
M É D I C O

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

Ex-interno por concurjo do Pronto Socorro do Rio de .Janeiro - Ex-intemo por 
concurso da Maternidade do ilospital São 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

^ 0  milhões as despesas das 
próxirrjas eleições

RIO, ^  Foram fixadas em 30 
milhões de cruzeiros as despe
sas gerais com as próximas e- 
leições, sendo 8 milhões e 200

Dr. Hilton Canova
C iru rg ião  D e n tis ta  
Pela Uníuersidaâe âeS. Paulo

Ráíos X
Rua X V  de Nov., n.o 532

(Andar Superior do Edifício 
Studebaker)

mil para o Supremo Tribunal 
Eleitoral (urnas, títulos, acessó
rios, transportes e compromis
sos eventuais), 5 milhões para 
pagamento à Imprensa Nacional 
e 16 milhões e 800 mil para 
o Distrito Federal e tribunais 
regionais nos Estados.

janio Quadros-Por- 
firio da Paz

Janio Quadros disputará a go
vernança de São Paulo com seu 
companheiro de chapa, o coro
nel Porfirio da Paz, para Vice- 
-Governador.



S O C Í A I S

«A mtnina que. eu namoro 
E  que me quer muito bem 
Tem um sorriso que encanta 
E, vinte contos também.

j4 s rosas é que são belas 
Os espinhos é que picam: 
Mas são as rosas que caem, 
São os espinhos que ficam.'‘>

Baccili;
Antonio

Aniversários
FA ZEM  ANOS:

Hoje; sr. Florindo Coneglian: 
jovem Benedito Pimentel, resi
dente em Ourinhos.

Amanhã: sr. Olimpio 
sr. Vergüio Frezza; sr.
Breda.

Dia 27: jovem Gino Giova- 
netti; jovem Antonio Leão Tocei 
Filho; sr. Paulo Cimó; menina 
Maria Amalia, filha do sr. A- 
nésio Ghirotti"

Dia 28: sr. Luiz Paccola; sr. 
Anésio Ghirotti; jovem José Bri- 
quesi.

Dia 29: menino José Luiz, fi
lho do sr. Jacomo Florencio 
Paccola e de da. Eglese Ferrari 
Paccola.

Dia 30: srta. Janete Masse- 
ran; menina Julieta Signoretti; 
Sira. Maria de Oliveira Meireles, 
esposa do sr. José Alves Mei
reles, residente em Bauru.

Dia 31: sr. Aingelo Augusto 
Paccola; menina Lenita Larini; 
jovem Abilio Netto; menino An- 
tonio Diomedes.

ALTEROSA
A venda mais uma 

edição do excelente 
magazine

Cada nova quinzena que sur
ge é motivo de satisfação entre 
os leitores brasileiros, visto que 
ps mesmos estão certos de que, 
çom ela, receberão o magnífico 
presente de uma nova edição de 
ÀLTEROSA. E, de fato, o nú
mero de 15 de julho do maga
zine é uma dádiva régia àqueles 
que exigem para sua satisfação 
intelectual páginas selecionadas 
com critério e escritas com apri
moramento.

Na presente edição de AL
TEROSA salientam-se: Salvo
Ror Um Pesadelo, O Fantasma 
de Maria Antonieta, Fui Minis- 
tpo de Stalin. Apenas um Ca
chorro, Artistas Ambulantes de 
Londres, A Família de. Mãos 
Negras, Moscou Adota Arra
nha-céus, Missionário da Paz, 
Beluchistão — País Sem Fron
teiras, As Bússolas Vivas, etc..

Uma assinatura anual de AL
TEROSA custa apenas cem 
cruzeiros e dá direito, na cam
panha ora realizada pelos seus 
editores, somente até 30 dêste 
mês, a uma assinatura semes
tral gratuita de IT. a revista fe
minina que é uma jóia ofertada 
à sensibilidade da mulher brasi
leira. Os interessados poderão 
remeter a import^ânçia em che
que ou pelo correio, à Soc. E- 
ditôra Alterosa Ltda., Caixa 
Postal 279. Belo Horizonte.

OUÇA AS PROGRAMAÇÕES 
NOTURNAS DA ZYR-36, Rá
dio Difusora de Lençóis Paulista.

Keâotor-Chefe: Hermínio lacon Superíntenâentei luarez lacon

Diretor; RLEXFinDRE CHITTO

ANO XV I Lençóis Paulista, 25 de Julho de 1954 Número 847

Nascimento
JoséMario

Acha*se em festa, desde o dia 
20 do corrente, o lar do sr. 
Mario Foganholi e da. Santina 
Piga Foganholi, com o advento 
de um robusto menino que sob 
as águas do batismo receberá o 
nome de José Mario.

Papel-moeda 
em circulação

RIO, 20 — Conforme quadro 
demonstrativo dos valores, im
portância e quantidade das notas 
de papel-moeda, organizado pela 
Caixa de Amoitização, havia em 
circulação, em 30 de junho últi
mo, cédulas de um a mil cru
zeiros no total de Cr$ . . . . 
48.096.733.201,00.

Em comparação com a impor
tância existente em 31 de maio 
último (Cr$ 48.097.112.303,00), 
nota-se uma diferença superior 
a Cr$ 599.620.898,00, no papel- 
-moeda em circulação.

FU TEBO L
EX T R A  LENÇO EN SE  

X
SAO PAULO F.C.

Defrontar-se-ão hoje, às 15 
horas, no gramado do C.A.L., 
os fortes conjuntos do Extra 

1 Lençoense x S. Paulo F.C.. Fa
rão a preliminar, às 13 horas, 
as equipes secundárias désses 
quadros. '■

Na partida principal .será dis
putada a Taça São Luiz, gen
tilmente oferecida pela Fábrica 
de Bebidas São Luiz, de Ângelo 
Paccola Primo.

O ponta-pé inicial da peleja 
sérà dado pelo sr. Flávio Pac- 

(Cola, e o árbitro será o sr. 
Mário Belloni.

SAPS e SAMDU
Caixas e Institutos de Apo

sentadoria e Pensões, pagam 
todos os anos verdadeiras for
tunas ao SAPS (Serviço de A- 
limentação da Previdência Social) 
e SAMDU (Serviço de Assis
tência Médica Domiciliar Ur
gente) a fim de que tais órgãos 
dêm sua assistência especializada 
aos segurados de tôdas as au
tarquias previdenciárias. Pergun
ta-se: existem restaurantes do
SAPS no interior? E ’ até ridí
cula tal pergunta... Há ambula
tórios de pronto socorro e aten
dimentos domiciliares urgentes a 
cargo do SAMDU no interior? 
Corno se vê, não há uma apli
cação razoável dos milhões re
colhidos por tais órgãos.

Infelizmente esta é a situação, 
esta a triste realidade que precisa 
ser modificada, a fim de que real
mente todos aquêles que pagam 
suas contribuições à previdência 
soçia! sejam objeto de seus be
nefícios.

prefira o melhor Preferiqdo

S T U D E  B A K E R
Automóveis, Caminhões e Caminhonetes

Há mais de cem anos

MaSSEY-HARRIS
máquinas e implementos agrícolas

, CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO 
k»br« seut problemas d« mscanizacõs

AUS SRS. FAZENDEIROS
Are suas terras em qualquer fempo com 

os afamados TRATORES MASSEY HARRIS 
em 28 modêlos. Arando mesmo em terre
no seco, o TRATOR MASSEY HARRIS, 
demonstra o motivo porque conquistou os 
l°.s prêmios na Exposição Internaciona’ de 
Toronto (Canadá).

Máquinas agricolas de tração animal — 
Arados — Cultivador — Plantadeiras — 
Segadeiras etc. — Motor estacionário com 
polia 2,3 e 4 H/P — Picador de forragens 
— Debulhador de milho, manual e com 

polia

Completo estoque de Peças Genuinas 

SERVIÇO  ESPECIALIZADO

KEUEnDEDORES RUTORIZRDOS 
GARRIDO & FILHOS LTDA.


