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H oje, às U rnas
Calcula-se que no pleito elei

toral de hoje comparecerão, às 
urnas, dois milhões e sete cen
tos mil eleitores. Portanto, o 
candidato que obtiver sete cen
tos mil votos, aproximadamente, 
será eleito.

Janio, Adhemar ou Prestes 
Maia. Os prognósticos variam, 
mas, segundo as estatísticas mais

credenciadas, Adhemar será o 
mais votado, seguido de Prestes 
Maia, e Janio virá em terceiro 
posto.

Em Lençóis Paulista, estamos 
para crêr que votarão, possivel
mente três mil e duzentos elei
tores, incluindo-se os distritos de 
Borebi e Alfredo Guedes.

Amanhã, já teremos os pri-

Iniciada a construção da Primeira Usina 
Atomo-Élétrica nos Estados Unidos
Quando o Presidente Eisenhower agitou uma «varinha 

de condão» radioativa em Denver a 6 de setembro, esta esca
vadeira mecânica foi posta em movimento em Shippingport, 
Pensilvania, perto de Pittsburgh. A escavadeira abriu os pri
meiros alicerces para a primeira usina atomo-elétrica dos E E . 
UU. de tamanho comercial. Os Estados Unidos estão presen
temente cooperando com as demais nações livres do mundo 
no desenvolvimento da energia atômica para fins pacíficos.

(USIS)

meiros resultados do grande es
crutínio, podendo-se avaliar on
de penderá o fiel da balança do 
raciocínio popular.

Calcula-se que a abstenção 
do eleitorado, em todo o Esta
do será de trinta por cento, 
considerando-se os pleitos ante
riores.

Em Lençóis Paulista reina e- 
norme entusiasmo em todos os 
setores políticos. Os partidos 
movimentam-se para cada qual 
levar a melhor, procurando evi
tar as possíveis surpresas de úl
tima hora.

Portanto, amanhã, as urnas 
falarão a verdade, indicando o 
nome do futuro governador de 
São Paulo, escolhido pela maio
ria do eleitorado bandeirante.

Delegacia de Polícia 
de Lençóis Paulista
o  Bel. João Lelio Peake de 

Mattos, Delegado de Polícia, 
dêste município, torna público a 
Portaria^ n.o 70 do Èxmo. Sr. 
Dr. Secretário da Segurança 
Pública:

O Secretário da Segurança 
Pública, no uso de suas atribui
ções e com o objetivo de asse
gurar condições de perfeita tran
quilidade por ocasião do próxi
mo pleito eleitoral.

R E S O L V E :
1) — Proibir, tanto na Capi

tal como no interior do Estado, 
a venda a varejo ou consumo 
de bebidas alcoólicas, em lugares 
públicos ou frequentado ao pú
blico, no período compreendido 
entre as 24 horas do dia 2 às 
6 horas do dia 4 de outubro de 
1954.

2) — Determinar que o cum-
I B

^  “Paraíso” de Ivan

BIOTONICO
F O N T O U R A

'■> ■■
O MAIS COMPLETO 
F O  RTI  Fl  CANTIL

primento da presente portaria 
seja procedida na seguinte con
formidade: na Capital, pela De
legacia Auxiliar da 1.a “Divisão 
Policial, com o concurso dos 
Delegados rircunscricionais; em 
Santos, pela Delegacia designa
da pelo Delegado Auxiliar da 
7.a Divisão Policial; no interior, 
por tódas as autoridades poli
ciais, em suas respectivas jurisdi
ções. O Secretário da Seguran
ça Pública, a) Plinio Cavalcante 
de Albuquerque.

João Lelio Peake de Mattos 
Delegado de Polícia

PREVISÃO
ELEITORAL

Chegou-nos às mãos a previ
são eleitoral feita pela Emprêsa 
Paulista de Informações (Epil), 
cujos prognósticos vêm confir
mar os nossos cálculos para o 
pleito de hoje. Em verdade, a 
maioria tem para si que os 3 
candidatos que têm provável 
possibilidade de vitória são A- 
dhemar. Prestes Maia e Janio. 
O povo oscila em suas prévias 
dado à popularidade dêsses três 
nomes. Todavia, somos de pa
recer que Adhemar vencerá o 
pleito, mais ou menos com as 
vantagens que nos fornece a- 
baixo a «Epil» em 5.000 entre
vistas realizadas no interior do 
Estado, além da prévia da Ca
pital:

interior capital
450.000 200.000
360.000 120.000
200.000 160.000

30.000 10.000
60.000 15.000

Adhemar 
Prestes Maia 
Janio
Wladmir Piza 
Não opinaram

Segundo ainda a «Epil», ha
verá uma abstenção de 40% do 
eleitorado.

O candidato eleito tomará 
posse a 31 de janeiro de 1955.

O  Palácio dos Rádios serve bem,
porque oferece sempre o melhor.
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Vidros de cor
O uso de vidros de côr (vêr- 

de, azul amarelo, enfumaçado...) 
imposto pela moda sobj pretex
to de proteger os olhos de ex
cesso de luminosidade atmos
férica, não tem justificativa cien
tifica. Os nossos olhos estão 
armados de recursos naturais 
para se defender das demasias 
de luz; cílios, supercílios, pig* 
mentação da iris, contração da 
pupila, diminuição da fenda pal- 
pebral... Salvo os casos excep
cionais, que só se observam em

determinadas indústrias, tais co
mo na fabricação do >idro, na 
solda elétrica, no trabalho à su
perfície do gêlo... Acresce ainda 
que os vidros de côr, unifican
do o matiz das coisas, tiram a 
sensação de bem estar que a 
natureza nos proporciona com a 
variedade dos seus tons.

V . Uzêda

S e ja  am ig o  d ’0  ECO  
fazen d o u m a  a s s in a tu ra

])r. João Paccola primo
M É D I C O

Clínica geral de adultcs e crianças — Cirurgia — Partos 
Doenças do Ouvido, Nariz e Garganta

Ex-interno por concurao do Pronto Socorro do Rio de Janeiro - Ex-interno por 
concurso da Maternidade do Hospital São Francisco de Assis à cargo do Dr. 
Aguinaga - Ex-ioterno 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. — 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 om ercial ORLANDO MAZARI
Lençóis Paulista — São Paulo — Rio de Janeiro

AGUARDENTES

Século IV — 25 de Janeiro
I adrões 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

Operação Município »

O Congresso de São Louren- 
ço, aprovou, entre outras reso
luções dignas de realce, a «O- 
peraçâo Município», um grande 
projeto de autoria do sr. Araújo 
Cavalcanti, o dinâmico Secretá
rio Geral da A.B.M. Tal ope-

Vocè sabia que...

Que as cordais vocais 
das mulheres são mais 
curtas do que ás do ho
mem. Devido a sua cons
tituição, requerem menos 
ar para se agitarem. Resul
tado: as mulheres podem 
falar mais com menos es- 
fôrço.

Um clube feminino dos 
PE. UU, coletou 400 dó
lares para comprar uma 
bomba d’água para a aldeia 
do Rai, na índia. Membros 
do clube Glen Burnie, de 
Maryland, souberam que a 
maior necessidade daquela 
aldeia era uma bomba e 
decidiram comprá-la para 
os indús vendendo borda
dos e bolos...

A abelha é o único meio 
existente para a poliniza
ção de 100.000 diferentes 
tipos de plantas. Sem as 
abelhas, não teríamos os 
pêssegos, morangos, etc.

Sirva-se

UMA COMPLETA 
ORGANIZAÇÃO 

SANCÁRIA 
Ab SUAS ORDENS

f  DEPÓSITOi 
« DESCONTOS 

•  CAUÇÃO 
•  COBRANÇAS 

•  CÂMBIO 
•  ORDENS DE 

PAGAMENTO

^  FUNDADO 
t  EM

v l  1924 /I
m a t r iz . RUa  DE SÃO BENTO, 341 — SÃO PAULO 
AGÊNCIAS u r b a n a s  Bros Centro!, Lape Luz 

23 Filiais e Agências no Inrerioi 
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

ração cria um Plano Nacional 
de Obras e Serviços Municipais, 
cuja aprovação pelo plenário das 
comissões se fêz num ambiente 
de grande expectativa, quanto a 
receptividade no Congresso Na
cional. O plano, que destina 15 
õilhões de cruzeiros a obras re
produtivas de rentabilidade ime
diata em todus os municípios do 
País, foi aprovado por todas as 
delegações presentes ao . concla
ve Dentro de poucos dias será 
discutido pelo Congresso sob 
forma de emenda à proposta 
orçamentária do próximo exer
cício. A «Operação Município »̂ 
prevê a destinação daquela im
portância em parcelas de três 
bilhões de cruzeiros anuais le
vando sua execução, portanto, 
cinco anos. Como antecipação 
do Plano Nacional de Obras e 
Serviços Municipais foi também 
previsto pelo sr. Araújo Caval
canti um Programa de Emer
gência da ordem de 3 bilhões 
de cruzeiros, o que eleva o total 
da Operação Município, em sua 
primeira fase, para 18 bilhões de 
cruzeiros.

Trata-se de uma iniciativa de 
largo alcance que revela a obje
tividade com que foram debati
dos em São Lourenço os pro
blemas do ' município. Reconhe
ceram os participantes do con
clave que urge deixar o terreno 
das palavras e da teoria, para 
se entrar no campo das realiza
ções concretas. A êsse respeito 
a «Operação Município» repre
senta um plano de grande en
vergadura podendo ser o início 
do trabalho de recuperação mu
nicipal que o Congresso de São 
Lourenço reclamou com louvá
vel insistência.
(Transcrito do «O DIÁRIO» — 

B. Horizonte M. Gerais)

fO C Í £ OIFEREIITE DOS OUTROS?
Sim, vooé DÃO 4 oomo muitos qus 

pensam que a Tida oonslste apenas 
em “deixar viver". Vooê deseja cons
truir sua vida, vooô deseja fazer por 
ai mesmo multo mais do que o mundo 
eapontftneamente ]& fez. Você sabe 
quanto vale o conhecimento, sabe quanto 
é importante estar a par de tôdas as 
coisas que v5o pelo mundo. Um h<.n)Pin 
bem instruído é um homem que v:.le 
mais — e raie ainda mais o homem 
que e instruído sAbre as coisas do seu 
momento.

Para inteirar-se, cada novo dia, do 
tudo quanto aconteceu em sua cidade, 
no Estado, no Pais e no mundo, leia o 
o DIÁRIO DE S. PAULO — o jornal da 
tua gente, que t  lido diàrlamente por 
mais de 600.000 paulistas.

Uma assinatura do DIÁRIO DE S. 
FAULO custa apenas Ci4 M0,001
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USINA ATOMO-ELETRICA
o  flagrante apresenta o mcdêlo de úma usina átomo- 

-elétrica que o Exéicito dos Estados Unidos construirá em 
Fort Belvoir, na Virgínia. Essa usina será de caráter experi
mental e de tamanho relativamente pequeno, pois se destina 
a atender unicamente certas necessidades do Exército, po
rém, fornece: á também experiência valiosa para o desenvol
vimento de tais usinas para uso civil,

A usina é desenhada de tal forma que pode ser des
montada e transportada por via aérea para qualquer base ou 
pôsto avançado da civilização paia fornecer energia elétrica 
e calor.

O reator nuclear é visto à direita; perto dêle está o 
transmissor de calor onde a água aquecida pelo calor atô
mico, que é rádio-ativa, con unica sua energia térmica para 
outra corrente de água que se transforma em vapor. O vapor 
vai do transmissor de calor para uma turbina (topo) que mo
ve um gerador elétrico. O vapor prossegue em sua marcha 
e atravessa os condensadores (à esquerda) e se liquefaz-se 
novamente que é bon beada de volta ao transmissor de ca
lor para reiniciar o ciclo novam:ente. — (FOTO USIS)

ESCRITÓRIO DE RDUOrRCIR EfB LEnÇÚlS

Dr. RivaWo de Assis Cintra

Dr. Osmar Delmanto 
A D V O G A D O S

ESCRITÓRIO EM  LENÇÓIS PAULISTA:

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

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

JYõo mefa a bôca da gar~ 
rah no copo

Copyright da SPES de S. Paulo
E’ prática bem corrente, nos 

cafés e restaurantes populares, 
mergulhar a bôca da garrafa, 
principalmente de cerveja e de 
outros líquidos espumantes, na 
bebida despejada no copo, a fim 
de evitar demasiada efervescên- 
cia.

Êsse processo representa, en
tretanto, grande perigo para os 
que consomem a bebida, pois 
em regra a bôca da garrafa, al
gumas vêzes só sumàriamente 
limpa, pode conter muitos ger
mes, dos quais alguns nocivos, 
que seriam absorvidos por quem 
tolera êsse costume.

A bem da sua saúde, pois, 
além de procurar conseguir que 
o «garçon» ou outra pessoa 
que o sirva, limpe cuidadosa
mente a bôca da garrafa, nSo

deixe que ela mergulhe no 
copo. ARN/AC

RECO M EN D AÇÃO  do PO S
TO  DE SAÚDE em sua cam

panha de Higienizaçâo dos 
C A FÉS E  BARES

2)r. Jo sé de Õ. Jlíachado
— — Cl í ni c a  G eral ^ ^ ■ ———

ClRUREIR-mOLESTIfl ÜE SEnHORFlS E CRlRnÇflS-PRRTOS 
Fone — 1-2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriçá 890

Pleito Elei
toral de hoje

No dia 30 do mês passado, 
encerrou-se a campanha eleito
ral em todo o Estado.

E segundo as informações 
dos cabos eleitorais que percor
reram todos os pontos do mu
nicípio, reina grande entusias
mo entre o eleitorado da sede 
e dos d stritos.

Calcula-se que em Lençóis 
Paulista, inc’usos os distritos de 
Borebi e Alfredo Guedes, com
parecerão às urnas 3.500 elei
tores dos quais 4.000 qualificados.

Portanto, daqui a vinte e

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 realizai-se no dia 4 do 
mês de Outubro de 1954, (a- 
manhã) às 19 horas, em 
tua sede provisória sita a Rua 
15 de Novembro s/n, com o 
objetivo de autorizar 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

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

Ráios X
Rua X V  de Nov., n .o  532

(Andar Superior do Edifício 
Studebaker)

Dr. Antonio Tedeseo
M ED ICO

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

Rua FlorianoPeixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA • Fone, 61

quatro horas, mais ou menos, 
começarão as primeiras apura
ções, pondo em evidência os 
candidatos mais votados.

Tecnologia
Ferramentas:

As principais ferramentas para 
os trabalhos em madeira e seus 
emprêgos nas diversas opera
ções.

Graminho: traçados de linhas 
paralelas ao lado da táboa e 
também paralelas entre si. E’ a- 
justável de acôrdo com a pro
fundidade da linha.

Esquadro: traçados de linhas 
perpendiculares ao lado da tá
boa.

Régua, riscador, lápis: traça
dos de linhas em geral.

Serra de Volta: cortes retos 
com serras largas e cortes cur
vos com serras estreitas. Tra
balhar com a serra bem estica
da.

Serrote de costas: serrotagens 
de precisão.

Arco de Serra: serrar recortes 
delicados em oeças pequenas.

Furador: Vai-Vem, manual, e- 
létrico, etc., para furar as peças 
necessárias para os trabalhos.

Arco de púa: especial para 
madeira.

Plaina: aparelhar e polir a 
madeira.

Garlojo: a mesma serventia da 
plaina, entretanto é empregada 
para superfícies mais longas.

Formão: serve para rasgar„ 
cortar, fazer espigas, etc.; existe 
em diversos formatos tais como: 
curvos, retos, meio canto, etc.

Guilherme: urra espécie de 
plaina destinada a abrir canais 
ou fazer rebaixos na madeira.

Grosa, lima, limatão: polimen
to da madeira.

Torquês: extração de pregos.
Chave de fenda: para encra

var parafusos na madeira ou 
para desaparafusar.

Parafusos: unir peças.
Pregos: unir peças.
Existem ainda muitas ferra

mentas para o melhor acaba
mento de um trabalho.

Nos dias de hoje temos as 
máquinas para beneficiar as ma
deiras, que substituem com 
grande perfeição e rapidês a 
mão do homem e suas ferra
mentas manuais.

Antonio Carlos Soares Brandão 
Professor de Trabalhos Manuais (secção 
masculina) Ginásio do Estado «Geraldo

de Barros» — Lençóis Paulista



SOCIAIS
«■Desconfia daquele que fala 

mal dos outros. O bom senso 
não fá~lo senão discretamente, 
evitando adulteração dos fatos».

X

Keàator-Chefe: Hermínio lacon Superintendente: luarez lacon

Diretor: RLEXRH D KE CHITrO
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Confiados na passagem dêsse 
recipiente pela água quente das 
marmitas destinadas a esterili
zação, os empregados descui
dam da sua perfeita lavagem e. 
os freguêses da sua saúde. Não 
é raro, por isso, encontrar-se na 
beirada das xícaras a marca ele
gante de lábios femininos. E o 
comum é aquela água jamais 
estar em ebulição mas apenas 
morna.

O resultado dêsse procedi" 
mento é o líquido que devia ser 
esterilizante, passar a constituir 
um caldo de cultura de germes, 
porquanto a temperatura em que 
se mantém, por falta de ebuli
ção, é muito propícia ao desen
volvimento dos micróbios. Me
dida aconselhável é fiscalizar 
essa precaução higiênica, recla
má-la ou recusar a apetitosa 
bebida. — ARN/AC

Aniversários
FA ZEM  ANOS:
Hoje: sr. Emidio Ghirotti; jo

vem Oswaldo Arlindo Geroli; 
sr. Luiz Fernandes.

Amanhã: menino Mario, filho 
do sr. .Mario A. Paccola.

Dia 5: menina Maria Ceniia, 
filha do sr. José Paulino da 
Silva; menino Danilo Tadeu, 
filho do sr. Sétimo Frezza e de 
da. Lourdina O. Frezza; menino 
Altair Netto, filho do sr. Mario 
Netto e de da. Ada P. Netto, 
residente em Palmital; menino 
Carlos Roberto Paccola.

Dia 6: sr. Wilson Pettenazzi; 
srta. Norma A. Damacena; me
nino Paulo Orlando, filho do 
Prof. Orlando C. Machado e de 
da. Cleusa C. Machado.

Dia 7: jovem Claudino Pac
cola; jovern A Ido Cicconi; me
nino Waner Paccola, filho do 
sr. Egydio Paccola e de da.
Yolanda Paccola; menina Rosa 
Maria, filha do sr. Florindo Co- 
neglian e de da. Alice M. Co- 
neglian; srta. Terezinha Bosi; 
menina Antonia Judith Foganho- 
li, filha do sr. Mario Foganho- 
li e de da. Santina Piga Fo- 
ganholi.

Dia 8: jovem David dos San
tos; sra Verginia B. Pettenazzi, pesquisas de laboratório
esposa do sr. Waiter Pettenazzi, mostrado que os germes
srta. Maria Apaiecida Diomedes. causadores das infecções tíficas

Coneglian;  ̂ disentéricas, que habitu.^lmente 
sr. Uilno (..hallta. pululam nas águas impuras, po

dem resistir às temperaturas bai
xas, inclusive a do gêlo, sem 
perecer. Logo que voltem a um 
meio líquido de temperatura a- 
propriada ao seu desenvolvimen
to, readquirem a vitalidade e re
cuperam a virulência.

E ’, pois, evidente, o perigo a- 
carretado pelos gelados (gêlo, 
sorvete e refrêscos) fabricados 
com água que não tenha sofri
do o tratamento necessário à 
sua purificação. Recomenda-se, 
portanto, na fabricação de gêlo, 
de sorvetes e de refrigerantes, o 
uso de água no seu maior es
tado de pureza, assim como pu
ros devem ser os demâis ingre
dientes, a fim de evitar possí
veis infecções. — N G A/A C

Ao tomar o seu habitual ca- | RECOM ENDAÇÃO do POS- 
fèzinho no bar da esquina, é TO DE SAÚDE em sua cam- 
prudente verificar se a xícara • panha de Higienização dos 
está convenientemente limpa. C A FE ’S E BARES

Germes
congelados

atentes

Nascimento
Maria Inês

Rejubila-se o lar do sr. Zefiro 
Paccola e de da. Deise de Oli
veira Paccola, desde o dia 30 
de Setembro p. passado, com o 
advento de uma linda menina 
que sob as águas do batismo 
receberá o nome de Maria Inês.

Xícaras mal 
lavadas

Copyright da SPES de S. Paulo

Falsas Melodias
L U L A

Vibra em tu’alma a falsa melodia 
Dos dias alegres de ilusões perversas 
Cantam tuas noites! Cantam submersa®
Em ondas de mística ironia!

As luzes, as flõres os passeios,
Tudo repleto de ideal quiméra.
Virão toldar o céu de primavera. 
Repassando de máguas teus anseios!

— Pousa teus olhos para a realidade.
— Busca de novo o amor que vais perdendo 
Na distancia... em meio a caminhada!

És moça... tens vida... és bela na verdade, 
Porém, as ilusões irão morrendo 
Tornando-te infeliz e desgraçada!...

prefira o melhor preferir\do

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

Tratores Massey-Harris e Ferguson 

Completo estoque de Peças Genuínas 

SERVIÇO e s p e c i a l i z a d o

REUEnDEÜOKES RUTOKIZRDOS
GARRIDO & FILHOS LTDA.

PHILIPS
é o orgulho da 
dona de casa moderna!

FABRICA O 
PRÓPRIO G Á S

Pl^FACil-

Q U E R O Z E N E  C O M U M  G A Z E I F t C A D O

USfl LENHfl NEM CARVÃO

GARRIDO & FILH O S LTDA.
REVENDEDO RES

Rua 15 de Novembro, 632 
Fone, 100 —  Lençóis Paulista

D C P -D A O -4 7 - E J

Garrido & Filhos Ltda.
Revendedores PHILIPS

yipresentará em breve
o  FOGÃO a gaz de querozene

PHILIPS
sem  fu m a ç a , sem  ch eiro  e de fdcil m an ejo

VENDAS COM FACILIDADES DE PAGAMENTOS


