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AUTO PEÇAS «SÃO JORGE»

ainda não fez uma bôa compra

Peças para Dodge, GMC, Ford e Chevrolet — Peças eleíricas e rolamentos de todos os tipos pelos melhores preços
— Acessório em geral —
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REGIS. N. 9
A Delegacia de Polícia local, comunica que receitai
as Placas do» veículos licenciados nesta cidade no ano
de 1.957.
I .A
Os interessados poderão procurar na mesma,

DIVERSOS COLABORADORES

Santa Bárbara d'Oeste, 28 de Julho de 1957
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ilida 3 TelBíonica Barbar
Coroou-se de completo êxito a constituição em nossembleia a mesma, submetendo ao plenário os estatutos da
sa cidade de uma sociedade anónima para a instalação
Telefónica Barbarense S. A. TEBASA que foi aprovado
de um serviço telefone automático.
por aclamação, Seguiu-se estão à constituição da DireMarcada para o dia 22 de julho ultimo a reunião
toria. Presidente, Com. Américo Emilio Romi; Diretor
daqueles que se interessassem por esse grande melroraSuperintendente, Dr. Domingos Finamore; Diretor Comento local, acorreram ao Clube Barbarense grande nu- j mercial, Rafael Cervone. Conselho Fiscal: srs. António
mero de pessoas desejosas de colherem as informações \ Paradella, Fábio Sárapo e Bráulio Pio e suplentes: srs.
precisas para esse empreendimento.
Walter Aranha de Oliveira, António Teizen e José TedesFormada a Mesa diretora dos trabalhos, presidida J co. Estando presentes todas as pessoas indlcaads, o sr.
pelo sr. Sérgio Leopoldino Alves e composta dos srs. Be- j Sérgio Leopoldino Alves considerou-as empossadas.
nedito da Gosta Machado, Prefeito Municipal, sr. Santo
'
Foi subscrito no mesmo instante mais*de
Pormaglio, representante da Ericsson do Brasil, deu se
CR$3.000.000,00 em ações divididas em cerca de 200 ainicio aos trabalhos. Com a palavra o sr. Sérgio Leopolcionistas. Deliberou a Diretoria que as inscrições condino Alves, este esclareceu os motivos daquela reunião
tinuassem abertas até o dia 28 deste (domingo) quando
que era o d e , se constituir nesta cidade uma sociedade
seria encerrada a primeira chamada.
eminentemente popular afim de se conseguir a aquisiComo se sabe, cada ação tem o valor de quinze mil
ção de aparelhamento moderno para os serviços telefónicos. Falou ainda, demonstrando com argumentação
cruzeiros dando prioridade para a instalação do telefotécnica especializada o sistema telefónico automático e
ne, sem mais despezas. Será exigida a entrada inicial de
a forma de se concretizar esse melhoramento local, o
CR$ 1.500,00 e o restante em 30 prestações mensais de
sr. Santo Pormaglio.
| CR$ 450,00.
Após essa preleminar, o sr. Sérgio Leopoldino AlEssas ações vencerão juros de 10% ao ano.
ves, presidindo a reunião, declarou constituída em as- *
E' interessante registrar o fato de essa sociedade ser

SJ.

$ constituída pelos próprios assinantes. Não é um grupo
capitalista que a fundou para sua exploração. Foi o próprio povo, unido, que não suportando mais o sistema de
comunicações obsoleto, ineficiente e ha muito superado,
que ai esta , pois apenas são atendidos 145 numeras em
nossa cidade, e com fragrante desrespeito a um contrato que jamais foi cumprido, que resolutamente resolveu
por fim a esse estado de coisas. Estamos em pleno século
\ XX para XXI e nesse particular ainda somos forçados a
nos transportar em carros de boil Toda a nossa visinhança, cidades tão prosperas como a nossa, já tem o seu
sistema automático de telefones. Quem, podendo altas
\
horas da noite, se comunicar por necessidade premente,
com um medico, um farmacêutico, um familiar ou mes\
mo com os responsáveis pela ordem e sossego publico,
sem maiores danos, não faria? Pois é justamente para isso que todos desejam a instalação de um sorviço
telefónico automático que estará a qualquer hora da noite ou do dia, à disposição daqueles que o necessitarem,
para todos os fins.
Parabéns aos barbarenses que levaram a cabo tão util iniciativa. Oxála outras e outras sejam resolvidas asj sim com tanta felicidade.
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Santa Bárbara d*Oeste, dos
_.._.. ^_ r „ de maquinas,
^
, tivel-Jsas, dentro de Iodas essas
Santa Barbara d'Oeste das'presépio
manhas nevoentas e das tar-.ro de chaminés, usisa de t'a-Jgrandezas, tu és o quadro J canaviais ondulantes, das
des ventosas e frias! San- balho.
(que contem o mais belo po-{máquinas trepidantes, do po
'» Barbara d'Oeste dos bonsj Santa Bárbara, berço de vo de quantas comunas exis-jvo trabalhador e pacifico!
Wes e da fartura dagua... um grande povo, humilde,! tam pelo Brasil a
tora.
Santa Bárbara d'Oes?e, cidaSanta Barbara d'Oeste dos? modesto, bondoso mas pro-J O teu povo, Santa Barba- (jP padrão, cidade exemplo:
**navtals Intermináveis, dàsi<:ressista, trabalhad r, corn- ra d'Oeste, vive os teus procontinua como és, cami- i
rndnstrlas diversificadas, daiprecnsivo e pleno de solida- belmas, sente tuas dificulda„
,
„
-- n i l a n ( j 0 assim que vens fraPojança económica e do riedaóe humana e social!
des e ataca, no ponto exato,
Progresso constante: — e u
Cidade sem problemas, ci-lnn hora certa) os entraves à ' çando teu futuro, o melhor
creio em ti e na t»a ee^tp, dade sem lutas, tu és, Santa marcha ascenckmal e triun- futuro que uma cidade pono ten futuro, na tua grande- Bárbara d'Oeste, um exem- fante da cidade mais simpa-! de almejar, o futuro de ser
*», na tua bondade na tua ex- pio sem igual porque tudo tica do Brasil.
grande sem vaidade, sempre
celencUu
resolves sem a ajuda do to- Este quadro de Santa Bár- a contar consigo mesma pasempre bem |
Santg Barbara d'Oeste, ci- rasteiro, gizando íenta, mas baia d'Ocste não é retrato, ra poder estar s
Alda bonita <m* nto sal dos seguramente, teu futuro eco- não é perfil: — é batido com acompanhada
conserve
assim,
mstltutos
beleza das
urbano
social. d'- jentusiasmo
o coração, éque
traçado
cora oc | Deusi}tebara
«"«tas, dos detratores,
das picamo-í nomico,
E's feliz,
Santaè Bárbara
a cidade
d'Oeste
Santa
ar
tonlveladoras e das colheres J Oeste, porque dentro de to- seu povo imprimem em seus
Repórter fotográfico.
<k pedreiro! Santa Barbara) das essas qualidades excel-j filhos e visitantes.
Mesa: — Presidente— Ser8lo Leopoldino Alves
lo. Scc. Luiz António Pan
aggio
*°- Sec. Jorge Júlio
Estiveram ainda presentes
mai
s o« seguintes srs. vereadores:
Manoel Teixeira, António
Colavite, Geraldo Roera Cam
T>os, José Leite Godov, Zéno
Domingues Maia e Leonil°o Inocente.
Atas anteriores aprovadas.
KiPEDUENTE
WeTeíiHo requerimento do

TEB ASA

Empresa "Jornal d'0este" Ltda.
Redaçâo: Praça Rio Branco, 609
Caixa Postal, 103
a s s i n a t u r a s pagas
Anual
Semestral
ra fora
Anual

adiantadamente
Cr.$ 90,00
Cr $ 50,00
Cr,$ 120.00

Aos que estão recebendo este jornal
sem ser consultado, deverão consultar em
nossa redação se desejam continuar como
assinantes.
Sobre qualquer irregularidade na entrega deste jornal, solicitamos encerecidamente comunicar a nosea redação, afim de que
possamos tomar as providencias necessárias.

9 de Julho, jubileu de prata * ra no dia 26 de junho pp.
Sr. Vereador Alziro Grasciada Constituição e que se o- Vereador Leonildo Inocenno, solicitando • treis meses
ficie ao Governo do Estado, te, no sentido seja consignade licença, por motivo de
ao sr. Prefeito da Capital, à do em ata, um voto de pezar
força maior. Tomou posse
Assembleia Legislativa e à pelo faleci mento do Sr. João
em lugar lio Vereador empos
Sessão
Ordinária
do
diá
8
de
Julho
de
1.957
Camará
Municipal de São Francisco Martins, ocorrido
sado, o suplente Sr. Angelo
no dia 29 de maio pp. na UPaulo, comunicando o fato.
Je
parágrafos
da
lei
no.
59
d
e
|
d
e
avisos
de
impostos
sairam
Giubina.
sina
Santa Bárbara.
Bequerimento 25|57 de ausem cobrança de taxa de exProjeto de Lei de autoria lf> . 12 1 49.
Oficio
subscrito pelo Srs.
toria do Sr. Vereador Leo-j
Indicação 7/ |! o/
ve-jsoi"57 ao
do sr.
Sr. Ve] S°to
do Sr. Vereador Zôno' Domin
nildo
Inocente,
nò
sentido
Requerimento
-20)57 do Sr.
guês Maia e outros, alteran- reador José Leite de 6odoy] Requerimento 24 | 57 de
seja
consignado
em
ata,
um!
Presidente
do
Conselho e
!
do o atrigo 221, Cap tul'> IV e outros, no sentido cje ouejautoria do Sr. Vereador Ser- voto de pezar pelo falecimen?
Presidente da Diretoria da
o
Sr.
Prefeito
exija
~
flos
De-Jgio
Leopoldino
Alves,
no
sen
da Lei no. 59 de 10 112 | 49,
partamentos
especializados tido seja consignado nos A- to de D. Tereza de Oliveira Fundaqão "Romi", agradenas alíneas h, j e p.
da Silva, esposa do Sr. BeneProjeto de Lei do Execu- jda Prefeitura, rigç/r-oso me-,nais desta Casa, um voto d « | dito Vitorino da Silva, ocor- cendo o comparecimento à
tivo Municipal, alterando a todo de trabalho, uma vez o {congratulações aos promove- j rido na Usina Santa BárbaConclui na 3a. pagina
redação de díverços artigos *qtic consta flma enormidadeldores da comemoração dei

Câmara Municipal de
Santa Bárbara cTOeste

