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'HOSPITAL SENHORA DA PIEDADEn
■Alexandre CUSTTO«

Como é público e notório, 
no dia 25 do corrente, São 
Paulo, inaugurar se-á o hos
pital Nossa Senhora da Pie
dade, estando presentes ao 
ato o sr. Bispo Diocesano e 
pessoas representativas do 
mundo social de cidades vi- 
sinhas.

Essas solenidades, que se 
revestirão de um briilio todo 
particular, para nós lençocn- 
ses têm um duplo significado: 
primeiro, caraetei isar-se-ão 
numa festa com a qual fica
rá atestado o grau da nossa 
cultura e despreendimento fi 
lantrópico. E depois teremos 
dado mais um passo de in
dependência no campo da as
sistência social, abrindo ao 
povo uma modelar Santa Ca
sa, adotada dos melhores e 
modernos aparelhamentos.

E’ verdade que as imperio
sas necessidades de assistên
cia hospitalar sempre encon
traram franco acolhimento, 
fossem onde fossem as por
tas que houvéssemos batido.

Ainda assim, devemos dizer 
independência, porque bem 
sabemos quantas são as pas
sagens dolorosas que nos o-

Poupando Traba lho
Por GARY RUSSELL

Havería muito que di
zer sobre o fusilamento 
de Ciano, de Bodo e ou
tros antigos líderes fas
cistas, ás mãos dos adep
tos de Mussolini. No en
tanto, parece que o n-e 
Ihor comentário é o de 
um jornal desta capital 
que aplaudiu por poupar 
trabalho ás Nações Uni
das depois da vitória, 
quando leriam necessa
riamente que ajustar con
tas com estes criminosos. 
Caso Mussolini, Farinacci, 
Grazziani e outros hie- 
rercas do fascismo con
sigam alcançar com vida 
o fim da conflagração, 
terão, por sua vês de a- 
justar com o povo italia
no. Mesmo que apresen
tem como bom serviço a 

' causa da ltalia o fusila
mento que ordenaram de 
Ciano e seus companhei
ros, ainda assim o saldo 
lhes desfavorável e nada 
os livrará de pagar com

brigavam a um sacorro lios 
pitalar imediato, de horas, de 
minutos, de segundos mesmos. 
Entretanto, não foram só u- 
ma vês frustados todos os es
forços para que os socorros 
fossem aplicados em devido 
tempo.

Era, ern suma, uma eterua 
luta mais de derrotas do que 
de vitórias, fazendo os len- 
çoenses, de em lustro a esta 
parte, meditar mais seriamen 
te sobre a campanha em prol 
do hospital que depois de a- 
mauhã se inaugurará, como 
índice do nosso patrimônio 
cultural.

Como se vê é um grande 
motivo de anciosa espectati- 
va a realisação do programa 
elaborado as solenidades de 
terça feira vindoura, princi
palmente tendo em conta que 
a pedra algular da ideia foi 
lançada por um grupo de se
nhoras, não menos decididas 
ir até o fim aa empresa, não 
obstante o derrotismo colhes
se a tentativa como um meio 
de plueidade daquele despre- 
tencioso grupo de damas ien- 
çoenses.

a vida o odioso domínio 
que impuzeram ao seu 
povo. As gerações vin
douras precisam saber, 
que de uma forma ou de 
outra, os responsáveis 
pelo cerceamento da li
berdade expiarem do mu 
ro do fusiiamento os cri 
mes praticados.

Assim acaba o fascis
mo que durante mais de 
20 anos a reação em to
do o mundo aplaudiu e 
exaltou como fórmula sal
vadora da humanidade. 
Assim perecem, matando- 
se entre si, os ilumina
dos dirigentes que haviam 
descoberto na restaura
ção das corporações e do 
obscurantismo medievel 
o remédio para todos os 
males da democracia. De 
Bono, por exemplo, mili
tar de carreira, que traiu 
seus compromissos para 
participar da marcha so
bre Roma, não conseguiu 
gosar os frutos da sua úl
tima traição e foi execu
tado por Mossolini. Ciano, 
que um casamento na fa
mília de Mussolini, guin

dara da obscuridade de 
uma secretaria de embai
xada á glória de minis
tro do Exterior, procurou 
evitar o castigo afirman
do que jamais teria trai- 
do Mussolini se houvesse 
imaginado o que viria a 
contecer...

Não resta dúvida que 
o rigor do castigo destes 
traidores decorre mais da 
vontade de Hitler do que 
da de Mussolini. O Fueh- 
rer quer que o exemplo 
seja ilustrativo para o ca 
so de alguns maiorais do 
nazismo estarem secreta- 
raente interessados, em 
repetir na Alemanha a 
traição bem sucedida na 
ltalia.

Seja como for as Na 
ções Unidas só têm ura 
voto neste caso: que se 
matem entre eles e que 
se matara depressa, para 
poupar trabalho á justiça 
democrática.

Falecimento
Ontem, em S. Manuel, 

onde se achava em tra
tamento, faleceu o meni
no Wilson Frezza resi
dente neste município.

O extinto, que contava 
12 anos de idade, era fi
lho do sr. Alexandre Frez
za e de d. Maria Frezza.

O sepultainento dos res
tos mortais de Wilson, de
ram-se ontem mesmo, no 
cemitério local, saindo 
o iéretro da residência 
de seus pais, no bairro 
do Corvo Branco.

P d íc ia
De acordo com o dis

posto no Decreto Lei Fe
deral N.° 4750 de 28-9-1942 
art. b.°, ficam intimados 
todos os súditos dos paí
ses do Eixo Italianos, A- 
lemães e Japoneses etc. 
proprietários de binócu
los, máquinas de fotogra
far, ou filmar, instrumen
tos de engenharia, telê- 
metros e aparelhos óticos 
mecânicos para observa
ções terrestres, marítimas

e aéreas a comparecerem 
na Delegacia de Polícia 
afim de procederem ao 
registro dos referidos a- 
parelhos no praso de 5 
dias a partir desta data. 
Será aplicada a sanção 
da lei a todo aquele que 
possuidor de algum dos 
aparelhos acima citado 
deixar de proceder ao 
respectivo registro.

Lençóis, 23 de Janeiro 
de 1944.
‘Jaime ilo llarros Campeio

Delegado de Polícia

■a— — — — — — ibmatxtamm i i — ■wa— — f— —

Aviso ao Comércio de
Gêneros Alimentícios
Comunica-se aos proprietá

rios dos estabelecimentos co
merciais e industriais de gê
neros alimentícios deste mu
nicípio, que deverão desde 
já requerer o Registo ou Re
validação anual dos seus «A l
varás».

O pedido de revalidação 
deverá ser apresentado até o 
dia 25 de abril.

Para isso é necessário o 
seguinte :

1.0) - Requerimento dirigido 
ao médico sanitarista deste 
Posto (com firma reconheci
da);

2.0) - Alvará do ano ante
rior selado com Cr.$ 1,20 (um 
cruzeiro e vinte centavos Es
taduais);

3.0) - Recibo de pagamento 
do seio por verba na Coleto- 
ria Estadual.

Para qualquer alteração no 
«Alvará» (transferência, por 
exemplo) apresentar um re
querimento, selado com Cr. $ 
10,00 Estaduais, e uma decla
ração de pessoa que transfe
re o estabelecimento, selada 
com Cr.$ 1,20 Estaduais (as fir
mas reconhecidas).

Observ.: Expirado esse pra
so ficam os infratores sujei
tos ás multas de Cr. $ 200,00 
a 2.000,00, alem do pagamen
to em dobro do imposto de
vido.

Posto de Assistência Médi- 
co-Sanitária de São Manuel, 
em 18-1-1944.

a) Dr. Aluisio Alves
Médico sanitarista

1 9 ^  A FIDELIDADE
Avisa seus fregueses que 

já está fabricando suas ma
ças com farinha pura de tri
go, e amanhã em diante o seu 
Talnarim com ovos, é feito 
de puro trigo.
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Ao Senhor

R e d a f o r - S e c r e í á r i o  do j o r n a l
Pedindo e esperando a co

operação desse jornal com as 
autoridades sanitárias no sen
tido de difundir pela popula
ção as medidas preventivas 
mais elementares afim de im
pedir neste Estado qualquer 
irrupção de uma edidemiade 
gripe, já manifestada em al
guns países, desde já agra- 
decemss a inserção do se
guinte comunicado:

«Na possibilidade do apare
cimento da gripe entre nós, 
como ocorre  atualmente em 
alguns países, o Departamen
to de Saude de São Paulo re
comenda as seguiutes provi
dências profiláticas: 

l.o) — Toda pessoa que se 
sentir febril, mesmo que os j

s ) ^o-ão- Tiaacaía PM m a  (|
g í MÉDICO ./J

g !  Clínica çeAal de adidto-i. e cAcuiçxei - QiAuAqa - PxiUo-i flj

p f Ex-interno por concurso do Pronto Socorro do Rio de Janeiro — Ex-interno por f g
Él concmso cia Maternidade do Hospital Sã--> Francisco de Assis ú cargo do Dr. J2
WM Aguinag a. L x interno residente du Casa de Saúde São Jorge ( Rio de Janeiro) tH

|/ Caixa, 35 — Fone, 48 — LENÇÓIS — Estado de São Paulo t|
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«SELEÇÕES DO REA-
DER’S DIGEST»

Como acontece todos os me
ses, estames tendo a satisfa
ção de anunciar o recebimen-

sinais sejam os de um sim- j to do número de dezembro 
pies resfriado, deve imerlia- de «Seleções do ReadeFs bi- 
tamente isolar-se em sua re- | gest, o qual nos foi remetido 
sidência, conservando-se no i pelo snr. Pernu-io Ciiinagiia,
leito. Esta medida tem dupla 
finalidade: a de abreviar a 
cura do doente, evitando pos
síveis complicações; e a de 
impedir a disseminação da 
moléstia;

2.o) — Mesmo depois de de
saparecida a febre e os de
mais sintomas, deve ser man-

n E f i i i f 35
t  U M A  D O E N Ç A  G R A V Í S S I M A
M U I T O  P E R I G O S A  P A R A A FA-
M Í L I A  E 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 *  NO T R A T A -
M E N T O  D Ê S S ê  G R A N D E  F L A G E L O

U S E  O

I sen representante exclusivo 
• no Brasil, com escritórios á  j 
I rua ti o Rosário c. 55 -- A 
j Rio de Janeiro. i

Esta edição reune nus suas ] 
agradaveis páginas mais um I 

' compêndio, todo sintetizado j 
: por meio de artigos, erôni- ! 

cas e notas que versam so- I

i o leitor necessite
tido o repouso ru> leito por • bre todos os assuntos 
dois ou três dias, para evitar 
as recaídas, sempre mais gra
ves;

3.o) — E’ de aconselhar que 
o tratamento seja sempre o- ; 
rientado por médico.

A rigorosa observância des 
ses conselhos muito auxilia 
rá o Departamento de Saude, \ 
que já tomou as necessárias j 
providências para acautelar I 
a saúde pública e assistir a 1 
população em caso do apare- : 
cimento da epidemia».

São Paulo, 8 de janeiro de I 
1944.

WEatliui is* de Toledo IPízís 
Diretor

«S&f í̂ siosa»

Não circularão carros 
a gasolina nas regiões 
servidas por estradas 

de ferro
O O.N.P. propôs ao pre

sidente da República a 
proibição de circulação 
de automóveis movido a 
gasolina, nas regiões ser
vidas por ferrovias, não 
só os de passageiros, co
mo quasi todos de carga. 
Esclareceu o presidente 
do 0. N. P. que a medida 
não atinge os carros en
carregados dc abasteci
mento de gêneros consi
derados pareciveis, nem 
as ambulâncias e veícu
los coletivos, como os ô- 
nibus. Em virtude da cri
se de combustível, o C. 
N.P. já propusera a. reti
rada de tráfego de um 
terço das carros oficiais.

pava con
servar e ampliar sou patri
mônio intelectual, distrair de 
maneira agradavel o espírito 
e, simultaneamente, robuste- 
cer de 'manGra prática, rápi
da e eficiente, os seus co
nhecimentos gerais. E indo 
pela técnica de seleção dc 
cinco centenas de revistos e 
jornais do mundo inteiro.

Neste exemplar, teremos o 
grato ensejo de ler o apre- 

j ciar os seguintes artigos: «Car 
i ios Finlay, o esquecido Pas 
! teur das Américas», por Leis 
: Mattox Miller; «Antes quo o 
j dia acabe», por Richardson 
! Wright; «Jangada com sala e 
! quarto, por Beril 8ec-ker; «No 
| Capitalismo do Povo está u 

solução», por Eric Jobnsion; 
«Escassez de Maridos», por 
Amram Scheinfcld; «Vida e a- 
ntores dos irmãos Riamcses», 
por J. P. McEvoy; «Sobre ns 
Segredos da Maternidade*, por 

i Greita IP.lmer; «Não tem per
nas e andam», por J. P. ivicE- 

i voy; «As Filipinas sob o ta- 
j cão dos Samurais-, por Carl 
j Crow; «Retalhos do drama co- 
| tidiano», e «Lafaictte: apósto- 
; lo da liberdade», por Andreas 
: Latzko; e outros inúmeros ar 
I tigos de interesse e atualidade.
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Agudos, !5 da janeiro de 1944.
lim o. Sr 1 or-.unato  C o n e g l cn
i «*!?<*«»

Pela prose r.te, fica v.s.
! intimac1 í> T-JiG , -1a qualidade
i de depositaido dos bens
deixa dos pF o Roado Luiz
Firmo da Crua. de que
foi desigLiurac■, pelo M. Juiz
de Dii ei to de.-sta cornar
ca, o i ia 27 ei o correr) te,
ás io hora s, no Fórum
desta <■idade, para serem

Assinem Leiam e Propaguem -0 ECO»
. :>«

■iSFERTE I  B!LiS 
00 SEU FlSSOO
E Saiiarã cia Cama Disposto para Taiíg
Seu fígado deve produzir diari n ie  vr  

um litro de bilis. Se a bilis não c-jr.v ii- 
vremente, os alimentos não são digeridos 
e apodrecem. Os gases incham oeotôma- 
i o. Sobrevêm a prisão de ventre. V o  cê 
se, tc-se abatido e como que envenenado. 
T-ado é amargo e a vida é um martírio.

Um a simples evacuação não tocará a 
causa. Neste caso, as Pílulas Carter são 
extraordinariamente eficazes. Fazem cor
rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo, 
especi dmente indicadas para fazer a bilis 
correr livremente. Peça as Pílulas Carter. 
N ão  aceite OUtro produto. Preço: Cr. S 3,oe,

vendidos era leilão os bens 
arrecadados e que foram 
deixados por aquele fale
cido, dos quais é v.s. de
positário.

Saudações.
de Coists

Esc. interino do l.o Oficio

REVISTAS E JORNAIS
Recebemos o n.o 2 da 

importante revista «Era 
Guarda», a qual encerra 
interessantes artigos e ro- 
togravuras das diferentes 
frentes da atual guerra.

O Cine Guarani
Dado ao numeroso po

vo que habitualmente fre 
quenta o Cine Guarani, a- 
quela casa de diversões 
tornou-se bastante peque
na para comportar seus 
habituês.

Hospital N. S. da 
Piedade

Como tivemos o ensejo 
de publicar, no dia 25 do 
corrente, ou seja terça 
feira próxima, será inau
gurado o Hospital Nossa 
Senhora da Piedade, cuja 
festa para nos lençoen- 
ses, tem um alto signifi
cado.

A festividade que cons
tará de diversas cerimô
nias, o programa teve a 
seguinte elaboração:

A ’s 5 horas, alvorada 
pela corporação musical 
«Lira Lençoense».

A ’s S horas, recepção 
ao Exmo. e Revmo. Snr. 
Bispo Diocesano em fren
te ao Hospital. Sua Excia. 
Revma. será cumprí men
ta d o pela Diretoria, Au
toridades e Eximis Famí
lias.

Em seguida, bençam da 
imagem NT. S. da Pieda
de Padroeira do Hospi
tal e Missa Campal.cele
brada por Sua Excia. 
Revma. no altar armado 
no escadaria uo edifício. 
Terminada a Missa, dar- 
se-á n cerimônia da mau 
guração, sendo cortada a 
fita simbólica, que véda 
a entrada do prédio. Es
te ato será paraninfado 
por diversas pessoas, es
pecialmente convidadas.

ü Exmo. e Revmo. Sr. 
Bispo Diocesano, logo de 
pois, benzerá as depen
dências do Hospital e o 
Presidente da Diretoria 
declarará inaugurada es
sa casa de caridade. O 
Diretor Clínico do Hospi 
tal e Governador da Ci 
dade, dr. Antonio Leão 
Tocei, falará em nome da 
Diretoria e o Revmo. Vi
gário Pe. Salustio Rodri 
gues Machado, em nome 
do povo.

A Diretoria convida as 
autoridades locais e o po
vo em geral para abri
lhantarem, com suas pre
senças, estas solenidades.
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l í No Fundo do Mar 7 7

Por Lucia Machado de Almeida

Vamos assistindo, nestes úl
timos anos, com justa satisfa
ção, a o su fto, entre nós, de 
uma literatura iDfantil, mere
cedora dos maiores encômios, 
quer pela sua orientação di
dática, quer pelo seu sentido 
moral que propicia aos nos
sos jovens de amanhã, uma 
leitura sã, capaz de comple
tar-lhes, nas horas de lazer, 
unindo o agradavel ao util, n 
educação do lar e da escola.

Inegável o grande valor de 
uma boa leitura para a infân
cia. Quanto caraíer csclare 
cido, quantas carreiras deli
neadas, graças ás influências 
recebidas nesses verdes anos. 
Com que saudade nos recor
damos daqueles livros de 
Swift, Andersen, De Ainieis, 
que acalentaram nossos pri
meiros sonhos e empolgaram 
a imaginação das crianças de j 
todo o mundo !

Entre nós, só nos últimos a- 
nos, temos tido uma literata 
ra infantil digna desse nome. : 
As «Edições Melhoramentos», i 
prin ei paira ente, têm sido das ' 
editoras que mais vêm se de- j 
dicando a essa nobre v- pa- i 
triótiea tarefa, de dar bons 1 
livros a esse mundo de bra- ' 
sileirinhos, de todos os recais- • 
tos do País. j

Salientamos, entre as últi- ; 
mas «Edições Mídhoraint ntqs», í 
o livro 'ia sra. Lu riu íviachn- i 
do de Almeida: «No F.un io do j 
Mar». E’ um punhado j,is- j 
tórias, que se passam entre u j 
fauna marítima', tende, como [. 
personagot , salim !.•■, a «Pia -- 
biuha», oríã, do «tamanho dc 
um bago de mil.ho», que com 
sua extraordinária diligência 
e descortino, cons guè, p- :• : 
várias veses, salvar os . < m 1 
panheiros de surpreendentes i 
apuros. O mistério dos peixes ; 
de rabo cortado, a guerra, a i 
paz, o dragão misterioso, os ! 
segredos tl<> fundo do mar e. I 
por último, a hisióriú do mal- | 
doso Caranguejo Bernardo j.-> i 
mitão, são capítulos viv< s  d e s  j 

se livro, escrito numa língua- 1 
gem simples e atraente.

Os episódios movimentados, 
cheios de surpresas, mantêm 
presa a atenção da criança, 
ao mesmo tempo que ihc pro
piciam conhecimentos e eou 
selhos úteis polo dysenvoivi- • 
mento das líistóri s, através i 
dos castigos impastes aos 
maus, aos cevardes, aos trai 
dores, e, o prêmio, aos íuíe 
gros, aos valentes, aots bons. j 

A obra aparece profusameu- 
te iiustra.la a cores, o que ! 
desperta um interesse maior, 
por vir salientando, desta ma
neira, as cenas e os episódios j 
mais empolgantes da narra- | 
ti va

▼ • ^ | i
d e

conseguiu, com «No 
Fundo do Mar», dentro deste 
gênero tão dificII, ao qual só 
agora se tem dado a devida 
atenção e valor entre uós, 
construir um trabalho capaz 
de despertar r curiosidade e 
propiciar momentos de dis- ! 
tração e alegria aos peque- j 
ninos do Brasil.

I í

| í
i I

I 2

!
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í * ^
Quatro pilotos norte-ameri 
Canos cujo aparelho íoi a- 

batitío no sudoeste do Pacifico, sorriem depois de 
terem sido salvos pelo aviador que se ve ao centro 
e que os recolheu em pleno mar. (fóía da Iníer Âmer G?*ía)

a ra e s sa  zus v - :  ;zezxssi qŝ v^&^B&sgOESSSSiESB^iBSBaBÊamiT^o

seiro usada; um traves
seiro usado; um lençol dc 
saco branco; duas calças 
de brim para serviço, u- 
sadas; um relógio de ni- 
quel marca Oméga com 
corrente também de ní
quel; um lenço usado; e 
ura chapéu usado. Qs bens 
acima descritos acham-se 
em mãos e poder do de
positário sur. Fortunato 
Coneglian, residente era 
Lençóis, desta comarca. 
Para conhecimento de t i
dos, mandei expedir o 
presente edital que vai 
afixado no lugar do cos
tume e publicado pela im
prensa, ra forma da lei. 
Dado e passado nesta ci
dade e comarca de Agu
dos, nos 13 de Janeiro de 
j9-14. lia, (a) Antonio da 
Ri va, escrevente habili
tado, o datilografei. Eeu, 
(a) João de Conti, escri
vão interino, conferí e 
subscreví.

O Juiz dc Direito 
<a| José Teixeira

Banco Brasileiro para 
a America do SuS

Dentio de poucos dias, 
o Banco Brasileiro para 
a America do Rui terá a

instasua Agência 
nesta cidade, 

nova AgêA ieia ban
cária passará a funcionar 
nos prédios de proprieda
de do sr. José Garrido Gil.

i
FRACOS E ANÊMICOS! 

Tomem :
VINHO CRECD.OTADí

■ “ I ■ l l «  m -N > L 'rS U O B «K W
Do Ph. C h . João dd Silva Silveira 

Empregedo coa exito na:

Tosse»
''esfriado»

Bronchite» 
Escrophulos» 
Convoleconças

v in h o  creosotado !
é um ge ado r de soúde.

A gr a. Lucia Machado 
Almeida

neluati: B Ô É S  Í10 GelO

Edital de Leilão,
com o praso de 10 dias

O Dr. José Teixeira Pom 
bo. Juiz de Direito desta ci
dade e comarca dc Agudos,

Faz saber a todos que 
o presente edital virem 
ou dele conhecimento ti
verem e interessar possa, 
que, no dia vinte e sete 
(27) do corrente, ás tre
ze Í13) horas, no Fórum, 
á Praça Tiradentes, des
ta cidade, pelo Oficial de

| Justiça que estiver de se 
J mana, serão levados a 
[ leilão, a quem mais der 
j e maior lance oferecer a- 
| cima da avaliação que é 
I de um mil quinhentos e 

da | vinte o três cruzeiros . . 
j(0r.$ 1.523.00), os bens a- 
i baixo descritos, arroca- 
j dados por falecimento tíe 
! Luiz • irmo da Cruz, a sa
ber:--uma égua, cor ver
melha; uma égua cor baia; 
uma égua cor preta; um 
cavalo cor rosilho; três 
porcas, três porcos, cas
trados para engorde; qua
tro leitões com idade de 
cinco meses mais ou me 
nos; uma mala de zinco 
usada, sem chave; uma 
cama tipo pa tente, em bom 
estado; um colchão de 
palha, velho; um cober
tor de flanela listado u- 
sado; um arreio porta 
capela em mau estado; 
uma carona velha; um 
baxeiro de saco; uma bar- 
rigueira; ura pelego pe
queno; um freio com ré
deas em mau estado; um 
chapéu usado; um par de 
sapatos usado; um par de 
botinas para serviço, u- 
sado; três pares de meias 
velhas; quatro gravatas 
usadas; uma camisa de 
tricolini usada; um pale
tó de casemira xadrez u- 
sado; uma calça de ca
semira xadrez usada; um 
terno de casemira cor a- 
zul marinho, usado; duas 
toalhas de rosto usadas; 
nma fronha para traves-

! Baixou a Temperatura
Depois de um calor es- 

| infante de muitos dias, a 
! temperatura baixou, so- 
i prando fortes ventos do 
I sul.

à c l  ^
&
Y
©  ©

0;idtiltfÇ4»e& perna n- 
n cn tn s  «S e m  C a lo r »  e  
a base tle peSes

sHaderi»o$ saóto 
ilos «* pelos sn«*SSios*es 
preces.
üen 1 (?í> TVovembro 
it. t f ) -  id c iiU i  a Ca
sa Paceola.

U m a  P is c in a
Algumas pessoas bem 

intencionadas no sentido 
de elevar a força física 
e morai do nosso povo, 
estão encabeçando a cam
panha em prol da cons
trução de uma piscina.

A ideia, como é justa e 
natural, deve merecer 
amplo apoio de todos nós.

Bailes Carnavalescos
Alem dos bailes cama 

valescos que a Diretoria 
do C.A. Lençoense fará 
realisar, nos salões do 
Cine Guarani, temos co
nhecimento, agora que no 
prédio da antiga socieda
de italiana, também ha
verão festejos em home
nagem ao Rei Momo.



Frases Sonoras
D i r e t o r :  A l e x a n d r e  C h it t o

Ouve-se, üs veses, frases 
cie uma sonoridade extraor
dinária, porem ocas e logi
camente duvidosas, assim co
mo: «o batei da utiuha fe li
cidade navega placidamente 
sobre os cumes das monta 
nhas».

A propósito lembra-se que, 
e m 1857, essa linguagem 
«pomposa» caracterisava a e- 
tiqueta de certos indivíduos 
da pequena burguezia Jran- 
cesa.

E  o grande caricaturista 
francês Henri Monnier shn- 
bolisou esses personagens, es 
crevendo as «Sicuisórias de 
Joseph Prndliommc’, tipo 
nulo, banal e magislralmente 
convencido da sua arrogân
cia de « sabichão burguês.»

Hoje, ainda que não de pos
tiças, mãos para trás, abdo- 
me caiclo para á frente e a- 
res de conquistar salões, en
contramos os Prudhommes. 
Os Prudhommes modernos, 
principalmente nesta frase 
caida dos lábios cie uma bela 
estudante: « O olhar dele é tão 
atraente que enxuga ate as 
fontes». Sonora, mas... pru- 
clhonesca.

LíSSER

C U R I O S I D A D E S

Segundo os geólogos, os va
les dos rios Indus Ganges, na 
índia, são os mais férteis da 
terra.

Foi John D. Rockofeller 
quem, na éra da moderna pro
dução industria], criou o pri
meiro grande monopólio no 
mundo: o petróleo.

Como qualquer pessoa pode 
verificar, é curioso que nos 
romances do célebre escritor 
norueguês Knut Kamsun a 
maior parte das declarações 
de amor se façam diante de 
uma barrica de arenque.

Nos Estados Unidos, épocas 
normais, os jornais consomem 
anualmente cerca de três mi
lhões de toneladas de papel, 
ou seja, oito vezes mais do 
que o mesmo consumo por 
parte da imprensa alemã.

Até o ano de 1881, o gelo 
de que se abastecia a cidade 
de Sydnei, a mais importante 
da Australia, provinha de São 
Francisco da Califórnia, nos 
Estados Unidos.

Enquanto na Espanha se co
lhem em um hectare de terra 
64 quintais de arrôs, na Ita- 
lia colhem-se 48 e, na China 
somente de 15 a 20 quintais; 
isso se verifica porque, na 
China, a cultura daquele ce
real ainda é feita segundo os 
mesmos processos primitivos 
usados há muitos séculos a- 
trás.

Nos Estados Unidos há cer
ca de 1.300 jornais e revistas 
escritas em outros idiomas 
que não o ingiés, a liugua o- 
íicial do país.

Foi o químico alemão Fritz 
AoffmanD, de Breslan, o pri
meiro cientista do mundo que, 
pouco antes da guerra de 1914- 
18, preparou borracha sintética
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Aniversários
Fazem anos hoje ; — a 

menina Edvirgem, filha 
do sr. José Basso resi 
dente em S. Paulo; o sr. 
Antonio Lorenço Blanco; 
e o sr. José Lorenço Blan
co, filho do snr. Antonio 
Lorenço Blanco.

Farão anosamanhã ,  
o jovem Demetrio José 
Segalla.

— dia 25, o sr. Bartolo- 
meu Coneglian; a sra. Te- 
reza Coneglian, esposa do 
sr. Bartolomeu Coneglian, 
e o jovem Paulo Zilio.

—dia 27, a jovem Du- 
zolina Stopoa, filha do 
sr. Atiíio Stoppa.

—dia 27, o jovem Gino 
Juliano Mazetto.

Itinerantes
De S. Paulo regressa

ram o sr. Álvaro Lu mi 
natti e sua exma. esposa 
sra. Djanira R. Luminatti.

-Encontra-se nesta ci
dade desde alguns dias, o 
sr. Mauro Chitto, pai do 
sr. Alexandre Chitto, dig
no diretor desta folha.

— Em goso de férias já 
está na cidade, a jovem 
estudante Terezinha Chit
to, filha do sr. Alexandre 
Chitto.

Falecimento
Faleceu no dia 15 do 

corrente, a sra. D. Luiza 
M. Ventura, antiga mora
dora desta cidade. A es- 
tinta contava 75 anos ue 
idade, deixa viuvo o sr. 
João Ventura, e um úni
co filho, Atilio Marques, 
alem de inúmeros netos. 
Seu sepultamento reali- 
sou-se no dia seguinte, 
saindo o féreíro de sua 
residência a rua 15 de 
Novembro para a neeró- 
pole local, com grande a- 
companhamento.

Joanino... ondulador, 
avisa as Senhoras e 
Senhoritas que acaba 
de instalar um bem 
montado Salão de Per 
maneute, a Rua 15 de 
Novembro, 495- fren
te a Casa Paccola, 
ficando ao inteiro dis
por de todas aquelas 
que o distinguirem ■ 
eom sua preferência.

Dentro em breve, 
fará também Pentea
dos e Mauicure.

ca. que nem sempre é exces
sivamente chuvosa, podemos 
realizar a plantação' durante 
todo esse mês e o de Março, 
porque a cana, encontrando 
umidade e calor bastantes pa
ra vegetar, nasce e começa 
n desenvolver até maio. Ao 
entrar o frio, eia estaciona, 
quasi sem vegetação alguma, 
durante o inverno, para rei- 
nieia-ia de agosto ou setem
bro em diante, logo que se i- 
niciem as chuvas. Se sobre
vierem geadas fortes, roça-se 
a cultura, sem o menor incon
veniente. Esta cultura rende 
mais que a de ano, e seria 
mesmo a mais aconselhável, 
sob o ponto da vista econô 
mico, nas culturas de meno
res extensões, se não houves
se falta de terras boas.

Depois do primeiro corte, 
as «socas», mais ou menos cu
ráveis, segundo as qualidades 
da terra e da variedade, se
rão cortadas anualmenie daí 
por diante.

Dentre os muitos detalhes 
que mereceríam ser estuda
dos, dois se destacam por sua 
importância: plantar em sul
cos fundos, bem feitos, para 
obter-se maior duração do ca
navial, e que esses sulcos ou 
linhas de plantas acompanham 
as curvas de nivel do terre
no. A cultura da cana é tal- 
vês a que mais se presta pa
ra combater os efeitos de- I 
sastrosos da erosão. Quanto 
ás variedades a serem prefe
ridas, dever-se-á consultar o 
Instituto Agronômico de Cam
pinas ou as grandes usinas 
que dispõe de campos expe
rimentais.

Cana de Acucar
9

A chamada cana de nó e
meio. isto é a cultura que, i- 
uiciada nesta época, só esta
rá pronta para a colheita de 
junho do ano seguinte em 
diante, ou, praticamente, com 
um ano e meio de vegetação, 
pode ter sua plantação ini
ciada neste mês.

Admitindo-se que possamos 
preparar a terra uessa épo-

RESENHA DA SEMANA
Londres — A emissora 

de Budapest desmentiu 
que o ministro da Hun
gria na Capital da Bul
gária tenha sido morto 
ou ferido durante o últi
mo reide aliado contra 
Sofia.

A emissora acrescen

tou que morreu porem 
um dos secretários da le
ga ção.

Montevidéu A Assem
bléia Geral do Centro Re
publicano Espanhol apro
vou, por unanimidade, a 
assinatura de um pacto 
entre os italianos livres e 
os republicanos espa
nhóis, estabelecendo co
laboração mútua para a 
democratisação dos dois 
países, de acordo com os 
princípios da Carta do A- 
tlantico.

Buenos Aires—O gover
no argentino baixou um 
decreto, suspendendo to
dos os espetáculos pú 
blicos e programas radio 
fônicos musicais em todo 
o país, em sinal de luto 
pela catástrofe de San 
Juao. As estações de rá 
dio somente poderão trans 
mitir boletins informativos 
sobre o terremoto e mú
sicas sacras.

Genebra—O correspon
dente em Vichi do «Jor
nal de Geneve» informa 
que aquela cidade e os 
seus arrecores se acham 
completamente ocupados 
pelos alemães, que esta
beleceram postos de me
tralhadoras em todas as 
esquinas.

Rio — Ainda este ano, 
virão dos Estados Uni
dos, cento e dezoito mi
lhões de cédulas, repre 
sentando vários valores 
da nova moeda brasilei
ra, a saber: cinco cruzei
ros, dés cruzeiros, vinte 
cruzeiros, cem cruzeiros 
e quinhentos cruzeiros. 
Estas cédulas entrarão 
imediatamente em circu
lação, Até agora, em cru
zeiros, só circulam cédu
las de duzentos e mil cru
zeiros.

Buenos Aires —O coro
nel Emilio Ramirez, chefe 
de polícia desta Capital, 
falando sobre o terremo
to, declarou que a cidade 
de San Juan, assim como 
as pequenas localidades 
visinhas de Trinidad e 
Concepcion, devem ser 
consideradas como «to
talmente destruídas».

Washington—Foi ofici
almente anunciado que o 
tenente Douglas Fair- 
banks, conhecido ator ci
nematográfico, recebeu a 
Estrela de Prata por seu 
apreciado comportamen
to durante a batalha de 
Salermo.


