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Quando Dois Rivalizam Em Forças
A le x a n d r e  CH ITTO

Sabe-se que a contenda nasce quando dois rivali
zam se em forças. Pode ser bellica, intellectual, physica 
etc.. Nunca ha contenda quando um é mais fraco do que 
o outro, aliás, muito natural que assim seja.

Transportando-nos, neste caso, para o campo da 
vida pratica, ve-se que nada mais nada menos é como se 
diz na giria : «Dois bicudos não se beijam».

Falando da guerra, por exemplo, que quem não 
discute em guerra hoje em dia, não é filho de boa gente, 
falando da guerra, o pensamento sente-se suspenso sobre' 
abysmos e diante de horizontes negros, porque os homens 
só se comprehendem pela bocca no canhão.

Os direitos too violados, as velhas amizades espe- 
zilhadas e recalcadas aos pés como farrapos imprestáveis, 
as tradições já não tém a força moral do impôr o respei
to e a boa conducta já não é a divisa da paz e da con
córdia.

Tudo* em summa, quanto é humano, odiernameníe, 
está envolvido pelo poder bellico. 0 bellicoso é o bom, 
é o sabio, é o intelligente. E quanao age. age surdo á voz 
do direito. Nada adianta os protestos, nada adianta a no
breza d’alma na solucção pacifica dos problemas interna- 
cionaes. Marte é o unico juiz, o seu parecer decide suin- 
mariamente.

Se é que a força bellica vale, vencendo a força 
das tradicçôes gloriosas de um povo, da amizade cente- 
naria e da força do direito, eníãq arma para todo o mun
do e para nós tâmbem.

\ssira, um dia, se alguém dos desrespeitosos pas
sar junto da porta de nussa casa dirá : aqui mora sr. fu
lano de tal, tiremos o chapéo, somos ligados a este povo 
por velha amizade».

E o nosso valor augmentará porque fazemos da 
bocca do 305 ou -420 a voz da razão,

Para se manter velha amizade hoje é assim !

Hamenaqztn ao- dtu/makúifya

de TfioAaeL QoAcLeî
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Conforme noticiamos em 
nossa edição anterior, um 
grupo de amigos e admi- 
ra.dore do dr. Sigmaringa 
de Moraes Cordeiro, d. d. 
delegado de Policia nes
ta cidade, esta organizan 
do um grande almoço du
rante o qual será pres
tada significativa home
nagem á illustre autorL 
dade pelo sua volta e 
permanência em Lençóes.

O almoço terá lugar 
Iioje no Hotel Central e 
não na Rocinha, segundo 
estava previamente mar
cado. A lista das adhe- 
sdes já foi subscripta oe- 
los seguintes srs.: Abílio 
A. Martins, Virgílio Ca- 
poani, Attiiio Ciceone, Jo
sé Oliva, Alexandre Chit- 
to, Jaeorao, N. Paccola,

Sebastião Pinheiro, Eva- 
risto Cano va, Lidio Bosi, 
Bruno Brega Antonio Se- 
gala, José Zillo & Irmão, 
Zephiro Orsi, Mamelli Buc 
cianti, Augustinho Cano- 
va, Ângelo Augusto Pae- 
cola, Luiz Paccola, Joa
quim Anselmo Martins, 
Eliziario Marciano da Sil
va, Herminio Luminatti, 
Guerino Cacciolari, Ir
mãos Andretto, Albino 
Cacciolari, Jorge Ibrahim 
Audi, João B. Vianna No 
gueira, dr. Leão Tocei, Pri
mo Casali, Emanoel Ca- 
nova, Ignacio Abrão, As- 
sad Feres, dr. Mario de 
Campos, João Paccola 
Sobrinho, Armando Roa- 
lando Paccola, João Ca- j 
poani, Luiz Conti Filho, i 
Salvador Calderon, An-

Ânniversarios
9

E’ com prazer que re
gistamos nesta data a 
passagem do anniversa- 
rio* natalicio do snr. Al
berto Giovanetti, proprie
tário do Hotel Central, 
nesta cidade.

Em regosijo a data de 
hoje, a graciosa menina 
Shirlev, filha do sr. Pe- 

í drb Ramires, receberá de 
suas amiguinhas, muitas 
congratulações.

— Transcorre a 4 do 
corrente o anniversario 
natalicio da sra. d.a As- 
sumpta Ciccone.

—• Festejará quarta-fei
ra vindoura mais uma 
primavera a menina Ce- 
cy, filha do snr. Luiz Bi- 
ral.

— A 8 do corrente, o 
jovem Vicente Gioffre, au
xiliar da firma José Zil
lo Orsi & Cia, festejará 
mais uma data de seu 
natalicio.

— Dia 5 do corrente, 
a graciosa menina Cecy, 
filha do prof. snr. João 
B. V. Nogueira, d.d. dire- 
ctor do Grupo Escolar, 
nesta cidade.

FUTEBOL
Hoje realiza-se nesta 

cidade um encontro íute- 
bolistico entre os ades-

gelo DelgaJlo, Marino Del 
Cario, David Simões, Fran 
cisco Radicchi, João B. 
Moura Camargo, Hugo 
Pentagua, Cezar Giaco- 
mini José Machado, Gui- 
do Leda, José Carrilho 
Ruiz, Antonio Benedicto 
Sampaio e Attiiio Caputo.

No transcorrer do aga- 
pe fará uso da palavra

Delegacia de Policia
AVISO

O Doutor José Sigmarin 
ga de Moraes Cordei
ro, Delegado de Policia 
do município de Len- 
çóis;

FAZ SABER a todos 
quantos virem este edital, 
ou tiverem conhecimento 
dele, que fica expressa- 
mente proibido o transi
to de quaesquer veículos, 
de acordo com a Prefei
tura Municipal, no trecho 
da rua 15 de Novembro 
compreendido entre as 
ruas Floriano Peixoto e 
Ignacio Anselmo, e isto 
nos seguintes dias : ter
ças, quintas, sabados e 
domingos, bem como nos 
dias feriados e santifica
dos, durante as 19 até ás 
23 horos. Eu, Sebastião 
Lopes Pinheiro, escrivão, 
o datilografei.

Delegacia de Policia de 
Lençóis, em 31 de Janei
ro de 1941.
O Delegado de Policia

( a )  J. S, de M oraes Cordeiro

trados quadros do E C. 
Ypiranga, de Agudos vs. 
Sertão de Lençóes.

Os quadros, que serão 
integrados de elementos 
de valor, offerecerão u- 
ma bella tarde esportiva 
aos lençoenses.

o snr. Abilio A. Martins, 
que em nome da Com- 
missão saudará o Dr. Mo
raes Cordeiro, em segui
da o homenageado res
ponderá agradecendo a 
todos que associaram a 
tão significativa prova de 
simpathia e amizade ex
pontânea.
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€  i 3© v o  d e c l a m a
O povo vem reclaman

do insistentemente do es
tado lastimável em que 
se encontram o pateo 
fronteiro ao armazém da 
Sorocabana e o trecho da 
estrada de rodagem S. 
Paulo-Matto Grosso, tre
cho este que liga a pon
te sobre o rio Lençóes e 
a via ferrea.

Aproveitando o auto
móvel de um jovem com- 
merciante desta praça., 
em dias da semana pas
sada, quizemos scientifi- 
car-nos se de facto ha
via razão para a solici
tação de medidas urgen
tes. Percorrendo primei
ro o trecho da estrada 
em questão, não a muitos 
metros, mandamos parar 
o carro, pois, os solavan
cos eram tão violentos

que nos vimos por varias 
vezes com a cabeça na 
capoto. Estavamos scien- 
tes.

Torcendo depois para 
o pateo do armazém da 
Sorocabana alli ficamos 
perplexos, o terreno era 
um verdadeiro lamaçal, 
impedindo todo e qual
quer caminhão de poder 
chegar e retirar suas car
gas, as rodas iam até os 
eixos.

Diante, portanto, destas 
justas reclamações e aliás 
justificadas pela nossa 
reportagem, solicitamos 
a quem de direito para 
que sejam feitos o devi 
dos reparos, tanto na es
trada como no pateo do 
armazém, antes que o 
transito seja de todo im 
possibilitado.

m  PRO CESSO  MODERNO 
PARA CO MB A T E R  ASÃUVâH

0  matador de formigas não precisa trabalhar,
O E X T IN T O R  TA X A

tra b a lh a  p o r  e le

O formicida é transformado pelo EXTIN
TOR TAXA em gazes extremamente pesa
dos, num jacto constante e contínuo, que 
invadem facilmente todo o formigueiro.

| A C E I T A M O S  A G E N T E S
rr:.- -v =. _

L e n h a d o r a
Dentro em breve será instai lado, 

nesta ciòaòe. uma grande lenhadora, 
a qual poderá attenàer qualquer pe
dido de lenha a domicilio, a preços 
nunca vistos na praça. Lenha de 
matta virgem.

Lentiei ai preços mais 
i baixos dos mais baixos.H
I Esperem e verão
I

Na propriedade do sr. 
Júlio Lorenzetti, neste

municipio, no dia 26 do 
corrente, pelas quinze 
horas, mais ou menos, 
quando se banhava num 
açude, morreu afogado o 
individuo José Lourenço,

O Cozinheiro
etn visita a uma

1 — “ J u c a ,  diz d .;na  M arico ta , resolva este  p rob lem a I” Juca, 
n ão  soube responder, e dona  M arico ta  ficou d esap o n tad a . A sua
t las.-e n ã o  progred ia .

C o s  to  f in o .  p a ra  que  cs m eninos 
saib: m  as lições, é necessário  que 
se jam  bern a lim en tados . . . 
q u e  a base  desses a lim en tos seja 
v itam in as  . . . ”

3  — “ M eninos! todo  o prato, 
p a ra  se to rn a r  m ais saboroso 
p recisa  ser fe ito  com  E xtracto  
de  T o m a te  M arca PEIXE, que 
con tém  as v itam in as  A , B , C e G  
do to m a te  m aduro!”

4  — " V iv a  G o s ia f in o ! ! ! exclam a a gu ryzada . N ão  haverá mais 
1: ão diffici! nem  prob lem a que fique sem solução. H o je  mesmo 
ped irem os á m am ãe  p a ra  u sa r só E x tra c to  d e T o m a te  M arca PEIXE.”

brasileiro, maior, de cor 
preta, empregado da re
ferida fazenda.

Consta do inquérito ins 
taurado a respeito, que 
a victima se achava al- 
coolisada e havia almo
çado pouco antes do fa
cto.

A ít e n t s d o  a o  p íd o r

Está sendo processado 
pela Delegacia de Policia, 
o individuo Antonio Pi
res de Araújo, accusado 
do crime de estupro.

A victima é Mathilde 
de Castro, filha de Ma
noel de Castro, e o facto 
delietnoso se deu no dia 
27 do corrente, por volta 
das quinze horas, no si
tio do pae da victima.

Num caso de 
lues secundaria!

Attesto que empreguei 
em um caso de lues se
cundaria, da minha cli
nica particular, o grande 
e optimo preparado « E li
xir de Nogueira», do Pharma- 
ceutico e Chimico João 
da Silva Silveira, com 
magníficos resultados.

SÃO JOÃO D’EL REI, 
Minas.
Dr. Frederico O. V. da Rocha

Medico pela Faculdade 
de Medicina do Rio de 
Janeiro.

(Firma reconhecida)
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FURTO D8 8 Ü B M
A jurisprudência dos 

nossos tribunais se vinha 
íirmando nestes últimos 
tempos.no sentido de con
siderar crime de furto a 
subtração de energia elé
trica por meio de viola
ção dos aparelhos medi
dores ou outros proces
sos.

O novo Codigo Penal, 
que acaba de ser publi
cado, confirmando essa 
jurisprudência, veio eli
minar, de uma vês por 
todas, as duvidas que e- 
xistiam a esse respeito 
ao prescrever, de manei
ra expressa, que não só 
a energia elétrica, como 
qualquer outra forma de 
energia que tenha valor 
economico, podem cons

tituir objéto de crime de 
furto. Esse crime é puni
do com a pena de um a 
quatro anos de reclusão 
e multa de quinhentos a 
dez contos de reis, ele
vada a pena de prisão ao 
minimo de dois e ao má
ximo de quatro anos e a 
de multa ao minimo de 
dois e ao máximo de do
ze contos quando o cri
me é praticado com'des
truição de rompimento do 
obstáculo á subtração da 
coisa.

Ficam, pois prevenidos 
os que fraudam as em- 
prezas de energia elétri
ca das graves consequên
cias que podem resultar 
dessa pratica criminosa.

C I N E M A M L m
C artazes cia S e m a n a :

Hoje - As 14,30 em pon 
to, Grandiosa Matinée com 
a sensacional reprise da 
grandiosa producção da 
R.K.O. - «A VOLTA DO 
SANTO.

A’ noite — Em duas col- 
lossaes sessões ás 7,25 e 
9,20 em ponto, uma su
per pelicula da Metro com 
os dois maiores astros de 
Holywood Bpencer Tracy 
e Loüize Rayner em LA
BIRINTOS DO DESTINO. 
Um coilosso.

Terça-feira — Prosse
guindo a serie de apre
sentações de grandes 
far-west, o Oine Guarany 
vae exhibir «Valentia de 
Gringo», com George O’ 
Brien,

Quinta feira — «Eterno 
Horizonte» - com Douglas 
Fairbanks Jnr. e milhares 
de figurantes. Profundo 
em seu romance. Dramá
tico na força e no seu 
intimo. Poderoso no seu 
forte drama. Um filme 
que deverá ser assistido 
por todos.

SaLbado — «Perigo pe
lo Radio outra colos
sal producção policial da 
R. K. O.

Domingo — «As Aven- 
uras de Guliver» -- um 

desenho de longa metra
gem inteiram ente em te- 
ehnicolor. Um filme que 
tanto encanta as crean- 
ças como deslumbra os 
adultos. 0 milagre do Ci
nema.

ccn
tíua

ía 13 — JERONÍMO - 
i Prestou Pôster, em 
s coiiossaes sessões.

Telegramma de Belem 
informa que o controle 
inglez acaba de vistoriar 
o vapor brasileiro «Cayu- 
ru» retirando de bordo 
10 saccos de correspon
dência.

Por determinação da 
Secretaria da Educação 
Publica, as aulas, no Gru
po Escolar, terão inicio 
amanhã, dia 3 do corren
te.

PERDEU-SE
Perdeu-se o certificado 

de propriedade n.° 62643, 
da Barata Ford motor n.° 
1.282.644, de propriedade 
de José Ziilo & Irmão.

Lençòes, 24 de Janei
ro de 1941.

MffiKBaBHaaWBHW ............ ..........................wwwawBTOi

' CasaPaccola
—DE-

LUIZ PAGGOLA, FILHOS &- Cia.
(Soccessores de Luiz Paccola)

Pelo seu novo tabelamento poderá offe- 
recer preços excepcionaes sobre todos e 
quaesquer artigos do seu ramo.

15 Novembro, 504 - Fone 22 - Caixa 40

- L e n ç ó is  -

3.o Anniversario da Corporação.Mu
sical «Lyra Lençoense»

Domingo ultimo, a cor- ; 
poração musical «Lyra 
Lençoense» commemorou | 
o 3.o anniversario da sua j 
activa existência. Em re- | 
gosijo á grata ephemeri- ! 
de, os directores da nos 
sa banda de musica mau 
daram apromptar um lau
to almoço no aprasivel 
bairro da Rocinha.

Ao agape achavam-se 
presente o ‘rvmo. Vigário 
pe. Sallustio R. Machado, 
o snr. Jacomo N. Paccola, 
fundador da corporação 
«Lyra Lençoense», o sr. i 
José Signoretti, um dos 
proprietários da Sapataria 
Esperança nesta cidade ;;

FRACOS E ^ N lM.COSÍ j 
Tomem :

VINHO C*EOSOTAOOf
Do Ph. C h. João a'a Silva Silvv.irj 

Empresedo com exito  fw s :

Tosses 

Resfriados 

Bronchites 

Escrophulose 

Convalecsncas

VINHO CREOSOTADO;
é um g e '6 c o r  de saúde.

DESPERTE A BILIS 
08 SEU FÍGADO

Sem Calomelanos— E Saltará da 
Cama Disposto Para Tudo

Seu fígado deve d e rra m a r, d ia r ia 
m en te , no estom ago, um  litro  de bili3. 
Se a  bilis não  co rre  liv rem ente , os 
alim entos não são digeridos e apodre
cem. Os gazes incham  o estom ago. 
Sobrevem  a p risão  de ven tre . Voce 
sen te-se abatido  e  como que envene
nado. Tudo é am argo  e a  v ida e um  
m arty rio . _ .

U m a sim ples evacuaçao nao to ca ra  
a  causa. N ada ha  como as fam osas 
P illu las C A R TE ES p a ra  o F igado, 
p a r a  um a acção certa . Fazem  corre i 
liv rem en te  es.:e litro  de bilis, _e voce 
sen te-se disposto p a ra  tudo. N ão cau
sam  durnno ; são suaves e contudo são 
m arav ilhosas p a ra  fazer a  bilis co rre r 
liv rem ente . Peça as P illulas CAR
T E E S  p a ra  o F igado. N ão acceito 
im itações. P reço 3$Q00.

o snr. José Serralvo; um 
dos representante do «O 
ECO- e dois habilissimos 
músicos de Bocayuva e 
São Manoel, cujo concur
so à banda musical des
ta cidade, no transcorrer 
de 1940, foi valioso.

Durante a cordial reu
nião, usou da palavra o 
snr. Joaquim Estrella, bai
xista da corporação Ly
ra Lençoense, que, lendo 
o seu discurso, agrade
ceu a todos que coope
raram pela prosperidade 
da banda.

Um Cometa visto de 
Lençess

E’ desde alguns dias 
que se vem avistando um 
Cometa nos céos lençoen- 
ses. O novo astro appa- 
rece logo após a desci
da do sol.

Os supersticiosos já di
vulgam que o phenome- 
no é pronuncio dos dias 
negros para a humanida
de. Entretanto, é como 
sempre, um pequeno Co
meta que está dando o 
seu «passeiozinho» nos 
espaços.

e i c ecne
ALFAIATE

Com esta etiqueta te
rás o esmero e a elegân
cia da tua roupa.
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Distração de sábio
Conta-se que Pasteur —  o 

; celebre chimico francez, ver
dadeiro fundador da soro- 
lerapia moderna, certa vez, 
em que fora convidado a ja n 
tar com alguns amigos, na 
occasião da sobre-mesa, quan
do foram serifidas cerejas ru
bras e saborosas, lavou, com 
exaggerado cuidado, toclas 
as cerejas, uma por uma, ex- 
crupulosamente, na agua de 
um copo.

Os amigos sorriram, ante a 
exótica meticjüosidade do 
sábio, e este, então, lhes dis-

: se :
. — Não se riam, não, que
nestas fructas ha vários mi-

• Ihões de microbios.
E em seguida, fez  uma

• brilhante dissertação sobre 
microbiologia, evidenciando 
o grande perigo a que estão 
sujeitas as pessoas ignoran
tes c descuidosas.

Os amigos, attentos ás pa
lavras do grande scientista, 
ouviam-no sem interrompel-o. 
E  Pasteur, clistrahidamente, 
insensivelmente, logo depois 
que terminou a prelecção, be
beu de um tiago, toda a a- 
gua suja na qual havia, com 
tanto cuidado, lavado as ce
rejas !

W ALD O

Tendo que deixar esta 
cidade, sua terra natal, 
por motivos imperiosos 
da profissão, o jovem In- 
nocencio Vieira trouxe- 
nos sua despedida. E por 
nosso intermédio, despe 
de-se de seus amigos.
Agenda para 1341

Por intermédio do seu 
representante nesta zona 
sr. Almeida, da importan
te firma Wilson, Sons & 
Cia. Ltda. recebemos u- 
ma bellissima Agenda pa
ra 1941. Confessamo-nos 
gratos pela gentil e uíil 
offerta.

Fallecimento
Terça-feira ultima, no 

bairro do Corvo Branco, 
neste municipio, com 67 
annos de edade, falleceu 
d.a Catharina Piovezan 
Thomazzi. A extincta, que 
era natural da Italia, dei
xa numerosa prole. Era 
esposa do snr. Fernando 
Thomazzi, conceituado si
tiante desde ha muitos 
annos radicado em Len- 
çóes.

O sepuítamento deu-se 
quinta-feira no cemiterio 
local.

PICADA POR U M A  
COBRA VEN EN O SA

D 2 Izaura Pires M artins  
veio a fa ile c e r

Terça feira da semana 
passada, no sitio do sr. 
ivo Pires, neste munici
pio, deu se triste occor- 
rencia. Da. Izaura Pires 
Martins, estando atten- 
dendo seus misteres, no 
munjolo, foi picada, por 
duas vezes, por um «uru 
íu cruzeiro». O réptil es
tava escondido debaixo 
de um coixo, alcançando 
sua victima num pé.

Não obstante os prom 
ptos soccorros médicos, 
dada á potência do ve
neno, d.a Izaura veio 
fallecer dahi algumas ho
ras.

A extincta deixa dois 
filhinhos e viuvo o snr. 
João Martins.

Clube de Tiro ao Vôo 
Lençoense

Hoje, por nosso intermédio, 
a Directoria do C.T.V.L. spu
blica o balancete de sua aeti- 
vidade esportiva durante o 
periodo de 13 de Março de 
1938 a Abril de 1940.
Receita a partir de 
Março de 1938 a 13 
de Abril de 1940 2o:715$ooo
Despeza !durante o 
mesmo periodo 2o:7o5$7oo 
Saldo em dinheiro 9$ooo 
4oo pombos a SSõoo l:4oo$ooo 
3oo pratos a S4oo 12o*ooo

l:529Sooo
Lençóes, 31 de Dezembro 

de 194o.
Herm i nio Lu min atli 

Thesoureiro 
Visto

em 31-12-4o
Lidio fíosi 

Presidente
Como se vê, a nossa enti

dade esportiva, durante o 'pe
riodo supra mencionado, gra
ças á dicidida actuação do 
seu presidente snr. Lidio Bo- 
si, poude apresentar um mo
vimento bem significativo.

Agora, de foDtes bem infor
madas, vem-nos a noticia que 
o sr. Lidio Bosi está proje- 
ctaudo um grandioso tiro ao 
voo, a realizar-se em Março 
nesta cidade.

0 certame será o maior dos 
seus congeneres até hoje ha
vido no interior. Sabemos que 
tomará o nome de : íàrsBiMie 
T iro  « «  V oo l í r .
V a r g a s .

Pela imprensa---r-T-r.T=::r3  r-rrrs—r.—:= 
Com a edição de 25 de 

Janeiro p. p., o «O MO
MENTO» de Taubatécom- 
memorou o 5.o anniver- 
sario de sua operosa e- 
xistencia.

a o  jornal anníversa- 
riante taubateano, que 
vem circulando sob a lu
cidez e capacidade dos 
srs. Gentil de Camargo, 
Avelino Corrêa Porto de 
Abreu e Miguel F. Car
neiro, felicitações do «O 
ECO» pela grata epheme- 
ride.

SITIO a VENDA
Vende-se um sitio com 

81 alqueires de terras, 70 
quartéis de canna, terra 
de primeira, situado nes
te municipio.

Tratar com o snr. An- 
nibal Muniz, pegado ao 
correio. .

Resenha da Semana
Vichy — Desmentindo 

noticias-sobre declarações 
que teria feito, affirman- 
do que a Grã-Bretanha 
perdería a Guerra, o no
vo embaixador dos E. Ti
nidos na França, almiran
te Leahy, fez uma decla
ração formal, dizendo : 
— «E* minha opinião pes
soal que o governo bri
tânico proseguirá na lu- 
cta e alcançará com êxi
to seus objectivos».

Bucarest — O rei Mi
guel e a rainha Mãe fi
zeram um donativo de 
500.000 «leis» para as vi- 
ctimas da rebellião le- 
gionaria.

Bucarest — O governo 
da Rumania mantem to
dos os compromissos com 
os paizes do eixo.

Washington — O snr. 
Morgenthau declarou que 
as dividas da Grã-Bréta’ 
nha nos Estados Unidos; 
da ultima guerra, montam 
agora em 5.728.821.000 de 
dollares.

Roma — O Alto Coman
do informa em seu com- 
municado que os aviões 
britânicos bombardearam 
Catania e Nápoles, sendo 
violento o ataque.

Washington O presi
dente Roosevelt está dis
posto a aceitar importan
tes modificações no proje
cto de-auxilio á Inglaterra.

Athenas — A forças i- 
talianas empenham-se em 
varias contra-offensivas 
no território da Albania.

Cairo - Caminhando du
rante a noite e occultan- 
do-se durante o dia, as 
tropas do gen. Catroux 
atacaram Marzouk, após 
avançar trezentas milhas.

Miami — Foi torpeda- 
do por um submarino o 
navio Inglês Express of 
Australia.

Roma — Informa-se que 
occorreram desordens em 
diversas cidades do nor
te da Italia, principalmen- 
te em Milão, Turin e Ye 
rona.

Berlim — Foram des
mentidas nos círculos au- 
torisad os desta capital, as 
informações não confir
madas de procedência bal 
kanicas, segundo as quaes 
os allemães segundo as 
quaes os allemães se in
cumbiram da censura nas 
cidades italianas.

Medico -  Operador -  Parteiro 

ecialista em Moicstias de Senhoras

«

Ex-Interno da Cirurgia do prof. Alves Lima. 
Ex-Interno da Maternidade de São Paulo.

{ L. Sorocabana - Lençóes - E. S. Paulo


