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NOVAS VARIANTES NO ESTADO DE S. PAULO
A lexan d re CHÍTTO

A cada passo vemos o governo do Estado interessa
do em construir novos e longos trechos de vias ferreas atra- 
vez do território bandeirante.

Jà não é uma frase parodoxal dizer que os meios de 
communicação desenvolvem-se a pare e passu com a evo
lução economica do Estado, mas o governo do dr. Adhemar 
de Barros, durante o triennio, de sua gestão, acompanhou 
com carinho e zelozamente o problema das communicações 
ferreas e rodoviárias. Neste particular, aliás, como em ou
tros também, os poderes públicos estadoaes realizaram ver
dadeiras proezas, principalmente pondo em evidencia a é- 
poca em curso. Nem bem finda a execução de uma obra 
já se cogita de pôr em andamento outra em projecto.

Segundo se publica na Imprensa da capital, agora 
esboça-se uma campanha pela abertura da estrada de ferro 
Tatuhy-Avaré percorrendo a margem esquerda do Paranapa- 
nema, zona, bem visto, que requer esse importante melhora
mento. Acrescenta-se ainda que a futura variante em ques
tão já está sendo objecto de estudo por parte dos engenhei
ros da Sorocabana.

«0 caso corre» como se diz.
Deste estudo passa immediatamente para aquelle até 

atíingir a approvação final. E não é para menos, como se 
divulga, o movimento é encabeçado por figuras ae relevo 
de Tatuhy, Avaré e das zonas beneficiadas com o novo tra
çado.

Como se vê, a pretenção Tatuhy-Avaré. que atual
mente se esboça em movimento, é um desejo grandioso tal 
qual o nosso quando as attenções lençoenses estavam vol
tadas para o ramal Boreby-Quatá ou melhor dito: Lençóes- 
Quatá. Obra grandemente ventilada e projecto já apresen
tado aos poderes públicos do Estado, cuja aprovação hoje 
depende exclusivamente de um pouco maior esforço da li
derança política local.

Agora seria occasião propicia. Sabendo-se que dia 
27 de Abril p. p., o sr. Benedicto de Oliveira Lima, governa
dor de Agudos iuaugurou a primeira estação do novo trecho 
da variante alem de Boreby, todas as tentativas viriam em 
boa hora.

Indubitavelmente, não se pode descrer de que o 
«avançamento lenheiro», aos poucos vae se caracterizando 
em estrada de ferro Boreby-Quatá.

Qualquer descuido agora por parte dos lençoenses 
seria perder optima opportunidade. Tentar novamente junto 
ao sr. Governador do Estado, neste momeuto, o pedido tal
vez se coroasse de exito.

— RESPOSTA —
(A o  ía l LUMINAR dedisamos estas singelas lin h a s )

Tendo lido sua mani
festação publica a respei
to dos acontecimentos da 
tradicional caçada reali
zada ha. dias, sentimo-nos 
no dever de esclare
cer uns certos fatos, com- 
provadores da nossa bôa 
moral e acerto nas atitu
des tomadas :

Quando diversos com
ponentes da caravana es
tavam preparando os ape
trechos e compra de ge~

neros para estadia no cam 
po, o amigo propôs inte 
grar a caravana na qua
lidade de amante do es
porte. Imediatamente foi 
aceito, visto não haver 
inconveniente algum. A- 
contece porem, que de ul
tima hora surgem os gran
des afazeres, impedindo-o 
de acompanhar a turma 
da caçada desde a par
tida atè regresso. Por es
sas escusas apresentadas,

! a inscrição automatica
mente ficou nula.

Após ditas passagens, 
novamente o «amigo» 
propôs tomar parte, com 
a condição de ir no ulti
mo dia. Esta resolução 
não aceitamos pela cir
cunstancia clara das du
ras experiencias havidas 
em outras caçadas; pri
meiramente pelo oportu
nismo de usar os cam
pos a nós (caravanistas) 
franqueados; segundo pe
la pensão da barraca, e, 
no final os gastos inva
riavelmente couberem na 
integra aos que ficavam, 
sendo que os «participan
tes de ultima hora» vi
nham embora com seus 
automóveis, deixando to
dos os compromissos de 
liquidação a cargo dos 
caçadores da barraca.

Ora, para evitar abor
recimentos futuros, fomos 
obrigados a usar da fran
queza «não apareça em 
nossa barraca» afim de 
pormos termos aos abu
sos dessas especies, atual 
mente muito em voga.

No tocante ao esclare
cimento de. «nunca deixei 

! de pagar os impostos e- 
| xigidos por lei», cumpre 
i scientiíicar que lambem 
I possuira os nossos docu- 
j mentosem ordem, e alem 

do mais, não somos fis
cais de Caça e Pesca.

Pensando ser as aludi
das particularidades o su
ficiente, pomo nos a seu 
dispor para maiores de
talhes, caso sejam preei 
sos.

A COM ISSÃO

Treino
0 treino futebolistico, 

annunciado em outra par 
te desta, será terça feira 
e não hoje.

MELHORAMENTOSPÚBLICOS
Por innumeras vezes já fi

zemos vêr aos srs. proprie
tários de certos prédios, na 
cidade, principalmente os si
tuados na rua 15 de Novem- 

! bro, o triste aspecto que os 
mesmos apresentam á nossa 
vida urbana. Caracterizam um 
ambiente de uma cidade em 
completa decadência, quando 
a pujança economica de Len- 
çóes está com condições de 
pôl-a ao par de muitas cida
des na liderança de progres
so do Estado bandeirante.

Cumpre, pois, que os srs. 
proprietários, dos prédios em 
apreço, tomem em considera
ção que os poderes públicos 
municipaes já não poderão 
aturar, por mais tempo, um 
estado de cousas contrapro
ducente á efficiencia da ad
ministração publica como á 
valorisação das propriedades 
urbanas.

— 0 grupo Escolar de Alfre
do Guedes é uma pura reve
lação do amor dos poderes 
públicos municipaes e do Es
tado para com o ensino pri
mário em todo o municipio.

Observando, exteriorménte, 
aquella casa de ensino pri
mário, notamos que, para dar 
um aspecto elegante ao local, 

I a Prefeitura movimentou uns 
! 300 metros cúbicos de terra,
! aplainando o pateo, o qual 

hoje está coberto com gros
sa camada de areia. Cons
truiu também 30 metros de 
muro no terreno fronteiro, 

' com as respectivas sargetas 
de tijolos, coberta com es
pessa camada de cimento. E 
por fim, a Prefeitura pôs em 
devida ordem a principal via 
puhlica do Distrito.

o  e s t o  l o u v á v e l

O Sr. Joaquim A. Mar
tins, governador da cida
de, num gesto louvável, 
ofereceu às crianças po- 

i bres da Caixa Escolar, 
de nosso Grupo, 100 en
tradas para a matinée de 
hoje no Circo Theatro 
Ayres, que serão distri
buídas pela Diretoria da 
referida Caixa.

Ex-cirurgião da Beneficiencia Portugueza de Araraquara 
Ex-cirurgião do Serviço Social de Menores do Estado
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Resenlia da Semana
Berlim — Athenas, ca

pital da Grécia cahiu em 
poder das forças allemãs.

Cairo — As forças do 
«Eixo» continuam victo- 
riosamente sua avançada 
sobre o Canal de Suez.

I isboa — prevê-se pa
ra breve a passagem das 
tropas germânicas atra’ 
vez do território hespa- 
nhol.

S. Paulo — Foi solene
mente commemorado a 
passagem do 3.o anniver 
sario do governo do dr. 
Adhemar de Barros.

Londres — A Hespanha 
enviaria um ulliípatum a 
Londres. Depois da adlie- 
são ao «Eixo» a Iiespa- 
nha exigiría a devolução 
de Gibraltar.

Nova York — Lindeu- 
bergh, discordando do 
ponto de vista político do 
sr. Roosevelt, renunciou 
ao posto de ofíicial da 
Reserva Aerea dos Esta
dos Unidos.

S. Paulo — Homenage
ando o sr. Getulio Vargas, 
o proletariado de S. Pau
lo offereceu um busto em 
bronze ao chefe da Na
ção.
. Rio — A Inglaterra te- 

ria aconselhado aos seus 
súbditos abandonarem a 
Hespanha.

São Paulo — Durante 
o mez de Marco foram 
registrados, em *S. Paulo, 
3110 nascimentos, 1630 
obit.os e 301 casamentos.

Rio -  Fabricas de do
ces insta 11adas na Capital 
usavam ovos estragados 
na iabricaçao dos seus 
produtos. O governo to
mou medidas urgentes 
para evitar o abuso.

Rio -  Burlando o blo 
dueio, o barco allcmão 
«Natal» conseguiu atracar 
jem Santos,_ depois de 33 
dias de viagem directa, 
procedente de Hamburgo.

S. Paulo — O sr. Inter
ventor em S. Paulo assis- {

©ESPERTE A BILIS 
i DO SEU FÍGADO

Swtt Calomclanoi— t  Saltará da Cama 
Disposto Para Tudo

t Seu fisrado deve d erra m a r, d iariam en te ,
oro estomapro, um  litro  de bilis. Se a  bilis não 
,eorre livrem ente, oa alim entos não são 
'tíifre) idos e  apodrecem . Oa gazea incham  o 
’e«tomago. Sobrevem a  prisão  de ven tre  
•Você sente-se abatido e como que enven# > 
faaco. Tudo é am argo  e a vida é  um  m arty rio . 
• U m a sim ples evacuação não to ca rá  a  
'cansa. N ada ha como aa fam osas Pillulae 
C A R TER S p a ra  o F icado , p a ra  um a acção 

,certa . Fazem  co rre r livrem ente ease litro  
,de bilis, e você sente-se disposto p a ra  tudo. 
N ão causam  d a m n o ; são euavea e contudo 

,aão m aravilhosas p a ra  fazer a  bilis co rre r 
jHvremente. P eça aB P illulas C A R TER S 
pura o Figa do. N ão acceito imiUtçõ##. 

-Preço 3$000

Grupo Escolar de Lençóes
Balancete da Caixa Escolar

Abril de 1941 :
Saldo que veio do mês anterior 296S900

Receita do Mês:
Contribuição dos pais dos alunos de 
acordo com o art. 130 da Constitui
ção Federal 112S600
Contribuição dos professores e do director : 17$000

TOTAL 129S600
Despezas do mês :

Pago Padaria Italica — s/ nota men
sal (forn. pães) 78$900
Pago Luiz Paccola, Filhos & Cia. - s/ 
nota mensal (forn. fazendas) 2$700

TOTAL
Saldo que passa para o mês seguin
te e que se acha deposLado na Cai
xa Economica (Caderneta N. 218): 344S900

Lençóes, 30 de Abril de 1941.
Diretor: João B. Vianna Nogueira 
Presidente: Henrique Bertolucci. 
Tesoureira: Dinorah Lopes.

m.i>J i b w t c t wbii

local disputará com a de

tirá ao Congresso Eucha- 
ristico em Botucatú.

Berlim — Tem-se como 
certo que o presidente da 
Turquia, snr. Inonú, que 
em viagem de inspecção 
ás costas do Mar Egeu, 
visitará Berlim, afim de 
conferenciar com Hitler.

Rio — No minimo cur
so de cinco annos, deve
rão ser construidas, no 
Estado de S. Paulo, 20 
mil habitações populares.

S. Paulo — Os lavra
dores de algodão de São 
Paulo voltam à presença 
do governo solicitando 
medidas que permitam 
melhorar a cotação do 
produeto no mercado.

! Torneio de Booce
I

Iioje, no campo do Bar 
São Paulo, nesta cidade, 
relizar se-á o annuncia- 
do torneio de bocce, ao 
qual tomarão parte os 
seguintes jogadores: Ade
lino Lazzari (campeão de 
1940), João Bovolin, vul
go João da Agua Bran
ca, Jacomo N. Paccola, 
(viec-campeão de 1940), 
Silvio CapelJari, Luiz Pac 
cola, Winter Malatrazzi, 
José Luiz (Nagib) de A- 
gudos; Augusto Paccola, 
André Jacon, Américo 
Giovanetti. (Fippe) Carís
simo Ferazzi, Luiz Bi al 
Sobrinho, Francisco Ra- 
diechi, Adelino Marin, Fio- 
ravanli Moratelli e Albi
no Caeciolari.

Serão disputados os 1, 
2. 3 e 4 lugares, aos ven- 
c dores serão distribuí
dos valiosos prêmios em 
dinheiro e a todos os par
ticipantes do torneio um 
lauto jantar.

Domingo p. f. a turma

Pederneiras um match a- 
raistoso num dos campos 
daquella cidade.

O PASTORZINHO  
MENTIROSO

Reprodução

Havia urn pastorzinho 
muito mentiroso chama
do Antonio. que se diver
tia a enganar as pessoas 
do lugar cm que mora
va.

Certa vez, querendo lo
grar aquela gente, come 
çou gritar com toda a 
força : Socorro! Socorro! 
O lobo! O lobo!

Homens, mulheres e 
crianças, largaram de 
seus serviços e armados 
com paus, com enxadas 
e com foices correiam em 
auxilio do pastorzinho,

encontrando o sentado e 
a rir descaradamente.

Essa brincadeira, é cla
ro, não agradou ninguém, 
e cada qual voltou ao 
trabalho interrompido re 
provando-o como mere
cia.

Algum tempo passou, 
sem que nada viesse per
turbar o socego dos habi
tantes.

Em uma linda tarde, 
porem, os mesmos gritos 
se fizeram ouvir.

Os moradores, temendo 
ser uma brincadeira não 
foram socorrel-o e assim 
o lobo pode camer à von
tade as ovelhas.

Foi quando o pastorzi
nho se convenceu de que 
«quem faz o mal, o mal 
recebe.»
Deise Pacco'3, 3.o ano feminino 

do Grupo Escoiar de Lençoes-

C o n c u r s o  I n t e i r a m e n t e  Grátis
Aprenda a montar e concertar rádios e íaça um viagem aos Estados Unidos
2 5  Contos eua prêm ios sem  despesa e sen» sorteio . ISasta saber ler  e  escrever .

Curso técnico pratico por correspondência.

INSTITUTO RADIO T É C N IC O  BRASILEIRO
Rua Francisca Miquelina, 87 — Caixa Postal n. 3152 — São Panlo

RECORTE E ENVIE ESTE COUPON

Ao Inst. R. T. Brasileiro

Caixa Postal n.o 3152 —  SÂO PAULO

Sr. Diretor
Peço enviar-me, sem compromisso, informações sobre o 

curso de radio por correspondência e as bases do concurso grátis.

NOME

RUA N.o

CIDADE E. F.

ESTADO
J
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NOTICIAS DE BOREBY
Grupo Escolar

BIBLIOTECA — Em pròl des
sa instituição foi desen
volvida intensa campa
nha interna e externa, 
cujos resultados foram 
os mais satisfatórios pos- 
siveis.

Completamente remo
delada e enriquecida, con
ta atualmente 348 volu
mes, assim distribuídos: 
Infantil — 210; Pedagógi
ca —-138.

Todos os livros acham- 
se devidamente encapa
dos, numerados e ficha
dos nos moldes prescri
tos pelo Departamento de 
Educação.

Foi o seguinte o movi
mento do mez de Março 
p. p. — Infantil — obras 
lidas — 52; Pedagógica, 0 
Total: 58 obras lidas.

A Biblioteca è circulan
te, proporcionando assim

DO NOSSC CORRESPONDENTE

aos escolares um meio 
eficaz á aquisição de no
vos conhecimentos.

Aniversários
Fizeram anos:
No dia 28, o meninio 

Arnaldo, filho do sr. José 
Velasques;

— No dia 29 fez anos 
o menino Roberto, filho 
do sr. Gualter L. Fernan
des, fazendeiro neste Dis
trito.

--------------*  <$- ♦  — ----------- -

Oihxidm ieA

A maior de todas as j 
conspirações realizadas I 
no Brasil para que este i 
se livrasse do jugo por- I 
tuquez foi a que se deu í 
en Minas Gerais no ano : 
de 1.78y.

Os principais chefes des j 
sa conspiração foram : 
Alvarenga Peixoto, Clau-

tenhadora «L E A L»
Jà se acha insfceüada, nesta cidade, á rua 7 
de Setembro, a LEN H AD O R A «LEAL», de
propriedade dos snrs. Ângelo Paccola & Irmãos, 
que fornece íenha de primeira qualidade ao 

preço de 1 0 3 0 0 0  o metro.

Faça o seu pedido de lenha hoje mesmo á

€3 í &Sc3l A l b e r í o  a melhor loja
de fazendas da praça, está liquidando seu for
midável sortimento de l i f lh O S ,  b f i D S ,  S ô d a S ,  t r i -
coiines, chitas, casimiras, roupas de inverno, 
Oieias e gravatas, por preços abaixo do custo.

SÃO FACTOS E NÃO BOATOS
Ver para crer!

A C A S A  K A T Z
OFFERECE ESTA OPTIMA OCCASIÃO

Rua Tibiriçà, 610 -  LFNÇÓES

dino Manoel da Costa, 
Josè Alves Maciel, Silva 
Xavier, o Tiradnntes e o 
poeta Tomás Antonio 
Gonzaga. Todos esses 
sonhadores do ideal da 
independencia, descober
ta a conspiração, foram 
condenados ao degredo, 
menos Tiradentes, que 
teve morte na forca, no 
dia 21 de Abril de 1.792.

A memória de Tiraden
tes è cultuada no Brasil 
realizando-se todos os 
anos na data de sua 
morte, imponentes sole- 
nidades civicas, a que as

crianças de todas as es
colas emprestam o brilho 
de sua presença.

Uma das escolas publi
cas da capital da Repu
blica tem o nome de Ti
radentes.

Tiradentes morreu ofe
recendo á nossa Patria 
o sacrifício de sua vida. 
Ele foi o próto-martir da 
Independencia Brasileira.

Maria Teresa Pires Duarte
4.o ano misto do Grupo 
Escolar de Borebi -  21 
— 4 — 1,941.

Treino Fuieíjolistico
A Birecíoria da A. A. 

Lençoense, por nosso in
termédio, convida todos 
os jogadores para o trei
no a realizar-se esta tar
de, em seu campo.

Sendo o primeiro treino 
que se reaiiza depois da 
reforma do campo, espe
ta-se que não seja nota
da a falta de nenhum 
jogador, havendo, assim, 
possibilidades de se or
ganizarem dois optimos 
conjuntos.
aanM B vacanui

Bei fugitivo
Dos campos da Prata, 

neste munieipio, fugiu um 
boi amarello fusco, cara 
preta, pesando 18 arrobas 
mais ou menos. Traz as 
marcas J. B.

Quem souber do seu 
paradeiro é favor infor
mar o sr. Salvador Pur- 
gano. nesta cidade, ou 
na redacção desta folha, 
que será gratificado.

P E R D E U - S E
Perdeu-se uma allian- 

ça de ouro com as ini- 
ciaes A. P. e unia som
brinha de seda, marron, 
listada. Gratifica-se com 
50$000, a quem, por ven
tura souber informar.

Informações ao sr. Luiz 
Paccola Sabrinho nesta 
cidade.

c i E E B n e
■ALSFAIATB2

Com esta etiqueta te
rás o esmero e a elegân
cia da tua roupa.

a Pacco
DE

LUIZ PACCOLA, FILHOS &  Cia.
(Successores de Luiz Paccola)

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

15 Novembro, 504 - Fone 22 - Caixa 40

- Lençóis -



Jcciaes
INAUGURAÇAO

Foi ha muitos annos que 
isto aconteceu. Narraram-me 
outto dia. Scenario: Lençóes 
antigo, de uns vinte annos 
atraz.

Venancio da Annunciação, 
sitiante nas immediações da 
cidade, tendo parentes nesta, 
frequentava com assiduida
de «o commercio», como di
zia, na sua pittoresca lin
guagem.

Tendo muitas relações en
tre os habitantes do centro 
urbano, resolveu estabelecer- 
se em Lençóes, com as par
cas economias que tinha.

Naquelle tempo era facil 
uma pessoa se estabelecer. 
Com quinhentos mil reis es
tava tudo resolvido. O fiado 
duplicava o «stock», e o f a 
do era facil. Os impostos 
também eram «canja».

Foi o que fez  o Venancio. 
Com quinhentos mil reis mais 
ou menos, montou um botéco, 
alli pelos lados do campo de 
futebol. Algumas garrafas de 
cerveja e de vinho. Um gar- 
rafão de pinga. Alguns do
ces. Mortadella. E  prompto.

E  marcou o dia para a 
inauguração do «estabeleci
mento».

Convidou uma bôa «tur
ma» para o acto», e a ban
da «Lyra Lençóense» tam
bém.

Alegria. Risos. Musica. Be
bidas. O Venancio, esperan
çoso, feliz, 1 adiante, ia des
tampando as garrafas de vi
nho e de cerveja . . .  E  elle 
também bebia. Abiiu latas 
de sardinha e de camarões. 
Trouxe mortadella, serviu do
ces, anizete, etc. E  os músi
cos tocavam, bebiam e co
miam. Venancio ficou meio 
mito», e continuou abrindo 
latas e garrafas . . .

Para encurtar a historia, o 
resultado : no dia seguinte 
não existia mais o botequim. 
Tinha sido liquidado no dia 
da inauguração. A «turma» 
bebeu e comeu o botéco in- 
teirinho.

Ires dias depois, o Venan
cio regressou para o seu si
tio, e nunca mais pensou em 
ser negociante, nem em inau
gurações.

Quem me contou esta his
toria verdadeira, me disse 
que o Rozendo, um preto 
gordo e baixo, que tocava 
baixo e que comia pot três, 
nessa noite, como os outros, 
ficou alio, tocou alto, e deu 
conta, elle sósinho, de toda 
a mortadella que havia no 
neg ocio . . .

IVAL D O

Anniversarios
Fizeram annos :
Dia 30 de abril p. p., 

completou as suas 77 pri
maveras o snr Caraibo 
Carani, progenitor do sr. 
EdiJio Carani, proprietá
rio do Posto Energina nes 
ta cidade.

Fazem annos:
No dia 7 do corrente, 

transcorre o anniversa-

D IR E T O R  :

Alexandre Chitto

u

ÍD
V
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Jl Os Mais Bellos Sonetos Da Nossa Lingua n
ü= u - . - ^ = l-' Collectanea feita por WALDO c t a . ~ ~ ~  — — =if = H

Se 3E

O H O M E M

O Homem, por sobre quem cahiu a praga 
Das tristezas do mundo, o Homem que é triste, 
Para todos os séculos existe,
E cousa alguma a sua dor apaga ...

Não crê em nada, pois nada ha que traga 
Consolo á magua que só elle assiste.
Quer resistir, e quanto mais resiste,
Mais se lhe afunda e se lhe augmenta a chaga...

Sabe que soffre, mas o que não sabe 
E’ que essa dor infinda, assim, não cabe 
Na sua vida, é que essa dor infinda

Transpõe a vida do seu corpo inerme,
E quando esse Homem se transforma em verme, 
E’ essa magua que o acompanha ainda !

A U G U S T O  D O S A N JO S

3®̂
51? 30

de ser vista por todos,
1 CONFLITO DUAS aL- 
i MAS, com Barbara Sta- 
i nwyk (a maior atriz da 
| téla) ao lado da nova 
i sensação masculina — 

William Holden. O filme 
mais humano e mais per
feito.

Terça-feira A Pomba 
e o Milhafre — Um super 
far-west com Léo Carrilo.

Quinta-feira — O Espia 
Submarino U-29 — com 
Conrad Veidth — Um fil
me baseado no atual con
flito europêo.

Sexta-feira e sabbado, 
em duas grandiosas exhi- 
bições, uma super pelli- 
cula da Paramount — 
Deuses de Barro — com 
John Howard, Akim Ta- 
miroff e Dorothy Lamour. 
O filme que dispensa co
mentários.

Domingo — Com os 
Braços Abertos — com 
Spencer Tracy e Mickey 
Rooney — o maior filme 
de todos os tempos, e que 
consagrou os seus gran
des interpretes.

rio natalicio do jovem 
Rangel Pietraroia e do 
jovem Alfredo Brega.

Quinta-feira próxima 
faz annos o gracioso me
nino Lourival, filho do 
snr. Alexandre Raymun- 
do Paccola.

Dia 10 do fluente pas
sa-se o anniversario na 
talicio da jovem Luiza 
Fantini.

Dia 7 do corrente trans
corre o primeiro anniver
sario natalicio do inteili- 
gente menino Lidio Bosi 
Filho, filho do snr. Lidio 
Bosi, collector federal 
nesta cidade.
Hoje fazem annos a me 

nina Lucy Clary, filha do 
sr. Ângelo Paccola e o 
jovem Sétimo Frezza.
Casamentos

Dia 15 do corrente rea- 
lizar-se-á, na Matriz lo
cal, o enlace matrimonial 
do jovem Ramizinho, fi
lho do sr. Ângelo Lazza- 
ri e de d.a Thereza Ca- 
sagrande, com a srta. An- 
nita, filha do snr. Virgi- 
lio Ciccone e de d.a Ju- 
dith Gastiglione.

— Na Matriz desta ci
dade, realizar-se-á, dia 
17 do corrente, o enlace 
matrimonial do jovem 
Luiz (Zico) filho do snr.

Luiz Conti e de d.a Af- 
íonsina Andretto, com a 
srta. Maria, filha do snr. 
João Campanari e de d.a 
Estella Campanari.

CINEMA
Cartazes da Semana:

Hoje, em duas colos- 
saes sessões as 7,25 e 
9,20 em ponto, a 20, The 
Centure Fox nos apre
senta uma pelicula digna

E L I X I R  DE N O G U E I H à
O  remedlo que tem depu-a<j. 

o jengue de tres gercíc-;: 

Emoregado com exito na»;

Feridas
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cscrophuias

syphihticas
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