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Algarismos na Vida do Homem e da Mulher
A lexan d re CHITTO

Não obstante a existência humana ser correlata ao ho
mem e a mulher, a naturesa mostra um pendor absoluta
mente caprichoso com relação ao sexo masculino. Ela asse
melha-se ao mau aprendiz que faz a conta e apaga a lousa 
porque e»*rou nos cálculos.

Na primeira infância o homem é superior em número 
á mulher, depois desta e da segunda, as estatisticas revelam 
que os coeficientes de ambos os sexos alcançam a mesma 
curva. Evidenteniente nasce e morre mais homens que 
mulheres.

Sobre este importante assunto, um eminente sociólogo 
norte americano, assim se expressa quando comenta a dis
tribuição dos sexos nas diferentes partes do mundo : «Nas 
condições normais nascem 5% mais homens que mulheres, 
enquanto que, sob condições de existência adversa essa dis
paridade ainda aumenta devido a razões por enquanto des
conhecidas».

E depois não é só. Podemos evidenciar o fato com ele
mentos puramente nossos, ainda que os dados sejam tirados 
exclusivamente de estatísticas católicas.

Recorrendo á estatística Paroquial da Diocese de Bo- 
tucatú. no segundo trimestre deste ani' e publicada no «Mu- 
niíor Diocesano», no dia 8 do corrente, em 30 municípios, o 
sexo masculino apresenta 2.204 nascimentos e o femenino 
2.136, registrando-se uma disparidade de 68. Incluso nesta re
lação, Lençóis surge com 52 nascimentos masculinos e 41 
femeninos, o que equivalería dizer, a «grosso modo», uma 
porcentagem de 5%.

Esta superioridade, todavia, mantem-se favoravel ao ho
mem enquanto este não alcançar certa idade. Posteriorraen- 
te, a mulher coloca-se em ponto numericamente superior, 
como por exemplo, em 1920, aconteceu na Prança e Ingla
terra onde havia esta disparidade ;

França Homens 47,5 Mulheres 52,5
Inglaterra » 47,7 » 52,3

Para compreender melhor tão grande diferença, ime
diatamente ocorre-nos a guerra de 1914 e a imigração, mas 
não Se pode de tudo desprezar este pequeno tópico, desta
cado de uma revista americana : «Km todo e qualquer po- 
v a d o  estabelizado encontra-se maior número de viuvas do 
que viuvos. E’ que, dos vinte aos cincoenta anos. o homem 
está mais sugeito á morte que a mulher».

Neste caso, nós homens, temos que nos conformar com 
a sorte, ou ao menos compreender que a criação nos tem 
em conta de um brinquedo importante.

Grande Acontecimento

Cívico Religioso

Assumirá o carater de u- 
ma grandiosa e monumental 
apoteóse o IV Congresso Eu- 
carístico Nacional, a reali
zar-se, em São Paulo, de 4 a 
7 de Setembro p f.

Como representante do San
to Padre Pio XII, presidirá o 
Congresso o Eminentíssimo 
Cardeal Dom Sebastião Leme, 
Arcebispo do Rio de Janeiro.

Deverão comparecer todos 
os Arcebispos e Bispos do 
Brasil num total de 103, a- 
lém dos Arcebispos e Bispos 
Titulares.

Consta que virão o Cardeal 
Copelo, Arcebispo de Buenos- 
Aires» Argentina, o Arcebispo 
de Montevidéu o Arcebispo 
de Assunção e outros Arce

bispos e Bispos da América 
do Sul.

As sulenidades serão abri
lhantadas por um côro de 
300 vozes, e está sendo assen
tado junto ao altar monumen
to, no Anhangabahú, um po
deroso e Moderno órgão cons
truído especialmente para 
esse fim.

São Paulo Católico viverá 
dias de intensa vibração cí- 
vico-religioso nos dias do 
Congresso.

As estradas de ferro estão 
concedendo grandes redu
ções nas passagens.

Quem quizer tomar parte 
no Congresso deverá dar com 
antecedência o seu nome pa
ra que a Estrada de Ferro 
Sorocabana possa providen
ciar carros ou trens especiais.

Os interessados deverão 
procurar na Casa Zillo, o sr. 
Mário Zillo para a inscrição 
respectiva.

Prefeitura Monicipal de Lençóis
Edital da Comissão especial de controle do Co- 

mércio e consumo de lenha e carvão vegetal.

«Conselho de expansão E- 
conômica do Estado de São 
Paulo Comissão especial de 
controle do comércio e con
sume de lenha e carvão ve
getal. Edital. Todas as indús
trias consumidoras de lenha 
e carvão vegetal ficam obri
gadas a declarar, a contar 
ria riata ria publicação deste 
edital — dentro do prazo de 
cinco f5) diâ i nos Municípios 
ria « apitai. Santo André e Ju- 
querí e rie trinta (30) dias, nos 
demais municipios do Estado:
a) a quantidade de cada ura 
desses combustíveis a consu
mir mensalmente, dentro do 
período do semestre corrente;
b) quais os outros combus
tíveis preseniemente usados 
e cuja falta exija a sua subs
tituição por lenha ou carvão, 
assim como as quantidades 
necessárias ao mesmo perío
do; c) estoque existente de 
qualquer combustível das le- 
tras a e b na data da decla
ração. O presente ditai, na 
parte relativa ás letras a e c, 
estende-se ás lenharias. car- 
voarias ou negociantes de 
carvão e lenha. Os fornece
dores de carvão e lenha pa
ra o consumo da Capital que 
se utilizam de transportes que 
não os de estradas de ferro, 
ficam obrigados a declarar, 
dentro dos prazos aoima esta
belecidos: a) as quantidaaes

desses combustíveis entre-* 
gues, mensalmente, no pri
meiro semestre deste ano; b) 
as possibilidades de entrega 
para o semestre em curso e 
os meios de transportes com 
que contara para tal fira; c) 
área, localização, estado de 
exploração, meios de aces
so e distância das matas em 
relação ás estradas de ferro. 
A falta das declarações, que 
serão oportunamente contro
ladas na sua exatidão, impor
tará, possivelmente, entre ou
tras penalidades, no não a- 
bastecimento futuro, ^s de
clarações, quando provindas 
dos Municípios da Capital, 
Santo André e Juquerí, de
vem ser enviadas ao Depar
tamento das Municipalidades, 
Viaduto da Boa Vista, 119-4.0 
andar — Capital; as dos de
mais municípios do 1'stado de
vem ser remetidas aos res
pectivos Prefeitos Municipais, 
que as examinarão e as enca
minharão ao endereço acima. 
As declarações serão feitas 
era três (3) vias, ficanrlo duas 
em poder da repartição que 
as receber e a terceira de
volvida, n«) ato, ao interessa
do. devidamente carimbada, 
servindo de compiovante da 
declaração. São Paulo, 4 de 
Agôsto de 1942. (a) Gabriel 
Monteiro da Silva, Presidente 
da Comissão».

DR. AI^TOIVIO i.EAO TOCCI Prefeito Municipal
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Missa em Ação de G ra 

ças pelo Restabeleci

mento do sr. Getulio 

Vargas

A’s 10 horas de ontem, u- 
ma comissão de adimiradores 
do sr. Getulio Vargas, man
dou celebrar, na Igreja Ma
triz local, u’a missa em ação 
de graças pelo restabeleci

mento do insigne chefe da 
nação.

Ao ato religioso estavam 
presentes as autoridades mu
nicipais, estaduais, federais, 
elementos representativos do 
comércio, lavoura, indústria 
e numerosas famílias da so
ciedade local.

Não suspenda a publicidade, 
a pretexto He que os negócios 
vão m a l; continuando-a, ela 
lhe trará a prosperidade.
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Os Méritos da Cebola
A cebola é uma exce 

lente fonte da vitamina 
C, que desempenha im 
portantíssima função nas 
condições de saude do 
organismo humano. Bas
ta iembrar, neste sentido 
que ela promove á resis
tência as infeções, é be
néfica no tratamento de 
perturbações dos vasos 
sanguíneos, inipede a for 
mação deú Iceras, torna 
assimiláveis os alimentos 
de origem mineral e ser
ve para combater deter
minados tipos de artrite 
orônica.

Por estranho que pa
reça, e quantidade dispo
nível de vitamina C é 
maior na cebola cozida 
rapidamente do que na 
cebola crua, parecendo 
que 0 cozimento amacia 
as fibras e delas liberta 
agiiele principio vital.

A cebola é rica em 
enxofre e sódio, contendo 
pequena proporção das 
vitaminas eG. Como 
contenha bastante celulo
se, não deve entrar nos 
regimes alimentares ex- 
íremamente brandos. As 
pessôas que dificilmente 
digerem compostos enxo
frados devem comer ce
bolas ou muito maduras 
e ligeirameníe passadas 
por água quente ou mui
to tenras, pois nelas a 
proporção de enxofre é 
menor. Contendo poucas 
calorias, a cebola reco
menda-se especialmeníe 
nos regimes de emagre
cimento.
piyijuiiMii'»irf»rnw.TmiiyiBnnii;iwi3re»r.'-iag>fctmCTtewwagM

Não suspenda a publicidade, 
a pretexto de que os negócios 
vão m a l; continuando-a, ela 
lhe trará a prosperidade.

A y I § 0
Tornamos público que 

é expressamente proibi
do caçar nas terras de 
nossa propriedade, situa 
das na cabeceira da Ca 
cboeirinha, neste municí
pio.

Aos infratores deste a 
viso será imposta a mul
ta determinada por lei.

Lençóis, A gosto , 1942. 
Ernesto Caccioluri cê Irmãos
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Impostos de índásírias 
e Profissões-

No corrente mês a Co- 
letoria Estadoal deste, ci
dade está arrecadando o 
3.0 trimestre do b ;posto 
de indústria e Profissões 
do corrente exercício. Os 
snrs.' contidbuintcs g\>sa- 
rão do abaümeni-) óe 
20% se pagos dentro dos 
seguintes períodos, de J 
á 10, pelos contribuintqs 
cujos prenoraes tiverem 
como inicial uma das le
tras “A á E” de 11 á 20 
das ‘-F á L” e de 21 á 
30 com os prenomes ini
ciais das letras “M á Z”.

No Congresso Encarfs- 
íico a comonhão nâo 

será paga.

E’ absolutamente sem
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Im p o s ío  sob re

Avisamos, nova mente 
que termina dia 20 o pra 
so para pagamento do 
imposto sobre a renda, 
na coletoria federal lo 
cal.

Findo aquele praso o 
mesmo será cobrado com 
0 acréscimo de 10%.
■ 1  m i i m r i i  f r  ■■■mwi i n  i i i n  ■■ i i  im  iw i i i i i  i i» w w M ír  ii i u .

Ánunciem nesíe jornal

fundamento a notícia re
ferente aos pagamentos 
a que estão obrigados os 
que assistirão ao Congres 
so Eucarístico. A Comu
nhão não será paga. A 
prática religião é facul
tada a todos. Serão ape
nas cobradas as entra
das. E isco em virtude 
da gvande afluência po- 
pi.dar, apenas coiuo me
dida úe ordem. E os lu
cros piüvinientes disso 
reverterão para institui
ções de caridade e fun
dação de escolas católi
cas em todas as paróqui
as do Estado

Dü ante uma semana no 

município de São Pauio

De 26 de Julho a l.o 
de Agosto, no iLumicípio 
de São Paulo, houve 38õ 
íalecimentos, 682 nasci 
mentos, 190 casamentos 
e i7 nati-mortos.

A S i d e r ú r g i a
COMPOSIÇÃO

Siderúrgia é a arte de 
trabalhar e fabricar o 
férro.

No nosso paiz essa in
dústria é ainda muito no
va mas promete se de-
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sen volver muito. Para is
so é preciso explorar a 
terra para tirar o util 
metal, tão necessário a- 
tualmente. Com a insta
lação dessa indústria o 
paiz progridirá muito.

O férro é um metal 
muito util, tanto nas ar
tes como na indústria. 
Com ele são feitas mu
nições de guerm, armas, 
aviões e máquinas de to
da a especie, etc.

Para o desenvolvimen
to daquela indústria é 
preciso montar se usinas 
sidirúrgicas em todo o 
paiz.

Isso trará uma grande 
vantagem para a nossa 
patria, pois teremos mui
to comércio interno fi
cando o Brasil inciepen- 
te financeií-araente. Todos 
os bons brasileiros que 
possam, devera comprar 
ações das Companhias 
Sidirúrgicas, concorrendo 
assim para a grandeza 
e independencia econô
mica do nosso paiz.
Jqs8 Aiilonio Garrido ~  3.o ano

íèraipo  SífiC«Sar 
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ESFaiE Â BÍÜS 
SEIS FÍGADO

E Sãltará da Cama Biíposto para Tudo
Seu tígido deve produzir díariâmente um litro dc b i:v Se a bilis não corre livrerriente, os ali» men:.'. nào ião digeridos e apodrecem. Os gases 

incl.am o estômago. Sobrevem a prisãu dc ventre. Vo<'l <entc-'*c abatido c como que envenenado. *’̂iido ê a rargo c a v;da c um martírio.
Uma siii'ples evacuarão não tocará a causa. Neste caso, as Pílulas Carter são c.Ttraordi- nariamrnte eficazes, Fazem correr esse Utro de 

bilis e você êntc-5c disposto para tudo. São 
sua\es c. contudo, especialmenre in̂ aJas para fazer a bilis correr livremente. Peça m Pílulas Carter. Nío aceite outro produto. Prêo: 350JO.
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A Produção e Venda de Álcool 
regulamentadas em todo o País

O Instituto do Álcool e 
Açúcar, em 29 de Julho 
p.p., baixou as seguintes 
instruções para a produ
ção e venda do aicool em 
todo o paíz:

Art. l.°—Ficam libera
dos em todas as distiia- 
rias do país 20% do ál
cool produzido, receben
do a denominação de ál
cool industrial.

Art. 2.°—O preço do ál
cool industriai não pode
rá exceder dc 2S000 por 
litro, inclusive selo, nas 
cidades de João Pessoa, 
Recife, Maceió, Aracajú, 
Salvador, Distrito Fede
ral, São Paulo e nos de
mais centros distribuido
res,

Art. 3.°—O restante da 
produção será entregue 
ao Instituto de Açúcar e 
do Aicool, tendo os pre
ços e condições do ai
cool carburante excetua
da a parte que a critério 
do I.A.A., ou das comis
sões locais de raciona
mento íór destinada as 
bombas de alcool-motor, 
mantidas pelas usinas nas 
suas zonas.

Art. 4P - A s distileirias 
de aicool anidro se en
tenderão com as distila- 
rias de aicool hidratado, 
para que estas coloquem 
no mercado industriai, por 
conta da primeira, a 
quota de aicool indus
trial que incumbe as dis- 
tilarias de aicool anidro, 
recebendo estas a dife
rença de preço admitida 
entre o aicool carburante 
e 0 industrial.

Art. 5.'̂ —O I.A.A. supe
rintenderá a execução da 
medida prevista no art. 
4.®, para o fim de asse
gurar a produção máxi

ma de aicool anidro.
Art. 6.® — A produção 

de aicool hidratado nas 
disíilarias de aicool ani
dro, só se poderá reali
zar mediante licença ex
pressa do I.A.A.

Art. 7 .^-0 Aicool ani
dro das fábricas que não 
tem quóta de açúcar, des 
linado a carburante. será 
pago oa base de ’S2õÜo 
litro. O aicool hicir.atado 
dessas mesmas distüanas 
de graduaçrio não infe
rior" o 94.®, será pago a 
1$200 o litro.

Art. 8.®—As vendas de 
aicool industrial, em Per
nambuco, poderão ser 
realizadas pelo D.P.P. e 
em São Paulo pela C.I.P. A., 
sendo em ambos os ca
sos sob 0 controle das 
respectivas delegacias do 
I.A.A.

Art. 9.°—O preço de ál
cool hidratado entregue 
ao I.A.A. dentro de mar
gem de 80% da produção, 
será de ISIOO o litro nos 
mesmos centros a que se 
refere o idem 2.".

Art. 10.® A venda de 
aicool carburante nas 
bombas públicas não po
derá excederão preço fi
xado pelo Conselho Na
cional do Petróleo pera 
a gasolina, ou a -i. tura 
aprovada na resçv tiva 
região.o

í^olíciag de Boieiií
Do Niiso Correspendento

Aniversários
Fez anos no dia 8, a 

menina Jupira, filha do 
sr. Agripino de Oliveira 
Lima.

Faz anos no dia 17, o 
Prof. .Augusto Armentano.

Falecimento
P"aíeceu no dia 8 do 

corrente, nesta localida
de, aos 44 anos de ida
de, o snr. José Tavares 
Duarte, servente do Gru 
po E.-colar deste Distrito, 
deixando viuva a sra. d 
PJIomena Pires Duarte e 
inúmeros filhos e netos.

Grupo Escolar
PERMüTA Foram au 

torizados a permiitar os  
se u s  cargos, por decreto 
de 28 de Julho p p., a 
Profa. da. Regina Torres, 
adjunta do G. E. local e 
d. Maria José Gaivão, a- 
dianta do G. E. de A gu dos.

Art. 11.“—Fica proãd.
0 desdabramei'.tot'u-,y ál
cool em aguardente.

Art. 12." — A produção 
do aicool destinado a car- 
biiraníe será consumida 
dentro dos Estados pro
dutores de acordo com as 
disposições estaduais de 
racionamento, exportan
do-se 0 excedente.

O N E  G U A R A N í
HOJE — Domingo, 16 de Agôsto de 1942 -  HOJE 

Em 2 Colossais Sessões —  A ’s 7,15 e 9,15 
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Dia 26 -  A Estrada de Santa Fé — Errol Flynn

Com 5 dormitó-iosi, S so
las, casinha com fogão e- 
conômico Bertha, instala
ção sanitária interna com 
ótimo banheiro, ãgiia quen
te e fr ia .

ótim o quintal arhorisa- 
do e com todas as como
didades. Duas frentes bem 
ajardinadas. Situada ú 
Rua 15 de Novembro, bdl 
esquina da rua Floriano  
Peixoto, nesta cidade. Fren  
te com ZOmetros fu n d o  40.

Chave na Casa Paccola. 
O pretendente poderá d i
rigir-se com o propnetü- 
rio Sn r. José Oliva, em
L.S1SS, ( 'a íx a  P o s ta l*  7 8

Q ue vem a ser o Pro

blema da Quadratura 

do Círculo

O intrincadíssimo pro
blema da quadratura do 
círculo é uma cessas 
questões que parecem in
ventadas só para desa
fiar a resistência cerebral 
dos pesquizadores. O pro
blema consiste em encon
trar iirn quadrado cuja 
superTcie seja igual á 
superfície de um círculo.

A solução do enigma é 
matematicamente impos
sível e isso o demonstrou 
cabalmente o famoso Ein 
deman que. num minu
cioso relatório á Acade
mia de ciências de Paris, 
pedia o encerramento do 
assunto por falta absolu
ta de resultado prático. 
A Academia respondeu- 
lhe que desde o ano de 
1775, isto é, já ha sete a- 
nos que ficará determi
nado que não mais se e- 
xaminaria a solução re
lativa á quatratura do 
círculo, á trisecção do an
gulo, á duplicaíura do cu
bo e 0 môto-contínuo.

O grande matemático 
Moí tucla, na sua «Histó
ria das pesquizas sobre 
a q u a d raí u r a d o cí r c u l o », 
diz que essas pesquizas 
sempre se tornaram mais 
comuns durante a. Prima
vera, época do ano era 
que 08 casos de loucura 
são mais frequentes. Nes
se mundo nem mais o cír
culo tem socegr. !

Casa a Venda

Sífüis e OtUras
Denuaíoses 1

Atesto sob fé do meu 
grau que tenho emprega
do 0 magnífico depurati- 
vo do sangue denomina
do «ELIXIR DE NOGUEI
RA», do Farmacêutico e 
Químico João da Silva 
Silveira, nos casos mais 
rebeldes de sífilis e ou
tras dermatoses e tenho 
obtido os melhores resul
tados.

BELÉM, Pará.
Or. PED RO  N UNES R O D R IG U ES
(Firma reconhecida)

FRACOS E ..N tM IC O S ! 
Tomem ;

VINHO CfJEO-OTÁDO
£>o Ph. Ch. Jcdo dd -jlvd Sllveird 

Empiestdo coa exito (us;
Tosses 

esfriados <1 
Srcnchites 
t scrophulos*
Cop. va leconças

;> CREOSOTADO« um Qe edor d« lAúde.

I



JC C IA IJ
F E L I C I D A D E

(A ’ Minha Mãe)
Foi um doce prazer para 

7uivn, ouvir á beira da estra
da, onde a sombra afugenta 
a luz e a tempestade a bo
nança, a meiga e companhei
ra velhinha, que num colori
do sem mácula, jitou-m e a- 
mavelmente e . .  .

O titidar das fo lh a s que se 
beijavam neste instante, pa
recia querer, como cascatas 
de risos transformar o pen
samento daquela cteatura 
carinhosa, que voltava o co
ração seu para o meu, num 
vínculo de arnôr.

Ela ia fa la r  ! . . .
Mas, eu ousadamenie per

guntei !« Vovó ! que é felicidad-e?i>
Antes que aquela velhinha 

humilde, tivesse tempo paia  
responder, a coruja soltou 
um chirreado de dõr.

Depois / . . . ela fa lo u :
«Felecidade menino, é um 

sonho azul que brota nos cé
rebros cansados de pensar e 
sofrer, como as rosas que 
nascem dos espinhos. São os 
enlevos balsámicos numa noi
te cheia de estrelas, os perfu
mes osculados das flo res pe
la mansidão da aragem, o 
sussu rar incessante do re
gato cristalino, o mavioso pu- 
pear do sabiá liberto, o cici
ar da cigarra numa tarde de 
estio.

Tudo isso c felicidade . . .
E  mais ainda ! .  . . é a me

lodia singela do poeta . . . é 
as tímidas f i  ases de. iwiôr ... 
é o beijo fu rtivo  e m edroso... 
é o riso que brinca w ,s lá
bios dos nam orados...

.Veste instante a velhinha 
pai ou de f  (dar. Os seus o- 
Ihos gastos, mergulharam  
nas lágrimas que jorravam  
de seus olhos. Depois ... cheia 
de um místico zngor, comple
tou dizendo: Felecidade meu 
filh o , é a que vive no cora
ção de uma mãe, quando, o- 
fepante, indecisa, cansada, 
achega-se lentamerde, com- 
passadamente do berço onde 
dorme inocentemente seu fi- 
Ihiiiho ... é o tremor inces
sante dos lábios que sorri, é 
o beijo delicado e amoroso 
qur ela deixa bem de leve 
nas roseas faces do seu fi-  
Ihinho que sonha . . .

TOK

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

Novo processo de torrefação de café- 
Está sendo adotado nos E. Unidos, um 

novo sistema de torrefação de café, pelo 
procésso Finley. Ao envéz de torrar pri
meiro o grão inteiro, para depois passá- 
lo pelas máquinas de moagem, procede- 
se justamente ao contrário: móe-se pri
meiro o grão de café crú e, depois dis
so, faz-se a torrefação, que se apresenta 
mais uniforme e sem perda de nenhuma 
parte dos óleos aromáticos que empres
tam o sabor característico do café.

Durante o mês de Maio deste ano, o 
Brasil exportou para os EE. UU., 51^.252 
libras pêso de peles de cabra 'e cabrito,- 
84. 040 libras pêso de pele de veado; 
47.378 libras pêso de pele reptis; 1.175.514 
libras pêso de carne enlatada,- 891.268 
libras pêso de borracha,- 40.200 libras 
pêso de lâtex; 37.175 libras pêso de ba
tata e 752 libras pêso de cicie.

Diretor. Alexandre Chitto

A S ÍO  Y 1»  d e  A fiO S T O  d e  194*^ \ t ' 3 I E R O  3 3 0

Durante a semana flut* registram se duas da
tas bem significativas i.h vida do snr. governa
dor da cidade, dr. Leão T<>cci.

Dia 21 coraemora-se o primeiro aniversário do 
seu fecundo govêrno no município dia 22 pas
sa-se a data genetliaca do conceituadíssimo che
fe do executivo lençoense.

O ilustre clínico, que <*stá radicado nesta cida
de ha mais de vinte anos e grande parte das suas 
energias moças as tom gasto eiure nós, sempre

DR. LEAO TOCCI
riminiiit]ttmminititnnnii]|timi!mimiimniiat'Mi ivi;|iniiiiiin^iiiiiiiiiMi)-i’i-iiii^immii,

em benefício da população, principalmente das 
classes obreiras, gosa de elevado conceito nos 
círculos sociais lençoenses.

E, por certo, o dr. Leão Tocei, nos dias 21 e 22 
do corrente, duas datas importantes de sua vida 
receberá carinhosas manifestações de apreço das 
famílias e pessôas amiga-; de Lençóis.

E pelas gratas efemérides, ‘0 E’CO”, desde já, 
aqui expressa os sms sinceros votos de felicida 
des e bom govêrno a;« ilusir-' interventor municipal.

Aniversários

Fizeram anos:
Dia 10, passou se o a 

niversário natalício do 
sr. Augusto Canova 

Dia 13, da. Helena B. 
Braga, exma. esposa do 
sr João de Andrade.
Fazem anos:

Dia 16. Transcorre a 
data natalícia da jovem 
Edelvira Cruz.

Amanhã, Passa-se o a- 
niversário natalício da 
sra. dna. Regina P. Bosi, 
exma esposa do snr. Sil
vio Bosi e da jovem Te- 
rezinha, filha do sr. Ale
xandre Chitto.

Dia 1 ', 0 raennino Wil
son, filho do snr. Romeu 
Breda.

Dia 20, fazem anos: a 
sra. Luiza Boaventura; a 
sra Adelina Santis Giof- 
frê, esposa do sr. José 
Gioffrê e o jovem Oscar 
Oliva, residente em Lins

itinerantes
Com o noturno de on 

tem, seguiu para S. Pau
lo, onde fixou residência, 
o nosso companheiro Ed- 
ward Pietraróia.

Ao distinto jovem, que 
nas lides jornalísticas len 
çoenses, vinha ocupando 
tão brilhantemente o lu
gar de cronista esportivo,

não obstante sentir a sua 
ausência, “O E’CO” lhe 
deseja feliz e longa per
manência na capital ban
deirante.

NOTA. ESPORTIVA
Quarta feira última, to

mou posse a diretoria e- 
leita da A. a . Lençoense, 
que, como já foi divulga
do ficou assim constituí
da: Dr. Leão Tocei, pre
sidente honorário; Virgí
lio Capoani. presidente; 
sr Antonio Segala, vice- 
presidente; Chafe Temer 
Feres, l.o secretário; An
tonio Wincler, 2.o secre
tário; Evaristo Canova, 
1.0 tesoureiro; João Mou
ra Camargo, 2.o tesou
reiro; Gino Bosi, orador 
oficial; Sebastião Lopes 
Pinheiro, l.o diretor es
portivo; José Gioffrê, 2 o 
diretor esportivo. Conse
lho fiscal: Emanoel Ca
nova, Hermenegildo 'Co- 
neglian, Helio Brega, Jo
ão (Lofírê e Jacomo M. 
Paccola.

Gesto louvável dos dia
ristas da Prefeitura.

Atendendo ás nossas impe
riosas necessidades de assis
tência social, num gesto lou
vável os diaristas da Prefei
tura contribuiram para as o- 
bras do Hospital N S. da Pie
dade, cuja recadação ficou 
assim distribuida:

Natale Rottan. 10$; Joaquim 
Kstrella, 10$; Emilio Guidini, 
10$; José Bozam, 10$; Fausti- 
no, 10$; Jiíaquirn Pereira de 
Freitas, 10$; Sebastião Dutra, 
5$; Honorio Barboza, 10$; )a- 
como Moretto, 10$; Benedito 
Modesto, 5$; halvador Calo- 
raera, 10$; Guido Morbi, 5$; 
Francisco Rodrigues. 5$; José 
Barboza. 10$; Alonso do .\- 
maral, 5$; Ignacio de Olivei
ra, 10$; João Galdino de Al
meida, 10$; Jacob Meyer, 5$ 
Luiz iviazetto, 5$; .ãlaide Pra
do. 5$; Lidia Marta Alves. 5$; 
Amalia Carrit, 5$; Senhorinha 
Carrit. 5$; João de Anorade, 
5$; Ana Godoi Campos Mello, 
5$; Ilda Pais Costa. 5$; Con
ceição Martins Silva, 5$; Car- 
mela Apolonia Alves, 5$; An
tonio Vergilio, 5$; Laudelino 
Monteiro, 5$; José Alves Ca- 
pucho, 10$.

E 0 sr. João Olinto Macha
do contribuiu também para 
as obras do Hospital N. S. da 
Piedade com a significativa 
importância de l;000$ü00, per 
fazendo, assim, a recadação 
última 1:220$000.


