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Frequência livre nos cursos superiores
ALEXANDRE CHITTO

O sr. GuaraCi Silveira, deputado trabalhista de S. Pau
lo, ha dias, falando a imprensa, fez interessantes revelações 
acerca da frequência livre nos cursos superiores.

Afirmou o sr. Guaraci Silveira que: «A frequência livre 
nos cursos superiores, para os estudantes que trabalham, a- 
caba de ser aprovada na competente sub comissão da As- 
sembleia Constituinte».

Dessa maneira, fica aberto o caminho aos jovens dese
josos de conquistarem um «pergaminho» e impossibilitados 
de consegui-lo atualmente cora a frequência obrigatória. Prin 
cipalmente os residentes no interior, onde os meios de ins
trução nãò vão alem do ensino primário.

Da frequência ou não, é justo que entre os membros 
da sub-comissão hajam surgidos calorosos debates, porque 
os mais abalisados pedágogos vêm a suma necessidade de o 
aluno estar permanentemente em contacto com o professor, 
para uma aprendizagem perfeita e eficiente.

A proibição da frequência livre nos cursos superiores 
passou a vigorar ha uns três ou quatro lustros. E desde en 
tão, as escolas suspenderam aquele método, njesmo a alunos 
que já haviam iniciado o curso pelo antigo regimento inter
no, ficando eles prejudicados economicamente, com gastos, 
e no seu precioso tempo.

E’ verdade que a frequência obrigatória auxiliará ao 
aluno organizar uma educação de horizontes largos, todavia 
quando ele possuir tendência para tal, porque adversamente 
estará enterrando a fortuna dos seus pais inutilmente.

A frequência livre não faculta o permanente contato 
com os sábios professores das universidades, porem ela fa
vorece o ingresso a muitas inteligências, que, de outra for
ma, acabariam se perdendo por absoluta falta de meios.

E a cultura brasileira já conhece muitos nomes de ho
mens ilustres que esfregaram os bancos das escolas unica 
mente em épocas de exames.

Com essa conquista da bancada trabalhista na Consti
tuinte, temos certeza, que muitos jovens, principalmente do 
interior, ficaram satisfeitissimos.

Terreno que deveria ser aproveitado
Como já fizemos ver, 

atualmente, o sr. gover
nador do município não 
póde efetuar melhora
mentos urbanos visto a 
Prefeitura não possuir di
nheiro.

O Departamento com
petente não fornece di
nheiro, agora, para os 
municípios. Entretanto, 
quando mencionamos que 
este ou aquele terreno 
está desocupado, logo nos 
dizem que, o local de fôr
ma alguma pode ser dis
pensado, por pertencer ao 
patrimônio público. O go
verno não permite tais 
vendas. Os terrenos são 
para construções: escolas, 
Forum, hospitais e outras 
coqsas, afinal, que o Fe
deral ou Estadoal preten
dem introduzir na cidade.

Ora, ouvindo essa len- 
ga lenga o povo ubira- 

« mense está já ha cinco-

enta anos. acerca do ter
reno em frente á cadeia. 
O governo não ocupa, 
porque nada dá aos mu
nicípios e não permite 
que a Prefeitura o venda 
a particulares, afim de 
serem edificadas casas 
residenciais, ao menos, 
tanto necessárias atual 
mente.

Assim é o governo ho
je em dia: não faz e não 
deixa fazer.

Perdeu-se
Perdeu-se o certificado 

de propriedade n. 137.568, 
do automovel marca Che 
vrolet, tipo 1927, motor 
n.o 3.233.871 expedido 
pela Delegacia, de Poli
cia de Ubirama, de pro
priedade dos Irmãos Ca- 
rani.

BEMPlNh S hN T fí 
EM U B IR flM fí

Foi solenemente come
morada a Semana Santa 
em Ubirama. O revmo. 
Vigário elaborou um be- 
lissimo programa, o que 
teve perfeita execução: 
Misse s, Procissã o dos Pas
sos, Procissão do Nosso 
Senhor Morto e Procissão 
da Ressurreição.

Na Quinta e Sexta Fei
ra, Sábado de Aleluia e 
e esta manhã, a cidade 
estava repleta de povo, 
vindo dos diferentes pon
tos do município.

A pedido do revmo. Vi
gário, o 4.0 B.C. da For
ça Pública, em Bauru, en
viou uma corporação mu
sical afim de acompanhar 
as Procissões e abrilhan
tar as festas.

Baile de Aleluia no Cine Guarani
Como tivemos o ensejo 

de íioticiar, ontem á noi
te, realisou-se pomposo 
baile nos salões do Cine 
Guarani, tomando parte 
famílias do nosso escol 
social.

A Procissão de Sexta 
Feira Santa bateu todos 

os recordes
A procissão de Sexta 

Feira Santa, era Ubirama, 
bateu todos os recordes. 
O comparecimento de po
vo, vindo do município, 
Borebí, Macatuba, Alfre
do Guedes, Areopolis etc. 
jamais se registrou, em 
festas em Ubirama.

Foram instalados altos 
falantes para que o sr. 
Vigário melhor poudes- 
se organizar o grandioso 
séquito e falar ao povo.

Sandro o novo técnico do C .A . Lençoense
Podemos adiantar se

guramente aos esportis
tas de nossa Terra, que 
Sandro será o novo téc
nico contratado pelo C.A. 
Lençoeíjse. Sandro inte
grou o quadro titular do 
Palmeiras, ex-Palestra,

defendeu as cores do Flu
minense, foi campeão da 
equipe italiana e, ainda 
esta semana, terá o en
cargo de treinar nossa 
turma, alem de constituir 
ótimo elemento no ata
que.

Tebgroma do òr. Barbosa Lima Sobrinho 
en\yiaòo ao sr. gowernaòor da cidade 

José Salustiono de Oliveira
Em resposta ao telegrama enviado pelas auto

ridades locais e povo, o snr. José Salustiano de 0- 
liveira, governador da cidade, recebeu o seguinte 
telegrama do dr. Barbosa Lima Sobrinho, ex-presi
dente do Instituto do Açúcar e do Álcool:

Sr. José Salustiano de Oliveira 
Prefeito de Ubirama

Entre milhares recordações minha administra
ção Instituto Açúcar encontro justamente demons
trações simpatias generosidade povo Ubirama. Es
pero rever éssa cidade e amigos que aí me cativa
ram oportunamente encremento Usina Açúcar Ubi
rama. Peço que receba meus cordiais agradecimen
tos e que os transmite demais signatários telegra
mas com certeza de que tem em mim devotado ad
mirador de uma população em que tão perto sente 
0 gosto pelo trabalho e o desejo de progresso.

Muito cordialmente.
Barbosa Lima Sobrinho.



A volta dos Territórios 
aos Estados a qae per> 

teociam
Resoluções da Couiissãa 
Constitucional que limi
tou. tambeni. a autonomia 

dos municípios

RIO; 6 (Asapress) ~  A 
Comissão Constitucional, 
discutindo o caso da au
tonomia dos municipios, 
resolveu limita-la.

Depois de longos deba
tes, ficou aprovada a 
proposta estabelecendo, 
a eleição de prefeitos 
para os ibünicipios, cora 
exceção das capitais dos 
Estado^ e das estencias 
hidrominerais que sejam 
beneficiadas pelo gover
no. Também aprovou a 
proposta de nomeação 
pelo governo de prefeitos 
das cidades que sirvam 
de bases militares. O ca
so dos territórios também 
foi longamente debatidos. 
Por fim, foi aprovada a 
emenda do sr. Prado Kel- 
li, alem da emenda do 
sr. Ferreira de Souza, 
que estabelece a volta 
dos territórios atuais aos 
Estados que pertenciam 
antes do regime do Esta
do Novo. ,

, Ora, a volta dos terri
tórios desme,DĈ orado8 pe
la política passada, nãò 
deveriam voltar exclusi
vamente aos Estados, mas 
também aos municipios, 
os quais, miíitos, foram 
prejudicados com a divi- 
são demarcada pelo go- 
v,erno do «Estado Nq.vo».

Ubirama, por exemplo, 
perdeu o seu melhor ter
ritório oe produção agrí
cola: o bairro da Barri- 
nha, recebendo em troca 
Vasta régião improdutiva: 
somente campos.

Sabemos pt-rfeitamen 
' te 0 que representa, ho
je, o bairro da Barrinha 
para Macatuba. E entre
tanto, desde que übira- 
ma teve difinidas as suas 
divisas, sempre lhe per
tenceu. O bairro da Bar- 
rinha, um territóiio que 
éra o seu futuro.

Entretanto, a política 
passada, roubou a Ubira
ma a sua parte mais im
portante, cousa inespiica- 
vel, injusta, porem o go-
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^ão Paulo -
Rua ão Bento, 341 f

Curitiba, Rio de Janeiro e Santos,
A«E!«ri.%S: Barra Mansa (Estado do Rio) —  Ara-

guaçú - Botucatú (Estado de S. Paulo) — 
Cambará (Estado do Paraná)^— Campinas- 
Cruzeiro— Jaboticabal Jacarcí — Jaú-
Lorena -  Mggí das ‘ ruzes —  Mogí Mirim- 

Pinhal — Piracicaba Presidente Pru
dente —  Santa Cruz do Rio Pardo — • 
Sanro André —  Sertãozinho— Tauba- 
té - Ubirama (todas no Estado de São 
l'aulo) e Agências Urbanas Central, 
Norte (Brás) c Oeste (Luz).

Taxas para Contas de Depósitos
5 5 •>

C/C. Movimento 
C/C. Limitadas
Depósitos a Prazo Fixo e com 
taxas especiais a combinar.

Juros 3% aa 
Juros 5% aa. 

Aviso Prévio -
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Agência em UBIRAMA: Rua 15 de Novembro, 7 7 9
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verno de então fechou 
os ouvidos a todas as 
súplicas dos ubiramenses 
nesse sentido.

Mas, ainda é tempo, o 
bairro da Barrinha deve 
voltar novamente, for
mando assim, a histórica 
integridade do nosso mu- 
nicipio, tão inesplicavel 
e injustamente usorpada.

Assim sendo, espera 
mos que as autoridades 
municipais, intervenham 
junto ao governo, fazen
do-lhe a justa reivindica 
ção territorial.

Esperem os-

Hoje no Cine Guarani:

Sob duas Bandeiras

ESCRITÓRIO COMERCIAL “ OLIVEIRA"
Depart. Cóm. e Contábil.

Alfredo O . Capucho
Rua Tibiriçá n. 53c 

Caixa Postal, 9 — UBIRAM A

Depart. Jurídico.

D r. JO ÂO  FíHDEiaA SILVEIRA
Rua 13 de Maio N. 261 

AGU D O S

«^ELKV'Í>I’'<<> l>0
UE.%»KK’SÍ I>IGESÍT

Temos sobre a mesa mais 
um exemplar da edição de 
Março de 46 da popular re- 
vi-ta «Seleções» cuja oferta 
devemos á gentileza de seu 
uepresentante Geral no Bra
sil — sr. Fernando Chinaglia, 
com escritório á rua do Ro
sário, 55-A — Rio de Janeiro.

Estão de parabéns os leito, 
res da apreciada revista, di
ante de mais um número em 
cujas páginas está condensa
da a mais farta, variada e in. 
teressante matéria sobre tudo 
aquilo que, de mais palpitan
te, se desenrola no mundo.

Conquanto nâo seja fácil o 
destaque de um ou outro tra
balho, uma vez que lo -oh os 
artigos contidos na presente 
edição, indiscutivelmente, são 
d í maior importâncí . ae 0- 
selhamos aos leitor s os se
guintes: «Einstein f^la da bom
ba atômica»— Atlantic; «F/ es
ta a escola de ‘amanhã?» — 
Better Home óc Gaiden; «De
zoito palavras que venceram 
o Japão» ÍSat. Even. Post; 
«Defesa católica da castida 
de» —Bertrand Weaver; «Jus 
tiça perfeita» — Rotarian; «E’ 
preciso libertar a Asia» Col- 
Íier’s; «Amença-nos a fome 
latente»—Sat. Even. Post; «Se
jam realistas acerca da bom
ba atômica» — Francis Drake; 
«Os pais teem que mentir ás 
vezes» — Scrihner’s.

è

figência Municipal 
òe Estatística

Esta Agência de Esta
tística, previne aos Fnrs.

; INDUSTRIAIS, deste mu- 
nicípio, que termina a 20 
do correiite mês, o prazo 
para a devolução devida
mente preenchidos á má
quina, dos questionários 
do REGISTRO INDUS
TRIAL UE 1946.

Ubirama, 8 de Abril de 
1946.

l'sn»VB
Agente

Aniindem nesre }ornali

Gfupt) Estt4i»p «Espe
rança de Ohveíra»
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A MELHOR; DAS 
RECOMENDAÇÕES

I
I Narraçft»

i Certa feita, uma firmei 
anunciou em um jornal 
da cidade, uma vaga que 
se dera çm seu escritó
rio.

Apresentirara-se vinte 
candidatos, todos mupi- 
dos de carta de apresen
tação, menos um deles.

O chefe do escritório, 
que examinara cada um 
por sua vez, escolheu o 
candidado sem a carta 
de apresentação

Um dos sócios, surpre
so com a escolha, inter 
rogou, curiosamente o 
chefe do escritório, sobre 
a tal escolha, o qual dis
se:

— Este moço tirou o 
chapéu pondo o no cabi
de e ao se aproximar 
da mesa viu um livro 
no chão, pegou-08 e co
locou-os sobre minha 
mesa, provando assim 
ser atencioso e ordeiro.

Ainda antes de entrar, 
limpou bem os pés, cum
primentou 08 presentes 
na sala de espera e logo 
mais, cedeu o lugar 
a um freguês velhinho e 
doentio.

Revelou ser um moço 
educado e respeitador 
da velhice.

Também este can
didato respondeu com 
precisão ás perguntas 
que lhe fiz, provando ser 
perspicaz.

E, final mente o feHzar- 
do trabalhou longos anos 
na mesma casa, sendo 
estimado por todos.

Adolfo Ranxani
4.0 ano maBculin»



E’cos do Jogo 
Luzitana x

Não me foi possível 
deixar incolune o jogo 
realizado domingo dia 
7, Qí’ visinha cidade 
de Bauru, entre o forte 
esquadrão do Luzitana 
com os da nossa cidade, 
sem dar um parecer.

Embóra jogando em u- 
ma cancha para nós ex- 
tranha, souberam os pu
pilos do Sr. Guimarães, 
demonstrar o que real
mente tem sido suas e- 
nergias, coordenadas com 
uma boa técnica.

Assim, apesar de cer
tos inconvinientes que 
depararam, nossa turma 
não mediu esforços pa
ra colher os louros da 
vitória embora esta, não 
lhe tenha sorrido, como 
era de se esperar.

Na verdade sofremos 
a derrota, mas esta, não . 
foi porque nosso quadro ; 
fosse inferior em técnicji 
e, sim, simplesmente pe
la ingratidão da sorte, 
ao bater um penalt por 
intermédio de Belfare.

E com esse imprevis
to também não se póde 
deixar passar incolune, 
á atitude do árbitro Sr. 
Mario Gardelli, que mo
mento antes da partida, 
achou em advertir nos
sos jogadores com amea
ças de expulsa-los, no 
caso destes cometerem 
faltas, aliás missão essa, 
que não lhe cabia uma 
vez sendo juiz.

Felismente essa atitu- ! 
de não foi levada a efei 
to, porque, nenhum deles 
para isso deu motivos, 
mas o Sr. Gardelli dei
xou de cumprir sua pro
messa, com a falta co- | 
metida pelo guardião i 
contra o ponta esquerda 
Titi.

Tarabem não me foi 
facultado saber, qual o 
motivo do Sr. Gardelli 
não ter permitido h atua
ção do nosso Bandeiri- 
nha, quando para isso j 
tinha-mos o direito, con
sentindo entretanto, dois 
Bandeirinhas de Bauru, 
quando isso nunca o po- 
deria fazer,

Este é o meu parecer.

o b s e r v a d o r

Hoje no Cine Guarani:

Sob duas Bandeiras

Hospital Beneficente Nossa S. da Piedade
Leitos-dios

Em 28 de fevereiro — Indigentes 7S6
Pagantes 201 937;

Durante o mês de março Indigentes 277
Pagantes 122 399 1.336

Total em 31 de março Indigentes 1.013
Pagnntes 323 1336

Balancete de Verificação em 31 de Março 1 946

ÍMORILIZADO
Imóveis 259.094.80
Moveis 41.532.00
Utensilios Diversos 10 779,10
Material Cirúrgico e Pertences 72 430,20 s
Rouparia 29 360,60 413.196.70
DISPONIBILIDADE
Caixa 367.60
Depósitos em Bancos 93.092.20
Depósitos na Caixa Econômica 88,90 93.548,70
EXISTEVICÍA
Meaicamentos e Acessórios 2 929,00
Despensa e Depósito 1643,30 4.572,30
CONTAS CORHENTES 
' ootas a Receber na «Portaria» 3.366.00
Assunta Aiello Conta de Cobrança 9.620,00 12.986,00
DEPESAS
Alimentação 11817.40
Medicamentos e Acessórios 6 757.̂ 0
ala de Operação e Curativos 4.322,00

Diarias a indigentes 10.540.00
Medicamentos a Indigentes 476.00
Sala de Operação a Indigentes 1 .HOO.OO
Ambulatório a indigentes 1 107.00
Porça e Luz 769,60
Selos e Estampilhas 120.00
Telefone 254.00
Gastos Miúdos 3.52'1.40
Gastos de Escritório 716.50
Ordenados Administração 1 560.00
Ordenados Diversos 3.420,00
Conservação 2.380,00
Juros e Descontos 150,00 49.519.70

Total 573.823,40
C K È »  1 T O

CONTAS CORRENTES
Diversos credores cf. anexo 10.158,70 10.158,70
KENDvS
Diarias 19.138,00
Medicamentos e Acessórios 4.009,00
Sala de Operação e Curativos 7.688,00
Ambulatório 3 390.00
Donativos Gerais 41.065,20
Contribuição dos Sócios 3 431,00
Subvenção Estadoal 15.136,20
Contribuição a Receber dos Sóc'os 9.620,00
Juros e Desconti 8 16,30 10.‘I.4aS,70
PATKlMONiO 
Patrimooio Liquido 460171,00

Tütil 573.823,40

DC. / Ubirama, 31 de Março de 1946 

Gino B omí - Vice Provedor José G. Gil - Tesoureiro

Alfeiaíarla Cicconi
dConfe€;çõ«N a Capricho)

Giovanino Cicconi
Mantem sempre em estoque linhos nacio 

nais e estrangeiros, casimiras de 
alta qualidade.

Rua 15 de Novembro, 583 - Est. S. Paulo 

O lB I H f  A  iV I A .

Edital de l.a praça (Ex
trato) com 0 praso de 

30 dias
No dia 8 de Maio p. 

futuro, ás 18 horas, em 
frente ao edifício do Fó
rum t Cadeia, nesta cidar 
de de Agudos, o porteiro 
dos auditórios ou quem 
suas veses fiser, levará 
em praça e serão arre
matados por quem mais 
der e maior lance ofere
cer acima do preço da 
avaliação, os bens pe- 
nhorados a Luiz Rodri
gues de Oliveira no exe
cutivo fiscal que lhe mo
ve a Fazenda do Estado 
a saber; um e meio al
queires de terras, mais 
ou menos, de campo e 
cerradinho, situados no 
lugar denominado Agua 
da. Tapera, no Turvinho, 
deste município e comar
ca, que divide de um la
do com a Agua da Ta- 
per<i, de outro, com a 
propriedade do Padre 
João Batista de A quino 
e de outro, com a estra
da vvlha que do Turvi- 
nho vae a Borebí, que 
foram avaliados por Cr.$ 
450,ÜO. Agudos, 3 de A- 
bril de 1946.

O Juiz de Direitò 

(a ) José Teixeira Pombo

Prefeitura Municipal 
de Ubirama

Esta Prefeitura, para 
ciência dos interessados, 
quanto a obrigatoriedade 
do Registro anual, no De- 
parlainenío Estadual de 
Informações, descrimíiia 
abaixo os Profissionais e 
Estabelecimentos sujeitos 
a esse Registro:

Profissionais: Médicos, 
Farmacêuticos, Dentistas, 
Barbeiros, Enfermeiros e 
Radiologistas.

Estabelecimentos: Ca
sas de Saude, Empórios, 
Farmácias, Hospitais, 
Restaurantes e Salões de 
Barbeiros.

Fábricas ou Depósitos: 
Aguas Minerais, Massas 
Alimentícias, Bebidas em 
geral. Balas, Doces e Ca
ramelos.

Para melhores esclare
cimentos, a Prefeitura a 
tenderá os interessados 
das 12 ás 17 horas, nos 
dias uteis e, das 9 ás 12 
aos sábados.

José S . de Oliveira 
Prefeito



A B. B. C. irradiará pela Televisão
(Serviço Especial do CEC para «O ÉCO»

LONDRES—Está anun
ciado para fins de maio 
ou princípios de junho, 
o reinicio dos programas 
de televisão da BBC, que 
serão irradiados da esta
ção instalada no Alexan
dra Palace, na zona nor
te de Londres. Os novos 
progmmas incluirão so
bretudo noticias esporti
vas, como as que dizem 
respeito a tenis, box, cor
ridas e cricket. O diretor 
de televisão da BBC, Mau- 
ríce Gorham, espera po
der obter melhores resul
tados que os programas 
anteriormente irradiados, 
cobrindo todo o vasto ter
reno esportivo para de 
pois passar ao noticiário 
e m  geral No Alexandra 
Paíace já estão em gran
de atividade os engenhei
ros e técnicos que tratam 
da renovação dos antigos 
cenários e das experiên
cias do complicado e de 
lieado equipamento ali 
existente, mas completa
mente paralisado desde 
1939, quando, com o ini
cio das hostilidades, fo
ram suspensos os progra
mas de televisão. Mauri- 
ce Gorham, que desde 
novembro último se en
contra á frente da divi- 
são de televisão da BBC,

desempenhava anterior
mente as funções de di
retor de noticiário do pro
grama das Forças Expe
dicionárias Aliadas, tendo 
sido ainda o redator do 
«Rádio Times^ de 1933 a 
1944. O atuai diretor dos 
programas de televisão 
da B B C é formado em 
História pelo Baliio Col- 
lege, de Ox ford, sendo 
muito justamente consi
derado como um dos ma
iores técnicos britânicos 
na matéria.
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«I^ledieavão auxiliar no 
tratamento da sífilis».

Bar e Restaurante «PAULISTA»
1>K -

Vitorio Coneglian
Bebidas nacionais e extrangeiras, doces, 

peíisqueira á ioda hora.

Rua 15 de Novembro. 813 Fone, 60
TKIRAMA

Teve grande repercussão entre os canavieiros a 
noticia da aquisição do terreno pelo í. A. A.

A noticia divulgando à 
aquisição do terreno pe
lo Instituto do Açúcar e 
do Álcool teve grande 
repercussão nos meios 
canavieiros ubiramenses.

!^«ACOS í  -N-fAlCOS! 
Tomsm :

VIN.HO CREO.SOTADO
o Cn. J o i o  d j  Slívé Stlvcird 

E n p rc g c d a  eom  «xMo :

Tossei 
’<es(riedo» 
BronchilM 
clscrephuloM 
ConvalecAOçaj

/ÍNHO CREOSOTADO
i._ i  ur.' g e  « d o r  d *  t tú d e .

E de fato não podia 
ser diferente. Sabe-se o 
que representará a Usina 
de Açúcar na futura e- 
coQomia de Ubirama.

Autoridades e povo de Ubirama enviaram te
legramas ros Drs. Esperidiào Lopes de Faria 

Jumor e Barbosa Lima Sobrínbo
As autoridades e povo de Ubirama enviaram 

os seguintes telegramas aos drs. Esperidião Lopes 
de Faria Junior e Barbosa Lima Sobrinho:

Ubirama 4 de abril de 1946
CONDECAR

Ao Presidente Dr Esperidião Lopes de Faria Junior 
Rio de Janeiro

O povo de Ubirama representado pelos abaixos 
assinados vem apresentar a vossa senhoria since
ros cumprimentos pela sua eleição e posse na pre
sidência do INSTITUTO DO AÇÚCAR E ÁLCOOL 
desejando-lhe uma longa e feliz gestão,

Ubirama espera merecer a mesma estima e a- 
poio da atual presidência como da antiga.

Atenciosas saudações
(se/^uetfí-se as assinaturas)

Ubirama 4 de abril de 1946 
CONDECAR

Ao Dr Barbosa Lima Sobrinho 
Rio de Janeiro

A população de Ubirama, representada pelas 
suas autoridades federaes, estaduaes, municipais, 
imprensa, comércio, industria, lavoura, canavieiros, 
vigário da paróquia, outras entidades e povo em 
geral, vem apresentar a vossa senhoria os seus sin- 
reros e cordiaes agradecimeutos pelas atenções e 
fineza que sempre recebeu do INSTITUTO e do seu 
ilustre presidente óra demissionário.

Fazemos vótos a Deus pela sua saúde e pros
peridade pessoal para continuar prestando melho
res e mais assinalados serviços ao Brasil.

Atenciosas saudações
{seguem-se as assinaturas).

FábriCci de Cadeiras
Pequena Fábrica de Cadeiras bem aparelhada 

acha-se in«talada em Ubirama á rua Siqueira Cam 
pos, N.o 476, de ENZO Ba SSO & IRMãOS.

O Futuro do Cinema Inglês
A Inglaterra está to

mando um rumo comple
tamente extraordinário 
no que diz respeito ao 
cinema. Os atores Birg 
Crosby e Bette Davis 
continuam a desfrutar de 
grande popularidade po
rem, os artistas nacionais 
já astão obtendo prefe
rências que indicam o 
desenvolvimento da in
dustria cinematográfica 
inglesa. Ainda não se po-

k / ) r .  ^ n f o n i o  ( je c /íe sco
MÉDICO

CLINICA GERAL -  ‘ OPERAÇÕES ~  PARTOS 

Roriano Peixoto, 345 — U B I R A M A  — Fône, 61

de afirmar que os ingle
ses em breve se iguala
rão á Hollywood, mas, 
já se observa um pro
gresso nessa direção. 
Muitos filmes produzidos 
em 1945 mereceram elo
gios os mais iisongeiros 
e demonstrações expres
sivas, dado o sucesso de 
bilheteria que obtiveram 
no curso de suas exi 
bições não só ein Lon
dres como nas principais 
cidades do pais. Os es
túdios de J. Arthur Rank 
conquistaram os melho
res louros do ano e, de
les saíram as mais notá
veis produções que ga- 
rantein para o futuro do 
cinema inglês um lugar 
de destaque especial.

HOJR na téia do Cine Gaaraní - rom Roaald Colman

“Sob Duas Bandeiras’’



Dando ínícíü ao torneio da 5.a Região o 
Clube Atlético Lençoenss jogou ent|Bauru 

disputando com o Luzitana.
Por 2 a 1 venceram os bauruenses, fruto de[,duas 
penalidades máximas. - Tite o marcador pára os 

lençoenses e Dondinho para os luzos.

Com a realização do 
jogo entre o Luzitana e 
0 C. A. Lençoense, na 
tarde de domingo dia 7, 
em Bauru, teve inicio o 
torneio da 5.a região.

Como dissemos, foi um 
prélio assás dificii para 
a equipe local, porem os 
Jençoenses se desfizeram 
do compromisso como 
propriamente se espera
va. Mormente na primei
ra fase, período durante 
o qual os alvi-negros 
mantiveram-se superio
res em todos pontos de 
vista do seu adversário.

Aos 10 minutos, Tite, 
recebendo um calcuiado 
passe de Mano, atirou 
in^efensavelmeute em 
gool, marcando o primei
ro tento dá tarde. Estava 
assim consignado o úni
co tento dos locais, de
pois de haverem perdido 
ótima oportunidade de 
marcar logo aos três 
minutos do encontro.
' Entretanto em seguida, 
O' árbitro consignou uma 
penalidade máxima con
tra os lençoenses, da 
qual resultou o empate. 
Aliás, uma decisão um 
tanto rigorosa contra nós, 
porquanto uma faita que 
originasse tal penalidade 
propriamente não existiu.

O cotejo, todavia, con
tinuou movimentadissimo. 
Aos trinta e dois minutos, 
o goleiro bauruense, pa
ra desfazer-se da pressão 
dos nossos dianteiros, deu 
propositalmente com o 
joelho em Tite, que o a- 
meaçava, quasi inuíili- 
zando-o. ü árbitro con
signou penalidade máxi
ma 0 brutal gesto do go
leiro luzitanista, que ba
tida por Belfare atirou na 
trave superior, perdendo 
assim certa ocasião para 
aumentar a contagem a 
favor da equipe lençoen- 
se.

Assim, 0 primeiro tem
po terminou empatado 
com um tento para cada 
bando.

A segunda fase desen- 
roíou-se com menor en
tusiasmo por parte dos 
lençoenses, que mais se 
limitaram á defensiva, a- 
té que Nuccio resvalasse 
a mão na bola, justa men

te dentro da área penal 
e o Juiz désse contra nós 
o segundo tiro livre. Co 
brada a falta, resultou o 
novo tento para os bau
ruenses.

Depois, a partida redu
ziu-se num bate bola, ter
minando com a vitória 
do Luzitana por 2 a 1.

Atuou a partida o snr. 
Mario Gardelli, da F.P.F., 
devendo ser criticado em 
três pontos: por não ha
ver expulso do campo o 
goleiro luzo no momento 
de ter atingido de modo 
revoltante o nosso ponta 
esquerda, quanto ao ex
tremo rigor da primeira 
penalidade consignada 
contra nós e, finalmente 
por não haver punido u- 
ina carga de Borracha 
contra Mano, no momen
to em que ia rematar li
vre, aos três minutos an 
tes de findar o prélio. E 
que talvez resultasse o 
merecido empate para os 
lençoenses.

Os quadros alinharam- 
se com a seguinte orga- 
nisação:

Luzitana — Zinho, Bor 
racha e Gino; Biguá, Pe- 
drinho e Dinho; Demais, 
Ditinbo, Dondinho, Vicen
te e Nico.

Lençoenses — Oberdam, 
Imparato e Limão; Nuccio. 
Milton e Belfare; David, 
Rodamés, Mano, Bizorro 
e Tite.

Os pontos altos da nos
sa equipe foram Ober
dam, Imparato, Milton e 
Bizorro. Nuccio, Belfare 
e Rodamés não atuaram 
satisfatoriamente., Os ou
tros foram regulares.

O maior avino de pash 
sageiros C. aundo ! i

Depojs de . terem coni- 
qüistádb a glória de cons
truir o «Spitfire» que foi 
uma das mais poderosas 
armas de ataque contra 
os nazistas, os técnicos 
britânicos voltaram suas 
vistas para um novo tipo 
de avião perfeitamente 
em contraste com esse 
«diabo dos ares», isto é, 
um gigantesco aparelho 
de passageiros capaz de 
desempenhar na navega
ção aérea o mesmo pa
pel de relevo que coube 
aos primeiros «liners» lan
çados pelos estaleiros pa
ra o serviço das grandes

rótas marítimas transo- 
çeânicas. A construção 
do «Brabazoii» o maior 
avião de passageiros de 
todo o mundo, cujos vôos 
experimentais estão mar
cados para fins de 1947, 
com suas 112 toneladas 
será sem dúvida o mais 
possante avião comercial 
de que se noticia. Dese
nhado de fórma a atingir 
uma velocidade de cru
zeiro de 400 quilômetros 
horários, será impulsio
nado por um grupo de 
8 motores «Bristol». Cada 
um desses motores desen
volve uma potência de 
2.500 HP, o que dá ao 
gigantesco aparelho uma 
força global de 20.000 HP.

Nessa marcha Ubirama desaparecerá
O  Sr. PrefeitÕ acha-se na obrigação de efetuar 
trabalhos de rétjaraçôes e melhoramentos e, en

tretanto, não tem dinheiro para tais fins.

Estradas de rodagem em estado lastimável, ruas 
esburacadas, iluminação pública péssima, projetos 
que não se reallsam, falta de agua, etc. etc.

Dizendo que nessa 
marcha Ubirama desapa
recerá, parece mais uma 
desculpa, uma vontadt 
de pintar um panorama 
urbano, a pretesto de 
impressionar o espirito 
das altas personalidades 
governamentais e arran
car delas 0 melhoramen
to para Ubirama e, aliás, 
absolutamente desneces
sários.

Entretanto, o abandono 
total da nossa cidade é 
pura verdade, por falta 
absoluta de dinheiro.

As verbas estão sem
pre esgotadas, seja mes
mo para a colocação de 
uma simples pedra na 
rua.

Não falemos em melho
ramentos porque isso 
seria muita cousa para

nós, mas em conservação 
de ruas e estradas de 
rodagem, que, depois das 
últimas chuvas, jà não 
permitem os rurais virem 
á cidade.

E por que esse descui
do? Por falta de dinhfei 
ro, verbas exgotadas.

Então o que faz o De
partamento das Munici
palidades que não vem 
ao encontro do sr. pre- ' 
feito, dando-lhes o auxi
lio necessário para po 
reparar em parte esse' 
triste estado de coúsâs ?,

Ou o Departamento de
seja primeiro qué o povo 
fique descrente de todas 
as boás intensões gover-' 
nãmentais?

Pensamos
mas...

que não,

ôãct- Tiaceoia Ihimo-
M É D I C O
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p| Ex-interno por concurso do Pronto Socorro do Rio de Janeiro — Ex-interno por 
concurso da Maternidade do Hospital São Francisco de .Jssis á cargo do Dr. 

p/ Aguinaga. — Ex-interno residente da Casa de Saúde São Jorge {R io de Janeiro') 'E
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FLÔRES DE SOMBRA

Uma literatura de cinco lus
tres, pouco mais ou menos, con
siderava que a palidez e as olhei
ras eram grandes predicados de 
beleza. E, hoje, a literatura mo
derna, fazendo referência ás jo
vens encantadoras daquela época, 
são chamadas «Flores de Sombra», 
porque evitavam o sol, usavam 
amplos vestidos e apertados es
partilhos. E quando iam à praia, 
adotavam calções que lhes des
ciam até os tornozelos.

Modernamente, ao envez, imi
ta-se Hollywood, a moça moder
na aparece aos banhos tais as a- 
traentes estrelas de cinema, osten 
tando ao sol toda simetria das 
suas bela.' linhas físicas.

Isso porque, dizem os entendi
dos em beleza feminina, que, na 
éra romântica, as jovens sonha
vam morrer pálidas como a Da- 
ma das Caméhas.

A palidez e as olheiras eram os 
alfinetes onde se prendiam os o 
Ihares'dos homens.

Então em linguagem popular, 
assim, comiO a minha, seria mais 
acertado dizer, ontem: «Flores de 
Sombra», hoje: «Fiôres de Sol».
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Aniversários
Fizeram anos;

Dia 14, ó; sr. Duilio Radi- 
chi, 0 menino Aliato Finco, 

■ filho do sr. João Finco, e-o 
•sr. José perralvo Sobrinho.
- Dia 15, .a-iTtoenina Hilda Bi- 
r̂ah .

' , üia 47,'' b, sr. Luiz Sermari- 
ríi. •

Dia 18, 0 sr. Giovannino 
Cicconi.

Dia 19, a sra. d. Maria Lui- 
•̂za da Silveira Tocei, esposa 
'do dr. Antonio Leão Tocei, 
ex-governador do município, 
residente-em São Paulo 
. Dia 20, o snr. José Giofrê, 
residente epj, São Paulo, e o 
nienino Adalto, fiíhinho do
sr. Umberto Ciccone.

I »

; Fazem aiK̂ s;
Hoje, o jovem Enio Giovanet-
ti, asta. Maria de Lourdes Pi
nheiro, 0 jovem Mario Ribei 
ro, residente em Cornélio Pro- 
copio; o sr. Nelo Breda, e o 
menino Cláudio, fiíhinho do
sr, Giovannino Cicconi, e d. 
Adelaide M.- Cicconi.

Dia 22, 0 sr. Luiz Biral, e 
0 jovem Jòâo Ranzani.

Dia 23, o . menino Osvaldo 
Coneglian, á- sta. Guiomar F. 
Coneglian, o sr Silvio Mala 
vasi, e a sta. Zefir dos Sau 
tos.

Dia 25, 0 sr. Herminio Lu- 
minaíti, o sr. Álvaro Luminat-
ti, dona Maria M. Bottan, es
posa do sr. José Bottan, e o 
sr. Pedro Antonio Ramires.

Dia 26. a sta Aletilde Mo- 
retto.

Noivado
Contratou casamento o 

Sr. Luiz Sermarini, filho 
do Sr. Domingos Serma- 
riui e de d. Carolina Mez- 
zetti, com a jovem Diva 
Timachi, lillia do Snr. 
Amilcar Timachi e de d. 
Regina Timachi, residen
tes na cidade de Piraíi- 
ninga.

Aos noivos parabéns 
do «O E’CO».

Tarde esportiva em Ubirama
C. Ã. Lençoense vs. A. A. Pederneiras
Por 2 a 1 venceram os locais ainda que atuas
sem pessimamente - Pontos de Pedrinho e Bizorro

Missa de 1.o aniversário
Hoje, ás 10 horas, na 

Ígrejí  ̂ Matriz desta cida
de, a familia Paccola, 
pela passagem do pri
meiro aniversário, fará 
celebrar missa em sufrá
gio da alma ,do snr. Jo
sé Paccola.

O  maior projeto indus
trial do mundo

Nesses próximos cinco 
anos será levado a efei
to 0 maior projeto indus
trial até hoje planejado 
no mundo. Será iniciada 
a produção de produtos 
básicos extraidos do car
vão e do petróleo. Serão 
construídas enormes ins
talações para a produção 
de ácido sulfúrico, uma 
grande fábrica para a 
produção eletrolitica de 
sódP cáustica, alem de 
outras instalações desti
nadas á fabricação dos 
novos produtos desco 
bertos em consequên
cia das pesquizas e ex
periências realizadas du- 
ranie os anos de guerra. 
Esse plano gigantesico 
pertence á British impe
rial Chemical Industriaes 
que conta empregar nes
sas obras nada menos 
que 10 milhões de libras 
esterlinas, assim poden
do desenvolver a parte 
básica da industria qui- 
mica nacional numa es
cala adequada a atender 
a todas as necessidades 
do país.

Domingo passado, em 
continuação ao campeo
nato do interior, no cam
po desta cidade, disputa
ram o C. A. Lençoense e 
A. A. Pederneiras. Não 
obstante jogassem pessi
mamente, os lénçoenses 
venceram pelo escore de 
dois a um.

Foi uma partida des
provida de todas as be
las características, pois 
os locais somente apare
ceram na primeira fase, 
consignando os seus dois 
pontos e dando a impres
são de que iriam vencer 
o seu adversário por 
«gorda» goleada.

Entretanto, não foi as
sim, os lençoeuses desor
ganizaram-se no periodo 
final, enquanto que os 
pederneirenses reagirapQ, 
marcando o seu único 
tento.

Nuceio e Belfare vêm 
atuando muito mal nes
tes últimos jogos, tendo- 
se a impressão de serem 
jogadores de categoria 
bem inferior. Os demais 
também disputaram um 
prélio de «confusão». Bel
fare contitma perdendo 
tiros livres. Nesta última 
temporada os lençoenses 
perdera já ""rês penalida
des: Lins, Bauru e em U- 
birama, penalidades, ali
ás, que era Lins e Bauru 
podiam lhe garantir o jus
to empate. Entretanto, 
pela incerteza do remate, 
conheceram a derrota 
naquelas duas cidades 
visinhas.

O quadro de Pedernei
ras disputou regular
mente.

Arbitrou a partida o vsr. 
Antonio Colombini, da F. 
P. F., cuja atuação foi e- 
xemplar, merecendo elo
gios. Graças á sua im-

Itínerantes
Desde alguns dias, a 

cha-se nesta cidade a d. 
Zelinda P. Del Carlos, 
esposa do sr. Marino Del 
Carlos residente em On- 
rinhos.

Fábrica de Guaraná “ S. Luiz”  -  Ubirama
Acaba de ser inaugurada, nesta cidade, a fábri

ca de Guaraná S. Luiz, de propriedade do sr. Luiz 
Biral.

Rua Cel Joaquim Gabriel — Ubirama

parcialidade e energia, o 
prélio transcorreu sem o 
menor senão e sem o me
nor gesto de contestação 
por parte dos jogadores 
quanto ás decisões do ár 
bitro.

Os quadros entraram 
em campo com a seguin
te organisação:

Pederneiras - Torres, 
Pedrinho e Nazafir; Zizi- 
nho, Mario Silva e Vitor; 
Maneco, Ditinho, Eétiato, 
Luiz e Melo.

Lençoenses—Oberdàm, 
Imparato e Limão; Nuoçio, 
Hilrao e Belfare; Dávid, 
Bizorro, Mano, Pçdrinho 
e Tite.

Esta tarde em Bauru 
versus o Noroeste

Esta tarde a equipe 
lençoense terá que satis
fazer mais um novo' e 
dificil compromisso, en
frentando o famoso No
roeste, em Bauru.

Nós de Ubirama sabe
mos perfeitamente o que 
representa o Noroeste, no 
futebol da zona e mesmo 
do interior. E por isso, 
para u compromisso de 
hoje, os lençoenses de
vem ir a Bauru prepara- 
dissimos, caso contrário 
verão fugir os laureis da 
vitória mais uma vez.

E a «torcida» deve a- 
companharo quadro, en 
centivando-o ainda que 
esteja sujeito a um revez 
e não correr-lhe vaia tal 
se deu no jogo de Pe
derneiras.

Iluminação Pública
Continua fraquissiraa a 

iluminação pública da ci
dade. Não obstante as 
contínuas reclamações 
que formulamos atravez 
desta folha, providências 
algumas estão sendo to
madas nesse sentido.

E bem entendido esse 
fato está se dando unica
mente com Ubirama: ter
ra de ninguém.


