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Os a co n le cim e n ío s c a la s -  
íróficos dos úlíim os lem pos

Alexandre Chitto

A cada hora, a cada dia que passa, o mundo é sacudi
do por notícias de acontecimentos gravíssimos, sinistros ca
tastróficos, roubando a cara existência a centenas de ho
mens, mulheres e crianças que nada têm que vêr com os 
fatos políticos internos de sua pátria.

Não é preciso enumerá-los um por um êsses desastres, 
já foram largamente difundidos, surpreendendo a humanida
de pelas suas vastas proporções.

Quem desconhece os acontecimentos de Bogotá? Da 
índia, pouco antes e depois da morte de Ghandi ? O desas
tre de Cerquilho, no Estado de S. Paulo ? E agora, o sinis
tro da Vila Militar, em Deodoro ? E outros e mais outros, 
causando profundas apreensões mesmo nos meios diplomá
ticos internacionais, quanto a sua origem ?

As catástrofes se sucedem por toda a parte do univer
so. Condena-se o comunismo e quintacolunismo e, entretan
to, 08 responsáveis pelos poderes, os govêrnos não tomam 
medidas dicisivas, contrapondo-se e estirpando essa coliga
ção sorrateiramente sanguinária, com ramificação nos cinco 
continentes.

Fazem-se vítimas diariamente, entretanto, os responsá
veis agem cientes de que, depois, seriam, condenados sob 
as leis democráticas : uma prisãozinha de alguns meses e 
pronto. Quando os castigos deviam ser aplicados sob os mes
mos métodos que eles usam.

Na democracia discute-se, acusa-se e defende-se, não 
se condena discricionariamente.

Os responsáveis pelo sinistro em Deodoro que senti
mento terão agora, atirando ao desespero e à infelicidade 
centenas de crjaturas: chefes de família, homens, mulheres 
e crianças? Êles pensaram na desventura que iriam oca
sionar a muitos dos seus semelhantes? Não.

Então dentro dêsses métodos êles devem ser condena
dos.

Os govêrnos, onde atualmente germina essa doença de 
terrorismo devem agir rapidamente, destruindo, custe o que 
custar, a coligação disposta a tentar desastres catastróficos. 
E não esperar para depois tomar medidas, quando muitos 
viventes já estão sofrendo as consequências da aemora.

Só assim, essa corrente terrorista será arrebentada a 
tempo.

Morreu o Presidente 
das Filipinas

DE MaNILHA :
Faleceu quinta-feira 

última, vítima de um der
rame cerebral, na Base 
norte-americana, de Clark 
Field o presidente das 
Filipinas, sr. Manuel Ro
xas.

Depois de pronunciar 
longo discurso, onde 
prometia ao povo o apoio 
das Filipinas, no caso 
de um novo conflito com 
os Estados Unidos, so
freu um desmaio, tendo 
sido conduzido a toda 
pressa para a residência 
do major-general Euge- 
iie Eubank, comandante 
das forças aéreas norte- 
americanas nas Filipi
nas, tendo alí falecido.

O Presidente Roxas 
contava 56 anos de ida

de, tendo sido eleito pre
sidente das Filipinas no 
dia 25 de Abril de 1946, 
com uma diferença de 
duzentos mil votos sôbre 
0 sr. Sérgio Osmeua.

Hoje será dícidido o 
destino da Itália

Notícias de Roma re
velam que comunistas 
e democratas cristãos, 
as duas forças maiorais 
da política italiana, di- 
cidirá, hoje, o futuro da 
Itália.

Vencendo os comunis
tas, como já tivemos 
a ocasião de noticiar 
também, o Papa Pio XII 
deixará a Itália para 
sempre, mudando o Va
ticano presumivelmente 
para os Estados Unidos.

Aviso
A Biblioteca Circulan

te do Grupo Escolar lo
cal, que conta com cer
ca de 1.000 volumes, 
acha-se em franco fun
cionamento, estando fran
queada ao público das 
2.as às 6,as feira, no se
guinte horário: Das 8 às 
10 horas e das 12,30 às 
14,30 horas. Durante os 
recreios só serão aten
didas as crianças corres
pondentes ao período em 
que frequentam as aulas. 
As requisições são en
contradas na sala n.o 1 
do estabelecimento, as 
quais darão direito aos 
consulentes efetuarem 
suas retiradas.

As bibliotecárias esca
ladas são as seguintes 
professoras: Donas Iva-
nise Orsi, Olga Biral, 
Marilia Bòsi, Therezinha 
Elda Chi to, e Dilca The
rezinha Giovanetti.

De proporções catastró
ficas o desastre da Vila 
Militar, em Deodoro

Como é de domínio 
público, no dia 15 do 
corrente o Brasil foi sa
cudido pela triste notí
cia de que na Vila Mi
litar, em Deodoro, ocor
reu um desastre de vas
tas proporções catastró
ficas, explodindo o De
pósito de Material Bélico 
do Exército.

Os comunistas são 
acusados como responsá
veis pelo desastre.

Os danos materiais 
ainda não foram avalia
dos, sendo conhecido, 
entretanto, o número de 
vítimas, que alí traba
lhavam.

Trabalhavam no 16.o 
pavilhão, no qual teve 
início a catástrofe, 12 
moças e 11 homens. Uês- 
ses apenas um homem e 
uma jovem escaparam. 
Ao que soubemos, cha
mam-se êles Nena e San
ta Rosa. Os demais 21 
operários morreram car
bonizados dentro do pré
dio.

Um sentenciado
ganhou um carro.

De Ribeirão Preto:
O sentenciado, José 

Pinto da Silva, sexta-feira 
última, pela manhã, quan
do iniciava o seu banho 
achou dentro de um sa
bonete uma chave, a 
qual lhe deu direito a 
posse de um automóvel.

A Polícia tomou pro
vidências junto aos pro
prietários da fábrica do 
referido sabonete, no 
sentido de que o carro 
seja entregue ao presi
diário, o qual acha-se 
alegre com o aconteci 
do, mas que não tem 
liberdade.

A produção de açúcar 

no Estado de S. Paulo

o  Estado de São Pau
lo está como segundo 
produtor de açúcar, no 
Brasil estando em pri
meiro lugar 0 Estado de 
Pernambuco.

E’ calculada a próxima 
safra paulista aproxima
damente de 6 milhões de 
sacas enquanto que a 
Pernambucana é de 8 
milhões.

Admite o Ministro da 

Guerra ter sido 

sabotagem

RIO, 15 — 0  ministro da 
Ouerra, falando à reportagem 
da «Meridional», declarou 
acreditar que uma alma cri
minosa provocou 0 sinistro 
monstruoso e que causara 
realmente um grande pre
juízo ao Exército. Adiantou 
lamentar profundamente o 
acontecido, bem como assim 
as vidas perdidas no cumpri
mento do dever. A respeito 
das proporções do sinistro 
o gal. Canrobert Pereira da 
Costa disse que não foram 
maiores, graças às providên
cias das autoridades que 
providenciaram o isolamento 
dos pavilhões onde se en
contram granadas de maior 
potencialidade. A explosão 
nestes pavilhões acarretaria 
uma catástrofe incalculável.



V. S., désta e de outras praças visinhas, pretende 
adquirir sementes em geral, de germinação garantida e 
mudas frutíferas de boa qualidade, procure o Agente 
vendedor nesta cidade, sr. Ernesto Pasquareli,

Pessoalmente na Faz. Novo Radum — Ubirama 
Por carta — Caixa Postal, 43 — Ubirama

Não atende por telefone.
E. F. Sorocabana — Est. S. Paulo

Campanha de Educação de Adultos
Reunião dos Delegados dos Estados, Territórios e Distrito Federal

Não haverá intervenção no Estado de S. Paulo
o  sr. Presidente da República contra a tál; medida

de ca rá te r político

Como é sabido, o Mi
nistério da Educação e 
Saúde lançou em 1947, 
com a cooperação dos 
Estados, Territórios e 
Distrito Federal, e de 
grande número de asso
ciações e voluntários in
dividuais, uma grande 
Campanha, visando a 
educação de adolescen
tes e adultos analfabetos. 
No maioria das Unida
des da Federação os re
sultados excederam à 
expectativa, tendo sido 
elevado o número de 
alunos, todos maiores 
de 15 anos, promovidos 
para a 2,a série.

O Presidente da Re
pública autorizou a exe 
cução do plano de en
sino supletivo para o 
corrente exercicio, apro
vado pelo Ministro da 
Educação e elaborado 
pelo Diretor Geral do 
Departamento Nacional 
de Educação, e que pre
vê a distribuição, por to
dos os Municípios, de
14.500 unidades escola
res, financiadas pelo Fun
do Nacional de Ensino 
Primáriíí. Êsses cursos,
4.500 mais do que em 
1947, tem o início de seu 
funcionamento fixado pa
ra 5 de maio, reservando- 
se os primeiros dias des
se mês à matrícula dos 
alunos.

De acordo com o pla
no, parte das unidades 
escolares se destina a 
alunos da 2.a série, dan
do-se preferência, onde 
possível, as classes ho
mogêneas quanto ao 
grau de ensino e só se
rão constituídas classes 
conjuntas de l.a e 2.a 
série onde o reduzido 
número de alunos não 
permita a formação de 
classes distintas. Por 
outro lado, é recomen
dado que neste ano haja 
maior número de clas
ses nos pequenos povoa
dos do interior, para me
lhor atender às popula
ções rurais.

A fim de articular os 
trabalhos do corrente

ano, com base na ex
periência do exercício 
anterior, haverá na Ca
pital da República, uma 
reunião de Delegados de 
todas as Unidades da 
Federação, para que 
examinem, com os téc
nicos do Departamento 
Nacional de Educação, 
os processos referentCvS 
à realização do plano e 
surgiram as modalidades 
necessárias a atender 
determinadas condições 
locais.

Tendo em vista o me- 
ihor e mais rápido anda
mento dos trabalhos re
lativos à construção, cora 
auxílio federal, de edi
fícios escolares nos Es 
tados e Territórios, será 
aproveitada a presença 
desses Delegados para 
estudo dos vários aspec
tos do problema, para 
cuja solução o Fundo 
Nacional de Ensino Pri
mário tambera contribui.

Até ha poucos dias, era 
voz corrente que have
ría intervenção no gover
no do Estado de S. Pau
lo, requerida pelos par
tidos: P. S. D. — P. R. e 
Partido Trabalhista.

Solicitada, em ofício, a 
intervenção ao sr. Presi
dente da República, o 
general Eurico Gaspar 
Dutra fez conhecer aos 
partidos da oposição ao 
govêrno do dr. Adhemar

P í^ r  q u e  llbirama não 
í e m  U 01 Laticínio

Sabemos que o leite 
produzido no município 
é totalmente adquirido 
por emprezas de Bauru 
e Pederneiras.

Computando se o trans
porte, quer dizer uma 
grande fonte de renda.

E por que, então, pes
soas que se dedicam à 
produção do leite no 
municipio não instalam 
ura laticínio na cidade? 
Não será rendoso êsse 
('-omércio para os ubira- 
raenses, quando erapre- 
zas de fóra estão sujei
tas ao transporte, o qual, 
hoje, não custa muito 
barato ?

Não sabemos porque.

Ramal de Quatá Vai 
avançando...

A 6 0  qniiônietros aiém de 
Borebí

Como já fizemos ligei
ro comentário, o ramal 
de Quatá avança além 
de Borebí sessenta qui
lômetros.

E ao longo do novo 
trecho férreo já se en
contram instaladas far
mácias e diversas casas 
comerciais, levando já 
algum conforto aos inú
meros habitantes que re
sidem naquela zona.

Neste caso, seria con- 
viniente que os nossos 
homens da política inter- 
venham junto à direto
ria da Eorocabana no 
sentido de trazer a for
mação dos trens: Virgí
lio Rocha-Borebí até U- 
biraraa.

Dessa forma, como dis
semos muitas vezes, es
taremos natural e dire
tamente ligados a Quatá. i

j EleírlScação da Soro- 
I cabana até Baaru
I Por ocasião da visita 
I do diretor da Sorocaba

na a Bauru, o mesmo 
declarou, à imprensa da 
Capitai da Terra Branca, 
que a eletrificação da es
trada, dentro em breve, 
atingirá Bernardino de. 
Campos.

E por outro lado, a 
Sorocabana está em via 
de obter o contrato da 
eletrificação do trecho 
Botucatu-Bauru.

Assim sendo, a impor
tante via férrea estará 
em condições de dár o 
rápido escoamento à pro
dução da Noroeste.

de Barros que tal medi
da só seria aplicada em 
casos graves.

E como nenhum des
tes, até agora, a oposi
ção conseguiu apurar, o 
pedido de intervenção 
não foi aceito.

Portanto, a vida polí
tica do grande Estado 
está eutrando na sua 
regular e perfeita nor
malização trazendo ab
soluta confiança nos 
meios comerciais, indus
triais e agrícolas.

t  U M A  D O F N Ç A  G R A V ÍS S IM A  
M U IT O  P E R IG O S A  P A R A  A  F A «  
m I l i a  e  p a r a  a  r a ç a . c o m o

U M  B O M  A U X IL I A R  N O  T R A T A 
M E N T O  O Ê S S E  G R A N D E  F L JK O E L O  

U  S E  O

TH M iid llilii
A  8 Í F I L I S  8 K  A P R E S E N T A  S O B  
IN Ú M E R A S  P O R M A S . T A IS  C O M O :

R E U M A T IS M O  

r S C R Ó F U L A S  

E S P IN H A S  

P ÍS T U L A S  

Ú I-C E R A S  

E C Z E M A S  

F E R ID A S  

O A R T R O S  

M A N C H A S

“ELIXIR DE NOGUEIRA"
C O N H E C ID O  H Á  C5 A N O S  

V E N D E -S E  E M  T Ô D A  P AR TTE.

«SIcdicação aaxiiiar nu 
tratam ento da sífilisi^.

Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística

A Agência Municipal 
leva ao conhecimento a 
quem pòssa interessar 
que, a partir desta data 
até 15 de Maio p. futuro, 
estão abertas as inscri
ções para a realização 
do CONCURSO para o 
cargo de Agente.

Ordenado inicial Cr.$ 
1.000,00 e Cr.$ 1.100,00.

Local da realização 
das provas: BOTUCATU.

Para melhores escla
recimentos, informações 
na Agência Municipal.

Ubirama 15 de Abril 
de 1948.
Emanuel Canuva - Agente

R e s l e f e u r â i i í e  P s t u l i s í a

Vitorio Coneglian
Bebidas nacionais e Exírangeiras, dncEs, 

petisquEira á ioda hora.

Rua 15 de Novembro, 813 Fone, 60
UBIRAMA



t f ^  A í a i A í ü S
Vá a Avenida Virgílio Rocha, 282

E VISITE A
COLCHOARIa de propriedade do sr.

O l E O O r ^ I
Fabrica-se oom especialidade colchões de capim e crina vegetai. 
Entregas a domicílio e em qualquer quantidade

Evolução
O número cada vez 

maior de candidatos à 
carreira comercial, em 
todo território brasileiro, 
comprova, de maneira 
muito expressiva, que a 
profissão que Mauá en 
grandeceu oferece atual
mente justa compensa
ção aos que a ela se 
dedicam.

Acabou-se, de há mui
to, 0 tempo em que ser 
caixeiro, ao conceito de 
muitos, era até despri- 
moroso, dizendo ser 
«profissão para os fra
cassados».

Nos tempos que cor
rem é a carreira comer
cial uma das mais futu- 
rosas e seguras, onde 
aquele que possui pre
dicados pode assegurar- 
se um futuro dos mais 
brilhantes.

Os exemplos da mata- 
ção por qne passou a 
carreira comercial são 
muitos e se refletem 
através do número cada 
vez maior de chefes qut 
vieram do balcão, que 
se fizeram trabalhando 
com entusiasmo, inteli
gência e honestidade.

O comerciário de hoje 
é um homem que tem 
seus direitos assegura
dos e que percebe salá
rio decente, à altura de 
seus compromissos e ne
cessidades. Eis uma ver
dade que os fatos com
provam a quantos, curio
sos e perspicazes, quei
ram conhecer das causas 
porque a carreira comer
cial é atualmente uma 
das mais procuradas pela 
juventude.

(Do Serviço de Divul
gação do SENAC)

'' F R A C O S  l A N t M I C O S !  1
T o m e m : |

ViNHO CREOSOTADO
Do Ph. Ch, J o io  da Silva Slh/clra

i

Faprcgcdo cea ealte M I :

T o s s a s

R e s fria d o s

B ro n c h ila s

E s c ro p h u lo s a

C o n v a le c a n ç a s

.USn H O CREOSOTADO
um gerador da saúde. ^

Conferência do sr. Ed

mundo Aintunes

Brevemente no Oine Guarani

Em data a ser marca
da, breveraente, no Cine 
Guarani, realizar-se-à im
portante conferência do 
conhecido jornalista e 
conferencista sr. Edmun
do Antunes

O conhecido jornalista 
e orador versará sôbre 
importante e oportuno 
assunto, cujo nome será 
dado conhecer dentro de 
poucos dias, quando fôr 
marcada a data da con
ferência.

Portanto, esperemos a 
anunciada conferência 
do jornalista sr. Edmun
do Antunes, cuja pena 
tanto brilho vem dando 
às colunas da «Folha do 
Povo», de Bauru, na qual 
ha muito tempo railita.

Campo de Futebol
Uma vez quo já existe 

uma verba para as re
parações da nossa prin
cipal praça de esportes, 
antes que os danos se 
tornem maiores, convi- 
niente seria que se desse 
andamento aos trabalhos 
mais primentes que o 
nosso campo necessita.
Ao menos o que diz res
peito ao fechamemo das 
partes que foram es
tragadas.

- M.o 2 6  -

Agostinho Moretto, o 
primeiro dos grandes 
dramaturgos espanhóis, 
como exemplo de humil
dade, pediu fosse sepul
tado no cemitério dos 
suplicados, lugdr cousi 
derado como infame.

Joaquim Manuel de 
Macedo é o nome que 
nos veio da Escola Ro
mântica com um de seus 
maiores vultos. Dele rea
parecerá brevemente «O 
MGÇO LOIKO», obra que 
lhe grangeou um pres
tígio não mais excedido.

São dois os Baizac 
celebrizados em lingua 
francesa., ^endo o mais 
conhecido o chamado 
Honoré. O primeiro, Jean 
Louis Guez, foi célebre 
autor purista e epistolar 
do século XV!.

«O PRISIONEIRO DE 
UBATUBA», obra que 
aparecerá em pouco nas 
«Edições Melhoramen
tos», é uma adaptação 
da «Verdadeira História» 
de Hans Staden, que, em 
quatro séculos obteve 
70 edições em 7 lingua s 
diversas.

Khayyan, sobrenome 
do famoso poeta do «Ru 
baiyat» significa «o fa
bricante de tendas».

« C O V A R D I A »
é o título do emocionan
te filme que o Cine Gua

rani exibirá hoje.

Festa de São José e 
Crisma em Ubirama

Realizam-se, hoje, so
lenes festejos em louvor 
de São José. Haverá 
três Missas. A Missa das 
10 horas será cantada 
com três sacerdotes, sen
do abrilhantada pela 
«Schola Cantorum» do 
Seminário de São Ma
nuel.

A Missa das 7 1 /2 hs. 
será resada pelo Exmo. 
e Revmo. Monsenhor Jo 
sé Melhado de Campos, 
Vigário Capitular da Dio
cese.

Os alunos do nosso 
Ginásio «Imaculado Co
ração de Maria» inaugu
rarão, hoje, o seu uni
forme e farão sua Pas- 
côa, na Missa das 7 1/2.

Crisma nesta cidade
A ’s 14 horas, haverá 

crisma pelo Exmo. e 
Revmo. Monsenhor Vi
gário Capitular.

A’s 17 horas, sairá, da 
Matriz, imponente pro
cissão de São José, pre 
sidida pelo Monsenhor 
Vigário Capitular.

f, Assinem leiam e Propaguem .0 ÉCO» 
Ô......

Relibcação do
Rm Lençóis

Não é novidade que a 
ponte sôbre o «Lençóis» 
será, dentro em breve, 
construída.

E, portanto, antes da e- 
xecução do grandioso 
projeto, é-nos dado co
nhecer que o rio «Len
çóis» sofrerá profunda 
retificação.

Oxalá, porque assim 
aquela parte da cidade 
será grandemeníe trans
formada, apresentando, 
depois, um aspécto atra
ente e convidativo.

I i  . © A , 'P x u x a ê a  ‘P A im o - f l
MÉ D I C O

P I QUtdca ç£Aaí de adu£laí e cAíançaô - OiMi/vqia - Pa/Uaò gm

p| ^,0-ençaí do. 0.m-ido., e So^çonía |g

g | Ex-inierno por concurso do Pronto Socorro do Rio de Janeiro —  Ex-interno por |g  
concurso da Maternidade do Hospital São Erancisco de Assis á cargo do Dr. /J  

p | Aguinaga. —  Ex-interno residente da Casa de Saíide São Jorge {Rio de Janeiro') |1

H  Caixa 3õ — Fone, 48 — UBIRAMA — Estado de São Pauio 11
#1

.... .



J C C I A I f
O  tipo dos seus lábios

Os entendidos na matéria 
classificam quatro tipos de lábioss 
alegres, aristocráticos, frívolos e'' 
sensuais.

Alegres, como o afirma a ex
pressão, são sorridentes e susce- 
tiveis de encantar os homens.

Frívolos são os lábios finos, 
caindo suavemente pelos can
tos da boca, sobre os quais flu
tuam os beijos.

Sensuais, são grossos, abrindo- 
se, em curva, sob as narinas, co 
mo a pétala de uma rosa, desa
fiando paixões.

E, por fim, vem os aristocrá
ticos, tipo entre o sensual e o 
frívolo, os quais deixem entre
ver, delicadamente, as filas de 
ambos os dentes.

As quatro classificações, por
tanto, ligeiramente descritas, e 
que, vendo-as fazem-me dár a 
opinião sobre os seus.

Os seus são sensuais, desper
tando paixões. Beijando-os eles 
dominam os beijos.

E todas as vezes que sobre 
êles deitei o meu ósculo, não 
sei quantas, só recorrendo no 
meu "Diário», lembrei-me sefn- 
pre destes versos de Medeiros e 
Albuquerque:

«Cibório sensudi-teu lábio quente 
mostra aos desejos 
a história rubro da luxúria ardente 
que a alma comunga em beijos»

Sensuais, seus lábios, desafian
do paixões e devorando a alma 
que sobre êles se debruça anciosa 
para receber o hálito perfumado 
da sua boca.

Bedator-Chefe: Orlando Pauletti
Diretor; Alexandre Ctiítto

Secretário-Gerente: Herminío Jacon 
Superintendente: Flavio Pacoola
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Sensuais, os seus lábios.

Lisser

Aniversários
Fazem anos: hoje, o sr.

Giovanino Ciccone.
Amanhã, a sra. Maria Luiza 

da Silveira, espttsa do dr. 
Antonio Leão Tocei, residen
te em S. Paulo.

Dia 20, o sr. José Giofrê, 
o menino Adalto Ciccone, 
filho do sr. Humberto tJc- 
cone.

Dia 21, o jovem Enio Gio- 
vanetti, a srta. Maria de 
Lourdes Pinheiro, o sr. Mario 
Ribeiro, residente em Corné- 
lio Procópio, o sr. Nelo Bre- 
da, e o menino Cláudio, filho 
do sr. Giovanino Ciccone e 
de d. Adelaide M. Ciccone.

Dia 22, ,0 sr. Luiz Biral, o 
jovem João Ranzani, filho do 
sr, Carlos Ranzani.

Dia 23, o menino Osvaldo 
Coneglian, a srta. Guiomar 
F. Coneglian, o sr. Silvio Ma- 
lavãzi, a srta. Zevir de San
tos, e a menina Cacilda Her- 
melinda Coneglian, filha do 
sr. Felicio Coneglian.

Cães Vadios
Não obstante, as nos

sas contínuas reclama
ções por intermédio des
ta folha, os cães vadios 
continua infestando as 
principais vias públicas 
da cidade e invadindo 
quintais, onde causam 
sensíveis prejuizo às ha
bitações.

Desiasíre d e  
A u lo m o vel

' Verificou-se no dia 7 
do corrente, às 17,30 
horas mais ou menòs, 
nas imediações da esta
ção de Virgilio Rocha, 
um desastre de automó
vel, no qual foi vítima a 
menina Eudinice Apare
cida do Vale, com 7 anos

l de idade, que em con
sequência do capotamen- 
to do veículo ficou pren
sada debaixo do mesmo, 
tendo morte instantânea.

O veículo vinha pro
cedente de Avaré com 
destino a Novo Horizon
te e conduzia as seguin
tes pessoas: Snr. Lazaro 
Lino Pereira, motorista 
profissional; Leontino 
Alves do Vale, sua se
nhora e três hlbos me
nores, inclusive a meni
na Eudinice; Silvio Pa- 
gliarini Da. Maria Ene- 
zia Pagliarini todos re
sidentes em Novo Ho
rizonte.

O Delegado de Polícia 
de Ubirama tomou (*.o- 
nhecimento do aconteci
do e dirigiu-se imedia
tamente cora seus auxi 
liares para o local do 
desastre, e lavrou o com
petente inquérito.

0  calçamento na 
cidade

Já  foi iniciado também 
0 calçamento da rua 
Eloriano Peixoto.

E este, segundo fomos 
informados e como já 
dissemos, irá até o gru
po escolar, ficando, as
sim, aquela via pública 
quasl iuteiramente cal
çada.

Empréstimo de dois 
milhões de cruzeiros 
para os melhoramen

tos urbanos

Na penúltima Sessão 
da Câmara foi aprovada 
a sugestão do emprésti
mo, ao município, de dois 
milhões de cruzeiros, a 
serem empregados nos 
melhoramentos urbanos, 
estradas de rodagem, do 
interior de Ubirama etc..

Foi entregue o memo
rial à Assembléia Legis
lativa solicitando a co

marca para Ubirama

Terça feira última, fi
cou totalraente concluído 
o memorial que será en
tregue à Assembléia Le
gislativa, solicitando a e- 
levação do município à 
categoria de Comarca.

E no mesmo dia a far
ta documentação, junto 
com a de Macatuba, foi 
levada para S. Paulo, on
de fôra imediatamente 
entregue para os primei
ros confrontos e estudos.

Com os fiscais 
de Caca e Pesca

Ha muito tempo, aliás, 
ha alguns anos, que es
tamos reclamando, das 
partes competentes, os 
devidos reparos na esca
da de ascenção no rio 
«í.ençóis», junto à repre
sa de Força e Luz.

Pois, com 0 seu estado 
atual, u peixe não póde 
subir. E isso não é fato 
recente, mas velho, de ha 
muitos anos, como disse
mos.

E 0 «Lençóis», assim, 
deixou de ser o rio pes- 
coso de então, quando 
nas épocas passadas, for
necia à população gran
de quantidade de peixe 
e variado.

Hoje, os nossos pesca
dores amadores têm que 
procurar constantemente 
0 Tietê, caso queiram 
praticar o esporte de sua 
predileção.

Neste caso, chamamos 
a atenção das partes 
competentes, ou melhor, 
dos srs. fiscais de caça e 
pesca para que tomem 
conhecimento de anorma
lidade da escada e o le
vem à presença das au
toridades superiores.

Limpesa Pública
Como é do domíuio 

público, a Câmara apro
vou uma lei obrigando a 
limpesa pública e mul
tando os seus infratores.

Agora, resta aos ubi- 
ramenses concorrerem 
para a realização com
pleta desse «desideratun» 
da prefeitura e, prin- 
cipalmente, limpando ex
teriormente seus prédios, 
mantendo quintais lim
pos e evitando também 
de atirar papéis e cascas 
de frutas nas ruas.

Assim sendo, os po
deres públicos poderão 
manter a cidade sempre 
limpa.

E não é só como tam
bém quem possue porcos, 
cabras e outros animais 
domésticos e que ainda 
não tenham recebido avi
so do Posto de Saúde 
para a sua retirada, de
vera fazê lo sem mais 
delonga, antes que as 
autoridades competentes 
tomem medidas drásti
cas nesse sentido.

Prontidão rigorosa na 

Capital e no Interior

Em consequência dos 
tristes acontecimentos de 
Deodoro, a polícia civil 
e militar, na capital e 
nas principais cidades do 
interior, está, desde on
tem à tarde, de rigorosa 
prontidão.

Os comunistas são acu
sados responsáveis pelo 

desastre de Deodoro

O sr. Afonso de Gar 
valho, falando na Câ
mara dos Deputados, acu
sou os comunistas como 
responsáveis pelo sinis
tro catastrófico da Vila 
Militar, em Deodoro.
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