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Visitada nossa cidade no dia l.o do corrente, pelos deputados Arimondi Falcooi e Henrique 
Ricchetti, Oswaldo Pereira de Barros DD. Presidente do Banco do Estado de Sào Paulo S/A 

e Prof. Nestor Pereira Leite, Delegado Regional do Ensino na Capital Paulista.
Acérca das 12 e 1/2 

horas do dia l.o de 
Maio em curso, diante 
da Séde do Partido So
cial Progressista, um aglo
merado de pessoas per 
tencentes a todas as clas
ses sociais deste mu
nicípio, comprimentavam 
os ilustres deputados, 
Henrique Ricchetti e Ari 
mondi Falconi, que se 
faziam acompanhar do 
Sr. Prof. Nestor Pereira 
Leite Delegado de ensi
no na Capital Paulista.

A’sl4  horas, a calma e 
poética «ROCINHA» foi 
arrancada de sua pla- 
cidêz, pelos estrondos 
dos rojões que rasgavam 
0 firmamento, em todas 
as direções e pelos vi
vas ao Exmo. Governa
dor Dr. Adhemar de Bar
ros, Osvgâldo Pereira de 
Barros, Geraldo Pereira 
de Barros, prefeito mu
nicipal désta cidade, de
putados Arimotidi Fal
coni, Henrique Ricchetti

e a cidade de Macatuba.
No decorrer do faustuo- 

so almoço que aos ilus
tres deputados foi ofere
cido, fizeram uso da pa
lavra os seguintes ora
dores: Snr. Geraldo Perei
ra de Barros, cumpri
mentando-os. O deputado 
Arimondi Falconi, cujas 
palavras, ressoavam na
quele recinto, para depois 
na memória dos ouvin
tes, tomarem a fôrma de 
seu profundo sentimento 
de amizade para com o 
povo désta terra. Suas 
palavras tiveram o forte 
poderio de fazer trans
bordar de nossos cora
ções cheios de fé e es
perança, a certeza de 
que os sonhos de outr’o- 
ra na imancipação deste 
berço, hoje trilha o réto 
caminho da realidade. 
Nada menos belo, foi o 
discurso do deputado 
Henrique Ricchetti, “Fi
lho adotivo da velha Len
çóis”, que numa belíssi-

Aumentam as possibilidades..
A lexan d re C hitto

... para a elevação do município de Ubirama á categoria 
de comarca, com a esperada maioria do governo na Ga
mara.

O dr. Vergueiro de Lorena, voltando do Rio de Janeiro, 
concedeu importante entrevista á imprensa:

— « Fui ao Rio tão somente para tomar posse como 
membro do Conselho Federal das Caixas Econômicas.

Com relação ao «Impeachment», opiniou o sr. Verguei
ro de Lorena: «Sem duvida a lei do «impeachment» será 
aprovada. Sua regulamentação, porem, levará pelo menos 
seis meses. Quando fôr exiquivel, tera o governador Adhe
mar de Barros maioria absoluta o que tornará a lei do 
«impeachment» inócua e sem utilidade poliiica em relação 
àquele contra quem foi especialmente feita».

Tratando se, portanto de uma palavra autorizada na 
politica paulista, é de se conceder que os entendimentos de 
aproximação entre a velha ala do P. S. D. e o dr. Adhemar 
de Barros acentuam-se a cada instante.

E não tardará muito, mesmo, que o governo contará 
com a maioria absoluta na Gamara dos Deputados, podendo, 
dessa forma, dár um desenvolvimento mais amplo e seguro 
á sua gestão, bastante sacrificada com o movimento da in
tervenção.

E ao lado do altos problemas do Estado, indubitavel
mente discutir-88-ão também as questões e assuntos dos 
municípios e assim julgados e dicididos sob a luz da ver
dade e da justiça, deixando de ser objectos da oposição 
sistemática.

Com a maioria na Gamara, o governo poderá avaliar e 
dár ganho de causa ás justas aspirações e necessidades 
interioranas. Não haverá oposição unicamente por capricho, 
unicamente porque o governo está com minoria na Camara.

E naturalmente a elevação do nosso município á Ca
tegoria de Comarca será objecto de discussão, mas uma 
discussão que se baseará tão somente á luz dos documentos 
que apresentámos. E neste caso, meus amigos, Ubirama te
rá a sua comarca, os dados estatísticos da sua pujança eco
nômica o afirmam altaments e bom son.

E a verdade que vem a luz, esperemos, pois, os dias 
que se aproximam.

ma oração, não só tra
duziu seu elevado senti
mento de solidariedade, 
aliando-se dessa forma, 
como sempre, a este po
vo na conquista de seus 
justos ideais.

Os reclamos, os direi
tos, deste povo, já não 
morrem no abismo da 
indiferença, porque um e- 
xército de idealistas uteis 
ao inegável e constante 
progresso deste berço do 
labôr, batalha sob a ban
deira da fé, na conquista 
de sua merecida glória”. 
E na Camara Estadual, 
os deputados Henrique 
Ricchetti e Arimondi Fal
coni, traduzem na elo
quência de suas palavras, 
a vontade e o pensamen 
to deste povo. Fizeram a 
seguir uso da palavra o 
Sr. Gino Augusto Antonio 
Bosi, DD. Presidente da 
Camara Municipal de U- 
birama e o Sr. Dr. Basi- 
lio Lossaso Sobrinho, DD. 
Delegado de Polícia nes
ta cidade, cujos discursos 
por eles pronunciados, 
serviram de orla a tão 
significativa reunião.

A DÓssa reportagem 
teve oportunidade de 
notar ainda, a presença 
das seguintes pessôas 
que tomaram parte nesse 
festivo almoço: Prof. Nes
tor Pereira Leite-DD. De
legado do Ensino em S. 
Paulo, os veregfdores, Srs. 
Antonio Segala, Virgílio 
Capoani, Antonio Loren- 
zetti, Luiz Andretto Filho 
e Raul Gonçalves de OU 
veira, Srs. Francisco J<»- 
sé Lara Campos, Boveto 
Medola, Chafe Temer Fe 
res, Alberto Ciccone, Se
bastião Lopes Pinheiro, 
Emanoel Canova, VirgiJio 
Aielo, Ângelo Pettenazzi, 
Edmundo Nelli, Flavio 
Paccola, Cezar Giacomi- 
ni, José de Rios, José 
Oliva, José Castiglioni, 
Rogério Giacominí, Ân
gelo Augusto Paccola, 
Bruno Brega, José Mar- 
ques-Sub Pr^eito de Bo- 
rebí, Silvio Bosi, Rubens 
Pietraroia, Uswaldo Cic
cone, Horacio Moretto, 
Jaime de Barros, Emilia- 
no de Sá, Calisto Cano
va, Prof. Orlando Cândi

do Machado-DD. Diretor 
do Grupo Escolar “Espe- 
rauça de Oliveira”, Lydio 
Bosi, Nelo Line, Mario 
Antonio Baccili, Guido 
Leda, Pillade Momo, Ar
mando Paccola, Giovan- 
nino Ciccone, Idilio Ca- 
rani Filho, Cliderior Mas- 
seram, Jacomo Nicolau 
Paccola-Juiz de Páz nés- 
ta cidade, Dr. João Pac
cola Primo e Evaristo 
Canova.

Inúmeras pessôas a- 
guaidavam defronte ao 
Ginásio Imaculado Cora
ção de Maria, os ilustres 
visitantes, que os recebe
ram com uma salva de 
palmas. Saudou-os ntssa 
ocasião, aSta. Mary Cac- 
ciolari, era nome dos es
tudantes e 0 Sr. Marceli- 
no Dayrell Queiróz, em 
nome do corpo docente. 
Agradecendo falou o de
putado Henrique Ric
chetti.

Após a visita ao Gi
násio, 0 povo acompa
nhou os ilustres visitan
tes até 0 Hospital Bene- 
ficiente Nossa Senhora 
de Piedade. Fizeram nes
se local uso da palavra, 
0 Dr. Basilio Lossaso 
Sobrinho Srs. deputados 
Arimondi Falconi e Hen
rique Ricchetti e o Prof. 
Orlando Cândido Macha
do que no decorrer do 
discurso, salientou a ne
cessidade da instalação 
de um gabinete dentário, 
destinado a assistência 
dentaria aos alunos po
bres do Grupo Escolar 
«Esperança de Oliveira».

O deputado Henrique 
Ricchetti. prometeu sa
tisfazer tão justo pedido 
formulado pelo Prof. Or
lando Cândido Machado.

Depois de uma visita 
a quasi concluída cons
trução da Maternidade 
de Ubirama, deu-se por 
encerrada a primeira 
parte das festividades 
desse dia.

A noite atravez do 
serviço de alto falantes 
local, os ilustres visi
tantes apresentaram suas 
despedidas ao povo do
Ubirama.

................ ......................
2 üssinem Leiam e Propaguem «0  E C O » 3
y. a



A m u í Z l l
Vá a Avenida Virgilio Rocha, 282

E VISITE A
COLCHOARIa de propriedade do sr.

r > i i r o o T ^ i
Fabrica-se ociíi especialidade colchões de capim e crina vegetal. 
Entregas a domicílio e em qualquer quantidade

Grande caçada-pescaria no Rebojão da Agua 
Limpa do Rio Pardo, afluente do Paraná.

^Tatologia e Terapêutica da Febre Reumática'’
Pfoí- Leopoíd Lichíwitz —  Trariucão do Dr. Armando Marques

«Edições Melhoramen
tos» tem a honra de 
apresentar á ilustre clas
se médica brasileira a 
edição nacional da obra 
«PATOLOGIA E TERA
PÊUTICA DA FEBRE 
REUMÀTICa », da auto
ria do Prof. Leopold Li- 
chtwitz, ex-catedrático 
de Clínica Médica na 
Universidade de Colúm- 
bia (N. York), prefaciada 
pelo Prof. Wiliiam Malo- 
ney, da Universidade de 
Fordhara (N. York), e 
traduzida para o portu
guês pelo Dr. Armando 
Marques, livre-docente 
da Escola Paulista de 
Medicina.

Não obstante a enorme 
complexidade do assun
to, conseguiu o famoso 
e grande clínico conde
nar e analisar, uma ad
mirável sintese de 232 
páginas com 59 ilustra
ções, todos os problemas 
relacionados à etioiogia, 
patogenia, clínica, diag
nóstico, prognóstico e 
tratamento da febre reu
mática. Notadamente a 
questão da etioiogia, 
tão debatida e de tão 
transcendental impor-  
tância para a orien
tação terapêutica, mere
ceu um estudo minuncio- 
so, sendo posto em des
taque o conceito, moder
no, da febre reumática 
como alergose, em opo
sição á antiga teoria vi- 
rúsica defendida por 
Graeff e Aschoff. Segun
do Lichtwitz, a febre 
reumática não seria uma 
moléstia infectuosa, e sim 
devida a uma sensibili

zação produzida por an- 
tígenos elaborados, em 
sua maioria, por micro
organismos patogênicos 
ou não.

Todos os assuntos ven
tilados são acompanha
dos de excelente e farta 
documentação anátomo- 
patülógica, radiográfica 
e macroscópica.

A obra consta de 13 
capítulos assim ordena
dos: I — Definição da fe
bre reumática; II — In
cidência e influência 
dos fatores ambientes 
e pessoais; III — Pato
logia geral; IV — Fe
nômenos sistêmicos; V 
Moléstia cárdio-reumá- 
tica; VI — Moléstia vás- 
culo reumática; VII — Ar
trite reumática; VíIÍ — 
Miosite reumática; IX — 
Manifestações reumáticas 
na pele; X — Manifesta
ções reumáticas no sis
tema nervoso; XI -  Ma
nifestações reumáticas 
em outros orgãos e re- I 
gíões; XII -- Diagnóstico | 
diferencial e prognóstico, ! 
XIÍl — Terapêutica. |

Com referência, foi | 
apensada no fim de ca- i 
da capitulo uma extensa 
bibliografia.

«PATOLOGIA E TE
RAPÊUTICA DA FEBRE 
Reumátiça», apesar do 
seu cunho sintético, é 
um «grande livro» como 
0 afirma o eminente pre- 
faciador, o Prof. Wiliiam 
J. Maloney, sendo, assim, 
de prever a grande aco
lhida que irá ter por par
te dos médicos e estu
dantes de medicina bra
sileiros.

Trêse pescadores e ca
çadores ubiramenses or
ganizaram grande caça
da-pescaria no Rebojão 
da Agua limpa do rio 
Pardo, afluente do Para
ná.

Assim é que terça fei
ra passada, às 20 horas, 
mais ou menos, a cara
vana, conduzindo vive
res, cães de caça, apetre
chos de pescaria, espin
gardas, redes etc., saiu 
de Ubirama, cora destino 
áquela longincua locali 
dade.

E segundo fomos infor

mados, para chegar ao 
seu destino definitivo, a 
caravana terá que per
correr quasi mil quilôme
tros de vias terrestes e 
mais trezentos quilôme
tros de vias fluviais.

Portanto, como se vê, 
os trêse caçadores e pes
cadores ubiramenses es
tão levando acabo ar
rojado empreendimento 
de caracter esportivo, de
vendo permanecer, na
sua aventura, pelo espa
ço de vinte dias aproxi
madamente.

Resla.ureài:\íe P a u iisía
- DK -

Vitorio Coneglian
Bebidas nacionais e extrangeiras, doces, 

petisqueira á toda hora.

Rua 15 de Novembro, 813 Fone, 60
IIBIRAItflA

O  Preço do Algodão 
está subindo.

Reagindo os preços do 
algodão em Nova York, 
0 termo paulista subiu de 
Cr.$ 5,90 em arroba.

A  Colombia rompeu as 
relações diplomáticas 

com a Rússia.
Noticía-se de Bogotá 

que a Colombia acaba 
de romper as relações 
diplomáticas cora a Rus 
sia.

Nos círculos políticos 
internacionais acredíta-se 
que a atitude do gover
no colombiano se relacio
ne com os acontecimen
tos desastrosos de Bogo
tá, nos quais tomaram 
parte agentes comunistas 
russOS.

I V .  S., désta e de outras praças, pretende adquirir 
sementes em gerai, de germinação garantida e mudas 
frutíferas de bôa qualidade, procure o Agente vende
dor, sr. ERNESTO PASQÜARELLI.

Pessoalmente na Faz. Santa Rita — Taguaí
Por carta — Fazenda Santa Rita — Via Pirajú

TAGUAÍ
Não atende por telefone.

E. F. Sorocabana — Est. S. Paulo

FRACOS 2 ANEAMCOS! 
Tomem;

VINHO CREOSOTADO
Do Ph. Ck, Jo2o d< SIKm Stivein 

EaprcB«do cea •■Ue m $ :

Tossai 
Resfriados 
Bronchilos 
Escrophulota 
Convalecanças 

viNHO CREOSOTADO
1 é um gerador de saúde.

i  Assinem Leiam e Propaguem .0  É C O »

Distúrbios nas últimas 
quarenta e oito horas 

na Itaiia.
0 governo anuncia numerosas pri

sões, inclusive de 6 mulheres
ROMA, 5 — Um comu

nicado do Ministério do 
Interior anuncia que fo
ram efetuadas numero
sas prisões em vários 
pontos do país. O comu
nicado acrescenta que 
houve também numerosos 
distúrbios nas ultimas 48 
horas. Outra informação 
diz que foi preso um 
grupo de vinte indivíduos 
e mais seis mulheres, 
que tentaram invadir os 
lares dos chefes políti
cos’do Partido Democra
ta Cristão, em Rumo Di 
Puglia, nas proximidades 
de Bari.

Posto de Saúde
A L V A R Á

.ávisa-se os interessa
dos, que 0 Posto de Saú
de local, está autorizado 
a fazer entrega do AL
VAR A’ DE REGISTRO 
SANITARIO DE ESTABE
LECIMENTO DE PRODU
TOS ALIMENTÍCIOS, cu
jo requerimento poderá 
ser encaminhado a esta 
repartição durante o mês 
corrente, época oportuna 
para a referida entrega, 

ubirama, 3 de Maio de 1948.
Dr. João Paccola Primo - Médico-cnefe



RESENHA DA SEMANA
Rio — Ha poucos dias, 

0 general Eurico Gaspar 
Dutra encontrou-se com 
0 governador mineiro 
Milton Campos. Os meios 
políticos atribuem gran
de importância a esse 
encontro, o qual se de\i 
no dia 3 do corrente, no 
Grande Hotel de Araxá.

Segundo se comunica, 
entre o sr. presidente da 
Republica e o governa
dor mineiro não foram 
tratados somente assun
tos de natureza adminis
trativa, mas, também, de 
alta importância política 
nacional.

Washington — Truman 
afirma que o corrente 
ano poderá determinar o 
futuro do mundo, princi- 
paimente tendo em vista 
que a política russa está 
em pleno declino depois 
da derrota comunista na 
ítalia.

Rio — As fontes pro
dutoras de trigo no Bra
sil estão aumentando a 
cada dia mais. E nessa 
marcha, prevê-se que 
nossa patria dentro de 
dois anos já não neces
sitará do trigo pxtran- 
geiro.

Washington — Na con
ferência internacional de 
Quitandinha, estarão re
presentados todos os 
paizes do mundo.

CamjMnas - Propõe-se 
a realização em Campi
nas o Congresso de Ca- 
maras Municipais.

Rio — Com 0 parecer 
contrario de uma ala do 
P. S. D., quanto á subs
tituição do sr. Movan de 
Figueiredo, esboça-se sé
ria crise no seio do Par
tido Social Democrático 
Nacional.

Camara dos Deputa
dos — Foi entronizada 
na sald de Sessões, na 
Camara dos Deputados 
a Imagem de Cristo Cru

cificado.
Rio -  Acentua-se, no 

Rio de Janeiro, a baixa 
dos preços dos artigos 
de primeira necessidade

Rio — Espera-se, a to
do instante, importantes 
modificações na estrutu
ra da alta administração 
federal.

Jerusalem — Noticia- 
se de Jerusalem que de
sembarcaram poderosos 
reforços do exercito bri
tânico na terra Santa.

Vaticano — Acaba de 
apresentar suas creden
cias 0 novo embaixador 
brasileiro no Vaticano.

Santos “  Foram en
tregues á Municipalidade 
de Santos as primeiras 
duzentas casas popula
res. Ao ato da entrega, 
que constituiu um gran
de acontecimento nos 
meios sociais santistas, 
estavam presentes, altas 
autoridades civis e mi
litares.

Ubiraraa — Acha-se em 
vias de conclusão a pon
te, no «Corvo Branco», 
na estrada de rodagem 
que liga Ubirama Ma- 
catuba.

Vaticano — O cardeal 
D. Carlos de Vasconsello 
Mota, arcebispo de S. 
Paulo, chegou a Gênova 
no dia 3 do corrente, 
sendo esperado em Ro
ma no dia seguinte.

Roma — O sr. Enrico 
de Nicola não aceitará a 
sua reeleição á presidên
cia da República italia
na. ü  seu estado de sau
de nâo lhe permite pro
longar as suas ativida
de politicas.

Londres — Estão sen
do preparadas as elei
ções gorais na Inglater
ra, a realizar-se em|1950. 
Segundo revelam os 
meios políticos londrinos 
será 0 maior pleito de 
todos os tempos, trava-

V e n d e -s e
um balcão de sédro com 3 metros, frente e tampa de vidros duplos

Ver e tratar com IRMÃOS LUMINATTÍ 
15 de Novembro, 489 — Nesta

do entre os dois parti
dos rivais.

t  UfctA O O E N Ç A  O R A V I S S I M A  
M U I T O  P E R I G O S A  P A R A  A F A 
M ÍL IA  E  P A R A  A R A Ç A .  C O M O  
U M  B O M  A U X I L I A R  N O  T R A T A 
M E N T O  D Ê S S E  G R A N D E  F L A G E L O  

U S E  0

A b I f i l i s  s e  a p r e s e n t a  s o b
I N Ú M E R A S  F O R M A S .  T A I S  C O M O -  

R E U M A T I S M O  
E S C R Ó F U L A S  

E S P I N H A S

f I s t u l a s

Ú L C E R A S

E C Z E M A S  

F E R I D A S  

B A R T R O S  

M A N C H A S

“ ELIXIR DE NOGUEIRA”
C O N H E C I D O  H Ã  83 A N O S  ' 

V E N D E - f t C  E M  T Ô D Ab
«m edicação a n x iü a r  no 

tratam ento da sífiliisi’.

Morreram na via
gem de Núpcias
D eta lh es sobre o d esastre  

a v ia tó r io  da Ilh a  do 
M arajó

RIO 4 — Desfez-se a- 
gora 0 mistério em tor
no da companheira do 
aviador Tito Livio Cratto 
Ferreira, que encontrou 
a morte de maneira trá
gica na .Ilha de Marajó.

Tito Livio havia saído 
de Miami sozinho com o 
pequeno Culti, que ele 
fora incumbido de con
duzir até Buenos Aires. 
Em Nassau, possessão 
britanica do Mar das 
Caraibas, Tito Livio co
nheceu Beverly Bethel, 
pela .qual se apaixonou 
e a qual prometeu levar 
a Buenos Aires,'^indo am
bos a morrer no desas
tre da Ilha de Marajó.

|Í!5«!H!1P!!!!!II!P

I) 9)a , "pMccaia Tiàiino. ( |
M Ê. D 1 C O  i ã

g | &írdca (^efiaí de. aduitaá. e. c^Umçai - 6i/iuAqia - TiaAJtô  Im

g | Sioençoá. do. OavAcIo., YIoAí ^  e SoiAqanJta

p | Ex-interno por concurso do Pronto Socorro do Rio de Janeiro — Ex-interno por
concurso da Maternidade do Hospital São Francisco de .^ssis á cargo do Dr. / j  

PI Aguinaga. — Ex-interno residente da Casa de Saúde São Jorge {Rio de Janeiro)

pf Caixa 35 — Fone, 48 — UBIRAMA — Estado de São Paulo \1

......

Ha muito tempo que 
estamos fazendo vee
mente apelo para que 
Ub irama rece ba a cor

respondência de São 
Paulo mais cedo.

Ha multo tempo que 
estamos fazendo vee
mente apelo ás partes 
competentes no sentido 
de que Ubirama receba 
a correspondência de São 
Paulo, mais cedo.

E diante das nossas 
contínuas solicitações, o 
sr. agente do Diário de 
São Paulo, nesta cidade, 
já havia providenciado 
nesse sentido, fazendo 
com que aquele orgam 
viesse por via Agudos, 
alcançando o Ônibus 
das 15,40 hs.

Entretanto, não sabe
mos porque, essa inicia
tiva fracassou também.

Ora, Ubirama não po
de continuar recebendo 
a correspondência de S. 
Paulo ás 20 horas, mais 
ou menos e quando não 
raras vezes no dia se
guinte.

As nossas autoridades 
devem providenciar jun
to aos Correios e Telé
grafos, solicitando-lhes a 
remessa de correspon
dência por vias mais 
rapidas do que a Soro- 
cabana. ASsim sendo, 
ter-se-á atendido uma 
grande necessidade do 
comércio e de todos 
aqueles que se interes
sem pelo movimento do 
mercado de cereais e 
outras atividades de or
dem comercial.

Veio ao mundo 
em pleno vôo.
CHANGAI, 5 -  Quan-

do viajava para ésta ci
dade, num avião da Com
panhia Chinesa de Trans
portes Aéreos, uma pas
sageira den á luz uma 
menina. Tendo o apare
lho chegado ao destino, 
a jovem mãe desceu com 
a maior naturalidade e 
foi-se embora, levando 
consigo, a filhiffha nos 
braços.



f C C I A I f
Vingança

Quando conversamos, a sós, 
pela última vez, você estava bas
tante resfriada, doença da época, 
aliás.

E á exclamação minha de que 
a sua constipação não éra enfer
midade de ocasionar-lhe a morte, 
você me respondeu que antes fo
ce. Nada a aborrecería a morte 
agora.

— “Depois de morta, você foi 
falando, á noite eu viria puxar- 
lhe os cabelos, fazer-lhe cócegas 
nos pés, puxar-lhe-ía as orelhas 
e outras cousas mais que me a- 
prazeria fazer-lhe”

Que adoravel tragédia, logo 
me passou pela cabeça, ela se vin
gando de mim dessa maneira. E 
assim meditand’1, parecia-me ve
la encantadoramente vestida, co
mo se costuma vestir os mortos 
elegantes e, á noite, no meu quar- 
tô  tendo-a ao lado fazendo, as 
suas intencionadas proezas.

Que adoravel tragédia ! Mas, 
depois, raciocinando melhor: “Pa
ra que isso aconteça é preciso 
que ela morra ?

Se assim, então não quéro, que 
ela se vingue de um modo dife
rente.

Outra vingança. A vingança 
dos dois minutos que o poéta 
tanto escreveu. Essa vingança”.

L isser

Aniversários
Fizeram anos: Dia 7, o jo

vem Rangel Pietraroia, resi
dente em Marilia, a sra. Yo- 
landa Canova, o menino Ly- 
dio Junior, e a sra. Assunta 
uiccone.

Dia 8, 0 jovem Alfredo 
Brega, o menino Lourival 
Paccola, a sra. Dalva Regina 
esposa do sr. Olimpio Tirso 
de Mattos, e a menina Maria 
Célia, filha do sr. Primo 
Campeão e de d. Dalva Gue- 
dini.

Fazem anos: hoje, a sra. 
Amélia Campanari, esposa 
da sr. Flavio Campanari, a 
sra. Esteia Campanari, esposa 
do sr. João Campanari, a 
menina Marly, filha do sr. 
Pàulo F. Rcsa, e o menino 
Roberto Santino Sasso, filho 
do sr. Zeques M. Sasso e de 
d. Alexandrina Simioni Sasso.

Amanhã, a menina Carmem 
Ligia Paccola, a sra. Zelin- 
da B. Coneglian, esposa do 
si. Antpnio Coneglian Sobri
nho, e a srta. Luiza Fantini.

Dia 11, a srta. Lina de 1 
Santis, e a srta. Lourdes Grot 
ti, residente em Avaré.

Dia 12, o sr. José Cone
glian. e a srta. Irinéia Biral.

Dia 13, a sra. Josephina 
M. Moretto, esposa do sr. 
Vicente Moretto, e o menino 
Mario Silvio Batjsiela,

Dia 14, a sra. Verginia 
Canova, esposa do sr. Eva- 
risto Canova, a menina Fla- 
via Benedettí, e a menina 
Leoni, filha do sr. Artur 
Neili.

Dia 15, o sr. Anelo Ca- 
poani.
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desde o dia 2 do corrente, 
com o nascimento de um 
robusto menino que rece
beu o nome de Ângelo 
Pettenazzi Junior.

— Temos o grato pra
zer de registrar o nasci
mento da filbinha do dr. 
Fernando de Oliveira Gue- 
na e de d. Aparecida Gue- 
na, ocorrido no dia 24 de 
Março p. p., em São Pau
lo, que na pia batismal 
recebeu o nome de Véra 
Luoia.

'  m ‘ t

Despede-se
Tendo que transferir 

sua residência para Garça, 
o sr. Agripino de Oliveira 
Lima, não podendo despe
dir-se pessoalmente de to
dos os seus parentes e 
amigos, de Borebi e übi- 
rama, fá-lo por nosso in
termédio.

Nascimentos
Rejubila-se o lar do sr. 

Ângelo Pettenazzi e de d. 
Apolonia Placca Sobrinho,

Enlace Matrimonial
Realizou-se quinta-feira 

ultima, na Igreja Matriz 
N. Senhora de Pompéia, 
em São Paulo, o enlace 
matrimonial do jovem Her
minio Vieira, filho do sr. 
José Inocencio Vieira, com 
a srta. Carmem Vieira da 
Silva, filha do sr. José 
Cândido Vieira e de d. 
Benedita Correia da Silva 
Vieira.

Aumentará o preço do 
leite na cidade?

E vóz corrente que o 
leite, na cidade, sofrerá 
nova alta. Ue um cruzei
ro passou a ume cincoen- 
ta centavos e agora os 
srs. produtores preten
dem eieva-lo a dois cru
zeiros por litro.

Não haveria duvida 
aceitar a alta do leite, 
caso não houvesse empe
nho geral em abaixar

tudo quanto é produto co
mestível.

E verdade que esta
mos sendo assoberbados 
por tremenda e prolon
gada seca, pondo de so
bressalto os criadores 
quanto ás pastagens, to
davia a alta do leite ago
ra será inoportuna.

E neste caso, convem 
que as autoridades to
mem conhecimento do 
fato, existindo, é veraa 
de, e patrocina-lo em 
prol do povo.

Gamara Municipal de 
Ubirama

C O M U N IC A D O

De ordem do Senhor 
Presidente da Camara 
Municipal de Ubirama, 
comunico os senhores 
Vereadores que a pró
xima reunião Extraordi
nária, será realizada no 
dia 10 do corrente, às 
19 1/2 horas, sendo a 
seguinte Ordem do Dia:

a) — 2.a Discussão do 
Projeto de Lei, que con
cede credito especial de 
Cr.$ 6.000,00 (seis mil 
cruzeiros), para a refor
ma do Matadouro.

b) — 2.a Discussão do 
Projeto de Lei, que re
gula a cobrança do Im
posto Territorial Urbano.

c) — l.a Discussão do 
Projeto de Lei, que regula 
a taxa de calçamento.

Secretaria da Camara, 
em 4 de Maio de 1948.

A in d a o c a s o  
d e  Borebi

Em nossa edição an
terior, encerímos uma no
ta, dizendo que a políti
ca de Agudos está ativa
mente trabalhando no sen
tido de desmembrar o
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distrito de Borebi do ter
ritório de Ubirama.

E’ que 0 motivo não é 
outro senão atrapalhar a 
elevação do nosso muni
cípio a categoria de co
marca. Porque, como dis
semos, Agudos não está 
já em condições de arcar 
com 0 peso dos seus dis
tritos. Haja vista a sorte 
de Tupá ex-São Domin
gos e Piatan, ontem dis
tritos hoje simples fazen
das, em virtude de não 
terem recebido o auxílio 
devido da séde, que é 
Agudos.

Nestes termos, mais ou 
meiios, foi a nossa nota 
de domingo último.

Entretanto, agora, a po
lítica agudense vem com 
outra, afirmando vergo- 
nhosamente que Ubirama 
está coagindo Borebi com 
0 propósito de evitar o 
desmembramento.

Ora, perguntamos nós,, 
que tem a vêr Agudos 
com 0 caso de Borebi e 
Ubirama? Por acaso A- 
gudos não está se me
tendo gratuitamente em 
questões que não são 
absolutamente da sua al
çada?

Que pretende Agudos 
com 0 caso de Borebi 
e a criação da comarca 
de Ubirama? Não é evi
dente fraqueza economica 
daquele município, fazen
do tais alardes.

Não é outra cousa.
E, depois, que se lem

bre a política agudense, 
que a comarca alí insta
lada denomina-se: “Co
marca de Lençóis com 
Sédé em Agudos”.

Portanto, não lhe per
tence. E oxalá, não sen
do questão de tempo, 
mnus amigos, estaremos 
consultando novamente a 
papelama de 1901.

Oxalá, meus amigos...

F ale ificad ores de re in é . 
dios condenados

RIO 5 — Ao contrario do 
que se esperava, dos 21 acu- 
sados de falsificação de pro
dutos farmacêuticos no pro
cesso que transitou pela 7.a 
Vara Criminal, apenas 10 fo
ram condenados, variando 
suas penas entre 3 anos e 
dois meses a 6 anos. Onze 
acusados foram absolvidos.

Os falcificadores de medi
camentos condenados recor
rerão ao Tribunal de Justiça.


