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ANO XI

Ubirama (ex-Lençóis), 10 de Outubro de 1948

A lexan d re C h itto
E’ incontestável e evidente o grande desenvolvimento pelo
qual está atravessando Ubirama.
__
Em todos os seus setores uibanos, Ubiiama revela a sua lenovação, a eficiência das suas energias, subjamente demonstradas,
porem, até então, somente no campo economico.
Mas, p, esentemente, eis Ubi.ama que se levanta dentro de
si, que se ergue, não havendo duvida de que diante do seus pas
sos desconhece os obstáculos que viessem impedi-la na sua mar
cha, poique os seus destinos seguem sob a o ientação seguia do
sr. Ge.aldo Pe. eiia de Barios.
Com o sr. Geraldo Perei a de Bairos na administração ubiramense, criou-se o otimismo e a confiança popular, levantando-se
construções pelos quat.o cantos da urbanidade, tais como sejam;
a Maternidade, a nova Igreja Matriz, o Parque Infantil, doado pelo
sr. Oswaldo de Bairos; edifica-se a ponte sobre o i io «Lençóis»,
processam-se sondagens no poço arteziano, prestes a melhorar o
abastecimento de agua na cidade, calçam-se luas, retifica-se o ve
lho leito do «Lençóis», margeando a cidade. E agora, instala-se a
Agencia do Banco do Estado, o qual já adquiriu o terreno para a
edificação do p.edio pioprio.
E dentro em pouco, Ubirama se á lambem dotata de um modernissimo laticinio, instalado por um giupo de senhores do nosso
comercio pecuarista.
Agora, isso tudo, sem contar as inúmeras construções resi
dências, umas em projetos e outias já em pleno andamento de
edificação.
Essa é Ubirama que s^ renova, é Ubirama que se transfor
ma dentro das suas giandes possibilidades encomicas e adminis
trativas, a qual virá, assim, ocupar o seu verdadeiro lugar no
conceito das bôas cidade neste grandioso Estado de São Paulo.
E’ Ubirama que desenvolve, é Ubi.ama que cresce sob a
claiividencia administrativa do sr. Geraldo Pereira de Barros.
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Rio, 8 — Mais uma vez a Cen
tral do Brasil recorreu hoje á
estrada de rodagem entre Tai
retá, antiga Paracambi e Paulo
Frontin, que tanto serviço pres
tou no desabamento do tunel
18, ha alguns anos. O trafego
na Serra do Mar ficou hoje in
terrompido, quando diversos va
gões carregados de caivão desengataram de um trem que su
bia e rolaram pela 'linha abaixo
em desabada velocidade. No pá
tio da estação de Paiai, antiga
Belém, esses vagões foiam chocar-se com outros carros ali pa
rados, interrompendo comple
tamente o trafego.
O serviço de passageiros do
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ramal paulista foi então feita
através daquela lodovia, sendo
os passageiros transpoi tados em
automóveis de Paulo Frontin, na
seria, paia Tairetá, na baixada
fluminense, e vice-versa.
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Quinta-feira o Guarany
exibiiá em sua téla a co
lossal produção argenti
na, distribuída pela United

Anteonten, esteve nesta cidade o sr- Oswaldo de Barros,
presidente do Banco do Estado,
com o fim de piovidenciar a
instalação imediata da Agencia
daquele estabelecimento bancai io.
Enquanto o Banco p.ovidenciar a construção do seup op.io
prédio, paia a edificação do
qual já adquiriu do sr. Gino
Eosi, um belissimio lote de teireno, sita á lua 15 de Novenbro,
a Agencia passará funcionar
pi ovisoí iamente no prédio do
esciitorio central da S/A Luiz
Paccola Comei cio e Indust ia.

Novo vestido para
Ubirama.
Sabendo que o nosso municipio será infalivclmeute elevado
á categoiia de comarca, dentio
em breve, tobos os proprietários
de prédios devem passa - los
por uma limpeza externa.
Assim, na época da c.iação
da comarca, Ubirama estaiá coin
sua nova fatióta c, em com.unhão
com a população, festejando o
maior acontecimento da sua
histoiia poUtica.

O Banco Brasileiro
para America do Sul
Tam bém construira' c seu
preôio proprio nesta ciàaàe?

Dado ao giande desenvolvi
mento das suas tianzações ban
carias, de fontes não oficiais, te
mos conhecimento que o Banco
Brasileiro pa.a a America do
Sul também pretende construir
o seu prédio pioprio nesta ci
dade.
Oxalá què tais noticias pos
sam ser confirmadas dentro em
pouco, pois teremos assim, mais
um giandioso edificio que virá
integrar os já existentes em
Ubirama.
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O Profeito Municipal de Ubiranui.
u.sand() da atribuição <|ijc lhe <'onfere
I.ei n.o 14, de 9 de agosto
do 1948. decretiula pola Camar.a
Municipal do.sta cidade;
Resolvo:

|
i

|

.Vrtigo 1.0
Nomear o.s nienibnus da
Coinisíõ.o Municipal de Preço.s, nesto
municipin. do acordo com a referida lei.
os segtnidos senhores; Snr. .I.^COlVlO
NICOL.V IViCCOL.^. representante da
Lavoura, Sr. Afonso Almicar Androtto.
representante da Industria e Sr. Afilio
Ciccone, representante do Comercio.
§ Único: — Do acordo ainda com a
T.ei n o 14 . ã constituição dessa Comis
são, compor sc-á de 5 membros, sendo.
2 )íienihros por indicação do Sr. Presi
dente da Camara Municipal, entre os
vereadores da mesma, cuja iudição recahiu nos Srs. Raul Gonçalves de Oli
veira' e Francisco Garrido, e o.s demais
do acordo com o artigo l.o desse de
creto executivo.
.Vrtigo 2.0 — A Comissão Municipal
de Preços, indicada no artigo l.o e seu
})aragrafo, deverá reunir-se em L á 're u 
nião no dia 11 do corrente mê.s. ás 19
horas no Prédio da 'Prefeitura, a-fim-de.
organizai'em e promoverem a nomeação
de seu Presidente e Secretario, e demais
formalidade."-, tudo de acordo co.n a
Lei n. 14.
.Artigo 3 0 — Esto decreto executivo,
entrai á en) vigor na data de aus publica
ção ev g das : ■ ."lispo iç 'ts em contrario.
Prefeitura .Municipal de Ubirama, S
de Outubro de 1948.
(a) Geraldo Pereira de Barros
Prefeito Municijral
Publicado na Secretaria da Prefeitura
Municipal em 8 de Outubro de 1948.
Evaristo Canova
Secretario
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Uma firma pauli.sta imj)ortou 28 fardos de algodão da índia
para a indu.stria de coberto.res. Um che
fe da empresa,, ouvido pela imprensa,
declarou que se trata de um tipo unico.
importado também pelos Estados Uni
dos, e que não tem nenhuma relação
com a economia algodoeira nacional.

R Rrgentina aàquire numerosos
Ruiões âe Buerra na Inglaterro
Noticia-se de Londres (jue a .Argen
tina acaba de adquirir numerosos bom
bardeiros e caçis a jato na Inglaterra.

0 Brigaàeiro Eâuarâo Bames será

A Distilaria Central de
Ubirama
De um alto funcionário do
Instituto do Açúcar e do Álcool,
é-nos dado conhecer que, para
o ano de 1949, serão aprovei
tadas as instalações da Distila
ria Central de Ubirama.
E uma nossa peigunta,o nos
so informante não quiz levelai
as intenções do 1. A. A. quanto
á futura utilidade da Distilai im
Mas, segundo a nossa opinião,
o Instituto do Açúcar e do Ál
cool aproveitará a Distilaria
para o fabiico de álcool em
g ande e s c ^ .

0 futuro Presiôente ôa Republica

pela U . D . D .
Comunica-se do Rio de Janeiro que
o Brigadeiro Eduardo Gomes será o
candidato á presidência da Republica,
pela U. D. N., no futuro pleito federal.
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No transcorrer desta semana, terá
inicio a construção da ponte.
A Construtora e Comercial Torello
Dinucei Ltda., a cargo da qual esta
rão os trabalhos, já tran.sportou para o
local numeroso material.
E segundo as informações do encar
regado da firma con.strutora, a ponte
ficará pronta dentro de um periodo de
quatro a cinco mezes.

o E^CO
NOVA p o l í t i c a
FERROVIÁRIA
Com seu laconismo peculiar,
0 telegrafo nos tiansmite a no
ticia de haver o presidente da
Republica autos izado a Estrada
da Ferro Noroeste do Brasil a
adquirir terrenos ao longo de
Mias linhas, para colonização e
incremento do desenvolvimento
das legiões em que se encont an . Essa determinação nos le
va a supor estar a di.eção daqueia estrad# decidida a introduzi-, na legião que serve, novo
tipo de politica ferroviaiia, talvez
mais adeantada que a atualmen
te adotada pela Companhia Pau
lista de Estradas de Ferro. As
sim somos levados a penrar,
quando a fenovit se dispõe «a
adquirir terrenos ao longo de
suas linhas, para colonização e
incremento do desenvolvimento
das regiões em que se encontran:;.'. Naturalmente, os serviços
csfatisticos dessa rede de viação,
C', nfiontados com outros de ca. ate. oficial, denunciam a presen
ça de certos fenomenos como a
emigração, o latifúndio, o desen
volvimento excessivo da pecualia e a monocultura. Os t.ês
piiiütiros, agindo mais pu menos de forma intensiva e permarunte, são as causas da ex
pulsão de lavrador dessa vasta
região, como já foi observado
em outras. Da monucultu.a, te
mos experiencia das regiões dondnadas pelo cafeeiro, que apresentam ciclos de prospeiidade no decurso das altas de
cotações do café, mas que, ao
íurgir uma crise, devido ás diíiculcades de se adatarem a ou
tros generos de culturas, deter
minam as migrações paraoutias
zonas, onde o homem luial pos
sa diiigi: as suas iniciativas de
aco e'o com os interesses mo
mentâneos. Ora, o letalhàmento
em lotes da longuissima faixa
ma ginal da Noroeste, que par
tindo de Bauru penetia profunliameute em Mato O, osso, per
mitirá a fixação de milhões de
trahalhadoies, que, com suas fainiiias, adensarão a população
de beira-linha, fornecendo á esiiada numero regular e ftanco
de passageiros e de mercado
rias, escapando, em largo per
curso, da concorrência que lhe
move o transporte lodoviaiio
( ue pe. corre os espigões á sua
montante e na mesma direção
de seu eixo. Com a obra de
desbravamento o suigimento da
lavou a cafeei a, deu-se fim ás
ultinms matas que ciicundam as
cidades, ocasionando a alta ex
cessiva da lenha, convindo vol
ver também as atenções para o
reílorestamento que, poi certo,
seiá cuidado. Dos salutares eicitos da politica de adoção do
sistema da pequena propriedade,
nas cidades de Araçatuba, Biriguí, Penapolis e Promissão, são
encontrados os melhores exem
plos, pois aí o sitiante está em
1 ôa ; i uação economica.

Umafaisca eletrlca ful
minou um cavalo de
propriedade do Snr.
Joaquim Simões.
A’s 8 horas da m.anhã de se
gunda-feira ultima, quando den
sas nuvens cob iam o céo da
cidade, pouco antes que desa
basse a g.ande chuva anciosamente espe ada, caiu uma faisca
eletrica, fulminando o cavalo de
p op iedade do s . Joac,uim Si
mões.

A’s 22,15 hoias tíe segundafeira ultima, justamente quando
os irmãos Éatistella e seus au
xiliares haviam deixado o t abal! o, extraoidinatio, nas suas
oficinas, o telhado do barracão
onde estavam atendendo aos
seus iristéres, veio abaixo.
Po. sorte, dos que estavam
ocupando as oficinas de trabaj lI:o dos i n ãos Fatistella, deixa! ram o local quinze minutos an
tes que o íinistro se veiificava.
/ s s nn endo, «teliziuente nã.T
SC regií ti atam danos pessoa is ^
porem somente materiais que,
segundo colheu nossa reporta
gem, amoutam a Ci .$ 20.000,00.

N.o 37
— O poeta portugues Filinto
Elísio, ao morrer no exilio, te\e
todos os seus bens vendidos | Não obstante o animal acharse p.oximo á sua residência e
poi doze mil léis.
mun dos arredores da cidade,
- Pa. a breve te emos, lan- felizmente a faisca elet ica não
çados pelas Edições Melhora- ; fez outros danos senão culpii
mentos, mais dois liv os ilus- - tragicamente o desventurado ca
t.ados por autênticos desenhos valo.
saídos dos maravilhosos estúdios
de Walt Disney: «CS SOBRI
O QUE IGNORA MCS
NHOS DO PATO DON/ LD» e
«O PATO DONALD E SEUS
A COMPOSIÇÃO DO FO.SF-OPO
Urna ],alniillia de camiiiça pos
AMIGOS».
j
A (■.'ihcciniu dos fosforos cotmius (' mta nos ;; j atos aquecem os pés c
— O titulo exato da famosa | nia niistiMii do .nj;ua, co!;', arpía liii.i. evita que as meias se ron pam, aobra do Pabre Manuel Berna des óxido de eh!,nd)o. lo.sforo e uma maté léin de evita que os pés se na«NOVA FLC RESTA,» conside ria eorrante. A iuflainahilidaíie i)or .'dri- gôemãs solas grossas' quando a
rada uma obra prima da liteia- to ó devida ao fosfo.o o á aroi.-i. .
palmilha é esptssa.
tu a clássica portugnesa, é «NO
VA FLORESTA OU SILVA DF,
\
VA’R10S APOFTEGMAS E DI
TOS SENTENCIOSOS, ESPl- |
j RrrUAIS E MORAIS, COM I
; REFLEXOS EM QUE O UTlL |
SE ACOMPANHA COM O I
Cíiarão de aves’ selecionadas Rlicde
VA’R10 DA ERUDIÇ.ÃO, ASSIM DIVINA COMO HUMANA». |
Island Red e Leghorn Branca
— As. ge;ações de todo o j
O V O S PARA INCUBAR
mundo leram repetidas vrzes as ,
nar ativas en polganlès dos su
DA RAÇA RHODE ISLAND ESTAMOS VENDENDO
cessos rie Maico Pólo. EspecialRÈRRCDUTORES PINTOS DE 30 E 00 DIAS
ir.ente dedicada á juventnc'e b a- j
sileira Lucia Machado de Al
Q u o sp a ra o consumo fornecemos ern gronôesepequenas quaníiòaâes
meida f(Z .<VIAGENS MARA- |
B a irro d a P r a t a — U B IR Á M A — E s t. S. P a u lo
VÍLHCSAS DE MARCO PC- i
LC», uln lançamento e'as Edi- '
çces Melhoramentos.

COMARCA

DE

AGUDOS

LEILÃO DE BENS DA MASSA EALIDA
DE C ELSO M ORATO LEITE & CIA.
FAÇO público a quem inteiessai que, no dia vinte e nove (20)
de Outub o, ás treze (13) hotar,
a porta do edifício do Foi um,
silo a Praça Tiradentes, des a
cidade de Agudos, o Oficial de
Justiça que estiver de se.viço,
levará em leilão os bens da
Massa falida de CELSO MORATO LEITE E CIA., constan
tes de imóveis e titulos, a saber:
~UM PRÉDIO E TERRENO
de quarenta e seis por déis met os, situado a rua Siqueiia Cam
pos 290 e 294 da cidade de Ubirama, coma;ca de Agudos, es
quina com a rua 15 de Novem
bro e dividindo aos fundos com
José Zilo Orsi,& Cia., avaliado em
Cr. $ 10.C00,C0; UM TERRENO

E MATERIAIS, medindo 1 inta e
seis por quarenta e seis mtt.os,
situados a rua 15 de Novembro,
antigos ns. 858, ( t ò e 974, da
cidade de Ubi an a, comarca dc
Agudos, avaliados poi Cr.$
9.CC0,00. Os bens acirra foiam
havidos pelo falido Celso Moiato Leite, conforme transe, ição
n. 14.C62.
Para conhecimento tíe todos
os conco.rentes e interessados,
foi expedido opiesente, que se*
á afixado no Forum local e pu
blicado pela imprensa, na forma
da lei. Agudos, 23 de Setembro
de 1948.
O Liquidatario,
Saturnino de Paula Abreu lunioi

V. S., désfa e de outras praças, pretende adquirir sementes
em geral, de germinação garantida e mudas frutíferas de
bôa qualidade, procure o Agente vendedor, snr.

ERNESTO
O anuncio é a fonte de
liqueza nos negocios.
/ in ncie, pois no “Eco” e
vciá seus negocios progre
direm rapidamente.

UM BARRACÀO
Q UE DESABA

PASQUARELLI

Pessoalmente na «Fazenda Santa Rita» — Taguaí.
Por carta — «Fazenda Sta. Rita» — Via Pirajú
TAGUAÍ
Não atende por telefone.
E. F. Sorocabana — Esf. de S. Paulo

A ssinem L a ia m e
P ro p a g u e m “ O É ’CO

o E^CO
BONS HÁBITOS
BOA SAUDE
Georgino Paulino
Copyright de SP É S de São Paulo

Comissão Pró Nova Matriz de Ubiçci
BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
RECEITA
Setembro
7
J

Indubitavelmente, os bons há
bitos são^ uma garantia de boa
saude. A pessoa que tem os
hábitos de asseio — o banho
diário, a limpeza da boca e dos
dentes ao levantar, ao deitar, e
depois das refeições, a lavagem
frequente das mãos, especialmen
te antes de comer, etc. — e que,
alem disso, observa as outras
praticas higiênicas a respeito do
sono, da alimentação, da atitude
do corpo, da respiração, dos
exercicios fisicos, e outras, — em
suma, a pessoa que pauta a sua
vida pela bitola dos preceitos
higiênicos, tem 90 o/o de pro
babilidades de gozar boa saude.
E os restantes 10 o/o, ela os
teiá, também, se a sua constitui
ção, a sua herança biológica pro
vem de pais sadios.
Mas, para incutir tais hábitos
no individuo, não há melhor pro
cesso que o exemplo, nem opor
tunidade mais favoravel que a
idade infantil. E’ ce to que mui
tos adolescentes e adultos con
seguem esses hábitos pela con
vicção adqueiida através de en
sinamentos; esse procedimento,
porém, envolve um grande es
forço, pois implica na remoção
de antei iores hábitos contrários,
e toda genie sabe quanto isso
custa. Não cabe duvida, porém,
de que o exemplo é o g.ande
formador de hábitos, pois desde
Aristóteles é o homem definido
como <«um animal que imita». E
a criança — cora que se está
plasmando — constitui o mate
rial mais apropiiado a esse
trabalho.
Exceção feita do que em nós
existe de exclusivamente instin
tivo, de inato, todos os nossos
movimentos, todos, os nossos
atos resultam da imitação, que,
remotamente, sealice.ça, também,
no instinto.
Entietanto, apesar de instintivamente imitativo, o individuo só
imita quando há compreensão e
interesse em lelação ao ato a
ser imitado, e em relação ao
modelo. Por isso, os pais estão
no primeiro plano pa.a execu
ção dessa taiefa, de incutirmos
bons hábitos na personalidade
da Ciiança. Aos dois ou três anos, época em que ela atinge o
platô da faculdade imitativa que
se veio esboçando e desenvol-
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Salilo em 31 de agosto
Venda de material (Dep. em Banco)
Tdem de material (Dep. em Banco')
Renda da Pia União das Filhas de .Ma
ria - campanha do ferro (dep. em Banco)
Donativo de Alberto Scoparo Dep. em Banco
Venda de materijil (Dep. em Banco)
Renda lecebido pelo «Livro de Oui-o»
(Dep. em Bancí*
Venda de material (Dep. em Bant-o)
Venda de sacaria (Dep. em Banco)
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1’ago folha

de empregados leferente ao mê.s de agosto
Bago construtor Eliseu de Santis
fcofoiine cheque 368306)
Pago Ítalo Castiglioni (cof. cheque) 3683!>7
Pago Irmãos l.iimiuatti (cof. leeibo)
Pago Comercial Zillo-Or.ã Lt.la. (cof. i-eci!)o)
Pago S/A Luiz Paccola Comercio e
Iiidu.stria (conforme recibos)
Pago frete de 000 .sacas de cal
(cof cheque 3()S311)
Pago frete de ferragens (cof. che<pic368312)
Pago .losé F)-ancatti (cof. i-ecibo)
Pago diversos carretos
Viigiiio
Paccola (conforme recil o
Pago frete (conforme recibo.s)
Pago frete e caneto (conforme lecibo)
Saldo ()ara o mê.s de Outubro

ã

A;F.

T a x a de C o n se rv a çã o de
E s tr a d a s
de R o d a g e m

6.350,00

100,00

)

AVISO

655,00

750,00
70,00
430,00

_S\432,00
203.080,10

1.500.00
3.065,00
475,00
993 60
2.964,90
1.480,00
1.070.40
7.5 lO.nn

2;!.330.20
270 040.00
21^3.080,10

UBIRAiMA, 30 DF) SETEM BR O DE 1048

Coinis-sü!)
I.idio Bosi
Pie.sidente

Vasto
Parru-o - l’e. Saliistio H. Macimdo
Ilnroldo Cacciulari
Cotitador

Fiaiu-i.sco Ríidicchi
1’ e . - ! O u r e i r o

vendo desde os sete mezes de
idade, é a ocai iâo ótin a paia
inicio ou ampliação desse traba
lho, cujo resultado é dotar o in
dividuo de um conjunto de pe
quenas praticas que lhe ga antirã d a saude pela vida afoia.
Se essas piaticas forem costunieiiamente. executadas pelos
pais, nada mais facil do que fazc-las imitar pelos filhos peque
nos. Mas, se os pais não trazem
o cabelo penteado, ou v o para
a mesa sem lavai as mãos, e se,
na mesa, a mamãe não toma so
pa porque não (,uer engordar,
ou recusa declaradamente as
verduras porque não as suporta,
dificilmente consegui ão que seu
íilhinho se acostume a comei
tudo quanto se lhe dê, ou ad
quira aqueles hábitos dc asseio,
pois a criança, acima de qual
quer pessoa, procura imitar os
seus pais.
Como é imenso o amor pate,no o mate.no, é possível es
perar que os pais, se ainda os
não possuem, adquiram, eirbo.a
com esforço, os hábitos saudá
veis que devem incutir na per
sonalidade de seus filhos. Com
isso, dispoião do bom exemplo,
que é o melhor elemento pa a
a consecussão daquele resulta
do, sem contar que piotege. ão,
também, sua propiia saude.
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Bebidas nacionais e exti angeiras, doces, petisqueiia átoda
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U B IR A M A

COLCHOESVd a a v e n id a V irgílio R o c h a 282
E VISITE A
COLCHOARIA de propru;dade do •r.

LUIZ

DíEOOLi

Fabrica-se com especialidade colchões de capim e c ina vegetal

E n tr e g a s a d o m icilio e e m q u a lq u e r q u a n tid a d e

o ORGANISMO DOS INSETOS
As antenas do.s in.-éto.. .são de forma
muito vaiiavel de peç;i,« articuladas
muito finas ((ue podem ser consideradas
como órgãos do olfato e do táto

C lin ica g e ra l de a d u lto s e c r i a n ç a s - - C iru rg ia
D o en ças do O uvido, N ariz e G a r g a n ta

P a r to s

E x-ínterno por concurso ào P ro nto Socorro âo Rio õe l a neíro — E x-interno por
concurso ôo fTlaterniàaàe âo H o sp ital São Francisco âe H ssis d cargo âo D r.

Caixa, 35

A n u n cie m

Vitorio Coneglian

m É QI c 0

—
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RESTAURANTE

D r. João P acco la P rim o

R guinogo

A Lançadoria da Pieíeitura
Municipal de Ubirama, avi; a to
dos os contiibuintes, quer do
diitiito da sédc, bem como dos
diítritos de Boicbí e Alfredo
Guedes, que estão rujeitos ao
pagamento da TAXA DE CCNSERVAÇÃO DE ESTR/ D/ S
DE RODAGEM, no co rt uto
txercicio, que a mesma deviiá
se paga na Ttsouiaiia dé;la
P efi,ituia, •duiante o luts de
Cutubro do coi 1 ente'ano.
Dtpois dtsse p azo, será a
mesma cobrada com a najoiação de ICo/o (deis po cento).
Lançadoria da Prefeituia Mu
nicipal ee Ubi ama, em 29 dc
Setembro de 1948.
ta) Rogério Giacomini
Esc, itmái io— Lançador.

4.143..80

45.00
57,50
35,0('

de

LANÇADORIA

2N.'-)..548,10
70,00
7,00

DESPESA
Setembro

Prefeitura Municij: al
Ubirama

São lorge (R io âe lo n e íro )
E x-interno resiâente âo Cosa âe Soúâe______________________

— Fone, 48 — UBIRAMA — Est. de São Paulo

P R E F E IT U R A M U N IC I
P A L DE U B IR A M A
LANÇADORIA
Im postoPreôiol eTerritorla! Urbano

AVISO
A Lançado; ia da Prefeitura Mu
nicipal de Ubi. ama, avisa todos
os cont ibuintes do distrito da
Séde, bem como dos distritos
de Borebí e Alf, edo Guedes,
que estão sujeitos ao pagamen
to do Imposto Predial e Tenitoiial U bano, com lefe. enciaao
2.0 SEMESTRE do coi rente
exercido, que o mesmo será cob ado du;ante o mts de Outu
bro, deste ano, na Tesou.aria
désta Prefeitura.
Findo refeiido piazo, seiá o
mesmo cobrado com 10 o/o de
majoração.
Lançadoria da Prefeitura Mu
nicipal de Ubirama, em 29 de
Setembro de 1948.
(a) Rogei io Giacomini
Escriturá. io — Lançador.
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Um amigo leitor, perguntou-m e
D iretor: R L E X R D Q R E C H Iir O
qual 0 uerbo que eu acho m ais
ANO X I
bonito e que m ais satisfaz ós
U b ira m a (ex-L en çó is), 10 de O u tu b ro de 1948
N u m ero 544
exigenrias âo ouuiõo.
Ueràaôeiramente, a principio,
senti-m e embaraçaào, tenâo que O GINÁSIO “IMACULADO
CORAÇÃO Campeonato Bauruenresponàer a tal pergunta. ÍTlas,
se de tiro ao alvo
percorrenào a um àos compenàios
DE MARIA” D E. UBIRAMA
âa gram atica nacional, cheguei d
Como é notorio, a direção do as pretençces do sr. Bispo Dio (P relim in ar âo torneio popular e sconclusão que o uerbo m ais bo
ginásio
«Imaculado Coração de cesano, cabe ia aos mentores da
tacual âe tiro ao aluo)
nito, 0 m ais sonoro e que m ais
Maria», nesta cidade, está entre politica local oficializar o giná O rganizaâo pela Feâeração PauHsía
preenche as exigências ôo ouuiâo
gue ás Irmãs Missionaiias do sio, toinando-0 estabelecimento âe Tiro ao Rluo e paírocinaâo pela
é 0 uerbo flm a r.
Egipto. E que, aliás, desde a sua de ensino estadual.
Força PubFca âo Esfaâo
“ flm a r, à iz o poéta, não 6. uma fundação, as Fmãs Missionaiias
E
segundo
ainda
as
mesmes
I — Realizar-se-í em Baurú ás
expressão com o sim ples s ig n ifi do Egipto vem dando ao nosso
cado apenas, porem, é a reuela- I estabelecimento de ensino se- fontes, por ocasião da visita a 9 (nove) horas de 17 de Cutução àe um sofrim ento, e a filo  cunda io excelente e elogiavel
esta cidade pelos deputados bio do conente, domingo.
sofia ào Rm ôr e que se expressa orientação, indiscutivel e digna Henrique Ricchetti e Aiimonde
II — Provas: A) Caiabina ca
pelo uerbo” .
! de todas as apreciações.
Falconi fizeram menção á ofi libre 22, de qualquer u arca ou
Quem nunca sentiu as ospereEntretanto, agora, de fontes cialização do ginásio, afirmando tipo, posição «deitadoi, a 50
sas âe um flm ô r ja m a is poàerd
não competentes, é verdade, te que as dificuldades são inúme nutros, 20 ti. os.
a q u ila ta r as profundezas que aB) Revolver calib.e, 32 ou 38,
mos conhecimento que o snr.
tinge o peso do uerbo H m ar na Bispo Diocesano não permite a ras n’as que ent etanto sei iam de qualquer marca ou tipo, de
olm a do ente hum ano.
vencidas, diante da situação de pé, arma livre, a 25 metros, 20
f.equencia de classes mixfas.
E por isso, am igo leitor esse
Oi a, assim sendo, esse é um Ubiiama, quanto ao desenvolvi tiros.
é 0 uerbo.
fato que vem pôr a direção do mento da instrução no muniIII - P.emios: l.o lu gar--D i
L I5 5 E R
ginásio em cheque com serias cipio.
ploma de «CAMPEÃO DE BAU
RU’» e A'',edalha.
dificuldades.
Então, o que have ria de mais
Pois, sendo o ginásio “Imacu impoitante a dicidir seria o en
2.0 lugar — Diploma de «VlAniversários
lado Coração de Maria" recen tendimento entre os nossos ho CE-CAMPEÃO» e Medalha.
Fazem anos: hoje, a srta. Fa- temente fundado não tem ainda mens da politica e as Irmãs MisMEDALHAS PARA OS
elemento suficiente paia a com siona.ias do Egipto.
ny Coneglian.
DEMAIS
CLASSIFICADOS
posição de classes com o nu
Dia 11, o menino Alexardre, mero de alunos correspondentes
Esse entendimento, temos ceiIV — A quem não possuir ar
filho do sr. Walter Rillos.
e sexos devidamente separados. teza, não será o impasse que ma, o 4.0 Batalhão de Caçado
Dia 12, o s . José Oliva, lesiPara o futuro isso se ia pos- fará í acassar a oficialização do res cederá por empréstimo a
dente em S. Paulo, a sra. Maria sivel, po:em tão recentemente nosso ginásio, uma vez vi.idia. ma necessária para os t einos
Ermelinda Capoani, e'^poea do não.
cas as exigências do sr. Bispo e pa a o Cam.peonato, bem co
sr. Ve gilio Capoani, o menino
Neste caso, tendo fundamento Diocesano.
mo a munição pelo preço de
Felicio Ciccone, e o prof. Mau
custo.
ro A. Baibosa.
V — Insc.ições: já estão aber
Dia 13, o menino Wlademir
Cuba
varrida
por
vio
'
N
O
V
O
S
BÍSPO
S
tas
no 4.0 B. C., sediado em,
Bosi, filho do sr, Lidio Eosi e
Eau.ú,
onde se lealizaiá o Cam
d. Caiolina P. Bosi, a jovem Telento ciclone
BRASILEIROS
peonato
(rua Major Fonseca
rezinha Nita Zan, filha do snr.
Prejuizos consiâeraueis — In ú  Osóiio, telefone 4-3-0,' ônibus
ri
DR
QE
DO
URTICRRO
Pedro Zan e a srta. Morena Cemeros mortos e feriâos
«Vila Ca dia», campo 'Oficial de
zar de Camargo, residente em
O Papa nomeou o padre josé
Tiro.
•
Havana, - Nada menos de
Garça.
Alves Trindade, bispo de Eoníin,
As
inscrição
são inteiramentes
Dia 14, o dr. Antonio Tedesco no Biasil. O padre Alves Trin 140 embarcaçôs afunda am-se
de
g
aça.
dade era chanceler de Cüiia em consequência do furacão, e
e a menina Maria Castelhano.
Podem concorrer pessoas de
Dia 15, a menina Ivanise The- Mct opolitana de Ma.iana. O entre elas o hiate do p esidente
leito,
sr.
Prio
Soca.ras.
Um
des
ambos
os sexos.
Santo
Padre
nomeou
também
rezinha, filha do sr. Ai mando
pacho
do
-portode
Baiabano,
Aceitam-re inscrições por meio
Paccola, o menino Waldomiro bispo de Montes Cia; os opadie
Paccola e o sr. Francisco Ser- Antonio Mo ais de Almeida, cura na costa meridional, diz que ali de carta ou telegrama convindo
o mar invadiu a costa em gi an mandarem o endereço para a
de Guai atinguetá.
ralvo.
de extensão. Muitas embarcações resposta.
Dia 16, o sr. Arlindo Segalla
fo am lançadas a um até dois
e a menina Yara Jacy de Mattos,
BLO CO CO N TRA O
quilômetros de terra a dentio.
filhinha do sr. Olimpio Thyrso S R . G E T U L IO VARGAS Até ago a o balanço do fuiacão
de Mattos.
é de 8 mo tos, uma centena de
U is a ria im peâir a eleição
feridos
e cerca de um miilhão
âo Ex-Presiâente em 1951
de dólares de prejuizo. É de se
RIO — Informa-se cue será temer que essa cifra aumente
Festa Lirica Teatral
criado um bloco politico contra consideiavelmente, quando fo
Films da Semana
Um grupo de rapazes e se- o ex-presidente Getulio Vargas.
nhoritas da nossa cidade, dentro Segundo o deputado Enrico de rem restabelecidas todas as co híoje, Willard Parker na gran
em b.eve pietendem levar no Souza Leão, piesidente do Parti municações e chegarrn noticias diosa produção da Columbia
toda colo: ida, intitulada:
palco do Cine Guarany, impor do Social T abalhista no RIO, de outros pontos da ilha de ,
tante festa lírica-teatral, a peça todos os partidos se uniram con Cuba.
«BANDOLEIROS»
que está sendo cuidadosamente tia a candidatura do senado
escolhida serà das mais suges gaúcho, que, de acordo com de
Um Desenho
e
Fox jornal
O anuncio é a fonte de
tivas e atraentes das que a nossa clarações do senador Salgado
Dia 12 - terça-feira
riqueza nos negocios.
juventude poderá levar á cena, Filho, seria mesmo lançada ern
Anuncie,
pois
no
“Eco”
e
no palco do Cine Guarany.
1951. Disse o referido parlamen
«Por favor não se afobe»
verá seus negocios piogretar, que, a seu ver, o novo
com jimmy Lydon e
direm rapidamente.
p esidente deve ser continuador
inicio
do colossal filme em série:
Em pról da festa Nossa da politica do presidente Dutra.

I

Ci

V in g ad o r D esconhecido

Senhora da Piedade
Das listas enviadas pela Co
missão ás pessoas encarregadas
de angariarem donativos em pról
da festa de N. S. da Piedade, a
realizar-se, dentro ern pouco nésla cidade, já enviaram as do seu
valioso concurso e cooperação
os seguintes senhores: josé Oli
va, São Paulo, cr.$ 320,C0; Atilio
Stopa, Santa Mariarra, cr.$ 171,00;
Armando Paccola, Lins, cr.$ 165,00
e d. Eugenia Pôrrino, São Pau
lo, cr.$ 50,00.

uarany

Lavanderia SAO JOSE^
de

José

Saurindo

Instalada recentemente nésta cidade, para executar com per
feição e gaiantia todo serviço do ramo.

Preços razoaveis

—• Entregas rapidas

RUA BENJAMIN CONSTANT, 509
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U B I R A M A

Dia 14 - quinta-feira
A United apresenta Alberto Castillo na super produção: *

«Adios

Pampa

Mia»

Dia 16 - Sabado:
A gosadissima comédia toda co
lorida, com june Haver, deno
minada:

PRECISA-SE
DE UM MARIDO

