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S. PAULO
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Ubirama (ex-Lençóis), 21 de Novembro de 1948

NÚMERO 550

Ubirama foi elevada á
categoria de Comarca
A Comissão de Estatística aprovou

a criação da comarca com

Durante o dia de sexta feira,
Ubirama
vivia nas maioies das
Teatro
espectativas, esperando noticias
o Grêmio Diamatico Ubiia- de São Paulo, transmitidas por
mense, anuncia por nosso inter pessoas altamente representati
médio que, finalmente, sexta-fei vas da politica local, quanto ao
andamento da elevação do nos
ra próxima, dia 26, fará subir á so municipio á categoiia de c o 
cena, no palco do Cine Guara marca.
E eis que, ás 20 horas, mais
ni a já divulgada e esperada pe
ou
menos, um telefonema, da
ça de Paulo Magalhães, em 3
capital
paulista, era recebido na
longos atos, «O BANDEIRAN
residência do sr. Gino Bosi, pre
TE^.
Com o já tivemos a oportuni sidente da Camara Municipal,
dade de publicar, trata-se de u- que a Comissão de Estalistica,
ma péça para platéias cultas, e da qual o deputado Cunha Bueno é egrégio presidente, acaba
que vem tendo os seus últimos va de aprovar a criação da C o 
preparativos e cujos papéis, es marca de Ubirama com a ane
tão assim distribuidos:
xação de Macatuba.
Alberto Paccola
Imediatamente altos falantes
TUPAN
Herminio Jacôn
BENTO
da «V oz de Ubirama», Cine GuaMarcelino de Queiróz
M ARIO
rany e do Circo Teatio Salles,
Juarez Jacôn
ZE ’CA
atualmente
nesta cidade, rojões,
Nilton Rossi
JORGE
foguetes e bombas anunciavam
Helco Carani
CASTRO
Neide Biral
l.UIZA
o historico aconh cimento.
Clary Medola
IARA
E conhecedor da sensacional
Maria Queiroz.
BERTA
noticia,
o povo ubiiamense; ho
- Haroldo Giovanetti.
PONTO
mens e mulheres, velhos, moços
Além da peça «O Bandeiran e crianças, irmanados num só
te» sei á apresentado um interes- pensamento: a g andesa de nos
santissimo ato variado, no qual sa te:ra, saiu á lua, reunindo-se
tomarão parte, vários jovens e no «Bar Central», onde, ali, o
senhoritas de nóssa sociedade.
pe. Salustio Rodrigues Machado
A renda do espetáculo tem proferiu caloroso discurso e te por finalidade auxiliai a aquisi minando o qual solicitou do po
ção da fanfarra pró Ginásio lo vo para que se reunisse e pro
cal.
cedesse uma manifestação de
regos ijo.
E assim foi. Centenas e cen
PERDEU-SE
tenas de manifestantes percorre
ram as principais vias publicas
Perdeu-se a ceitidão de regis de Ubirama, dando vivas ao metro de estrangeiro n.o 788, pei" mo avel acontecimento, que cul
tencente a Ayoub Ayoub, foine- minou com a reivindicação da
cida peta Delegacia de Policia comarca do nosso muricipio, ude Ubiiama em 18-12-1947.
surpada em 1901, vivas ao sr.
Ubirama, 18 de Novembro de 1948 Geraldo de Barros, vivas ao de
putados Cunha Bueno, Henrique
Ricchetti, Arimond Falconie ou
Camara Municipal de tros, vivas ao sr. Governador do
Estado e vivas ao corpo de ve
Ubirama
readores da Camara.
C on voca çã o
Finda a manifestação em fren
Oe ordem do snr. Piesidente, te á «V oz de Ubirama», através
ficam convocados os snrs. Ve do microfone da qual, fizeramreadores para uma sessão ex
traordinária a realizar-se no dia
22 do corrente, as 19 1/2 horas.
Ubirama, 18 de Nov. de 1948
loão E . moura Camargo

• -

A Rifa do relogio SINDACO,
que deveria ser extraida dia 25
do corrente, fica transferida pa
ra 25/12/48.

M É D IC O
C lín ic a g era l - O p era ções - P a rto s
FLORIANO

PEIXOTO, 345

de

Macatuba

se ouvir diversos oradores manifest:ntes, num entusiasmo que Ginásio do Imaculado
jamais poderiamos traduzir-lo
Coração de Maria .
verdadeiramente.
Em seguida, grande numero
De ordem da Diretoria do Gi
de povo, reunido em caravana,
násio
do 1. C. de Maria, faço sa
seguiu para a vizinha cidade de
ber
aos
interessados que de 22
Macatuba, cuja politica vem sen
a
30
de
novembro corrente, es
do encabeçada pelo sr. Luciano
tarão
abeitas
na Secretaria deste
Bernardes, levando-lhe a bôa
estabelecimento
de ensino as ins
nova.
crições
de
candidatos
aos exa
Na séde do vizinho municipio
mes
de
admissão
á
l.a
série giamigo, a noticia foi recebida com
nasial.
indiscriptivel entusiasmo, porque
Estes exames, que serão rea
ontem, Macatuba estava integra
do a Ubirama como distrito e lizados de acordo com as leis
hoje por pertencer á sua juris federais, terão inicio a partir do
dia 2 de dezembro com a rea
dição.
Com o ato da Comissão de lização de provas escritas elimi
Estatistica de sexta feira, Ubira natórias de Português, e Mate
ma rompeu os grilhões que a mática^ As provas otais de Por
amarravam desde 1901, tempos tuguês, Matemática, Historia do
em que os nossos antepassados Brasil e Geografia serão reali
já escreviam as primeiras pagi zadas de acordo com o horário
nas de independencia. Com o a- organizado pelo estabelecimento.
to de sexta feira, Ubirama kvanA inscrição será solicitada me
tou-se impavida, sacudindo a diante requerimento dirigido á
sua juba e dizehdo em alfa voz Diretora, fiimado pelo candidato
e bom tom: «Chego, senhores, eu e autorizado pelo pai ou respon
tenho um destino a cumprírenão sável. O modelo do requerimen
0 fazendo, serei indgna á memó to será fornecido pela Secreta
ria dos meus filhos que em ou ria.
tras épocas lutauam poc este
Deverão acompanhar este re
mesmo ideal».
querimento os documentos se
Ubirama, desde sexta feira, es guintes:
tá iivre daquela dependcncia hu
a) certidão de idade, provando
milhante e que a caracterizava a
o candidato ter 11 anos comple
uma terra de colonos. O seu va
tos ou a completar até 30 de ju
lioso tributo jamais foi reconhenho de 1949, selado com estam
cido,pela jurisdição quepcrtenceu,
pilhas
federais de um cruzeiro
jamais foi reconhecido, não obs
e
vinte
centavos, com firma do
tante montar a um belo meio
tabelião
reconhecida; b) atesta
século.
E Ubirama, festeja, canta, da do de sanidade, também devida
vivas e proclama mui justamen mente selado e com firma reco
te o nome dos homens oue se nhecida; c) atestado de vacina
evidenciaram neste historico a- ção ante-variolica recente; d) re
cibo da taxa de exames de ad
conteeimento.
E por isso, uiua a Comarca de missão de Cr.$ 30,00.
Ubirama, uiua os seus homens,
Ubirama, 19 de novembro de
uiua 0 seu futuro e uiua a sua
1948.
politica justiceira.
Ir. Maria Adelina Salgado
Secretaria
E assim, mais uma vitoria do
—o—
«O E’C O » também.
Num delicado ge&to de benevolenci;»
A.C.
e generosidade, os Professores: D. Lina

2)/?. -jfij^jõjyiõ i€ 'j)escõ

Secretario

A V IS O

a anexação

— UBIRAMA — FONE, 61

Bosi, Sr. Marcelino de Queiroz e Sr.
Mauro A. Barbosa, sem medir esforços,
promoveram, com os alunos do Ginásio,
em beneficio do me.smo, um surpreen
dente festival.
A direção do estabelecimento, since
ramente grata, serve-se de.ste para no
vamente agradecer aos distintos Profes
sores, á bôa vontade dos alunos, a to
dos quanto cooperaram quer favorecen
do, quer auxiliando^ realização do fes
tival, bem como á assistência geral que
coroou de exito todos os esforços.
Reconhecida, faz pubKco que o ren
dimento total foi de C r.f 1.411,00; despêsas — Cr. $ 158,00; entrada liquida C r.l 1.253,00.

o

E’ CO

FUTEBOL EM UBIRAMA

para a Savoura Canavieira
do jYíunidpio

m ais uma brilhante uitoria òo luuenil Rtletico Lençoense
contra o Paranhos F. Clubej que ôe Paranhos tinha só o nome.
Sete jogaàores ôa fl. Fl. Sãomanoelense integrauam o quaàro uisitante

Domingo passado, em nossa
«cancha», realizou-se o anuncia
do encontro entre o Juvenil Atlé
tico Lençoense e o Paranhos F.
Clube, que de Paranhos tinha
somente o nome. Sete jogadores
da A. A. Sãomanoelense integra
vam o quadro.
E diante, portanto, dessa cir
cunstancia era de se esperar um
compromisso assaz diíicil para
os rapazes de Luiz Salles.
Assim é que a primeiia fase
terminou com a vitoria dos vi
sitantes por um a zsro, pdíito
esse consignado
injustamente
pelo árbitro Luiz Salles. Pois, o
arqueiro lençoense vendo a es
fera que vinha sobre o gol, ten
tou desvia-la. Mas a bola bateu
na trave superior, caindo ao so
lo juntamente com o goleiro,
sem que, entretanto, at;avessasse a linha divisória do arco.
Porem o sr. Luiz Salles con
signou tento certo a favor dos
visitantes.
E essa lamentável falha do ar
bitro concorreu para desarticu
lar totalmente a nossa equipe,
permitindo uma série de inves
tidas perigosas dos visitantes, os
quais lutavam ardentemente pa
ra elevar o «placard» a seu fa
vor.
E assim, nessa situação desarticuladora do conjunto lençoen
se, escou-se o primeiro tempo
com a vantagem dos visitantes
por um a zéro.
*
Porem, iniciada a fase com
plementar, os lençoenses passa
ram ao dominio da pugna, não
tardando Silvinho maicar o pri
meiro tento para as suas cores.
Depois é Miltinho que marca,
paia Chupin consignar o tercei
ro ponto para os lençoenses.
E com essa contagem findou
o prelio entre o Juvenil Atleti-

FRACOS E ANÊMICOS I
Tomem;
VINHO CREOSOTADO
• ‘ S I L V E I R A ’ ’

Empregado com èiito

d is -

Tosses
Resfriados
Bronquites
Etcrofuíose
Convalescenças
VINHO CREOSOTADO
É UM G E R A D O R

DE SAÚDE.

Lençoense e o Paranhos F.
Clube, integrado de sete ele
mentos da A. A.Sãomanor lense.
Arbitiou o sr. Luiz Salles, er
rando quando consignou o pon
to dDS visitantes, ponto inesistente.
A nossa equipe entrou com a
seguinte organização: Rubens,
híaroldo e Batistella; Irrparato
(Lafaete), Abilio eEmidio; Rena
to (jari), Ja, i (Foltran), Chupin,
Silvinho e Miltinho.
Poitanto, mais um brilhante
feito do Juvenil Atlético Len
çoense, do qual deptndeiá grandemente o futuro do nosso fu
tebol. Futuio que o jovem qua
dro lençoense prDcurará gaiantir a todo transe.
CO

O anuncio é a fonte de
riqueza nos negocios.
Anuncie, pois no “ Eco” e
veiá stus negocios p.ogiCdiiem rapidamente.

Comissão

Pró

Importante entreuista d imprensa ôo sr. Eustauo Lobo lunior, a qual
transcreuemos na integra por ser õe particular interesse
a nossa lauoura canauielra
Rio, 13 — Procedente de N o v .t, V o c k ,
chegou hoje a esta capital o sr. Gus
tavo Lobo Junior, diretor da Bolsa do
Café e do Açúcar 'daquele Estado, e
presidente da «Olavarria & Co. Incorporation». Procurado por nossa reporta
gem, afirmou o sr. Gustavo Lobo ter
virido ao Brasil realizar negociaçõe.s no
sentido de con.següir licença para expor
tação de açúcar brasileiro para o exte
rior. por intermedie do Centro de Dis
tribuição, ora instal.-ido naípiela cidade
dos EE. r u .
«Estive hoje, com ò sr. Edgard de
Góis Monteiro, presidente do Instituto
do Açúcar e do Alccol — dis.se aquele
magnata americano — realizando os
primeiros entendimentos para o envio
do açúcar para a Euro[)a e demais paizes interes.sados. Devo frisar (lue o Ins
tituto é o maior interessado no assunto,
pois o seu representante, sr. Gileno di
Carli, quando esteve em Xova York,
assentou, a pedido do mesmo, esta mi
nha viagem ao Brasil, que seria a con
cretização das negociações. Estou certo
de que tudo será levado a bum termo,
já que os interesses são muluos. Estou
igualmente certo de que o açúcar braLÜeiro terá geral aceitação em todo o
mundo, pois auscultei os representan-

Nova

Matriz

ce

Balancete referente ao mez de outib o
RECEITA
Outubro
»
»
»

de

Ubirama
1948
270.649,90

1.0 Saldo em 30 de setembro
6 Venda de tijolos para o Clu
be A. L. (dtp. em Banco
4.fC0,C0
6 Venda de material velho (dep.
em Banco)
50,C0
21 Recebemos Donativo de Jo
sé Cavalheiro (dep. em Banco)
100,00

DESPESA
Outubro 1.0 Pago folha de en pregados re
ferente ao mez de seten bro
4.000,00
»
2 Pago José Maganl a, carre
to (conforme lecibo)
390,00
»
4 Pago construtor Elizeu de
Santis (conf. cheque, 368325) 1.500,00
»
5 Pago serv. a Ítalo Castiglioni (conf. cheque, 368326)
310,00
8 Pago frete (conf. recibo, 45755) 115,00
14 Pago ferragens a Irmãos And> eto (conf. cheque, 368328)
25.087,60
23 Pago empregado Adolfo Sian
(conf. cheque, 368329)
375,00
Pago
Nota,
9379,
á
Casa
Pie25
roni (conf. cheque, 368330)
216,00
27 Pago div. carretos á José Maganha (conf. recibo)
2.200,00
31 Saldo para o mez de outubro

4.150,00
274>799,90

34.193,60
2 4 0 .6 ^ ^
274.799,90

Ubirama, 31 de outubro de 1948
Visto
Pela C onissão
Pároco
Pe.
Salustio R.Machado
Presidente ■— Lidio Bosi
- Contador — HaioIdoCacciolari
Tesoureiro — Francisco Radichi

Dr. João Paccola Primo
m E D 1C0

C lin ica gera l de a d u lto s e c r ia n ç a s -- C iru rgia
D oen ça s d o O u vid o, N ariz e G a r g a n ta
Ex-interno por concurso ào Pronto Socorro âo Rio õe laneiro
concurso
fíguinaga

Caixa, 35

ôa fDaterniôaôe ôo Hosphtal_ 5ão Francisco ôe flss is
—

—

Ex-intern^ resiòente ôa Casa ôe Saúôe

Fone, 48

-

P a rtos

Ex-fnterno por
d

cargo òo Dr.

5ão lorge (Rio ôe laneiro)

UBIRAMA — Est. de São Paulo

tes cios principais paizes em bases iguais
ás dos outros centros exportadores. Nós
dos EE. UU„ não temos particular inte.esse pelò açúcar brasileiro ou de qual
quer outra região, existe até mesmo uma lei proibindo a entrada desse lyoduto no meu paiz. O que há em verdade,
é ejue Nova York é, atualmente o mer
cado distribuidor do produto, como o
era antes da guerra Londres, o ciue pos
sibilita um maior intercâmbio e concen
tração de importadores e exportadores
no E.stado>.
COMPR.^S DE 25 MILHÕES DE
DOLLARS
Inquirindo a respeito do sistema de
pagamento a ser adotado no decorrer
das vendas, afirmou o sr, Gustavo Lo
bo: — « O pagamento será feito em dollars; entretanto, aqueles paizes que não
dispuzerem dessa moeda, entrarão em
acordo com os EE. UU. para a sua ob
tenção, afim de que, de qualquer ma
neira, o pagamento seja feito em dollars». Quanto ao volume de açúcar a
ser exportado, esclareceu: — «Posso afirmar q le estou habilitado a negociar
todo o açúcar que estiver acima das ne
cessidades do Bra.sil. Contudo, espera
mos que até 1949 tenhamos, pelo me
nos, negociado cerca de 5 milhões de
sacas. Devo salientar também que não
está em discussão a questão do preço e
sim de volume. O atual preço do açú
car é de 4 dollars por 100 libra.s, o que
importará dentro do calculo estabelecido
num dispendio de 25 milhões de dollars.
Esse será o preço pago aqui no Rio. Os
Estados ünidos, então, se encarregarão
do embarque do produto para os paizes
de destino». Depois de breve pausa, acrescentou o sr. Gustavo Lobo: — «Na
próxima semana, independente do su
cesso das negociações, visitarei, acom
panhado do sr. Edgard de Gois Montei
ro, os Estados de Pernambuco e Ala
goas, onde me entenderei diretamente
com os principais produtores de açúcar,
e percorrerei as grandes e pequenas usi
nas, ouvindo a opinião de cada um».
♦Qual será o tipo de açúcar a ser exirortado?» — perguntamos. — «O unico
que nos interessa, que é vendido por
Cuba, S. Domingo, México e Perú, isto
é, o açúcar demerara, que será refina
do nas usinas importadoras. Creio mes
mo ser este o melhor negocio para o
Bra.sil, atualmente o maior produtor do
mundo, pode-se dizer, já que só estará
em condições de competir com o mer
cado mundial em 1951 ou 1952 em vir
tude de suas plantações terem sido devas,=adas pelos japonezes». Finalizando,
disse o sr. Gustavo Lobo: — Espero que
tudo seja resolvido no mais breve es
paço de tempo, pois a Europa, prineipalmente, precisa de açúcar, e o Brasil
tambera fará um bom negocio.

ACONTECE QUE ISSO E ’
VERDADE
A femea do ESTURJÃO, grande
peixe dos mares e rios e de carne muito
apreciada, abriga em seu corpo 3 mi
lhões de ovos — o necessário para 6 inil
sanduiches de caviar.

o E^CO
Associação

Beneficiente
Hospital
Senhora da Piedade

Nossa

UBIRAMA

— o—
EST.S. PAULO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EM 31 DE OUTUBRO DE 1948
^
DEBITO
IMOBILIZAÇÃO
280.287,80
Imóveis
42.519,00
Moveis
22.440,00
Utensilios Diversos
71.450,20
Material Ci.urgico e Pertences
43.424,10
Rouparia
482.121,10
22.000,00
Sciviço Radiologico
DISPONIBILIDADE
1.155,70
Caixa
91.437,50
Deposito em Bancos
92.710,50
Deposito na Caixa Economica Estadual
117,30
EXlSTENClA
Medicamentos e Acessórios
Dispensa e Deposito
CONTAS CORRENTES
Contas a receber na «portaria»
Assunta Aiéllo c/ de Cobrança
DESPESAS
Alimentação
Sala de Operação e Curativos
Diarias a Indigentes
Medicamentos a Indigentes
Sala de Operação a Indigentes
Ambulatório a Indigentes
Diversos gastos com Indigentes
Força e Luz
Selos e Estampilhas
Telefone
Gastos Miúdos
Gastos de Escritórios
Ordenados Administração
Ordenados Diversos
Conservação
Juros e Descontos
I. A. P. C.
Despesas Fune ais
Serviços Extiao.dinarios
Fretes e Carretos
Comissões

17.267,60
4.614,30

21.881,90

10.106,00
4.975,00

15.681,00

88.637,10
6.226,00
129.959,00
15.986,00
1.080,00
3.398,00
180,00
3.654,30
226,00
1.730,80
4.111,50
2.042,90
7.200,00
18.660,00
3.477,10
1.431,60
2.500,00
90,00
1.640,00
1.152,80
1.753,60

de

S a u r i n do

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

Preços razoaveis

per

—■ Entregas rapidas

RUA BENJAMIN CONSTANT, 509

—

U B I R A M A

n
- COLCHOESil

V á a a v e n id a V irg ílio R o c h a 282
E VISITE A
COLCHOARIA de propriedade do sr.

294.536,70
906.331,20

LUIZ

DIEGOLI

Fabrica-se com especialidade colchões de capim e ciina vegetal

E n trega s a d o m ic ilio e em q u a lq u e r q u a n tid a d e

^ '~ T T

II

Sen hores
367.258,30

Indigentes
Pagantes

7.0C8
1.149

8.157

No mezde outubro

Indigentes
Pagantes

168
831

999

Total em 31/1C/48

Indigentes
Pagantes

7.176
1.980

Lavradores !...

Catingueiro Rocho,
Cabelo de Negro
e Jaraguá.

504.243,30
906.331,20
RECEITA E DESPESAS

Procurem com o sn:. VICENTE MORETTO — Rua Barão
de Mello Oliveira, 568 — UBIRAMA — Est. de S. Paulo

Lençóis — Paulista

9.156
9.156

A/F — Ubirama, 31 de Outubro de 1948
H. Cacciolar i
Gino Bosi
A. Segalla
Contador
Vice-Provedor
Tesoureiro

é UMA
DOENÇA g r a v í s s i m a
M U ITO P E R IG O S A P A RA A FAM ÍLIA E PARA A RAÇA
COMO
UM BOM A U X IL IA R N O T R A T A M EN TO D ESSE G R A N D E FLA G E LO
U SE
C)

if I
h
1

A s íf il is se a p r es en ta
so b
IN Ú M E R A S F O R M A S , t a i s COMO!

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

PA SQ U A R E LLl

REUMATISMO
ESCRÓFU LAS

ES P I NHAS
F

I S T U L A S

ÚLCERAS
ECZEMAS
FERI DAS

D A R T R O S

Pessoalmente na «Fazenda Santa Rita» — Taguaí.
Por carta — «Fazenda Sta. Rita» — Via Pirajú
TAGUAÍ

MANCHAS
ELIXIR DE NOGUEIRA”
C O N H E C ID O HÁ r i
V EN D E-SE EM TÔOA

o v elh o n o m e qu e v o lta
á n o ssa terra
Ao iniciar-se o ano de 1949.
a nossa terra passará a chamarse novamente Lençóis, somente
que desta vez será LENÇÓIS—
PAULISTA.
Assim, não haverá engano
com outra cidade existente na
Brasil, com o mesmo nome, e
que devido a sua idade fôra-lhe
conservada a denominação pri
mitiva.
Lençois-Paulista será, portanto,
ao iniciar-se o ano de 1949.

ANOS
PARTE.

Não atende por telefone.
E. F. Soi ocabana — Est. de S. Paulo

II

Oaratam a perfeita formação de suas invernadas, aplicando
sementes de ótima germinação dos stguintes C A P I N S :

34.829,60

LEITOS- DIAS

ERNESTO

rio, não seria cousa ímpossiveL
A’ esquerda para quem vai á
Estação, ha um local excelente,
aproveitando-se o leito velho do
rio e pequena paite do quintel
dos irmãos Ciccone.
Ali. alem de evitar um traba
lho enorme para o aterramento
total, haveiia lugar para uma das
maiores e mais belas pecinas do
interior do Estado. Ponto cen
tral e excelente e com agua mui
to fácil.
Essa ideia não sería de toda
inconviniente estuda-la se é que
se pretende constiuir uma peci
na em Ubirama.

Lavanderia SAO JOSE^
José

173.037,00
35.030,00
17.565,00
7.021,00
10.207,10
25.050,50
76f.l 40,00
4.975,00
10.000,00
3.032,70
5.200,00

RELAÇÕES E INDICES
Em 30/9'48

Com este titulo, ha poucos
dias, H. M. com.entou esse as
sunto, realçando a utilidade da
natação no desenvolvimento fisico e quais os povos que mais
se didicaiam a esse esporte.
E depois, mais adiante diz que
Ubirama necessita de uma peci
na.
Ora, esse assunto vem sendo
debatido ha muito tempo entre
nós. Fizeiam-se tantos projetos
e nenhum, até agora tornou-se
realidade.
Entretanto, para a construção
de uma pecina, na cidade, atual
mente, com o desvio do leito do

^
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SOCIAIS
'Depois, d epois...
Contam as lendas da mitologia grega
que, séculos atraz, o homem e a mir
lher desconheciam completamente
o
amôr.
Era um mundo, no quil, ambos vi
viam, assim, encontrando-se ocasional
mente, como a pedra que rola da mon
tanha, não sabendo aonde vai bater.
Não havia a admiração entre- eles.
Ma.s, um dia, Cúpido desceu do .seu
Olimpo e, brincando com o arco e a
flexa,- feriu o coração do homem
E de.sde então, o homem passou a
amar. Entretanto, a mulher não corres
pondia, era surda, indiferente ás supli
cas do .seu admirador.
E a tudo o que o homem lhe suplic.os.se, a mulher respondia com indife
rença enervanle: — « Depois, depois >.
Um depois indifinido, um depois (lue
valeu por dois séculos.
Tran.scorridos duzentos anos, eis que
Cúpido voltou á terra e, fazendo tra
vessuras ainda, escapou-lhe novamente
a flexa, atingindo, desta vez, o coração
da mulher.
E daquele momento, ela, também,
sentiu-.se envolvida numa outra vida,
numa exislencia que é vivida, a de
amar.
E no .seio das admirações caloro.sas.
das expansões do espirito do homem e
da mulher, a vida correu celere até o.s
nossos dias, sendo o amôr a pérola da
existência humana.
Aquele depois desapareceu para sem
pre.
LISSER.
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Visita

O

Visitou-nos em dias da sema
na, o sr. José Colomera, funcio
nário do Posto de Saude de
Pederneiias.

Universidade do Ar
Comunica-nos da Universida
de do Ar que, nos dias 28 e 29
do corrente, terão lugar os exa
mes finais daquele curso.
Para isso, são convocados os
alunos regularmente inscritos.

Festival em prol da
aquisição do Piano para
o Ginásio
Quarta-feiia ultima, no palco
do Cine Guarani, teve lugar o
anunciado espetáculo levado á
cena pelos alunos do ginásio
«Imaculado Coiação de Maria»,
cuja renda revertiiá em benefi
cio da aquisição do piano para
o nosso estabelecimento de en
sino secundário.
Não obstante, o? papéis teiem
sido desempenhados por perso
nagens de «primeira mão» e li
geiramente preparados, o espe
táculo agiadou em cheio.
Tanto os pequenos dramas,
como esquétes, bailados, cantos
e desafios tiveram um desem
penho brilhante e bastante elogiavel.
E por isso, aqui registramos
os nossos sinceros parabéns aos
interpretes e aos seus organiza
dores e orientadores.

ARMAZÉM

DA

Desde que foi constiuida a
nova estação local, o nosso
objectivo foi sempre em demonstiar que a Sorocabana, aprovei
tando a velha gare, |transfoi man
do-a em armazém, seria um er
ro. Um erio, porque aquele ar
mazém jamais poder ia compor
tar as mercadorias despachadas
e recebidas por Ubirama.
Assim está se dando. Pois, as
quartolas de aguardente, quando
despachadas são colocadas ao
relento. E ninguém ignota o prejuizo que o sol causa ao vasi
lhame, não havendo recipiente
que resista. E o vasamento, nes
te caso, é imediato, ainda que os
seus proprietários tenham todo
o cuidado na reparação das
quartolas.
Quando ainda interventor, nes
te municipio, o sr. Gino Bosi,
um giupo de lavradores e co 
merciantes de Ubirama, tendo ao
lado o chefe do executivo, fize
ram vêr a diretoria da Soroca
bana o prejuiz.0 que estava ocasionando a insuficiência do
armazém.
E se não nos falha a memó
ria, a Sorocabana atendeu ao
pedido, enviando dois dos seus
proeminentes funcionários afim
de acatarem o desejo manifestado.
Mas segundo aqueles envia
dos, a Soiocabana consentia a
construção de um armazém ane
xo ao atual, porem que as despezas corressem por conta dos
ubiramenses.
Ora, diante de tal informação,
o sr. prefeito de então foi o pri
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SOROCABANA
meiro a não concordar com a
ideia.
Necessitamos de armazém, sim,
mas que o mesmo fosse construido por conta da jSorocabana,
uma vez que se o edificava em
suas propriedades.
E assim ficou.
Agora, entretanto, como a ocasião se nos apresenta mais fa
vorável, seria de voltar com o
pedido.
Temos certeza que os atuais
altos diligentes da Soiocabana,
não se negarão a vir de encon
tro a esse justo desejo do co 
mercio e lavradores de Ubirama.

Grande e original
Concurso de Pesca
Os amadores de pesca, desta
cidade, promoveiam grande e
original concurso.
Este já é o segundo, desta
natureza, que se realiza em Ubirama, o qual também consta
rá do maior pescado que os
concorrentes possam apanhar
nas aguas do rio Tietê, dentro
do periodo de tempo prestabelecido pela Comissão.
Ao primeiro colocado ser-lhe-á
conferido um belissimo anzol de
ouro, oferecido pelo sr. Nezinho Massan e que o faz por j‘ntermedio da «Voz de Ubiiama».
Iniciado já ha dias, do origi
nal certame, cremos que, na pró
xima, edição, poderemos publi
car as primeiras façanhas dos
amadores de pesca de Ubirama,
os quais estão tomando parte
com gi ande empenho, no senti
do de trazer á tona d’agua, o
peixe que lhes trará a maior
colocação.

Fazem anos: hoje:
a menina Maria de Loi rdes,
filha do S I . Benedito Baccili e
Alzira B. Baccili, residentes em
Santo Anastacio, e a srta. Theresinha Paccola.
Amanhã,
a sra. Cecilia Moretto,. o me
nino Herval Paccola e o sr. Plá
cido Moretto.
Dia 23,
o menino José Carlos Campanari, a sra. Chiquita da Silva
Coelho, a sra. Flóia Baccili, o
jovem Paulo Coneglian, d. Yoga
Ferras Nogueira, esposa
do
prof. João Batista Viana N o 
gueira, residente em São Paulo, Comemorada a passagem da Proclamação da
o menino Ariovaldo Paccola,
Republica nesta cidade
filho do sr. Ângelo A. Paccola e
o sr. Humberto Coneglian.
O desfile, saindo do Grupo
No dia 15 do corrente, foi
Dia 24,
comemorada a data da procla Escolar local, terminou frente á
a sra. Cecilia M. Bosi, a srta. mação da Republica, nesta cida Prefeitura Municipal, onde foi
Natalina Cazali e a sra. Maria de.
hasteada a Bandeira Brasileira,
D. Blanco, esposa do sr. AntoAlunos do Ginásio Imaculado estando presentes alunos das
Films da Semana
nio Blanco.
Coração de Maria e do Grupo
nossas escolas e da Agricola,
Escolar
local,
desfilaram,
pelas
Hoje, será apresentada a grapDia 25, o sr. Ernesto Camprincipais ruas de Ubirama, to autoi idades e grande numero diosa produção da Columbia,
panari e o sr. Andié Baccili.
mando parte também alunos da de povo.
com Dennis 0 ’Keefe
Dia 26, a sra. Maria Lourdes Escola Profissional Agricola e
Em seguida escolares, daqui
Malavasi, o menino Antonio Cris- Industrial « D. Sebastiana de e de fóra, foram convidados pa
«Paixões Turbulentas»
tiano, filho do sr. Helio Brega e Barros », de São Manoel, tendo ra assistirem aos filmes educa
Dia 23 - Terça-feira
de d. Daisy Gomes Erega, resi á frente a sua afinadissima ban tivos e patrióticos exibidos pelo
Chester
Morris, na super-prodentes em São Paulo.
sr. João B. Moura Camargo.
da, m.ilitar.
dução
da
Columbia intitulada;
Dia 27, o jovem Edy Cone
glian, a sra. Ooralice Canova,
«Mágico Amador»
esposa do sr. Alcebiades Cano
e a cont. do Seriado 12/13 eps.
va, a sra. Dalva Coneglian, o
sr. Ingwar Aagessen, o menino
V in g a d o r D e sco n h e cid o
Ivai', filho do sr. Aimando Pac
Dia 25 - Quinta-feira
cola e a menina Terezinha Ma
Vende-se os prédios sitos a Rua Barão de Mello Oliveira, es
A
United
apresentai á Pedro Lo
ria das Graças, filha do José Berquina da Avenida Siqueira Campos, situados em terreno de
pes Lagar, no colossal filme:
telli Vieira e de d. Maiia Me24,30 X 44 metros, um grande prédio sobradado, construção
rége Vieira.
solida e três casas conjugadas habitadas, sendo vontade do
«A L B E N I Z»
comprador podem ser desocupadas
com pequeno prazo.
Dia 27 - Sabado
34^* aniversário de
Carmelita
Varguez, na grandiosa
P R E Ç O : C r.$ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0
produção da United
Vestição de Batina
Facilita-se paite. Tratar com ANTONIO SEOALLA, nesta praça.

Cine
jn e Gi
vju aran y

PEXINCHA

No dia 27 do corrente, feste
jará o seu trigésimo quaito aniveisario de vestição de batina o
Revmo. vigário Pe. Salustip Ro
drigues Machado.
Dentre as inúmeras felicita
ções que o mesmo, por céito
iiá receber, na consagrada data,
adiantamos as nóssas.

AMOR CIGANO

FIN A LM E N TE !

—

D IA 28

—

N AO P E R C A M !

No palco do Cine Guarani, pelo Grêmio Dramatico Ubiramense,
será levada á cêna, «O BANDEIRANTE» de Paulo Magalhães em
3 longos atos. Dará fim ao espetáculo, um fulminante ato variado.

