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Não ha como um dia 
depois do outro
Desde que passamos mili

tar na imprensa local, sempre 
tivemos em mira fazer também 
um dos grandes objectivos 
das nossas causas, a reivin
dicação da comarca.

Ha dés anos, portanto, tan
to quanto estamos orientando 
os destinos desta folha.

E pelas circunstancias do 
momento, sempre vimos cair 
por terra o objeto da nossa 
mais alta aspiração.

Dés anos de lutas e dês 
anos de escarneos pela poli- 
tica que nos fôra contraria 
nesta histórica jornada.

Mas, o mundo deu voltas 
e o povo bandeirante levou o 
dr. Adhemar de Barros ao 
posto mais alto da politica 
paulista.

E com esse acontecimento ! 
redundou que o sr. Geraldo 
de Barros tomasse em suas 
mãos, as redeas dos destinos 
de nossa terra.

Estavam, assim, desde en
tão, na mesa as cartas para 
a grande parada que dicidiria 
a realização do nosso desejo: 
a elevação do município de 
Ubirama á categoria de co
marca.

E vendo a cousa mal para
da, os pretenciosos, os dese
josos de nos acorrentarem 
eternamente ao destino negro, 
forjaram invencionses, moti
vos injustificáveis, chegando 
até ao cumulo de desmembrar 
Borebí de Ubirama, cuja pas
sagem, em nossa historia foi 
registada como a «BATALHA 
DE BO REBb.

Mas, tudo isso de nada va
leu, a justiça caiu sobre a 
cabeça dos que pretendia a 
nossa escravidão perpetua.

E Ubirama, sabedora da no
ticia, agora, da sua reintegra
ção na vida judiciaria do Es
tado, levanta-se atirando á 
lama os giilhôes que a hu
milhavam ha 50 anos^ — Co- 
lonia? Ja m a is .  NÃO HA 
COMO UM DIA DEPOIS 
DO OUTRO.

fl. r.

Faltam Casas Resi
denciais em Ubirama

Sempre foi bastante acentuada 
a falta de casas residências nesta 
cidade, mas, agora, com a ci iação 
da comarca, que está nas vesperas, 
far-se-á sentir ainda mais.

Neste caso, os srs. capitalis
tas, com dinheiro depositado em 
bancos e caixas econômicas, de
vem empregar parte de suas e- 
conomias em casas residências.

Como afirmamos em outras 
ocasiões, a constiuçâo de casas 
residenciais, hoje, em Ubirama, é 
ótimo emprego de capital.

A ponte sobre o rio 
Lençóis

Acha-se bem adiantada a cons
trução da ponte sobre o rio 
«Lençóis», ligando o bairro da 
estação á cidade.

Segundo declarações do en
carregado da firma construtora 
a importante obra estará difiniti- 
vamente concluída dentro destes 
últimos quatro mezes.

Concurso da Pesca
RETIFICAÇÃO

Ao contiario do que havíamos 
publicado em nossa edição an
terior, o sr. Nézinho Masseram, 
oferece ao pe&cador de Ubira
ma, que pegar o maior peixe da 
temporada, um peixinho de ou
ro massiço, de sua confecção, e 
não um anzol como inserimos 
em nossa edição passada.

Assim retificamos o engano e 
lembramos que o «peixinho» a- 
cha-se exposto nas vitrine^ da 
Papelaria Comei ciai, desta ci
dade.

PREFEITURA MUNICIPAL D E UBIRAMA
ESTADO DE SÃO PAULO 

L E I  15
Geraldo Pereira de Barros, Prefeito Municipal de Ubirama, u- 

sando da atribuição que lhe confere a lei, faz saber que:
A Camara Municipal de Ubirama, decreta e eu piomulgo a se

guinte lei:
Artigo 1.0 — Fica aberto, na Contador ia Municipal de Ubirama, 

um credito de Cr. $ 14,700,00 (Quatorze mil e setecentos cruzeiros), 
para suplementação das verbas do orçamento vigente: 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
121-80Q-3 — Material de Consumo da Sede Cr.$ 2.000,00
121-809-4 — Despesas Diversas «Telefone» Cr.$ 1.500,00

SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
271- 8-88-4
272- 8-88-4
273- 8-88-4

323-8-82-1

931-8-99-4

§ - Unico:

121-8-09-1

621-829-4

Iluminação da Sede
- Iluminação de Eorebi
- Iluminação de Alfiedo Guedes

OBRAS E MELHORAMENTOS
- Pessoal variavel - Diaristas de 

Alfredo Gudes
DESPESAS DIVERSAS

- Despesas Imprevistas
Total Cr.$

O valor do presente credito seiá 
coberto com as anulações totais das

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
-  Pessoal Variavel

AUXÍLIOS E SUBVENÇCES
- Despesas Diversas 

III - Auxilio a Associação Pró 
Colonia de Ferias

Cr.$ 4.000,00 
0 . $  850,00
Cr.$ 350,00

Cr.$ 1.300,00

Cr.$ 4.700,00 
f4.7Õ0,d0

verbas.

Cr.$ 6.000,00

Cr.$ 8.700,00

Artigo 2.0 — Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Ubirama, 26 de Novembro de 1948.
(a) Geraldo Pereira de Bairos 

Prefeito Municipal
Publicada na Secretaiia da Prefeitura em 26 de Novembro de 1948.

Evaristo Canova 
Secretario — Contador

S)/?. JIJÍIÕ JÍIÕ  JE 2)6SCÕ
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C lín ica  g eral • O perações - P a rto s

FLORIANO PEIXOTO, 345 — UBIRAMA — FONE, 61

Formaturas
No Instituto Santa Marcelina, 

em Botucatú, concluiiam o cur
so de bacharéis em ciências e 
letras as srtas: Terezinha Marisa 
Bosi, filha do sr. Lidio Bosi e 
de d. Carolina P. Bosi; Lucy 
Clary e Maria Mercedes Pacco- 
la, filhas do sr. Ângelo A. Pac- 
cola e de d. jupyra de Oliveira 
Paccola e Leonilda Capoani, filha 
do sr. João Capoani.

— Na Escola Técnica de Co
mercio «Dr. Joaquim Murtinho», 
em Presidente Prudente, conclui
ram o cuiso de contadores os 
jovens Januario e Pompilio Ghi- 
rotti, filhos do sr. Cardenio 
Ghirotti, residentes naquela ci
dade.

— Na Escola Profissional A- 
gricola «D. Sebastiana de Bar
ros», em São Manoel concluiu o 
curso o jovem Edio Paschoarelli.
— No Instituto Santa Marcelina, 
em Botucatü, terminou o cuiso 
normal a srta. Mariza Terezinha 
M. Bosi, filha do sr. Gino A. A. 
Bosi e d. Cecilia M. Bosi.

As diplomandas colarão gr.iu 
no dia 10 do mez entrante, sen
do rezada missa em ação de 
graças, cujas cerimônias terão 
um registo todo especial no seio 
da sociedade Botucatuense.

Falecimento
LUIZH  RUI 0R51

No dia 26 do coi rente, com 
77 anos de idade, faleceu, nésta 
cidade d. Luiza Rui Orsi.

A extinta éra esposa do ^ r. 
Cantilio Oisi, ajitigo morador e 
conceituado comerciante aqui es
tabelecido.

D. Luiza Rui Orsi, éra proge- 
nitora do sr. Zefiro Orsi, Golhiar- 
do Orsi, Ricardo Orsi, Libio 
Orsi, EIvira Orsi, Elizena Oríi, 
Elza Orsi e Tulia Orsi.

Deixa ainda três noras, quatro 
generos e vinte e dois nétos e 
dezesseis tisnétos.

O sepultamento dos restos 
mortais de D. Luiza Rui Orsi, 
deu-se no mesmo dia, ás 16 ho
ras, saindo o féretro da sua re
sidência à Rua 15 de Novem
bro para o cemitério local.

T E A T R O
Interpretada pelos amadores 

do Grêmio Dramatico Ubiramen- 
se, teve lugar no palco do Cine 
Guarany, sexta-feira ultima, a 
peça de Paulo Magalhães, em 3 
atos «O BANDEIRANTE».

Entretanto, deixamos de fazer 
a nossa critica habitual por falta 
de espaço.

A ssinem  L eiam  e 
p ro p ag u em  “ O E ’CO '



o ÊCO
Vêm estabelecer-se em 

S, Paulo numerosas 
famílias holandesas

Rssístencfa Técnica ôa Secretaria 
da Rgricultura

Em consequência dos entendi- 
menlos havidos para a instala
ção de núcleos coloniais holan
deses no Estado foi adquirido a 
fazenda Ribeirão, perto de Cam
pinas, destinada a receber imi
grantes batavos. Havia vinte mil 
familias desejosas de se transfe
rirem para o Novo Mundo. Man
daram, na frente, dois lavrado
res. Chegaram a Santos com 
gado esplendido, maquinario a- 
gricola e jeeps. O Valor do es
polio de cada um foi calculado 
em 400.000 cruzeiros. Cuidaram 
da imunização do gado e foram 
trabalhar nas novas terras. Se
gundo fomos informados embar
cou ha dias, na Holanda, o 
grosso de imigrantes que se vão 
localizar na fazenda Ribeirão. 
Vêm mulheres e crianças, com 
gado e alfaias agricolas. Enquan
to isso, na gleba referida já fo
ram aprontados cinquenta alquei
res para o plantio de amendoim, 
soja, cereais e forragens. Esses 
novos elementos não contam com 
a torta de algodão por preço 
baixo. Seguem o sistema racio
nal, ha muito preconizado pelos 
agronomos, de formação de for
ragens para alimento dos ani
mais. Estão cuidando da irri
gação para as culturas de inver
no. O programa é do cultivo 
imediato de 500 alqueires de ter
ra. Houve, é verdade, atraso na 
aprovação da lei que permite ao 
Estado o financiamento dos imi
grantes. Esse o motivo por que 
o grupo que era espetado em 
fins de agosto, só agora po
de embarcar. Na fazenda Ribei
rão, a Secretaria da Agricultura 
está concedendo eficiente ampa
ro técnico.

A ssinem  L eiam  e 
p rop agu em  “ O Ê ’CO

FRACOS E ANÊMICOS f
Tomem í

VINHO CREOSOTADO 
‘ ‘ S I 1_ V E I R A ’ ’

I m p r t g t d t  » D  i u t i  B ff i-

Tossst 
Reifríados 
Bronquitct 
Etcrofulòs* 
Convalescenças 

VINHO CREOSOTADO
t  U M  O E R A D O R  OK  S A Ú D K .

Ginásio do I m a c u l a d o  
Coração de Maria

SAIBA
MAIS ESTA

— Três pontos do programa 
revolucionário de Marinetti:

l.o) destruir a sintaxe, dispon
do os substantivos ao acaso, co
mo nascem; 2.o) usar o verbo 
somente no infinito; 3.o) abolir 
o adjetivo para que o substanti
vo conserve seu valor essencial.

<Biosofia», com o sub-titulo 
de :<A sabedoria do Pi esente», é 
um curioso e oportuno livro so
bre os segredos da vida, da auto
ria de Pedro Deodato de Moraos.

— Somente a partir di edição 
publicada em 1516 é que a obra 
prima de Dante Alighieii, rece
beu o epiteto «Divina» que des
de então se incorporou ao nome 
primitivo.

— Oodofredo Rangel publica 
mais um livro infantil; — «Pas
seio á casa de Papai Noel», a 
aparecer pelo Natal através das 
«EJiçôes Melhoramentos».

— Fiançois Villon, quando na 
prisão aguardava o momento de 
ser executado, compôs um dos 
seus melhores poemas, intitula
do «Balada dos Enforcados.

De ordem da Diretora do Gi
násio do Imaculado Coração de 
Maria, faço saber aos interessa
dos qúe, de 22 a 30 de novem
bro corrente, estarão abertas na 
Secretaria deste estabelecimento 
de ensino as inscrições de can
didatos aos exames de admis
são á l.a serie ginasial.

Estes exames, que serão rea
lizados de acordo com as leis 
federais, terão inicio a partir do 
dia 2 de dezembro com a rea
lização de provas escritas elimi
natórias de Português e Mate
mática. As provas orais de Por
tuguês, Matemática, Histó. ia do 
Brasil e Geografia serão reali
zadas de acordo com o horário 
organizado pelo estabelecimen
to.

A inscrição st rá solicitada me
diante requerimento dirigido á 
Diretora, firmado pelo candidato 
e autorizado pelo pai ou respon
sável. O modelo do requerimen
to será fornecido pela Secreta
ria.

Deverão acompanhar este re
querimento os documentos se
guintes:

a) certidão de idade, provando 
o candidato ter 11 anos comple
tos ou a completar até 30 de 
junho de 1949, selado com es 
tampilhas federais de um cruzei

AW

- C O L C H O E S -
Vd a  aven id a V irgílio R ocK a 282

E VISITE A
COLCHOARIA de propriedade do sr.

L U I Z  Dl  E O O L I
Fabrica-se com especialidade colchões de capim e ciina vegetal 

E n tre g a s  a  dom icilio e em  g u a lg u e r g u a n tid ad e

Senhores Lavradores ! . . .
Garatam a perfeita foimação de suas invernadas, aplicando 
sementes de ótima qualidade e germinação garantida dos 

stguintes C A P IN S :

Catingueiro Rocho,
Cabelo de Negro 

e Jaraguá.
Procurem com o snr. VICENTE MORETTO —- Rua Barão 
de Mello Oliveira, 568 — UBIRAMA -  Est. de S. Paulo

Dr. João Paccola Primo
m É  D 1 C 0

C lin ica geral de ad u lto s  e c r ia n ç a s  - -  C iru rg ia  
D oenças do Ouvido, N ariz e G a rg a n ta

P a rto s

Ex-interno por concurso ôo Pronto Socorro òo Rio õe laneiro — E x-interno por 
concurso da ÍTlaterniàaâe ôo Hospital São Francisco òe R ssis  ó cargo õo Dr. 
Rguinaga — Ex-interno resiõente õo roso õe Saúõe São lorge (R io  õe laneiro)

ro e vinte centavos, com firma 
do tabelião reconhecida; b) ates
tado de sanidade, também devi
damente selado e com firma re
conhecida; c) atestado de vaci
nação ante-variolica recente; d) 
recibo da taxa de exames' de 
admissão de Cr.$ 30,00.

Ubirama, 19 de Novembro de 
1948. V.,

Irmã Maria Adelina Salgado 
Secretaria

Caixa, 35 Fone, 48 UBIRAMA Est. de São Paulo

OS ARGONAUTAS
GUSTAV SCHWAB 

Edições Melhoramentos

Em segunda edição, as «Edi
ções Melhoramentos» acabam de 
lançar a conhecida obra de re
constituição que tanto renome 
proporcionou a Gustav Schwab. 
As lendas da mitologia, muito 
embora o dinamismo de nosso 
tempo, encontiam ainda cultores 
e leitores em toda parte, O pre
sente volume trata principalmen
te da lenda «Os Argonautas», 
ali apresentada em linguagem 
correntia, adequada aos nossos 
dias, muito embora em nada ha
ja sido sacrificado o colorido e 
o sabor peculiar aos séculos do 
helenismo clássico. Em especial 
a mitologia grega personifica 
idéais que até agora permane
cem como abstração necessária 
á construção do pensamento hu
mano. Suas historias de deuses, 
semideuses e heróis fabulosos 
têm, todas, profundo alcance 
simbolico, razão pela qual se 
tomaram preocupação de escri
tores inúmeros, além de influir 
poderosamente em todas as ma
nifestações artisticas.

Além da lenda dos Argonau
tas, que compreende aproxima
damente metade do volume, o 
livro enfeixa outras, tais como a 
de Prometeu, Deucalião e Pirra, 
As Gerações, lo, Faetonte, Eu- 
rapa, Cadmo, Penteu. etc., num 
total de trinta e uma. Digno de 
nota é o prologo no qual se 
conta dos personagens mitoló
gicos, indicação de seus atribu
tos e seus nomes corresponden
tes na mitologia romana, a qual 
é por nós sempre mais conhe
cida.

Artisticamente ilustrado por 
Stoni.

200 paginas. — Formato. 14 x 
20 cm. — Preço — Cr.$ 25,00.

Em todas as boas livrarias ou 
pelo Serviço de Reembolso Pos
tal nas «EDIÇCES MELHORA
MENTOS»— Caixa Postal 120 B 
São Paulo,



o E^CO
M i n i s t é r i o  da  G u e r  r  a

2.a REGIÃO MILITAR
14.a CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRUTAMENTO MILITAR 

PLANO REGIONAL DE CONVOCAÇÃO PARA 1049

De acôrdo com o Plano Re
gional de Convocação das clas
ses de 1929 e 1930, para incor
poração em Março de 1949, no 
território jurisdicionado pela 14.a 
Circunscrição de Recrutamento, 
sediada em SOROCABA, estão 
convocados os cidadãos residen
tes nas zonas urbanas e subur
banas do municipio de Ubirama;

PARA CORPOS DE TROPAS
Todos os cidadãos convoca

dos, residentes nas zonas urba
nas e suburbanas da séde do 
municipio, serão inspecionados 
de saude na sede do municipio 
(UBIRAMA) em local e dias 
constantes do plano Regional de 
Convocação, e previamente anun
ciado, com publicação no jornal 
local o E’CO e estação de ra
dio,

Todos os convocados deve
rão antes de l.o de Dezembro 
de 1948, procurar saber os dias 
que serão inspecionados de sau
de e, bem assim estar de posse 
dos respectivos certificados de 
Alistamento Militar, cuja inspe
ção será feita nesta cidade por 
uma Junta Militar de Saude, vo
lante, a qual instalará os seus 
trabalhos na séde de cada mu
nicipio em dias já disignados.

NOTA— Quem não se apre
sentar para inspeção de saude 
no dia determinado, alem da mul
ta a que estão sujeitos, serão 
inspecionados na 2.a época de 
1.0 á 19 de Março de 1949, e 
deverão ser preferido^ paia in
corporação, sendo declarados

insubmissos» os não apresenta- 
tados.

Os julgados aptos, aguarda- 
lão em snas residências, ordens 
da Região para serem reunidos 
nas sedes da J. A. M., no dia 
designado para o transporte res
pectivo, a-fim-de serem incorpo- 
lados.

Junta Militar de Ubirama, 22 
de Novembio de 1948.

Evaristo Canova. 
Secretario da Junta Militar de 

UBIRAMA

Ministério (da Guerra
Z.a Região fllilitar — 14.a T. R. 

5 0 R 0 C  RBf l
PLANO REG IO N A L DE 

CONVOCAÇÃO PARA  
1 9 4 9

NOTA IMPORTANTE: 
d) — Os cidadãos que resi

diam em municipios convocados 
e que depois de l.o de dezem
bro de 1947, se mudaram para 
municipios de incoiporação dis
pensada em 1949, não estão 
dispensados de incorporação. 
Exemplo: O convocado que em 
18 de Dezembro de 1947, resi
dia em So;ocaba, municipio t i- 
butario, mudou-se para Itapira, 
municipio não tributário, está con
vocado, devendo se api esentar em 
Sorocaba, correndo as despesas e 
estadia por conta própria, e) — Es
tão também convocados: Todos os 
brasileiros por opção e natura
lizados, nascidos nos anos de 
1921 á 1927, residentes nas zo-

ELES E ELAS
Ambos encontram no “Iliár.o tlc S.Paulo” 
os inais suse»li\os assuntos:
O “Itiáiio de S. l auJo" é o jornal que 
quando entra em <asa a -rad a  a uns e a 
outros, pois apresenta invariávelmente 
cm suas pásinas, com opoitiuiidade e 
clareza, n o t ic ia s  de i n t e r e s s e  g e ra l .

Procure ainda boje o agente do 
"Diário de S. PaiiSo” nesta ciiiáüe.

Prof.
Bgente nésta cidade:

ORLflnoo rnnüiDo moruROO

nas urbanas e suburbanas das 
sedes de municipios convocados, 
cujos titulos de nacionalização 
tenham sido concedidos a par
tir de 23 de julho de 1946; to
dos os brasileiros natos, por 
opção e naturalizados das clas
ses de 1925, 1926 e 1927, des
ligados do C. P.O.R., sem pos
sibilidade legal para lematiicula 
e que ainda não fo.am incoipo- 
lados; todos os cidadãos das 
classes de 1925, 1926, 1927 e 
1928, que tiveram suas incorpo
rações adiadas e não tenham si
do considerados reservistas; to
dos os convocados paia os 
TIROS DE GUERRA, das cias- 
ses de 1925, 1926, 1927 e 1928, 
e que faltaram a matiicula ou 
foram desligados dos T. G., e fi
nalmente todos os ex-alunos das 
E. P. C. e Cursos de Formação 
de Oficiais das Policias Milita- 
les, que não tenham sido con
siderados reservistas.

junta Militar de Ubirama, 22 
de Novembro de 1948.

Evaristo Canova 
Secretario da j. A. M.

Perdeu-se
Perdeu-se a certidão de regis

tro de estrangeiro n.o 788, per
tencente a Ayoub Ayoub, forne
cida pela Delegacia de Policia 
de Ubirama em 18/12/947.

Ubirama, 18 de Nov. de 1948.
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"ELIXIR DE NOGUEIRA”
C O N H E C I D O  H A  7̂  A N O S  

V E N D E - S E  E M  T Ô D A  P A R T E

«MEDICAÇÃO AUXILIAR NO 
TRATAMENTO DA SIFILIS» t

A L TER O SA
PARA NOVEMBRO

Estampando na capa, numa be
la tricomia, a fascinante estréia 
Viveca Lindfords, já está circu
lando o númeio de « Alterosa » 
paia novembro.

Abre o número um belo poe
ma em prosa, sucedido por seis 
belos contos, ilustrados a cores: 
« Mêdo de Amar » de Autora 
Rotolo, «Viagem de Ida e Volta», 
de Gilvan Lemos, «Cinco Cartas 
e uma Medalha», de Paulo Size- 
nando, «A Noiva do Radiologis
ta», de Geraldo Guerra, «Cap.í- 
tulo dos Chapéus», notável con
to de Machdo de Àssis, e «Uma 
Carta de Amor», delicioso conto 
de Maurice Renard.

Entre os artigos, destacamqs 
«Paraiso ou Juizo Final?», foca
lizando, num palpitante estudo, 
os maravilhosos benefícios que 
a ciência retirou da eneigia nu
clear após a explosão da pili- 
meita bomba atômica;«A Baiba 
Azul de Indiana», impressionan
te nan ativa das aventuras de 
uma mulher; «O Grande Amor 
de Heitor Berlioz», uma história 
romântica de estranho platonis- 
mo, e «Os Três Amores de 
Cario Gozzi» da série «Amores 
Históricos».

A reportagem do mês é «A 
sorte é uma virgem e tem ape
nas um fio de cabelo», de Mil
ton Pedrosa, focalizando uma 
serie curiosa de truques empre
gados pelos vendedores de bi
lhetes de loterias.

Além dessas atrações, «Alte
rosa» de novembro traz também 
lindas páginas de modas e cine
ma e as habituais seções «Se
das e Plumas», «Pagina das 
Mães», «Pingos de Historia», 
«Acontece Cada Coisa...», «Va
mos Trocar Cartas», «Arte Culi
nária», «No mundo dos Enig
mas», «Esparsos» e a inconfundi- 
vel «Quitandinha», toda ilustra
da a cores por Moura.

E’ mais um belo numero que 
«Alterosa» nos oferece, confir
mando o justificado prestigio de 
que já desfruta na sociedade de 
odo o Brasil.

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.

ERNESTO PASQ UARELLI
Pessoalmente na «Fazenda Santa Rita» — Taguaí.
Por carta — «Fazenda Sta. Rita» — Via Pirajú

T A G U A Í

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

Lavanderia SAO JOSE^
de

J o s é  S a u r i n d o
Instalada recentemente nésta cidade, para executar com per

feição e garantia todo serviço do ramo.

Preços razoaveis —  Entregas rapidas
RUA BENJAMIN CONSTANT, 509 — U B I R A M A



£spera-!a~ei...
Calor! E d noite eu não poòia 

dormir.
E, atendendo ao meu costume, 

no uerão, anteontem, d meia noi
te, pouco mais, saí d rua para 
aproueitar uma aragezinha que a 
temperatura soltou, assim ... para 
refrescar o ambiente.

E achando-me com a atenção 
alheia, porque a rua estaua de
serta, eis que uejo um uulto de 
mulher, dirigindo-se em sentido 
ao local onde eu estaua.

Ueio uindo, ueio chegando até 
que reconhecí quem era. Era uocê; 
em trajes de dormir, olhos aber
tos e parados.

Sonâmbulo,p ensei comigo mes
mo. Uocê, em pleno sono uagaua 
pelas ruas, taluez, dando cumpri
mento a uma uida que realmente 
não a tem.

fl principio, quiz perguntar 
qualquer cousa, porem, depois, 
pensei o que lhe poderio causar, 
deixel-a em paz.

Entretanto, fui seguindo-a, se
guindo-a, oté que uocê tomou o 
caminho da sua casa. E , chegan
do ao portão da sua residência, 
uocS, uirondo, disse-me: — «Ro
darei perambulando pelas ruas 
enquanto não se realizar o meu 
destino».

E eu agora, uiuo matutando: 
qual serd esse destino?

Espera-la-ei para um nouo en
contro.

L155ER

Aniversários
Fazèm anos: hoje, a srta. Tc- 

reza Jesus Paschoarelli e a me
nina Alice Beatriz Paschoarelli.

Dia 1.0, a menina Irineia Lui- 
zinha, filha do sr. Silverio Ro- 
mani, a menina Aparecida Lopes 
da Silva, tilhinha adotiva do sr. 
Eliziario Marciano da Silva e de 
d. Elsa L. da Silva.

Dia 2, o sr. Caetano Batistella, 
o sr. Ângelo Ghirotti, o jovem 
Antonio Nelli, o jovem Laudcmir 
Larini e a sra. Mariana Viana de 
Mattos.

Dia 3, a sra. Dolores G. Gui- 
done, esposa do sr. José Guido- 
he, o menino Francisco Xavier, 
a jovem Angelina Baccili, filha 
do Sr. André Baccili, o j^vem 
Nestor Ciccone, o menino Mario 
Ceschini, o menino Adilson A. 
Batistela, filho do sr. Caetano Ba
tistella e de d. AÁatilde Batistella, 
osi.T on im  Benedito Bergamas- 
chi.

Dia 4, a sita. Veide Borim.

R efin aria  de oleo de 
m a m o n a  no B rasil

■ l.omlres, 2 2 — 0  Brasil tencionaria es
tabelecer refinarias de oleo e transfor
mar in loco sua produção de mamona, 
à tí o iiresente exportada para os E.sta- 
dos Unidos. O Estado de São Paulo, rjue 
í  ,Q. se.a,.principal produtor, exportou no 
ano p.as.sado para os Estados Unidos 

mil toheládíis de mamofia, '

Um diamante de 15 e 
meio quilates

Extraiôo num Barimpoâe Poxoreu, 
em niato Brosso

: POXOREU. Mato Gio.sso, 23 — No
tícia o «Correio de Poxoreu» que nos 
ijarimpos do ar. Antonio Cândido aea- 
lia de ser extraidõ um diamante fiesan- 
do 15 e meio quilates. . Foram autore.s 
t|o valioso achado os ^çarimpeiros Olindo 
Leite, Celestino e Francisco Antonio 
dos Santos, este conhecido por._,i Bacha. 
Boa >.

Reôator-Chefe: Orlanôo Pauletii Secretdrio-Berente Uerminio lacon 
Superintenôcnte: Flauio Paccolo

Diretor: R LEX R H D K E CHITTO
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EDITAL DE CO N V O CA ÇÃ O  DO JURÍ
o  Doutor José Teixeii a Pom
bo, Juiz de Direito désta ci
dade e comarca de Agudos, 
Estado de S. Paulo, etc.

FAZ saber a todos quantos o 
presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que, es
tando designado o dia treze (13) 
de Dezembro p. vindouro, ás 
treze horas, no Forum, para ins
talar-se a quarta sessão periódi
ca do juri desta comarca, no 
corrente ano, que tiabalhará em 
dias consecutivos, e que haven
do procedido hoje ao sorteio dos 
vinte e um jii ados que deverão 
servir em a referida sessão, de 
conformidade com os artigos 
427.0 e 428.0 do Codigo do 
Processo Penal, foiam sorteados 
os seguintes cidadãos: l.o) Hu
go Bombonatti, industriaiio em 
em Agudos; 2.o Antonio Segala, 
comerciante em Ubiran^a; 3.o) Lú
cio de Oliveira Lima, prop ieta- 
rio em Agudos; 4.o) Oswaldo 
Otávio Biagioni, professor em 
Agudos; 5.o) Hortencio Marcis- 
no da Silva, guarda-livros em 
Borebi; õ.o) Vicente Moretto, pro- 
piietario em Ubi.ama; 7.o) Luiz 
de Santis, industiiario em Ubi
rama; 8.o) José Zaniiato, lavra
dor em Agudos; Q.o) José Fer
nando C. Terra,funcionário publi
co em Agudos; lO.o) Antonio Ri
beiro de Faria, comerciante em 
Paiilistania; ll.o) Cezar Ciaco- 
irini, comerciante em Ubirama;
12.0) Vicente Napoleone, correr- 
ciaiio em Agudos; 13.o) / Iber- 
to Gaizezi, bancario em Ubirama;
14.0) Dionisio Sant’.4nna, lavra
dor em Dornélia; 15.o) José Ro
drigues Cóy, lavrador em Agu

dos; 16.o) Ernani Valsesia, ar
tista em Agudos; 17.o) Ulderico 
Paschoal, aitista em Agudos;
18.0) José Benjamin, funcionário 
publico em Agudos; IQ.o) João 
Batista Viana Noguei.a, funcio
nário publico em Ubirama; 20.o) 
Gualter Fernardes, proprietário 
em Borebi; e 2l.o) Lourival Sou- 
z-, funcionário publico em Agu
dos. A’ todos os quais e a ca
da um de per si, bem como a 
todos os interessados [em geral, 
se convida pata comparecerem 
no edifício do Forum, sito á 
Praça Ti adenles, desta cidade, 
tanto no dia e hora acima de
signados, como nos subsequen
tes, enquanto durai a sessão, sob 
as penas da lei si faltai em. E, 
para que chegue ao conhe
cimento de todos e ninguém ale
gue igno ancia, mandou o M. 
Juiz expedi o presente edital 
que será afixado no lugar do 
costume, publicado pela in pren
sa de Ubirama e irradiado pelo 
Serviço de Alto-Falantes «Brasil 
Radar», na falta de imprensa lo
cal. Dado e passado nesta cida
de e comarca de Agudos, no 
Cartorio do Juri aos treze de 
novembro de mil novecentos e 
qrarf nta e oito (13/11/1948). Eu, 
José Henrique de Azevedo, Es
crivão int.o do Cartorio do Juri, 
o subscreví.

O Juiz de Direito,
(a) José Teixeira Pombo.
Nada mais constava em dito 

edital. Confere com o original, 
do que ciou fé.

O Escrivão inférinò do Caito- 
rio do Juri,

José Henrique de Azevedo.

P E X I N C H A
Vende-se os prédios sitos a Rua Barão de Mello Oliveira, es
quina da Avenida Siqueira Campos, situados em terreno de 
24,30 X 44 metros, um grande . prédio sobiadado, construção 
solida e três casas conjugadasr habitadas, sendo vontade do 
comprador podem ser desocupadas com pequeno prazo.

P R E Ç O :  C r.$  1 8 0 . 0 0 0 , 0 0
Facilita-se pa te. Tratar com ANTONIO SEGALL/, nesta praça

FUTEBOL
0 luuenil Rtlefiro Lençoense jo
gará na Barra Bonita, esta taràe

Afim de ret ibuir a visita do 
quadro da A. A. Barra Bonita, 
hoje o Juvenil Atlético Lençoen
se rumará para aquela cidade, 
afim de enfrentar o seu valoro
so adversário.

Como é do conhecimento dos 
esportistas de nossa terra, a 
equipe da A. A. Barra Bonita, 
quando aqui esteve, perdeu fren
te ao Juvenil Atlético Lençoense 
pela contagem de 4 a 1.

E assim sendo, a sua ida á 
Bana Bonita, tratar-se-á de um 
encontro revanche, pois, os pu
pilos de Renatinho pretendem 
desfazer-se daquele insucesso 
ém Ubirama. E por isso, farão

de tudo para levantar os laureis 
da vitoria.

Mas, por outro lado, os jo
vens lençoenses estarão firme
mente a postos para exigir um 
tributo bem elevado da sua der
rota, quando não lhes será difí
cil consagí arem-se vitoriosos 
novamente.

E por estas e outras circuns
tancias, o prelio desta tarde na 
Barra Bonita será dos mais ren
hidos e at aentes.

O Juvenil Atlético Lençoense 
irá integrado de todos os seus 
titulares.

E com a sua formação inte
gral, esperamos que o quadro 
de Luiz Salles triunfe novamen
te, não obstante, hoje, tenha que 
lutar em campo extianho.

A n u n ciem  n este  jo rn al

RECOLHIM ENTO  
DAS CÉD ULAS D E  

MIL RÉIS

D eterm in ação  do C aixa  
de A m o rtização

A piirtir cie 1.0  dc dezembro, terá 
inirio novo recolhimento de cédulas do 
Tesouro, segundo acaba de ser anuncia
do pela Caixa de Amortização. Tràta- 
.se da substituição de toda uma serie 
de notas emitidas peto Tesouro Nacio
nal, do padrão mil réis, por outra.s cor
respondentes, do atual padrão cruzeiro. 
O prazo para a troca das cédulas, sem 
f)iialquer. desconto, estender-se-á até 31 
de maio de 1949. A j)artir de.ssa data, 
de acordo com o regnlamento d.a Caixa 
de Amortização, essa-s notas sofierão 
descontes progressivos, ()ue serão de 5 
por cento clurante dois meses, a partir 
de 1.0  de junho; de 10 por cento no.s 
dois meses seguintes, de 15 por cento 
durante mais dois meses e de 20 por 
cento durante outros dois. Depois disso 
o desconto aumentará de 5 por cento 
mensalmente, durante ciuatro me.ses e. 
a seguir, de 10 por cento cada mes .̂ 
até a perda total do valor cias cédu
las. ^

Bilhões âe Cruzeiros para o fogo
O recolhimento abrangerá milhões de 

ceciufas de todos os valores, de um mil 
réis a um conto de réis c)ue serão inci
neradas no forno crematório da Caixa 
de Amortizaaçã®.

Muitas dessas notas, priiicipalmente 
as cie menor valor, por certo miise.xis- 
teni, donde não se poder fazer um cal
culo exato do valor total das notas a 
serem inutilizadas.

Rs Rotas Esfragaôas
As cédulas, mes.no desterioradas cor

tadas ou queimadas, apresentando o ta 
manho oficial, serão trocadas por ou
tras novas de igual valor. Em taso de 
falta .da metade ,ou . menos da nota, a 
troca rerá feita com um desconto de 50 
por cento. Somente não terão valor 
fragmento de cédulas que representem 
metade de seu tamanho.

Permanecerá apenas um Terço
Atualmente era consequência dos re

colhimentos .anteriores, já  foi substituí
da a metade do numero das' notas de 
padrão mil reis emitidas. Com o reco
lhimento a iniciar-se em l.o  .de dezem
bro, as notas de mil reis existentes era 
circulação ficarão reduzidas a uin terço 
de Seu numero original.

Cine Guãrãny
Films da Semana

Hojí", o colossal filme da Para- 
mount todo colorido com Joan 

Fonfaine intitulado:

«GAIVOTA NEGRA»
Dia 30 Terça-feira 

Richard Dix, na super-produção 
da Columbia

«Testamento Macabro»
e a cont. do Seriado, 14/15 eps.. 
V ingador D esconhecido

Dia 2 Quinta-feira
Tyrone Power na gigantesca 

produção da Fox

«Odio no Coração»
Dia 4 Sabado

Bonita Oranville no interessante 
filme da United

Almoço em Hollywood


