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ANO XI

S. PAULO

Ubirama (ex-Lcnçóis), 7 de Novtmbio de 1948

TRUM AN M A N TEV E-SE NA
PRESID ÊN CIA DOS ESTA D O S UNIDOS
A lexan d re C h itto
Quasi em todos os circulos políticos intt rnacionais, acredita
va-se na derrota de Truman nas ultimas eleições ocorridas nos
Estados Unidos. Truman era o presidente por acaso e a sua polí
tica, tanto interna como exte na, não passava de uma pratica muito
fraca, seguida atravez dos tiámites traçados por Roosevelt.
Os entendidos nos assuntos políticos internacionais viam em
Dewey o homem do momento, o homem capaz de manter Íntegros
e coesos os princípios fundamentais da democracia,de que. os Es
tados Unidos são paladinos. Só um De\\'ey seiia suiiciente de
aparar os golpes traiçoeiros que a democracia vem sofrendo nos
cinco continentes do orbe, desfechados pdo credo vermelho, a
mando de Moscou.
E por isso se o povo norte-americano quize^se irankr bem
alto o conceito das suas tradições políticas, drntro e fóra dos limites da patria, deviam sufragar o noire de Dewey.
Dewey era o político que maiores ciedencias leunia entre os
quatro candidatos á presidência, pondo ponto final, assim, ao cha
mado periodo «trumaniano».
Mas contra todas às grandes espectativas mundiais e mesmo
do proprio Dewey, como ele piopiio declarara á imprensa, após
conhecida a sua derrota, Hairy Truman venceu, o povo norte-ame
ricano manteve-o na presidência.
E Tiuman indubitavelmente fará um bOm governo, mais efi
ciente do que o fez até aqu', porque, agora é o presidente eleito,
com o piograma seu, unicamente seu e o executará dentro das
bases lançadas por ele mesmo.
As directrizes, ôntem, eram caminhos traçados, hoje são ciiações adquiridas na experiencia de goveino, e fundamentadas nas
necessidades do momento e na necessidade de mantei bem alto o
nome da política estadunidense que tantas glorias tem dado aos
norte-americanos, conhecidas na vasta tradição dos Estados Unidos.

PEXINCHA
Vende-se os prédios sitos a Rua Barão de Mello Cliveira, es
quina da .Avenida Siqueira Campos, situados em terrrno de
24,30 x 44 metros,- um grande prédio sobradado, constiução
solida e tiês casas conjugadas habitadas, sendo vontade do
comprador podem sei desocupadas
com pequeno prazo.

PREÇO:
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Facilita-se paTe. Tratar com ANTONlO SEGALLA, nesta praça.

Falecimento

Gamara Municipal

A rn a ld o

Sessão Extraorôinar:a

P asch o al

Faleceu ôntem ás 8 horas da
manhã, em São Paulo, onde achava-se internado em um hos
pital da aeronautica, em virtude
dos graves ferimentos fisicos ocasionado pelo desastre de avia
ção, ocorrido há mais ou menos
4 mezes, na vizinha cidade de Agudos o jovem Arnaldo Paschoal.
O seu corpo foi transportado
em avião especial da capital ban
deirante para a sua lesidencia
em Agudos.
O extinto éia filho do sr.UIderico Paschoal e de d. Rosa
•Rossi Paschoal residentes em
Agudos e parente da familia Ros
si, velhos moradoies desta ci
dade. O seu sepultamento darse-á hoje pela manhã, tendo o
seu passamento causado grande
consternação em toda população
agudense.

De ordem do sr. Presidente
ficam convocados os srs. Veleadorespara uma sessão extra
ordinária a realizar-se no dia 10
do conente, quarta-feira, ás 19,30
horas, na sala désta Camara,
pa.a o fim especial de estudar
e aprovar a lei orçamentária deste
município, para o' exercício
de 1949.
Ubirama, 6 de Novembro de 1948
a) João Baptista Moura Camargo
SECRETARIO

Imposto sobre vendas
e consignações
De diversas fontes comunica-se
que o.povo será consultado sobre
o aumento do imposto de ven
das e consignações.

Futebol em Ubirama
H, R. Barra Bonita us. Rtletíco
Lençoense em sensacional partida

BRASIL

NUMERO 548

OBRAS DA
NOVA MATRIZ

Terminados os seiviços de es
Esta tarde, a nossa principal cavação e pilamento dos alicer
praça de espoites seiá teatro de ces da Matiiz Nova, amanhã, se
um sensacional encontio fute gunda-feira, dia 8 do corrente,
bolístico, durante o qual defion- ás 13 horas, serão colocadas as
tar-sc-ão o afamado esquadão da primeiias camadas do concreto
A. A. Barra Bonita, da cidade que do embassamento da torre, co
lhe empresta o nome, com o lunas internas e paiedes lateAtlético Lençóense, o «onze ga lais.
roto» local.
Convidam-se as Exmas. Famí
Indubitavelmente, a partida será lias, Autoiidades. Comercio, In
das mais sensacionais até aqui dustria e Lavouia, Professoies e
deflagradas na nossa principal escolares para assistiiem ao ato
praça de esportes, nestes últi d 3 assentamento do concreto,
mos tempos.
sob a presidência do sr. Gover
Pois, como é notorio, o con nador da Cidade.
junto visitante, atualmente, com
E’ mais um passo na constru
põe se de afamados jogadores, ção da Matiiz Nova, que vem
figurando entre eles o conheci satisfazendo ao g.ande anseio'
do Renatinho, que, em jogos do povo de Ubirama.
aqui realizados demonstrou ser
Parabéns aa povo de Ubirama
um perfeito «conduttierc» da e á Comissão de Obras. Nes
vanguarda do seu quad o, um sa Marcha a Matriz Nova seiá,
verdadeiro e perfeito conhecedoi
em breve, uma realidade conna aite de manejar a pelota.
fortadora e um orgulho de Ubi
Mas, por outro lado, também, rama,
a nossa equipe composta de va
lores levelações, t arão á peleja
momentos de sensação e entu
Truman venceu as
siasmo, no seio do grande nu
nos Estados
mero de torcedores que se aco eleições
tovelarão ao redor do nosso
Unidos
gramado.
Reelegeu-se tí preslôencia âos
Paitieularizarão ainda esse for
Estados Unidos
midável encontro a estreia do
novo unifo me do Atlético Len
As eleições nos Estados Uni
çóense, oiiginal em seu tecido dos, que vinham despertando
e em suas côres; as medalhas particular curiosidade no mundo
oferecidas pelo sr. Evaristo Mo- inteiro, foram vencidas por Harlina aos defensores do lençóense. ry Truman.
E por fim o interessante en
Quatro candidatos apresenta
contro preliminar entre o Infan ram-se ao sensacional cotejo po
til do Diítrito de A. Guedes vs. lítico nos Estados Unidos: Tru
Infantil Ipiranga local.
man, Dewey, Wallace e ThuiA bola para esse g andioso mond.
o mais seiio adversário de
prelio se á ofeiecida pelos srs.
Tiuman, fôra Dewey, que, nos
Zillo, Capoani & Cia. Ltda.
Ao redor do campo sei ão ins circulos políticos internacionais
talados possantes alto-falantes era grandemente ciedenciado
afim de ser retransmitido o jogo á vitoria.
Entretanto, o ultimo presiden
São Paulo vs. Coi intthians.
O Ear-Soí veteria e Café do te dos Estados Unidos leelegeuPonto dos srs. Helio Paccola & se, garantindo assim confiança
Cia., oferecerá um lanche aos na segura existência da demo
cracia.
jogado es do clube visitante.
Portanto, pelo valo: dos dois
quadros que pisarão o gramado
e por todas estas ultimas parti Com 134 anos de ida
cularidades, os «fans» do espor
te bretão em nossa terra terão de e está a procura
o ensejo de assistir a uma gran
de uma noiva
diosa e importante paTida de
Noticia-se de Belo Horizonte
futebol, defrontando-se o afa
mado conjunto da A. A. Barra que o preto João Ventura Pe
reira tem 134 anos de idade,
Bonita vs. Atlético Lençóense,
tendo viuvado duas vezes e conta
mais de trinta filhos, netos, bis
netos
e tataranetos
Reservas da caixa eco
E sendo entrevistado pela
nômica federal de São imprensa, o velho preto, alem
da sua idade avançada, disse
Paulo para a Baía
que ainda está á piocurade uma
Comunica-se de S. Paulo que noiva. Pois, pretende contrair
o governo federal autorizou o núpcias mais uma vez.
envio das reservas da Caixa
Economica Fedeial de S. Paulo
A n u n cie m n e ste jo r n a l
para a Baía.

O
A questão dos menores
Já se fizeram tantas paiticipações e mais comunicações
acerca dos menores, nesta cida
de, que não haveria necessidade
de maiores comentários.
Bastaria mais obidiencia dos
srs. pais para que a lei vigoras
se em toda a sua plenitude,
sem tanta fiscalização e imposi
ções.
Mas, o fato é que, até agora,
muitos casais com filhos me
nores ainda, ou melhor, com
menos de cinco anos, são os
primeiros a considerarem que
os mesmos devem frequentar
cinemas, circos, jogos de boccias e outros lugares de diveições, sem a menor restrição,
frequentar lugares onde são
grandemente prejudicias á for
mação da sua
mentalidade,
educação infantil e contrarias á
boa saude da criança.
Muitos casais julgam que a
lei em vigor contra os maus
hábitos dos menores fóra do
lar não passa de uma perrigni
ção, uma injustiça praticada ás
senhoras que querem diveitir-se
levando seus filhinhos também.
Assim pensam muitos casais
inescrupulosos, quanto á edu
cação e saude de seus filhos.
Nessas circunstancias, as au
toridades competentes só terão
que tomar medidas drasticas,
retirando os menores do local
indesejável á sua idade.
A questão dos menores é uma
cousa muito séria e faltando a
cooperação dos srs. pais, não
tardará ^ue muitos casais, desobidientes á lei, sofrerão o des
gosto de deixarem, forçosamente,
o local para o qual se dirigiram,
transgredindo os avisos, impe
dindo a entrada das crianças,'
que não corresponderem com a
idade.

Decl
eclaraçao

E^C O

Departamento dos
Campanha em pról das
Correios e Telégrafos
obras da nova
Diretoria Regional âos Correios e
Igreja Matriz
Telégrafos ôe Baurú

Ao Sr. Diretor do «O E’CO».
Ubirama.
Para vosso conhecimento e
divulgação pelas colunas desse
conceituado jornal, comunico-vos
que, em data de 26 do corrente
organizei, o corpo de Chefes
imediatos de minha administra
ção á testa da Diretoria Regio
nal dos Correios e Telégrafos
de Bauru. Ficou assim consti
tuído o meu Gabinete;
Secretário do Diretor Regio
nal — Paulo Ramos de Oliveira;
Chefe do Tráfego Te+cgráíico
Olegário de Mello;
Chefe da Seção do PessoalMiguel /ngelo Ruiz;
Chefe do Tiáfego Postal—
Benedito Muniz Duarte.
Chefe dos Setv. Econôn icos
Dona. Olga Magdalena de Mel
lo.
Chefe de Linhas e Instala
ções- Francisco Çuintiliano.
Chefe de Portaria — Francisco
Reigada,
A Diretoria Regional que te
nho a honra de dirigir, superin
tende 93 Unidades Postais, con
soante relação que tenho o pra
zer de anexar.
Finalizando, apresento-vos os
meus protestos da mais alta es
tima e distinta consideração.
Oervásio Gonçalves Gallisa
Diretor Regional

Até o presente momento, das
listas enviadas na campanha em
p.ól das obras da nova Igreja
Matriz ^desta cidade, recebemos
as seguintes, das quais algumas
já publicamos anter iormente;
Snr. Atilio Stoppa
171.00
Snr. Ar mandoR. Paccola 165.00
320.00
Snr. José Oliva
100.00
Snr. Mario Ribeiro
Snr. Luiz Lima
25,00
Dr.Fernando O. Guenna 367.00
Dr. Mario Zillo
380.00
600.00
Snr. Paulo Zillo
100,00
Snr. Fernando Cliva

A ssin em L e ia m e
p ro p a g u e m “ O É ’CO'

Departamento dos
Correios e Telegraíos
Diretoria Regional âe Raurú

Eauiú, 28 de Cutubro de 1948
Sr. Diretor do jornal «O E’co»
Ubiama
Apraz-me comunicar-vos que,
em data de 25 do co. rente, assumi á Chefia do Trafego Pos
tal desta Diretoria.
Tomando posse e ent ando
em exercício naquelá data, en
contro-me a vossa inteira dispo
sição.
Com a amizade sincera e leal.
Benedito Muniz Duaite.

Lavanderia SAO jOSE^

CURIOSIDADES...
o Elefante é uma das melho
res amas-sêcas a quem um na
tivo africano pode confiar uma
criança. Quando a mãe tem que
se ausentar de casa, pega o fi
lho e coloca-o defionte do ele
fante. E’ tão grande o inte.esse
e cuidado que toma pela ciiança
que esta fica em maior seguran
ça do que com os propiios pais.
Não há perigo que o elefante a
magoe ou pise, e nenhum ani
mal feroz se aproxima da c.iança.
xxxxxxxx
o maior teatro do mundo é o •
Cpeia de Paris. Cciipa uma su
perfície de ll.C00m2; tem 2.351
portas que são abeitas com
7.590 chaves; tem mais de 6.320
degiaus de escada que somam
em 1.402 metros de altura.
xxxxxxxx
Francisco José, imperador da
Áustria,* possuiu a mais pre
ciosa coleção de orquídeas de
que há noticias. Essa coleção
constava de 18.000 plantas.
xxxxxxxx
A queda de Guilherme II, na
l.a Grande Guerra, determinou,
também, a queda de 21 outros
reis, piincipes e gião-duques
dos pequenos reinos e ducados
que compunham o Império Ale
mão. *'
xxxxxxxx
Durante todo o seu reinado,
que durou 64 anos, a rainha Vi
tória só apaieceu em publico,
com a coroa, 20 vezes.
:<SAUDE», do SNES.

de

José

Sau rindo

Instalada recentemeiíte nésta cidade, para executar com per
feição e ga.antia todo serviço do ramo.

Preços razoaveis

— • Entregas rapidas

Declaro que nesta data vendi
aos srs. Helio Paccola & Cia.,
o meu estabelecimento comercial
denominado BAR SANTO ANTONIO, situado nésta praça de
Ubirama, á rua 15 de Novembro,
n. 474, livre e desembaraçado
de quaisquer onus, ficando a
meu cargo todas as contas ati
vas e passivas.

RUA BENJAMIN CONSTANT, 509

Ubi ama, 8 de Outub o de 1948
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CHAPÉUS
PARA TODOS
OS FINS

- COLCHOESVd a a v e n id a V irgilio R ô c h a 282
E VISITE A
COLCHOARIA de propriedade do sr.

DIEOOLI

(Rnronio FRoncRTE)

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

Concordamos:

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

HELIO PH rrO Lfl & ClR.

Dr. João Paccola Primo
mÉD1r 0
C lin ica g e ra l de a d u lto s e c r ia n ç a s -- C iru rg ia
D oen ças do O uvido, N ariz e G a r g a n ta
Ex-interno por concurso ôo Pronto Socorro ôo Rio ôe laneiro
concurso
Rguinagg

Caixa, 35

I

õa fnaterniâaôe õo Hospital
—

—

São Francisco ôe R ssis

Ex-interno resiôente õa Casa ôe Saúôe

P a r to s

d a c o n s o g r o d o m orco

E x -lnterno por
á

cargo ôo Dr.

São lorge (R io ôe laneiro)

Fone, 48 — UBIRAMA — Est. de São Paulo

S/A Luiz Paccola
Comércio e Indústria
Rua IB d e Novembr» 504
VBIRANA — ex-Lenç*úÍ8

o wco
TUBERCULOSE

E

ROMANTISMO

JAMIL ALMANSUR HADDAD — Copyright de SPES de S. Paulo

.
•

Tuberculose, doença românti
ca... E ela afetou Casimiro e
Castro Alves, e* tantos outios...
Já o proprio poeta do «Navio
Negreiro» sabe dar o diagnós
tico:
«Eu sei que vou morier...
dentro em meu peito
Um mal terrivel me devora a vida»
O menino vai crescendo fran
zino e pálido. Iniciando em crian
ça os vôos poéticos, o pai «quer
que deixe os vôos poéticos, quer
que deixe o sonho po, alguma
mudança nova de clima, a higene dos exercios ao ar livre...»
Começa decididamente a queixar-se da doença por*18&4, aos
dezesete anos, portanto.
Numa carta a Maicolino de
Moura informa: «Acho-me bas
tante afetado do peito, tenho so
frido muito». E’ desta época o
seu poema, que de inicio teve
o nome de «O Tísico» mas que
depois ficou sendo «Mocidade
e Moite»:
E eu morro, ó Deus, na aurora da (e.xistencia),
Quando a sede eo desejo em nós palpita...
J>evei aos lábios o dourado pomo,
Mordi no fruto podre do .\sfaltita.
No triclinio da vida — novo Tântalo - O vinho do viver ante mim passa...
Sou do.s convivas da legenda hebraica.
O e.stilete de Deus c|uebrou-me a taça.

lado ia-se desenvolvendo o dra
ma pulmonar do poeta. Não havia
pneumotoiax, nem frenícectomiia,.
nem os sais de ouio... Os jor
nais da época, todavia, ás vezes
traziam esperanças sob a forma
de publicidade mais ou 'menob
disfarçada. Diz o Correio Pau
listano de 21 de janeiro de 1868:
«As dissecçòes feitas lecentemente nos hospitais de Paris
provam que os tubérculos dos
pulmões podem ser cicatiizados
dum modo permanente, curan
do-se a tisica». Cs casos refeiidos foram de pessoas que anos
antes haviam padecido de enfer
midades dos puln ões e que ao
depois norieiam por oi.tias
causas. Os boletins oficiais dizern que'«foram curados de ulceraçòes dos pulnces mediante
o uso constante de oleo puro
de figado de bacalhau...»
Hoje não se usa irais o oleo
de figado de bacalhau propria
mente dito. Mas o seu principio
ativo- a vitamina A e sob etudo a vitamina D — são larga
mente empregadas como auxilia
res do tratamento da tuberculo
se, pela sua ação fixadora do
cálcio e cicatiizante das lesces'

Desde o áBC você está
sempre aprendendo
Hoje não se tem muito tempo para
manusear livros, devorar bibliotécas.
Mas, para a leitura diária de um bom
jornal, há sempre um tempinho. Tome
uma assinatura do “Diàrlo de S. Paulo”
e encontrará permanenfemente em suas
páginas um mundo de conhecimentos
úteis e de informações oportunas.
Procure ainda hoje o agente do
“Diário de S. Paulo” nesta cidade.

E ’ <iue até rniuha sombra é inexorável..
Morrer I Morrer I soluça-me implacável.

São Paulo teve o seu papel
no desenvolvimento da doença
de Castro Alves. Num tempo em
que o tratamento da _tuberculo
se repousava em grande paite
no clima, a permanência cm São
Paulo seria muito de contiaindicar. São Paulo era cheio de ga
roa. Era essencialmente frio.
Cast o Alves não sabia falar de
São Paulo sem aludir ao seu
frio hibernai, glacial, in ponente.
«Sim, porque aqui não 1 a senão
frio, mas frio da Sibéria». São
Paillo é, para ele, «rosa de Es
panha do hibernai friul...» São
Paulo é «a cidade das névoas e
das mantilhas, solo que casa
Heidelberg com a Andah’iia»...
e assim por diante.
E neste São Paulo enrege-

É UMA
DOENÇA g r a v í s s i m a
M U I T O P E R IG O S A PARA A F AMÍ LI A E PARA A RAÇA
COMO
UM BOM AUXILIAR N O T R A T A
M E N T O DESSE G R A N D E F L A G E L O

USE

REUMATISMO
E S C R Ò F U LAS
E S P I N H A S
F í S T U L A S

ÚLCERAS
E C Z E MAS
FERIDAS
D A R T

R O S

MA N C H A S
ELIXIR DE NOGUEIRA”
C O N H E C I D O H Á 71 A N O S
VENDE-SE EM TÔDA PARTE

•MEDICAÇÃO. AUXILIAR NO
TRATAMENTO DA SIFILIS»

PA SQ U A R ELLI

0

Pcssoalmente na «Fazenda Santa Rita» — Taguaí.
í’or carta — «Fazenda Sta. Rita» — Via Pirajij
TAGUAÍ
Não atende por telefone.

E. F. Soiocabana — Est. de S. Paulo

GRANJA S. ISIDORC)
Criação de aves
selecionadas Rhode
Island Red e Leghorn Branca
O V O S PARA IN CU BAR
DA

MILITAR

CONVOCAÇÃO
DAS
CLA SSES
—
1929 e 1930
—
M u n icíp io s

A S I F I U S s e A P R E S E N T A SOB
IN Ú M ER AS FORMAS. TAIS c o m o :

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.

ER N ESTO

SERVIÇO

RAÇA RHODE ISLAND ESTAMOS VENDENDO
REPRODUTORES PINTOS DE 30 E 60 DIAS

Ouos para o consumo fornecemos em gronâese pequenas quontiàoâes

B a irr o d a P r a t a — UBIRAIN^A — B s t. S. P a u lo

co n sid e ra d o s

DE

tr ib u tá r io s

Comunica-nos da 4.aCi,rcuns- cionarão nesta capital. Santos,
crição de Recrutamento:
Guarulhos, Santo André, Caça
“Pela 2.a Região Militar foi e- pava, Taubaté,
Pindamonhanlaborado o Plano Regional da gaba, Lorena e Piquete, ou peConvocação para o ano de 1949. lante as Juntas Militares de Sau
No território jurisdicionado de Volantes que percorrerão os
pela 4.a C.R. estão convocados demais municipios considerados
os cidadãos nascidos em 1929 e
1930, nos seguintes municipios tributários em dias a sei em oconsiderados tributários: capital, portunamentes designados.
Apaitcida, Areias, Bananal, Bar
Estão convocados também os
reiro, Caçapava, Caraguatatuba, individuos nascidos nos anos de
Cunha, Guararema, Guaratingue- 1925, 1926 1927 e 1928 que
tà, Gua. ujá, Jacai ei, Jamteiro, La- tendo obtido adiamento de in
vrinhas, Lorena, Mogi das Cru corporação, por determinado mo
zes, Natixidade da Sena, Parai- tivo, não tenham sido ainda con
buna, Pir.daironhangaba, Pique siderados reservistas. Não estão
te, Queluz, Redenção da Serra,
dispensados de convocação, os
Salesopolis, Santa Bianca, Santa
Izabel, Santo André, Santos, São individuos que residiam em muBento do Sapucaí, São José dos nicipio considerado tiibutario e
Cairpos, São Luiz do Paraítin- que depois de 18 de dezembio
ga, São Sebastião, São Vicente, de 1947 se mudaram pata mu
Silveiras, Taubaté, Tremembé, nicípio de incorporação dispen
Ubatuba, Valparaiba, Cruzeiro, sada em 1949, como por exem
São Bernardo do Campo e Igua- plo, o convocado que residindo
pe. Os convocados dos munici em Santos (município tributário)
pios de São José dos Campos mudou-se pa,a Itanhaen (municí
e Iguape serão incorporados aos
Tiros de Guerra locais e os dos pio dispensado) depois de 18 de
dezembro do ano passado”.
demais irmnicipios aos Corpos e
Estabelecimentos Militaie.F. Fo
ram, pois, considerados dispen
sados os municipios de GuaiuIhos, Campos do Jordão, CanaF R A C O S E A N Ê M IC O S 1
néia, llhabela, Itanhaen, JacupiTornem !
ranga, Miiacatu, Registro e XiriVINHO CREOSOTADO
•‘ S I L V E I R A ’ ’
rica.
Serão preferènciados pa a inEmpregado com íuto nascorpoiação, que terá lugar no
Tosses
periódo de 1 a 20 de março de
R esfriados
1949, os convocados que não ti
Bronquites
verem comparecido á primeiia
Escrofulose
inspeção de saude a iniciai-se’
em primeiro de dezemb.o proC on valesce n ças
ximo. A inspeção de saude será
VINHO CREOSOTADO
É UM G E R A D O R DE SAÚDE.
feita peiante Juntas Militares da
Saude Temporárias Fixas que fun

A nós, homens feios
Ha um lugar, na Inàia, em que
as mulheres inuentam o amôr.
Ignoro o processo oôotaào na
inuenção, mas a realiàaàe é que
jtí foram publicaâos âluersos iiuros acerco ôesse assunto, ôizenào-se que, naquela parte àa Inàia,
não ha homem que não esteja tomaào por aràente paixão.
E interessante é que as mulhe
res feias são as excelentes e eximias ínuentoras, ferinào, a torto
e a àireito, os corações àe ho
mens bonitos. Estes s£o as maio
res «ultimas».
fl inuenção ào amôr, Id, tomou
a importando àe um granàe fa
tor na formação fisica e social
àaquele pouo.
Os casamentos, geralmenie, realizam-se entre mulheres feias e
homens bonitos, sobranào, àessa
fórma, os belos tipos para os
inàluiàuos assim como eu: àe
fachaàa erraàa, como se àiz na gí
ria, feios e que só Id, feriam a
oportuniàaàe
àe
agarrar
um
peixão.
Oeste caso, amigo leitor, se
uocê for feio assim como eu, não
se assuste, uamos ó Inàia, d
procura àa tal ciàaàe, onàe as
mulheres inuentam o amôr e
as feias são as primeiras a
casarem-se.
Fis eximias inuentoras não nos
quererão, por certo. E então ti
raremos um partiào ótimo.

Keàator-Chefe: Orlanào Pauletti

Secretdrio-Berente Herminio lacon
Superintendente: Flauio Paccola
Diretor: H L E X R H D K E CHITTO
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Bodas de Prata
No dia 20 do mês passado
festejou a passagem de suas
Bodas de Prata o sr. Leonello
Cobianchi e sua esposa d. Clarina Bergamaschi Cobianchi, re
sidente em Palmital.
Por essa ocasião, o distinto
casal cue gosa de larga relação
social em Palmital, leuniu gran
de numero de amigos e paten
tes, em sua iesidencia, onde lhes
fôra oferecido cordial e alegie
festa, estant’o presente tan bem
a corporação musical dacuela
localidade^

Sociedade Pão dos
Pobres de Sto. Antonio
Ha dias, publicamos uma nota,
fazendo leferencia cue pessoas
do nosso èscol social,. tendo á
frente o levmo. Viga io, preten
dem fundar, nesta cidade a «So
ciedade Pão dos Pobres de San
to i^ntonio»»
A f nalidade da sociedade é
construir casas, ou melhor, abri
gos e sustentar os velhos neces
sitados do municipio.
E, segundo ainda dissemos,
as primeiras casas serão construidas no local do antigo
Ti o ao Vôo.
*

Uamos Id amigo...

L155Ei"?

Aniversários
Transcorreu no dia l.o do
co; rente, o seu primeiro aniver
sário a graciosa menina iVtariza
Santa, filtinha do s:. Alpiledes
Cobianchi e de d. Izabel P. Cobianchi, residentes em Palmiíal.
Fazem anos: hoje, o sr./Iberto Ciccqne e o jovem /leixo
Basso.
Amanhã, a sita. Hilede Ciccone.
Dia 9, o jovem Norberto Giovanetti, a menina Cleide Ma ly
da Silva Coelho, o jovem Ca,los Alberto Pasquare'li, leddente em Alfiedo Guedes, e o me
nino João Bernadino Faccola.
Dia 10, o menino Ediicn, fi
lho do sr. Luiz Paccola Sobri
nho, e o menino Ney Amaury,
filho do sr. Demétiio josé Se
ga 11a.
Dia 11, a sia. Wilma O. Giacomini, esposa do sr. Cesai Giaconiini, o jovem José Bieda, e a
jovem Ca mela Amélia Paschoarelli.
Dia 12, o jovem Oswaldo Coneglian, a sra. Matilde Eatistella,
esposa do sr . Caetano Eatistella,
o sr. Lydio Bosi, D. D. Coletor
Federal, a srta. ízaura Baccili, fi
lha d l sr. André Baccili, a srta.
Leonilda Ruiz, o sr. Nicola Rossi, o jovem Nilton Rossi e a me
nina Beatriz Rossi.
Dia 13, o jovem Santo Biiquesi, residente em São Paulo,
a sra. Danila Casali e a srta.
Ma. ia Placca.

«O BANDEIRANTE»
Continuam intensivos os pre
parativos na peça o «Fandeii an
te» (lue vem sendo ensaiada e
cue deverá ser levada á cena
pelos rapazes do «Giemio Dra
mático Ubiramense». Na pioxima edição da.emos os nomes
dos personagens cue integram
a peca em cuestão, bem como,
possivelmente o dia de sua exi
bição.

Missa de 2.o aniversário
No dia 10 do corrente, na
Igreja Matriz désta cidade, os
SIS. David Batistélla e Alonso
F. do i^maral, mandai ão cele
brar ás 6 horas, missa em sufiagio da 'alma da Professora
Alzira Nogueiia de Assis, fun
dadora do Grupo Es colai Espe ança de Oliveira, désta ci
dade.
E para esse ato de religião,
convidam as pessoas e familias
católicas e de relações com a
extinta.

de N ovem bro de 1948
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O IDEAL BRASILEIRO
O ideal bissileiroa atingirmos nhuma vila ou aldeia com uma
reside em, ao percor-reimos o só familia ignorante e nem uma
país inteiro, em seus vinte Es só fan.ilia com um único mem
tados e em tôdo o seu interior, bro igno ante. O saber de ora
poi tôda pa.te contemplarmos a em diante não deve mais ser
mo.ada, a casa ou lar de todos considerado como o privilegio
os nossos patrícios consistindo das classes supeiioies, mas co
numa viver.da talves modesta mo umi hei ança comum de que
mas exibindo as peto ag aeável tíev^m receber uma pa te igual
e confoitável, e dentro da qual nobies e cavalheiros, laviadores
( ncont.cn os um chefe de familia e artiiices, homens e mulheres, ’
dotado de cultura suficien-te, ro adultos e menores.
deado de filhos todos p ovidos
Eis o que podem imediatamen-*
da necessáiia educação física e te realizar todos os Prefeitos»dos
mental.
1.7C0 Municipios do Brasil intei
Hoje, aind’, a gene alidade ro. E igualmente todos os vigá
das residências dos baasileiros rios, paroquios e sacerdotes, de
mais modestos, do interior dos vem proclarrar a Guerra Santa
vinte Estados, oferece o mais contra a Ignorancia, coopeiando
desconfoi tar.te c: pe táculo, a apa na Campanha de Educação de
re ncia mais tii;te e tosca, e Adultos e Adolescentes. «Instruir
também seus habitadores, faltos é Construir». Proclamou-o o Pa
de sabe elen entar, hão sabem dre Vieira. Nos Estados Unidos,
nem podem progredir poicue pa na população total de 140 mi
ia tanto precisam conhecer como lhões de habitantes, há 24 mi
se efetua o p og.esso individual, lhões de catolicos, os quais sus
mental e higiênico, pelos conhe tentam e custeam escolas ele
cimentos íiteis empiegados na mentares paroquiais tendo matiiprodução, pela higiene indivi culados 3.4C0.CC0 menores. Há
dual na ciiação da p ole.
cinco anos atrás, as escolas paNas colônias alemãs do sul loquiais católicas dos Estados
bem como japoneses podemos Unidos, eram em numero de
observar já ,êsse progresso, de 7.944, com um total de 60.C81
vido ao nível mental da raça e p.ofessores, sendo 1.183 do sexo
ao fator inlividual do preparo masculino e 58.898 do sexo fe
elementar, que tudo mais piopoi- minino.
ciona.
O Brasil espera que cada um
cumpra
o seu dever !
Abri o céreb '0 do homem!
E tudo mais virá por acrécimo.
ÍTlarío Pinto Serua
'Não . foi por via de milagres
que os povos anglo—sa)ces e
nordicos alcançaram todos os
progiessos de hoje. Neles todos
os indivíduos começa; am pela
cartilha e com ela tive am a chave
Eilms da Semana
para todos os mais desenvol
vimentos.
Hoje, a Metro apresentará KaFoi o que lealizou um pais thryn Grayson no magnífico fil
me intitulado
do Velho Mundo, dec etando a
total alfabetização obrigatória de
Mentiroso»
tôda a população e pioc'amando «Rouxinol
em lei: «A ciência é necessáiia
Dia 9 Teiça-feira
a todos para o apei feiçoamento Wa ner Baxter, no super-diama
iroial e matei ial bem como para
policial da Columbia:
o melhoramento das condições
de existência, sendo a igncrância
«Crime Perfeito»
a mãe de todas as miséiias que
e a cont. do Seriado 8/9 eps.
('esolam a so iedade».
Cada municipio, ciJade ou co
V in g a d o r D escon h ecid o
muna deve c iar tantas escolas
Dia 11 Qui.^ta-feila
primarias publicas quantas se
jam necessai ias para conter to Lupita Tovar e Ernesto Levy
no colossal diama
dos os seus menoies em idade
escolar. Nosso objetivo de oia
«RESSURREIÇÃO»
em diante é que a instrução não
se lestrinja mais a alguns ape
Dia 13 Sabado
nas, mas que seja difundida de
James
Dunn
no super-filme da Fox
tal forma que não haja mais ne-

vju
C jn
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«Crime nas Antilhas»
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Circo Teatro* Salles
o Circo Teatro Salles, continua pro
porcionando ao povo de Ubir.ama, Wla.s
e divertida» noites, com maKnifico.s es
petáculos de picadeiro e palco.
Com seu grande numero de varieda
des e uma perfeita montagem nas suas
péças, o circo recentemente armado nésta cidade, vern conseguindo brilhantes
êxitos e seus espetáculos vem tendo ele
vada frequeneia. Hoje subirá a cena
um novo e interessante drama sertanejo,
intitulado: «JU R E M A » de Álvaro Pére.s
Filho.

