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Ubirama (ex-Lençóis), 12 de Dezembro de 1948
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A d io u -se a criação de novas comarcas no Est. de S. Paulo
A emenda protelatoria foi o meio parâ a solução do impasse. - - A criação das oito comarcas
será efetuada isoladamente. -- Não houve vitoria nem derrota, por enquanto.
Depois de uma prolongada espectativa, a Assembléia Legisla-,
tiva do Estado opinou pela for
mula conciliatória, ficando adia
da a criação de novas comar
cas.
Portanto, não ha motivos para
tanta alegria e discursos espa
lhafatosos dos agudenses que,
ao terem conhecimento da emen
da protelatoria, percorreram as
ruas da sua cidade, fazendo-se
ouvir diversos oradores, explo
dindo com expressões de baixo
quilate, segundo nos informararam testemunhas oculares.
Um nosso conterrâneo, profe
rindo três discursos, na sua «vi
gorosa» verbalização oratoria, a
certa altura, disse que vitoriosa
a formula conciliatória na Assem
bléia Legislativa do Estado: —
«A FAMIGERADA COMARCA
DE UBIRAMA CAIU POR
TERRA».
«Famigerada comarca de Ubirama». Esquece-se o nosso ve
lho conterrâneo que cuspiu pa
ra o ar, sendo ele a vitima da
sua imprudência, da sua ousadia
e seus discursos bombásticos,
só conhecidos nos espíritos de
vingança e anti-democraticos.
Pois, a comarca de Agudos é
pura e legitimamente de Ubira
ma. E a sua volta não fôra plei

Creia-nos os agudenses que
isso não se deu. O estado de
São Paulo comporta a criação
de novas comaicas, segundo o
parecer favoravel da Comissão
de FinaiTças. E levadas novamen
te em plenário, indubitavelmen
te Ubirama estará no rói, tendo
a sua questão discutida em pri
meiro lugfr.
Assim sendo, não queiram os
deuses que o oiador conterrâ
neo tenha que «RETIRAR» da
;ua jnfeliz e impatriotica expres
são de desfazer a gloriosa tra
dição da sua teira natal.
A vitoria momentânea não fô
ra dos agudenses e menos ain
da dos seus parsas, mas da for
mula conciliatória que levou os
lideres ao historico adiamento.
Não ha duvida de que a luta
continua, porque os ubiramenses
ainda não se retiraram da arena
da contenda, tendo as suas ba
terias a postos como sempre,
prontas pata esmagar o pensa
mento petulante e carcomido dos
agudenses, os quais não teem
a vergonha de festejarem uma
vitoria que não conquistaram.
A vitoria momentânea fôia dos
caitorianos que lá estavam a ser
viço exclusivo do seu estomago.
Mas, desta vez', as questões da
criação das oito coiuarcas se

rão discutidas em separado. E
nós levaremos de vencida a ul
tima batalha, porque aqui não
ha individuos que lutem em defeza de questões pessoais.
O pensamento ubiramense é
unânime, é co^so na luta pela
criação da comarca de Ubira
ma.
E uma cousa*ainda queremos
fiizar que agudenses, durante os
seus comicios de quinta-feira ul
tima, nem sequer souberam res
peitar a pessoa do sr. Geraldo
de Barros, qualificando Ubirama
de «Geialdina», unicamente por
que ele está á testa dos desti
nos de nossa terra.
Vergonha senhores. Isso não
passa de um despero de causa,
de uma questão perdida e que
os agudenses nunca defenderam
atravez dos orgãos de imprensa.
Todavia, como dissemos, es
tamos a postos para a continua
ção da luta.
Março de 1949 não está mui
to longe. Daqui a poucos dias,
os agudenses ouvirão novamen
te a repercução dos tátos que
na Capital Paulista serão discu
tidos e comentados.
Quem ri por ultimo rirá me
lhor, diz o adàgio.

Feriados e dias Santi Eis uma carta do Sr. Ernesto Monte dirigida
ficados
ao Sr. Joaquim Anselmo Martins concernente
Rio, 7 — Foi aprovada pelo Se
à questão da comarca
nado a lei que institui feriados

Casa da Savoura

nacionais os dias de l.o de ja
neiro, 1.0 de maio, 7 de Setembra e 25 de dezembro, e os
dias consagrados Sexta-feira San
ta e Finados.
Comentando essa lei, diz um
■jornal carioca que a data do
descobrimento do Biasil foi es
quecida.

^Vigorarão a partir de
1.0 de janeiro as novas
tarifas postais
Rio, 7 — A lei que major pu as
tarifas postais só entrará em vi
gor em 1.0 de janeiro. Até aque
la data continuarão vigorando as
atuais tarifas.

O Bar Central
Avisa sua distinta freguezia,
que nestes dias iiá receber gran
de quantidade de frutas para as
festas de Natal e fim de ano.

teada unicamente porque o sr.
Geraldo de Barros não quiz
chegar a tal ponto. Antes dese
jou deixar a «famigerada comar
ca»' e tentar a criação de uma
nova para nossa terra.
Porem o pensamento de mui
tos magnatas caitorianos venceu,
ficando adiada a criação de no
vas comarcas no Estado.
E por isso, os agudenses fes
tejaram, berraram, perderam a
estribeira até, chegando ás raias
da falta do bom senso e educa
ção, na hora que aplaudiram, em
praça publica, o «ardente e pa
triótico» discurso do ex-lençoense que qualificou: «a famige
rada comarca de Ubirama caiu
por terra».
Que dôr de cabeça sofreram
os agudenses com a projetada
elevação do nosso municipio á
categoria de comarca. E saibam
eles que a questão não ficou so
lucionada, só formulou-se uma
emenda conciliatoi ia para se
vencer b impasse, porque setia
absurdo imaginar que não se
CRIE COMARCA
ALGUMA
NO ESTADO,
DEPOIS DE
CINCO ANOS. Isso equivalelia dizer que o progresso pau
lista já atingiu a sua culminân
cia, uma vez que nestes últimos
cinco anos estacionou.

o deputado Ernesto Monte,
abraçando a causa de Ubi ama
na elevação do nosso municipio
á categoria de comarca, escre
veu a seguinte caTa, que publi
camos na integra;
São Paulo, 19/11 /948.
Meu caro e distinto amigo Mar
fins.
Recebi sua prezada carta com
referencia á criação da comarca
de Ubirama.
E’ excusado dizer que aqui es
tou para cumprir as suas or

S)/?.

COMUNICADO
Tendo em vistá a morosidade
com que esta se processando o
dens, em tudo quanto possa registro de Tratores, no Minis
lhe interessar, o que farei sem tério da Agricultura, venho soli
pre com grande satisfação.
citar dos lavradores possuidores
Um grande abraço do amigo de Trator, as devidas providen
certo.
cias no sentido de ser efetuado
Ernesto Monte.
com urgência o referido regist.o, cuja finalidade é de exclu
sivo interesse da lavoura motoNão deixem de assistir quintamecanizada, assegurando-lhe, na
feira no Cine Guarani a gigan
eventualidade de escasses, o su
tesca produção da Fox:
primento de combustíveis necesEntre a cruz e a Espada sa.ios para os trabalhos agríco
las.
interpretada pelo rei da voz ar
Os interessados deverão se
gentina, José Mojica.
dirigir a esta Regional Agricota
para melhores esclarecimentos.
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FLORIANO

PEIXOTO, 345

R. r.

UBIRAMA - - FONE, 61

S.Manoel, 9 de Dezembro de 1948
CARMINO D’ALESC10
Agionomo Regional
Ficou aôiaâa para morço a cria
ção ôa comarca âe Ubirama

De fontes competentes, temos
informações que a creação da
comarca de Ubirama, ficou adia
da para o ,mez de março de
1949.

o

E^CO
buído em todo o teriitorio nacio
nal, no primeiio dia util do ano
proximo. Nesta capital, será es
pecialmente marcado um carim
bo obliterado. postal, em vista
de representar um giande acon
tecimento no mundo filatélico.

O Correio e a Campanha de Educação de
Adultos — Lançamento de um sêlo postal
A Cooperação do Diretor dos Correios
Dr. Carlos Taveira
o sêlo postal já firmou defi
nitivamente como um dos mais
eficazes meios de propaganda de
um povo. Em suas filigranas, no
simbolismo do seu .colorido variegado e no aprimoramento da
sua técnica de confecção, gravam-sé detalhes de vida de um
país, seus usos e costumes, que
mais tarde são levados a todos
os quadrantes do globo, concor
rendo sobremaneira para o es
treitamento dos vinculos de ami
zade entre os povos, através do
conhecimento mais amplo da sua
historia.
A par disso, na circulação in
terna, o sêlo postal constitui
igualmente um excelente meio
de educação ciVica, contando de
modo singelo nas suas estampas
os fatos mais importantes da his
toria de um país e os feitos
gloriosos dos sefis heróis,
Foi justamente reconhecendo
o alto valor ediA:acional da ta
xa de franquiamento de corres
pondência, cuja tradição no Bra
sil é das mais caras, que os di
rigentes da Campanha Nacional
de Educação de Adultos estu
daram a possibilidade de divul
gar por todo o país, atiavés de
uma emissão filatélica, o que
"vem sendo feito em pról da re
cuperação dos marginais, a fim
de despeitar a consciência pu
blica para os problemas cje edu
cação popular.
Entrando em entendimento com
o Diretor dos Correios, Dr. Car
los L u ís Taveira, o professor
Lourenço Filho, Diretor do De
partamento Nacional de Educa
ção encontrou a melhor boa
vontade e cooperação, ficando
assentadas desde logo, as bases
para emissão especial de cinco
milhões de selos, alusivos ao
patriótico movimento.
Para relevo, propos ainda o
Diietor dos Correios que o seu
valor devia ser o da taxa repre
sentativa de franquiamento de
uma carta ordinaria, de par
to simples, dado que, por este
modo, a difusão se efetuaria
mais amplamente. Esta sugestão
foi aceita imediatamente.

missão julgadora a cargo dos
professores Leopoldo Carrpos,
da Casa da Moeda, Pedi o Cor
reia de Aiaujo do Serviço de
Patrimônio Flistorico e Artístico
Nacional e do Dr. André Belluci, representante da Comissão
Filatélica da Diretoria dos Cor
reios. O certame encerrou-se re
centemente, a ele concorrendo
trabalhos de reais méritos artistic3S. Apos renhida disputa, lau
reou-se iinalmente o Sr. Beinardino Lanceta, artista da Casa da
Moeda, que concorreu sob o
pseudônimo de «Penaíicl», apre
sentando um motivo de grande
força sugestiva: um adulto dian
te de uma cartilha aberta do A
B C.
O selo será confeccionado em
xilogravura na pio| ria Casa da
Moeda, a tempo de ser distri

D r.

o Diretor dos Correios, capacitando-se do significado franscedental da Campanha de Edu
cação de Adultos, resolveu prestigia-la em mais e alem do selo,
decidiu aproveitar também o mo
tivo que se sagrou em segundo
lugar. Baseado no mesmo, dr ter
minou a confecção de milhai es
de caitazes^ue serão afixados
em todas as agencias postais do
país, dandò assim um cunho eii’inentemente nacional ao movim;ento de alfabetização popular,
em tão boa hora iniciado pelo
governo federal.

A ssinem
p ro p a g u e m

L e ia m e
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- COLCHOESVeí a a v e n id a V irgilio R o c h a 282
E VISITE A
COLCHOARIA de propriedade do sr.

LUIZ

Dl E O O L I

Fabrica-se com especialidade colchões de capim e ciina vegetal

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

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_.

ERN ESTO

PASQUARELLI

Taguaí.
Pcssoalmente na «Fazenda Santa Rita»
Via Pirajii
Por carta — «Fazenda Sta. Rita»
TAGUAÍ
Nao atende ixrr telefone.

F. F. Sorocabana -

Est. de S. F^aulo

Lavanderia SAO JOSE 3
de

Concurso de motivos
Compreendeu-se logo que no
motivo do sé Io repousava, em
giande parte, o êxito da inicia
tiva. Por este motivo, deliberouse instituir um concurso entre
artistas nacionais, com um piemio de tres mil cinzeiros ao
piimeiro colocado, ficando a co

Cartazes nas agencias

José

S a u rin d0

Preços razoaveis

-•

Entregas rapidas

RUA BENJAMIN CONSTANT, 509

—

U B I R A M A

Caixa, 35

—

t

UMA
DOENÇA
g r a v í s s i m a
M UITO PERIGOSA PARA A EA.
M ÍLIA E PARA A RAÇA
COMO
UM B O M A U X I L I A R NO T R A T A
MENTO DÊSSt GRANDE E L A G E l O
U S E
O

A SÍEILIS
EE A P R ES EN T A
SOB
INÚM ERAS EO RM AS.TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓF U LAS
E S P I N H A S
F t S T U L A S

D A R T R O S

“ ELIXIR DE NOGUEIRA"
C O N H E C ID O
H Á 71 A N O S
« V E N O E -S E EM TÔ O A P A R T E

Ex-interno^ por concurso ôo Pronto Soco^rro ôo Rio ôe loneiro
flguinagg

O Doutor José Teixer a Pon>
bo. Juiz de Direito desta
cidade e Comarca de Agu
dos, Est.- de São Paulo, etc.
FAZ SABER a todos quantos a
presente edital virem, ou dele
conhecim.ento tiverem, que por
este J u íz o e cartorio do Ffimei10 Oficio, se processa aos ter
mos do inventario dos bens dei
xados por falecimento de JOA
QUIM PEREIRA DE LIMA, on
de figura como inventariante
Sebastiana Teodoia de Oliveira,
que nesta qualidade, prestou
suas declaiações — preliminares
e das quais consta, dentre out.os os seguintes heidtiros:
ANTONlO PEREIRA DE LIMA,
ELIZA DE LIMA e seu maiido
Francisco Oimenes Roda, LUIZA
DE LIMA e seu marido Nestor
Manuel da Silva e FRANCELlNA AMÉLIA DE OLIVEIRA,
viuva, a quem se cita e convida
para falarem sobie as lefe. idas
declarações preliminares, dentro
do prazo legal, e bem a^sim pa
ra acompanhar o feito, sob pena
de revelia. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e
ninguém alegue ignoiancia, man
dou expedir o presente edital
com o prazo de tiinta dias, que
será afixado no lugar do costu
me e publicado pela imprensa,
na forma da lei. Dado e passa
do nesta cidade e comarca de
Agudos, peto cartorio do Primei
ro Oficio, aos dois de Dezembro
de mil novecentos e quarenta e
oito. Eu, João De Conti, Oficial
Maior, datilografei e subscreví.
O JUIZ DE DIREITO,
(a) José Teixeira Pombo.
Devidamente selado e conferido.
Data supra. — O Oficial Maior,
João De Conti.

MA NC HA S

João Paccola P rim o

maternlâaâe

Eôital ôe citação ôe Hntonio Pe
reira ôe Lim a e outros, herôeiros
ôe loaquim Pereira ôe Lim o, com
0 prazo ôe trinta ôios.

ÚLCERAS
E C Z E MAS
FERIDAS

P a r to s

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

da

1.0 OFICIO

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

m E D 1r 0

concurso

E D I T A L
AGUDOS

ôo Hospital

São

F ronrisco ôe R s s is

Ex-interno resiôente ôa Coso ôe Saúôe

Fone, 48

—

UBIRAMA

São

E x -ínterno por
d

cargo ôo Ür.

lorge ( Rio ôe loneiro)

Est. de São Paulo

«MEDICAÇÃO AUXILIAR NO
TRATAMENTO DA SIFILIS»

Perdeu-se
Perdeu-se a certidão de regis
tro de estrangeiro n.o 788, per
tencente a Ayoub Ayoiib, foinecida pela Delegacia de Policia
de Ubirama em 18/12'947.
Ubirama, 18 de Nov. de 1948.

o

E^CO

Em franca construção Agenda Municipal de
^ Estatistica
o Tenis Clube de
AVI so
Ubirama
Como já temos feito alusões
a respeito, acha-se em franca
construção o prédio do «Tenis
Clube de Ubirama».
Mas mesmo assim, não obs
tante todos os bons esforços da
Comissão encarregada dos tra
balhos, os srs. adesistas ao gran
de plano e que ainda não con
correram totalmente com as suas
quótas subscritas, devem faze-lo
quanto antes.
Porque assim, a Comissão po
derá fazer face imediatamente ás
despezas de edificação, podendo
dar o prédio edificado para as
festas de Carnaval.
Este não é um pedido que a
Comissão faz por nosso inter
médio, mas um apelo, um ape
lo e que deve ser acatado sem
a menor restrição, porque o
prédio aí está, garantindo o di
nheiro que nele está sendo em
pregado.

Senhores

Na 2.a quinzena do corrente
mês, a Agencia Municipal de Es
tatística realizai á um RECENSEAMENTO de todos os contribuientes do Instituto ôe Hposentoôorla e Pensões ôosComerciarios e Caixa de Rposentadoria e
Pensões residentes neste municí
pio.
Para outras informações e re
tirada de Questionários procu
rem a AGENCIA DE ESTATÍS
TICA desta cidade.
Ubirama 6 de Dezembro de
1948.
Emanoel Canova — Agente.

A nossa praça de
esportes
Felizmente, continua a conrtrução do mui o do cairpo de
futebol.
Dentro em pouco, a nossa
p incipal praça de espoites es
tará jnteiramente cercada, a dis
posição da dir>.toria que enca
beçará os destino do nosso fu
tebol em 1949.

Lavradores ! . . .

Garatam a perfeita formação de suas invernadas, aplicando
sementes de* ótima qualidade e germinação garantida dos
seguintes C A P I N 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

Desde o ABC você está
sempre aprendendo
Hoje não se tem
manusear

livros,

muito tempo para
devorar

bibliotecas.

Mas, para a leitura diária de um bom
jornal, há sempre um tempinho. Tome
uma assinatura do "Diário de S. Paulo”

.l j .

GRUPO
ESPERANÇA

ESCOtAFt
D E OLIVEl RA=

Encerranôo-se o curso no Brupo Escolar «Esperança ôe Oliueira»,
nesta ciôaôe, abaixo, publicamos os nomes ôos alunos que conse-;'
guiram conclui-lo este ano: '
'
Amil Coneglian, Antonio Lini, A 1b e Tt i n a Ferreira,
Arnefía*
Antonio Laurindo Sasso, Antonio Ahmed, A n g e l i n a
Placa^i'
Lima, Aritonio João Foganholi, Berenice. Rossi, Cacilda CaldeiBenedito Luiz Gonçalves, Clovis ron, Carolina Anhaleto, Ceciliá'
Levi Borin, Cláudio Carrilho, de Oliveira, Cleusa M. Caccio-''
Daile de Jesus Souza, Elio Rom- lari, Deadtice Mineto, Delia C..
poni, Edo Mario de Santis, Fran Tonim, Deriise Ignês Coneglian,
cisco Diegoli, Felicio Frezza Ne Ecf^nqia Pavanato, Edenice F1
to, Hassen Ahmed, He. minioFaio- Jacon, Geni Sian‘,'lv,ete Luzia Orle, Jacomo Ftancisco Placa, Je si, Lourdes Mastrangclo, Marra
sus Coneglian, Joaquim Louren- Aparecida Cezarotti, Maria Be
ço Julião, José Faiole, Luiz Maz- nedita de Oliveira, Maria Dona- ^
zeto, Luiz Malagi Filho, Louren- to de Castro, Maria José Bevi
ço Ribeiro Filho, Milton Dario láqua, Maria José de Oliveira Li
Feirari, Milto Ferrari, Newton ma, Maria Sei afina Moietto, MoaCastiglione, Nelson José Mai iano. cilda Modesto, Nair Purgano,
Orlando Teixeira, Olivio Cape- Nancy Lini, Nelide B. Moretto,
larí, Osvaldo Coneglian, Pedro Nice Lucia Mazetto, Olinda Pra
Caldeirão, Pedro Quadrado, Pau do, Santa Giacom.ini, Tereza Pu lo Gilioli, Rafael Ribtiro, Rena gano, Tiinda Garcia Meiida,
to Rossi, Roírano Maicolino,* Valdeneia Sasso e Wilma TereSantin Bodo, Valdemar Cone zinha Benedette.
glian, Valdon iro Fenedito Ca
CONVITE
margo, Valdomiro Paccola, WlaOs diplomandos e professo
dermir Otávio Bosi, Adão A. Ba
res
do grupo Escplar «Estista, Adibe Costa, Antonio Ma
peiança
de Oliveira» têem a hon
no, Antonio Sanches, João jesé
ra
e
o
prazer
de convidar a to
Luciano, Aziene
Malavasi, e
dos,
em
geral,
para assistirem á
Tarcicilio C. Moretto.
festa de encerramento do corren
Alia Ahrrcd, / Izira Costa, te ano letivo, que constai á do
seguinte:
Dia 13, ás 8 hs. — Missa em
Em andamento acelera ação de graças, na Matriz, cele
pelo Revdmo. Padre Salusdo a construção da no brada
tio Rodiigues Machado.
va Igreja Matriz
11 A’s 19,30 hs., no Cíne Gua
rani, gentilmente cedido pelo
Quem vem acompanhando o Sr. Emprezario, Sessão literoandamento da construção da No musical, constando de entrega
va Ig eja Matriz, notaiá que o
mesmo vem se desenvolvendo de diplomas e de um interessan
num ritimo aceleiado, não obs te prog, ama elaborado pelos
tante ainda seja bastante diíicil professores, tomando parte nos
a aquisição do mateiial de pri diversos números, alunos de to
das as classes.
meira OI dem.
Paraninfa á a turma dos diplo
Depois de lançadas as ultimas
camadas de concreto nos alicer mandos o Sr. Geraldo de Barces, erguerr.-se-ão, agora, as gran ros.
diosas paredes de tijolos,, as
Sinceiamcnfe agradecidos pe
quais darão as sernetrias verda lo honroso comiparecimento, fideiras ao gigantesco templo eve carãò os promotores; da festa.
tomará lugar num ponto mais
proeminente da nossa cidade.
Será um templo grandioso,
cuja construção amontará a mi
O anuncio é a fonte de
lhares e milhares de cruzeiros,
riqueza nos negocios.
pesando nos hombros da Comis
Anuncie, pois no “Eco” e
são encarregada dí^ construção
verá seus negocios p ogreda futura Igreja de' Ubirama.
diiem rapidamente.
E portanto, para que o povo
co:responda á responsabilidade
e dicisão firme da Con.issão,
deve levar o seu maxin:o auxi
FR A C O S E ANÊMICOS I
lio em dinheiro, porque aí tem'
Tomem ;
a garantia com a formidável con s-.
V IN H O C R E O S O T A D O
trução que no seio de Ubi ama
• • S I L V E I R A
’
se levanta, testemiunhando a nos
.
ümpregaó!) com éíilo « 8sa fé católica.
Tpsse*

e encontrará permanenlemente em suas

'^esfriadot
Bronquites
Eterófuiose
Convetescenças

páginas um mundo de conhecimentos
úteis e de informações oportunas.
Procure ainda hoje o agente do
"Diário de S. Paulo” nesta cidade.

iô-

Vende-se
Um terreno com casa
ôe morada e um ótimo

V IN H O C R E O S O T A D O
k

UM

O in A D O R

D E SAÚ DE.

Agente e correspon
dente da «A Gazeta
Esportiva»
Prof.

Rgente nésta ciòaõe:
ORLflnOO ronDIDO mRCHRDO

Foi nomeado agente e corres
pondente, da «A Gazeta Espor
tiva» nésta cidade o sr. José Ri
beiro Leite.

A’ M U L H E R
Ha uída tuâo acompanha a
marcha âo tempo, tuâo passa,
ôeixanào atraz de si sauôaâe e
recordações.
E a mulher do que sente mois
saudade, recordação que guarda
c m carinho e fala lamentando, í
da sua beleza esmaecida.
R mulher sente saudade da
sua beleza quando a mesma co
meça ser inuadida pelos traços
impostos peia idade.
Então eia pensa nos cosméticos
e nos cintos para alinhar o cor
po òs suas formas prim itiuas.
E a todo instante fala de si
para conhecer a opinião alheia,
como se quizesse conquistar o
mundo, antes que o crepúsculo
da sua beleza uenha toldar-lhe
0 brilho da eleganria e da for
mosura, colocando-a em planos
inferiores no apreciação que o
homem tributa d mulher.
fllos a mulher deue conuencer-se que no mundo tudo passa,
tudo tronscorre e tombem:
<Passa rapida a beleza,
como flôr a natureza
cria em jard'm milindroso
ou ttum agreste torrão;
passa como um som queixoso
como felizes instantes,
como as juras dos amantes,
como extremo da paixão».

üersos de Eonçalues D ias da
sua poesia «Flôr de Beleza» e
que resumem a perda da maior
riqueza da mulher, da mulher
que é bela e não sabe uiuer
dentro do suo época.
L155ER

Aniversários
Fazem anos: hoje, o sr. Joa
quim L. Duarte, a menina Ivete
Luzia Orsi, filha do Zeno Orsi,
o jovem Nelson Capelari e a
menina Luzia Breda.
Amanhã, a jovem Emilia Fanfini, o jovem Ernesto Paccola e
a a sra. Lucia Scala Guidini,
esposa do sr. João Guidini.
Dia 15, o sr. Irineu Marques
Dia lõ, a sra Angela Segalla,
esposa do sr. Antonio Segalla, a
menina Mariluci, filhinha do dr.
Antonio Tedesco e d. MaiiaDel
Rosso Tedesco.
Dia 17, a sra. Adelia P. Pacco
la, esposa do sr. Luiz Paccola
Sobiinho, o menino Adalberto»
filho do sr. Alberto Paccola edNeuza Deniz Paccola, o jovem
Ciro Toniolo e o jovem Wil
son Grandi.

Enlace matrimonial
Realizar-se-á no dia 25 do cor
rente, na Igreja Matriz local, o
enlace matrimonia‘l do jovem An
tonio Lorenzetti, filho do sr. João
Lorenzetti e d. Albina S. Loren
zetti, com a sita. Pedrina Pacco
la, filha do sr. João Paccola So
brinho e d. Antonia F. Paccola.

AVISO DO O E’CO
Avisamos os nossos amigos
assinantes que, a partir do dia
dez de Janeiro vindouro, será
suprimida a remessa deste jirnal a todos aqueles que não
tiverem a sua assinatura rtfc rmada até aquela data.

Reôator-Chefe: Orlanôo Pauletti

Secretdrio-Gerente Herminio 7acon
Superintenôenté: Flauio Paccola
Diretor:
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Formaturas
Concluiu o curso ginasial, no
Ginásio do Estado, em Marilia,
o jovem Vergilio Paccola, filho
do sr. Ângelo Leopoldo Paccola
e d. Santa Doietto Paccola.
— Em Lucélia, concluiram o
curso de Madureza, os jovens
Luiz Jarbas de Oliveira Lima e
Alcino de OliveirarLima, residen
tes em Garça, filhos de: Agripino de Oliveiia Lima e d. Silveria do Piado Lima e João de Oliveiia Lima e d. Maria Velasques
Lima, residentes <m Eoiebi e
Ubirama, respectivamente.

Ginásio Imaculado
Coração de Maria
P, esente o Sr. Impetor Fedelal, Proí. João EatiUa Corrfia
Filho, realizaiam-se, nos dias 3
e 4 deste, no Ginásio desta cidade, os exames de admitsão a
l.a série gina: ial, de l.a época.
Os alunos inscí itos foi am 11,
apurando-se o resultado seguinte:
Média geral
Olinda do Prado
0,4
Renato Rossi
8,3
Wladimir Cetavio Bosi
8
Newton Castiglioni
7,8
M. José Oliveira Lima
7,8
hfábib Salim Zakir
7,1
Antonio Brandi
7,1
Cláudio Carrilho
7
Edo Mario de Santis
6,9
Felicio Frezza Netto
6,6
Clovis Levi Borin
6,1

Um porquinho com
características de Ele
fante

I N u m ero 553

Exito do Grêmio Dra Em goso de ferias
Acha-se nesta cidade, em go
mático Ubiramense em
so de ferias, as srtas., Dayse
Macatuba
Paccola, Luizinha Paccola, MaComo vinha sendo amplamen
te divulgado, apresenta am- e no
Cine Macatuba quinta-feiia ulti
ma, os amadores do Grêmio lo
cal, com a comédia de Paulo
Magalhães em três atos, «O
Bandeirante».
Com todas as dificuldades com
que lutou o Grêmio paia se apresentar na vizinha cidade, ain
da conseguiu levar a cena — as: im como todo o ato vai iado —
es petacularmente aquela peça,
com agrado geral da platéia, que
superlotou o salão.
Assim se foi mais uma gran
de noitada proporcionada , pelos
rapazes do Grêmio, não deixan
do de contar é justo, com a colabo ação do aco deonista Hugo
Bosü, que soube se distinguir
perante o dit tinto auditorio de
Macatuba.
Os rapazes do Grêmio Dra
mático Ubiran:ense, por nosso
intei medio agradece a todos que
concorrei am para o exito do es
petáculo.

284 Casamentos rea
lizados ante-ontem no
Rio de Janeiro
Rio, 8 — Em vista da confusão
estabelecida em torno do feriado
judiciai io, foi diminuto o niime10 de casamentos realizados, ho
je, nesta capital. Em compensa
ção, ontem verificaram-se 284
cerimônias, que se anteciparam,
natuialmente, como boa medida
de segu ança, ás incertezas do
funcionamento das pretorias nes
te 8 de dezembro de 1948.

Ha alguns dias, tivemos o
ensejo de contemplar um por
A ja rd in a m e n to dos
quinho com as perfeitas caracteristicas da elefante: orelhas, p a te o s d a Ig re ja , e m fre n 
olhos e tromba.
te d C a d e ia P u b lic a e
O minusculo animal ira oii- P r a ç a J a r d im d a I n fa n c ia
gina io da fazenda do tr. Vicen
No transcorrei do ano vin
te Aforetto. ^
douro, o sr. prefeito municipal
Este já o egundo, em pouco ;pretende ajareiinar o pateo da
tempo, que apaiece naquela fa Igreja, o largo em frente a ca
zenda.
deia publica e a Praça Jardim da
o original especimem foi en Infancia.
tregue aos alunos do ginásio
Para a execução desse plano,
«Imaculado Coiação de Maiia:
no'transcoirer da semana passa
onde está sendo guardado, para da, esteve na cidaee um enge
os devidos estudos
nheiro técnico, no sentido de
ef< tuar os primei os estudos e
plantas, concernentes aos citados
A ssin em L e ia m e
melhoramentos urbanos de Ubi
p ro p a g u e m
’0 Ê C C “ rama.

PEXINCHA
Vende-se os prédios sitos a Rua Barão de Mello Oliveira, es
quina da Avenida Siqueira Campos, situados em terreno de
24,30x 44 metros, um grande prédio sobiadado, construção
solida e tiés casas conjugadas habitadas, sendo vontade do
comprador podem ser desocupadas com pequeno prazo.

PREÇO:

'

C r .$ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0

Facilita-se pa.te. Tratar com ANTONIO SEGALLA, nesta praça.

falda e Teiezinha Eosi, Claudete
Paccola, Doroty Nelli, Maria Mer
cedes, Lucy e Geiza Paccola, Eli
sa P. de Queiroz, Leonilda Cápoani, Maiiza e Evaniza e Ivanisa Bosi e Adelia Chitto.

Proibido o filme
«Bailarinas Mundiais»
Rio, 8 — O ministro da Jus
tiça dirigiu ao chefe de policia
o seguinte aviso, a piopositode
determinações
s u a s ás
autoi idades do Departamento Fe
deral de Segurança Publica não
cumpridas:
«Sr. Chefe de Policia.
Tenho a honra de comunicar
a V. exc. que, pessoalmente, ve
rifique! que as minhas instru
ções relativas á censura cinema
tográfica e teatral não estão sen
do observadas.
. :'
Solicdo suas piovidencias pa
ra que hoje rr.esmo, seja cassa
da a autorização concedida pelo
Serviço de Censura para exibi
ção do filme «Bailarinas Mun
diais», atualmente no cartaz do
cinema S. Carlos, desta capital.
Outrosim, solicito as providen
cias dessa Chefia para o atendi
mento das instruções já trans
mitidas a V. exc».

Cine G uarany
Films

da

Semana

Hoje, grandiosa Matinée ás 13,$0
hs. com o grandioso film e:,
«TORPEDO FATAL» ,
A’ noite em 2 grandiosas ses
sões, o interessante filme todo
colorido com Geny K elly:.

«Marujos

do

Amori»

Dia 14 - Teiça-feira
Gail Russel na super produção
da Paramount:
5 i

«Louca Inocência»! !

Dia 16 - Quinta-feira
j
José Mojica no gigantesco filnle
da Fox, intitulado: ; i '

Entre a cruz e a EsjDadh
Dia 18 - Sabado ^ ' ;
A Fox apresentará Mark St^verTS
no filme cheio de misteríoá: •
'
; ^í

«Envolto na Sombra»
CINE GUA RA N h
Aviso
' :I
Tendo esta Empreza receMcto
inúmeras reclamações de “ seus
abitues, com referencia a algazaria das creanças, durante as
exibições, previne aos senhorés
pais, que pata a boa ordem das
exibições, toda a creança qiie fi
zer algazarra será retirada do
recinto indistintamente.
Empreza Ernesto Levy Ltda.

