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O  SNR. PREFEITO  MUNICIPAL 
FALA A ’ IMPRENSA

S. S . ab ord d  im p o rta n te s  assu n to s  d a  su a  a d m i
n is tra ç ã o  —  F a la -n o s  sobre a  c o m a rc a

Sabendo que o sr. Geraldo de Barros, prefeito municipal l a- 
via regiessado de S. Paulo, desejamos entrevistar o chefe do exe
cutivo ubiramense, despedindo-nos, assim, do exercicio de 1948.

E justamente a uma hoia que julgamos propicia, dii igimo-nos 
á prefeitura, onde fomos anunciados e imediatam.ente recebidos no 
gabinete de trabalho do sr. Geraldo de Barros, encontrando ali 
também o sr. Gino Bosi, presidente da Camara e sr. Lidio Bosi 
Coletor federal.

Conhecedor do principal objetivo da nossa visita, o sr. Ge
raldo de Barros logo passou a abordar os altos problemas da sua 
administração, falando do abastecimento de agua á cidade, o qual 
será, dentro em pouco, giandemente elevado e capaz de satisfazer 
toda a necessidade do povo, amda que para o futuro se manifes
tem rigorosas estiagens.

Em seguida, S. S. disse-nos que, durante o exercicio de 1949, 
é sua intenção atacar, com todos os meios, o calçamento da ci
dade, ao menos nas ruas cujos prédios já comportam tal melhora
mento e com urgência.

Falou depois de abeituras demovas ruas, da inauguração da 
Maternidade de Ubirama, em janeiro proximo, á qual estará pre
sente o sr. governador do Estado. E terminando esta sua exposi
ção, o sr. Geraldo de Barros afirmou que o ano vindouro será um 
exercicio de muito trabalho para os poderes municipais, importan
tes melhoramentos serão ainda introduzidos na nossa urbanidade.

E antes de despedir-nos do amavel coloquio, interpelamos o 
sr. prefeito acerca da criação da comarca.

— «A comarca, sr. repórter, é uma questão que ainda não 
está terminada, portanto, não vejo razão para se adiantarem tantas 
festas, tais como foram realizadas em Agudos.

Foi apenas aprovada uma emenda c.ue permitiu á Asseirbleia 
Legislativa do Estado adiar, para março, a criação das comarcas.

O caso, todavia, não está liquidado, o que houve foi uma 
decisão da Assembléia e que estou acatando sem o menor protesto.

Quero que o sr. frise, continuou o sr. pi efeito, que, quanto 
á criação da comarca, estou, cento por cento, ao lado dos ubiia- 
menses, entretanto, nessa questão, observo os fatos atravez de um 
prisma que me coloque numa posição de encarar as cousas com 
superioridade.

Durante a minha passagem por esta prefeituia, procurarei 
sempre cultivar a politica de bôa vizinhança, porque este foi e se
rá uma das principais clausulas do meu progiama de governador 
de Ubiratra.

Jamais darei ouvido ao que vem do fundo da irresponsabili
dade. Os iriesponsaveis não são donos de suas palavras.

E’ só, sr, jornalista que tenho a dizer por enquanto».
E despedindo-nos, satisfeitos, prometemos ao sr. Geraldo de 

Barros voltar, dentro em breve, pata uma nova palestra em torno 
do seu vasto programa de administração, trazendo-o, de antemão, 
á luz publica.

R. C.

POSTO A TLA N TIC
A Firma Garrido, Oliveira <fe Cia. Ltda. 

acaba de adquirir o Posto Atlantic, 
gasolina, oleo, peças e acces-sorio.s de 
pro[)riedade do .sr. Assad Feres. O novo 
proprietário do Posto Atlantic pretende 
reforma-lo, dotando de grande.s melho
ramentos para atender com maior pres
teza e a.«sistencia á sua numerosa fre- 
giiezia.

De.sejamos á nova firma bons nego-

BA R M Á XIM O
o  sr. Leonardo Precio.so acaba de com

prar do ,sr. Joaquim Máximo do.s Santos, 
o estabelecimento «Bar Máximo», sito 
nesta cidade á Rua 1.5 de Novembro. 
E ’ intenção do novo proprietário dar ao 
bar grande expansão para atender á sua 
freguezia.

Desejamos ao amigo Precioso ótimos 
negocios em seu novo estabelecimento.

P R IM S IR A  COMUNHÃO  
DE CREANÇAS

No dia 8 do corrente, festa da Ima
culada Conceição, realizou-se na Matriz 
local, a tocante cerimônia da primeira 
comunhão de creanças preparad.os pelas 
Irmãs Franciscanas do Giná-sio. .Aproxi
maram-se da mesa sagrada da Comu
nhão pela primeira vez, mais de 100 
creanças tomaram parte na Comunhão, 
mais 100 creanças que já haviam feito 
sua primeira Com inhão. ,

Na casa Zillo foi servido ás creanças 
da primeira Comunhão uma rica e fina 
mesa de doces e as outras creanças ti
veram sua mesa de doces e café no Hos
pital.

No dia 12 rqalizou-se na Matriz a 
primeira Comunhão das creanças da es
cola da Usina Barra Grande, dirigida 
pela professora Leonina Alves Coneglian. 
Depois da missa as creanças tiveram li
ma mesa de doces, café e leite no Hos
pital.

Ginásio do Imaculado 
Coração de Maria

Com a regularidade reciuerida, presen
te c Sr. Inspetor Federal, realizaram-se 
as provas finais, no Ginásio do Ima
culado Coração de Maria. Terminados 
os exames, foram criteriosamente avalia
das as notas, apurando-se as médias ge
rais, conseguindo os alunos a classifi
cação seguinte;

l.a  S E R IE  MASCULINA
Paulo Spartaco Coneglian 8.5; Ciiri^- 

tiano de Barros Ŝ .á; Renato Trecenti 8,2; 
Léo -Mário Andretto 8.1; Aguinaldo Pe- 
tenazzi 7,5; Fernando Antonio de Bar
ros 7,5; Valderbi Romani 7,3;Nilzo Ca- 
pelari 7,1; Antonio Moretto 6,9; José 
Moretto 6.9; Sérgio Boso 6,8; Edy Eu- 
ripedes Coneglian 6,7; Paulo Amaury 
Serralvo 6,5; Roberto .Alexandre Cano- 
va 6,3; Walter Moretto 6,3; Luiz Lucio 
Paccola 6,3; Alayr Orivaldo Paschoare- 
li 6,2 ; Mario Paschualini 6,2; -Alécio Ro
mani 5,6; Gilberto de Godoy Cordei
ro 5,6; Reginaldo Rossi 5,6; Santo Paulo 
Bergamaschi 5,5.

l,a  S E R IE  FEM ININA
Maria de Lourdes Biral 9,6; Edna 

Phols de Queiroz 9,4; Vera Maluf 9; 
Cacilda M. A. Segalla 8,9; Elza Pac
cola 8,9; Zoraide Paccola 8,5; Elia Lo- 
renzetti 8,3; Mariza Piedade Giacomi- 
ni 8,3; Ercilia Lini 8,2; Meires Caccio- 
lari 8,2; Shirley Ramires 8; Adaniza 
Deolinda Frezza 7,9; Maria Bassalo da 
Silva 7,9; Nair Maganha 7,7; Dayce 
P.asquarelli 7,4; Zulma Bergainaschi 7,1; 
Meiry Chitto 6,7; Maria Dolores Pac
cola 6,6; Adelanir Jacomini 6,5; Myriam 
Ignez Malatrassi 6,4; Benedita Concei
ção Veado 6,4; Celina Maria Ciceone 6,3; 
Tvete Lorenzetti 6,2; Creusa Cone
glian 6; Odila Joana Paccola 6: There- 
za Momo 6; Aparecida Joana Fávaro 5,7 
e Usana Buranelli 5,7

2.a S E R IE
Nites Jacon 8,8, Hilda Biral 8,1, Clo- 

vis Segalla 8,1 Zilda Paccola 8, Eni>> 
Lorenzetti 7,8, Vteide Borin 7,8, Edson 
I.uiz Paccola 7, Ideval Paccola 7, Edo 
Jesus Coneglian 6,9, Irani Aparecida 
Ferreira 6,9, Dina Rosa Biral 6,8, E - 
dwaldo Roque Bianquini 6,8, Maria da 
Gloria Malatras.si 6,6; Alfeu Cacciola- 
ri ^ ,4  e .Américo Bergnma.schi 6,4.

Dependentes 8 alunos.

EM  A LFR ED O  G U ED ES
Festa âo encerramento âo ano 

letíuo no Grupo Escolar
No dia 14 do corrente, realizou-se em 

-Alfredo Guedes, a festa de encerramen
to do ano letivo do Grupo Escolar.

Na Capela do Senhor Bom Jesus foi 
celebrada missa pelo nosso vigário Pa
dre Salustio Rodrigues Machado, que 
no fim dirigiu uma saudação aos Paes, 
Mestres e Alunos. Comunga, am mais de 
60 creanças, sendo mai.s de 40 pela pri - 
meira vez.

Depois da mis.sa foi servido as crean
ças, leite, café, bolos e doces. Reali- 
sou-se em seguida a sessão solene para 
entrega do.s diplomas servindo de pa- 
raninfo o sr. Ernesto Cordeiro.

O  Exmo. e Revmo. Sr^ 
Bispo de Botucatu em. 

Ubirama
Em visita especial ao nosso 

Vigário, Padre Salustio Rodrigues 
Machado, esteve em Ubirama, 
na segunda feira ultima, o Ex
mo. e Revmo. Sr. Don Henrique 
Goulland Trindade, Bispo de 
Botucatu.

Sabendo, em Botucatu, que se 
acha enfermo o nosso Vigário,, 
Sua Exma. Revma. apressou-se 
em vir visitá-lo.

Sua Exma. Revma. fazia-se a- 
companhar do Revmo. Padre 
Francisco Culturato e de um 
professor do ginásio Diocesano.

Depois de palestrar por algum, 
tempo com o Padre Salustio, na 
casa paroquial, Sua Exma. acom
panhado pelo nosso Vigário, vi
sitou as obras da Nova Igreja 
Matriz, que vão em marcha a- 
celerada.

O sr. Bispo ficou bastante 
impressionado com aquelas o- 
bras e com as dimensões da 
nova Igreja.

Em seguida, Sua Exma, Rev
ma. esteve no ginásio em visita 
ás Irmãs, esteve no hospital que 
lhe deixou ótima e agradavel 
impressão, regiessando a Botu
catu, depois de haver lanchado.

Devido a escassez de tempo 
de que dispunha e tendo vindo 
com o fim unico de visitar o 
Padre Salustio Rodrigues Ma
chado, cujo estado de saude lhe 
inspira cuidado, Don Henrique 
manifestou o desejo de passar 
despercebido, prometendo voltar 
breve para conhecer o povo de 
Ubirama.

FALECIM ENTO
OLGA BASSO

Em São Paulo, onde achava- 
se ultimamente, faleceu na ma
nhã do 14 ultimo, com a Idade 
de 32 anos a sra. Olga Basso.

A extinta éra esposa do sr. 
Biuno Basso, industrial nésta ci
dade, tendo deixado também uma 
filha, menor.

O seu sepultamento deu-se no 
dia seguinte, no Cemitério do 
A raçá.
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Entrará num periodq 
de repouso o Padre

Salustio Rodrigues 
Machado

Segundo fomos informados, 
dentro de poucos dias, entrará 
num periodo de lepouso o nos
so Vigário Padre Salustio Rodri
gues Machado.

E de fato, o ilustre paróco, 
depois de dés anos inenterruptos 
de atividades na sua paróquia, 
necessita de um pequeno repou
so, o que aliás, virá restaurar- 
lhe novas energias.

Bar Central
J. PACCOLA & IRMÂO

sentem-se felizes em clesejarem boas- 
fe.stas (le fim de ano aos seus amigos 

e freguezes.

Rua 15 de Novembro, 486 - Ubirama

Grafica Luminatti
IRMÂOS LUMINATTI

desejam boas-festas e feliz entrada 
de ano novo, aos seus freguezes e 

amigos.

Rua 15 de Novemlrro, 489 - Unirama

Banca de Jornais
JOSE’ RIBEIRO LEITE

cumprimenta e faz votos de boas- 
festas aos .seus freguezes

Rua 15 de Novemin o, 456 Ubirama

Bar São Paulo
SEOALLA & ROM AN I

á sua distinta clientela e a.nigos de;e- 
jam-llie.s boas-festas de fim de ano.

Rua Floriano Peixoto, 320 - Ubirama

Casa N. S. da Piedade
SEOALLA ROMANl &C1A.

aos seus amigos e freguezes, rendem 
os votos de boas-fe.stas e feliz entrada 

de ano novo.

Rua'Floriano Pei.xoto. 320 - Ubiiama

Casa Oswaldo
OSWALDO CICCONE

deseja um bom fim de ano e feliz en
trada de ano novo aos seus amigos e 

freguezes.

Rua 15 de Novembro, 583 - Ubirama

Alfaiataria Ciccone
OIOVANINO CICCONE

ao.s seus costumeiros fregueze.s e ami
gos lieseja-lhes boas-festas.

Rua 15 de Novembro, 583 - Ubirama

Colocação de Ubirama, por pontos, quanto 
á criação do Ginásio do Estado

Debatendo-se na Assembléia 
Legislativa Estadual o problema 
da criação de Ginásios no teiri- 
torio bandeirante, at.avéz de uma 
publicação feita no jornal «O 
Estado de S. Paulo», segundo 
uma exposição feita pelo depu
tado Rubens do Amaial, Ubira
ma, na exposição que se segue 
acha-se devidamente colocada:

Cidades — Pontos

Guarulbos 305
Getulina 294
Americana . 284
Mirandopolis 284
Franco da Rocha 270
Alvares Machado 254
São Bernardo do Campo 250
Duartina 236
Registro 227

Santena do Parnaiba
Pitangueiras
Ver» Cruz
UBIRAMA
Regente Feijó
Santa Barbara d’Oeste
Itanhaem
Icaturama
Pereira Barreto
Martinopolis
Bilac
Osvaldo Cruz
Pompéia
Xavantes
Monte Azul do Turvo
Colina
Quatá
Serra Negra 
Vargem Grande do Sul 
Presidente Bernardes 
Campos do Jordão 
Nova Granada

204
201
199
198
191
186
184
184
183
182
179
179
179
176
174
166
166
166
164
162
158
155

Agencia Municipal de 
Estatistica 
A V I S O

Na 2.a quinzena do corrente 
mcs, a Agencia Municipal de Es
tatística realizai á um RECEN- 
SEAMENTO de todos os con- 
tribuientes do Instituto âe Rpo- 
sentaôoria e Pensões âosTomercia- 
rios e Caixa ôe Flposentaâaria 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.

Novo horário nas re
partições federais

Rio, 14 — Está em estudo no 
DASP a m.odificação do horário 
nas repartições federais. Sabe-se 
que ainda esta semana será en
caminhado ao presidente Dutra 
o resultado de tais estudos, pre
conizando a adoção, já do hora- 
lio das 12 ás 18 hs. e das 9 ás 
12 nos sabados.

Afirma-se, ainda, que tarrbem 
seria sugerido ao chefe do go
verno o estabelecimento de 7 ou 
8 horas de trabalho diário, de 
segunda a sexta-feira. Aos saba
dos as repartições não abri
ríam.

Lavanderia SAO JOSE^
de

J o s é  S a u r  i n d o
Instalada recentemente nesta 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

- C O L C H O E S -
Vd a  aven id a Virgílio R o ch a  282

E VISITE A
COLCHOARIA de propriedade do sr.

L U I Z  D I 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  q u alq u er q u an tid ad e

Senhores Lavradores ! . . .
Garatam a perfeita foimação 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

A prolongada estiagem, 
jà está prejudicando a' 

nova plantação
Até o momento de formular

mos a presente nota, a prolon
gada estiagem que vem se veri- 
licando ha alguns dias, já está 
prejudicando grandemente a no
va vegetação, principalmente o 
milho e feijão, dos principais 
produtos na alimentação do bra
sileiro.

A ssinem  L eiam  e 
p rop aguem  ’0  É 'C C “

Bar Guarani
J. FRANCISCO PLACCA

aos seus distintos freguezes e amigos 
Os votos de boas-fe.stas.

Rua 15 de Novembro, 611 - Ubirama

Virgilio Grande
BARBEIRO

aos seu.s distintos freguezes e amigos 
feliz fim de ano e um prospero 1949.

Rua 15 de Novembro, 632 - Ubirama

Tinturaria Central
LUIZ DUARTE

cumprimenta e deseja boas-festas aos 
seus amigos e freguezes.

Rua 15 de Novembro, 644 - Ubirama

Farmacia C. de Jesus
GINO BOSl

deseja boas-festas e feliz entrada de 
ano novo aos seus amigos e freguezes.

Rua 15 de Novembro, 675 - Ubirama

Açougue Paulista
ARTHUR NELLl & IRMÃO

cumprimenta a sua distinta freguezia 
e deseja boas-festas a todos.

Rua 15 de Novembro, 685 - Ubirama

Sapataria Esperança
TONIM SIGNORETI&CIA.

aos seus amigos e freguezes desejam 
boas-festas de fim de ano.

Rua 15 de Novembro, 676 - Ubirama

Alfaiataria Paulista
J. SERRALVO SOBRINHO

á .sua distinta freguezia de.seja bo.as- 
festas de fim de ano e um pro.spero 

1949.

Ru.a 15 de Noveml)ro, 438 - l^birama
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N.o 41
— Ivan Wasoff (falecido em 

1921), espirito profundamente 
melancólico e o maior dos liri- 
cos búlgaros, defeniu assim sua 
Pátria espiritual; «a hora da meia 
noite, quando leinamas tempes
tades, as neblinas se amontoam 
e as cruzes no cemiterio come
çam a dançar».

— Para escrever «Salambô», 
que será proximamente lançado 
pelas «Edições Melhoramentos», 
G. Flaubert viveu durante algum 
tempo entre as ruinas de Car- 
tago, cujo esplendor reconsti
tuiu em seu romance.

— Desde seu recente lança
mento, o album «Caricatura dos 
Tempos», charges e legendas 
politicas, do saudoso Belmonte, 
vêm mantendo-se entre os três 
livros de maior venda em São 
Paulo.

— O grande tribuno e prosa
dor Cícero, morto em masoica 
politica, teve sua cabeça dece- 
pada e a lingua atiavessada por 
um grampo, ato praticado por 
mulher da nobreza.

— Obras de Luiz de Camões: 
«Os Lusiadas», «Anfitrião», e 
«El-rei Seleuco», «Filodemo».0 
grande poeta escieveu em ver
sos elegaícos, bucólicos e satí
ricos.

O B A R  C E N T R A L
Avisa a sua distinta freguezia, que nestes dias iiá receber 

grande quantidade de Frutas e Bebidas para as festas de NATAL 
e Fim de Ano, que serão vendidas pelos menores preços da piaça.

*

- ú % f

0 â B C  você está
sempre aprendendo

/

H oje não se tem  muito tempo para 
m anusear livros, devorar bibliotecas. 
Mas, para a leitura diária de um bom 
jorn al, há sem pre um tem pinho. Tom e 
uma assinatura do “Diário de S. Paulo” 
e encontrará perm anentem ente em suas 
páginas um mundo de conhecim entos 
úteis e de inform ações oportunas.

Procure ainda hoje o agente do 
“Diário de S. Paulo” nesta cidade.

Prof.

Rgente nesta ciôaàe:

o R L n n ü o  cnnQ iüo mRCHRDO

Festa Escolar no Cine 
Guarani

Entrega õos àiplomas - Os àis- 
cursos - Os alunos premiaàos -

0 espetáculo - Outras notas.

A’s 18 hs. do dia 13 do cor  ̂
rente, o salão principal do Cin« 
Quaianí achava-se repleto dé̂  
putoridades escolares, familias e 
pessbas de Lfbirama, afim de a- 
preciarem á entrega dos diplo
mas aos alunos que concluiram 
o curso primário no grupo es
colar «Esperança de Oliveira».

A’ hora marcada precisamente, 
o prof. Orlando Cândido Ma
chado, diretor do grupo, abria 
as solenidades, profeiindo belis- 
simo discurso.

Em seguida, o sr. Evaristo Ca- 
nova. Secretario da Camara Mu
nicipal e representando o sr. pre
feito, em nome deste, .saudou os 
diplomandos e o ,corpo docente 
do grupo escolar, com belíssi
ma e significativa alocução.

Depois o prof. Mauro Aze
vedo Barbosa fez ent. ega de 
prêmios ás meninas Olinda Pia
do e Maria José Oliveira Lima, 
alunas que mais se ejistinguiram 
durante o curso.

Terminada a entrega dos diplo
mas aos diplomandos, em no
me dos coleguinhas, falou o 
menino Benedito Gonçalves, se- 
guindo-se imediatamente o espe
táculo, composto de variações, 
poesias e cantos, interpietados 
pelos alunos do grupo escolar.

Assim, maib uma bela festinha 
que os alunos do piincipal es
tabelecimento de ensino primá
rio de Ubirama nos proporcio
naram, graças á constância e 
boa vontade do seu diretor e 
professores.

Febre tifolôe — E’ uma doença 
infecciosa aguda, contagiosa, quer 
dizer que «pega», que passa da 
pessôa doente para uma pessoa 
sã e é produzida pelo bacilo de 
Eberth.

Contagio — O bacilo penelia 
no homem pela via bucal. O re
servatório do bacilo é constirui- 
do pelo individuo que está ou 
foi acometido pela doença. Atra- 
vez das íézes ou uiina o indi
viduo pode contaminar direta
mente as mãos, os [alimentos a 
agua, o leite, etc., ou indireta
mente por intermédio das n’os- 
cas. O contagio indireto é muito 
comum por 'ntermedio da agua, 
leite, gelo, legumes contamina
dos. Também é possivel e fre
quente a infecção por contacto 
com po tadores de bacilos; nes
te caso a infecção é direta. Con
vem advertir que curada a febre 
tifoide, continua o individuo a 
iliminar bacilos durante meses 
e mesmo anos; tais individuos 
são pe.igosos disseminadores de
germens.

Séàe ôa àoença — Antigamen
te pensava-se que a febre tifoi
de era doença de localização 
inicial no intistino delgado; 
hoje, porem, sabe-se que 
como t)das as doenças infeccio
sas têm a sua localização primi
tivamente no sangue e secunda
riamente nas mucosas de prefe- 
rencia, que no caso é intestino 
delgado.

Formas clinicas — As formas 
clinicas mais comuns são as se
guintes; a) Febre tlfoiôe abortiua

Conselhos S an i tár io s
0 QUE 5E DEUE SRBEK SOBRE FEBRE TIFOIDE E PRRR TIFOIDE

-Caracteriza-se pela sua m a - 
cha rapida; dura de 10 a 12 dias. 
Termina quasi sempre bem. b) 
Febre tifoiôe benigna — E’ muito 
frequente entre nós. Como o 
nome está dizendo, é quasi sem
pre de evolução benigna; não 
estando contudo isenta de peri
gos. c) Febre tifoíâe ambulató
ria — Aqui os sintomas são tão 
atenuados, que o doente não 
procura o leito. Dai o peiigo do 
contagio muito n:aior desse tipo 
de doentes, d) Febre tifoice a- 
taxo-aôinamica ou hiperpirctica 
— Ties sinton.as principais pre- 
doirinam o quadro: febre alta 
40,5 a 41,5, adinamia e ataxia. 
E’ uma forma n uito grave. A 
morte é quasi sempre a regra, 
e) Febre tifoiâe hemorrágico — O 
doente é acometido nesta foi ma 
de hemorragias de vários tipos. 
Também é muito grave, f) Febre 
tifoiôe tóxica sub febril — Aqui 
a intoxicação predomina o qua
dro; a ten peiatuia não é muito 
alta. São casos em que na expres 
são de Jaccoud «a doença mor
de sem ladiai». g) Febre tifoiôe 
ôas creanças e ôos uelhos -  A 
febie tifoide é rara nas creanças 
abaixo de 2 anos. Os sintomas 
se confundem com os do adul
to, porem, a gravidade na crean- 
ça é menor.

Complicações As com pli- 
cações na febre tifoide são inú

meras e todas elas muito g aves. 
Sitemos apenas as mais irrpor- 
tantes: Hemorragia intestinal;
perfuração intestinal com â con
sequente peritonite; meningite; 
lesões cardiacas graves, ctc. etc.

Consequências — O individuo 
acometido de febre tifoide pode
rá por circunstancias vai ias ad
quirir tais desordens: desordens 
intelectuais pe.sistentes (estupor 
melancólico, agitação maniaca, 
enfraquecimento deirencial, com 
ou sern delirio, etc.), lesces car- 
diacas de toda a sorte, lesces 
COS rins, surdez, etc.

(Tlarcha ôa ôoença e prognos
tico — Devemos dizer aqui que 
sabemos cemo começa uma fe
bre tifoide, mas nunca como ter- 
minará;as surprezas são frequei- 
tes no decurso de sua evolução.

Proíilaxia — A profilaxia, ou 
melhor o meio de evitar a doen
ça é muito in portante e deverá 
obedecer o seguinte; O doente 
devei á fierr isolado em re
sidência ou hospital e assistido 
por médico. Suas fézes e urinas 
deverão tornai-se inofensivas pe
la mistura com uma solução fe- 
nicadaa5o/o oucom lisol (sol. a 
1/2 ou lo/o); as roupas de ca
ma deveião ser fervidas; todos 
os objetos e utensilios utilizados 
pelo doente deverão ser tratados 
com o maior cuidado. As loças 
e os talhei cs serão levados de

maneira especial e só servirão 
aos doentes. As pessôas encar
regadas de assisti-lo devem la
var as mãos cada vez que com 
ele tenham estado em contacto. 
Não fazer as refeições no quar
to do doente. Pi Incipalmente na 
época da epidemia, somente se 
deverá beber a agua filtrada ou 
esterilizada artificialmente pela 
fervuia. As frutas ciuas só de
verão ser utilizadas quando pre
viamente descascadas e o leite 
crú deve ser evitado, sendo ad
mitido sómente fervido. De mo
do geral, evitar os alimentos 
crus (saladas de alface, etc.). As 
moscas devem ser perseguidas 
sem tréguas. A maior arma de 
que está enriquecida a profila
xia é a uacinação preuentiua con
tra a ôoença. Tal vacina poderá 
ser procurada no Posto de Sau
de, que será ministrada gratuita
mente e em três doses.

Febres para-tífoíôes — São in
fecções produzidas por germes 
semelhantes ao bacilo de Eber
th; diítirguem-se contudo, deste 
bacilo por seus caiacteres bio
químicos. Estes germ.ens são o 
bacilo para-tificD A e o para-ti- 
fico B.

Tudo o que dissemos em le- 
lação a febre tifoide, poderemos 
acrescentar aqui; a giavidade, 
porem, é menor.

Posto de saude de Ubirama, 
9 de Dezembro de 1948.

Ür. loão Paccola Primo 
Médico-chefe



SOCIAIS
... Promete negando
Ha âias, uorê me amargurou. 

Desfez-me uma âesesperaôa espe
rança. Hborreceu-me bastante a- 
quela sua negatíua.

Contrariou-me tanto que, logo, 
anôeí procuranôo-a em toàos os 
recantos ôo meu coração, não a 
encontranôo, porque o meu cora
ção também aborreceu-se.

E saiba que o meu coração é 
pequeno e quem àele sair nunca 
mais encontrard o caminho ôo 
entrada, porque as estradas mu
darão de lugar e os tesouros ne
le existentes remouer-se-ão de u- 
ma parte para outra, caindo aos 
pés da mulher que se curua dian
te das suas pulsações.

fTlas, depois, em sua lingua
gem, 0 meu coração dizia: —  «Ela 
uoltard como a abelha regressa a flôr 
que se abciu logo pela manhã».

E por isso, nestes instantes, 
aqui estou esperando-a,. modelan
do em meus pensamentos a sua 
imagem, modelada tão artistica
mente que mestre algum seria 
capaz de chegar a tal criação.

Serd uma ilusão ainda a mi
nha espectatiua? Dão, porque 
aquela negatiua é um fruto dos 
nossos coloquios, é uma promes
sa futura.

fl mulher indicisa, como é uocê, 
sempre promete negando.

L155ER

Aniversários
Fazem anos:
Hoje, o sr. Natale Coneglian, 

os gemeos José Lucio e Maria 
José, filhos do sr. Antonio Zillo 
e d. Benedita O. Lima Zillo.

Amanhã, o jovem Dalvice P. 
Campanari.

Dia 21, a srta. Francisca Cimó.
Dia 22, o jovem Helco Carani 

e a srta. Nadir Lorenzetti.
Dia 23, a menina Maria An

gela, filha do sr. Antonio Loren
zetti Filho e d. Adella A. S. Lo
renzetti e a sra. Gabriela Serral- 
vo, esposa do sr. Francisco Ser- 
ralvo.

Dia 24, a sra. Rosa P. Biral, 
esposa do sr. Luiz Biral, a sra. 
Maria Natalina Coneglian, esposa 
do sr. Antonio Coneglian, o sr. 
Lidio Temer Feres e a srta. Zo- 
laide Biral.

Dia 25, a sra. Luiza B. Brega, 
esposa do sr. Bruno Brega, |o 
menino Daniel, filho do sr. João 
Zillo e d. Auguíti P. Zillo e o 
sr. Roge. io Giacomini.

Formatura
Professora Qoroty Delli

Na Escola Normal Oficial e 
Ginásio Estadual «Dr. Manuel 
Chaves», em São Manuel, con
cluiu o curso de professora a 
srta. Doroty Nelli, filha do sr. 
Américo Nelli e d. Angelina M. 
Nelli.

As cerimônias da colação de 
gráu dar-se-ão no dia 26 do cor
rente, em São Manuel, tendo si
do elaborado um bélissimo pro
grama, constando de missa em 
Ação de Graças, ás 10 hoias, 
no Santuário de Santa Terezinha, 
que será celebrada por S. Excia. 
Revma. D. Frei Luiz Henrique 
Gouland Trindade, Bispo da Dio- 
cése; ás 18,30 hs., sessão magna 
de entrega dos diplomas e ás 22 
horas, pomposo baile, nos sa
lões do Clube Recreativo S. Ma
nuel, abrilhantado pela orques
tra :<Pedrinho» de Guararapes.

Keôator-Chefe: Orlanõo Pauletti

Qiretor: HLEXFinDKE CHITTO

Secretário-Berente Herminío 7acon 
Superintenâente: Flauio Paccola

j| U b iram a (ex-Len çóis), 19 de D ezem bro de 1948 N um ero 554

Boas-festas ’
Recebemos cartão de boas-fes- 

tas do sr. Gentil de Castro, DD. 
Diietor Regional dosCorieios e 
Telégrafos de Botucatú.

Agradecemos e retiibuimos.

A nova rua margeando 
o Rio «Lençóis»

Desde alguns dias, teve inicio 
a abertura da nova rua que mar
geará o rio «Lençóis».

Como se pode notar, a parte 
baixa da cidade está tomando 
um aspecto bastante atraente, lo
cal bélissimo e importante para
a construção de novas residên
cias.

Declaração
Declaro que nesta data vendi 

ao Sr. Mario Foganholi a parte 
que me pertencia do Bar sito á 
Rua Baião de Melo Oliveira 
n. 642 nesta cidade, cuja socie
dade girava sob a razão social 
de Campeão 8i Foganholi, fican
do todo ativo e passivo a cargo 
do referido snr.

Ubiiama, 15 de Dezembro de 
1948.

PRIMO CAMPEÃO

Declaração
Declaro que nesta data adque- 

li do Sr. Primo Campeão a par
te que lhe cabia do estabeleci
mento sito a Rua Barão de Me
lo Oliveira n. 642, cuja firma gi
rava sob a razão social de Cam
peão & Foganholi, ficando todo 
ativo e passivo a meu cargO;

Ubírama, 15 de Dezembro de 
1948.

MARIO FOGANHOLI

Bar Santo Antonio
MARIO FOGANHOLI

ciimprimentn; deRejan<lo Feliz Natal 
e prospero Ano Novo.

R. Barão M. Oliveira, 042 - Ubirama.

CARTA
Ubirama, 14 de Dezembro de 1948 

limo. Sr. Diretor do jornal 
«O E’CO»

• Nésta
Prezado Senhor.

Formulo a presente para tia- 
zer ao conhecimento do preza
do amigo que, com a publi
cação do artigo intitulado: 
«At>10U-SE A CRIAÇÃO DE 
NOVAS COMARCAS NO ES
TADO DE S/O PAULO», no 
seu conceituado jornal de domin
go ultimo, foi o meu nome 
apontado pelos leitores da cida
de, como portador da noticia de 
que um conterrâneo dos Ubíra- 
menses havia profei ido a expres
são <:FAM1GERADA COMAR
CA DE UBIRAMA», em discur
so que proferira em Agudos.

Permita-me esclarecer e pedir 
ao seu digno jornal que torne 
publico não me caber a respon
sabilidade da difusão de tais no
ticias, podendo entretanto afir
mar que realmente houve seme
lhante expressão e outras desai- 
rosas á Ubirama, porem, não 
partiram desse conterrâneo e sim 
de outros oradores.

Muito atenciosamente e grato 
pelo obséquio, aproveito da o- 
portunidade para apresentar-lhe 
as minhas.

Cordiais Saudações.
Odauio (Tlartins âe Camargo

Posto Shell São José
IRMÃOS CARANI LTDA.

aos seus amigos e freguezes clesejam 
, F.eliz Natal e ,uin pio.pero 1949.

Rua 15 de Novembro, 320 - Ubirama

Relojoaria Boso
faz votos de boas-festas e feliz en
trada de ano novo aos seus distintos 

amigos e freguezes.

Rua 15 de Novembro, 554 - Ubirama

jardim da Infancia
Dentro de poucos dias será co

berto o prédio do jardim da In
fância, o qual já está recebendo 
o devido madeiram.ento.

Em janeiro proxímo 
serà inaugurada a 

Maternidade
De partes competentes, temos 

informações que o sr. Geraldo 
de Barros pretende inaugurar a 
Maternidade desta cidade em ja
neiro proximo.

Ubirama Tenis Oube
o  Ubirama Tenis Clube tam-̂  

bem é outra construção que está 
prestes a ser coberta, principal
mente o salão principal, que,. 
dentro desta semana, receberá o 
respectivo telhado.

One Guarany
Films da Semana

Hoje grandiosa matiitée ás 13,30 
A’ noite o gigantesco filme:

O filho de Robim Hood
com C. Wilde A. jegens

Dia 21 - Terça-feira 
Gerald Mohr no filme da Co- 

lumbia:

Lobo solitário no mexico
Dia 23 - Quinta-feira 

Maria Felix no colossal filme:

Mulher sem alma
(GILDA)

Dia 25 - Sabado
John Carradine no filme cheio 

de emoções e aventuras:

Paraiso dos Pecadores

Antonio Segalla
Proprietário do Pastifio Segalla

deseja aos seus distintos freguezes e 
amigos votos de boas-festas e um feliz 

1949

Rua Floriano Peixoto — Ubirama.

Dr. João Paccola Primo
m  E D 1 C 0

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

P a rto s

Ex-Interno por concurso ào Pronto Socorro òo Rio õe laneíro —  Ex-interno por 
concurso õa fTlaterniôaâe ôo Hospital São Francisco ôe Rssís ó cargo ôo Dr. 
Rguinaga —  Ex-interno resiôente ôa Casa ôe Saúôe São lorge (R io  ôe lan e íro )

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


