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ANO XI S. PAULO Ubirama (ex-Lenç6is), 5 de Dezembio de 1948 BRASIL NUMERO 552

NA LUTA PELA CRIAÇÃO DA 
COM ARCA DE UBIRAMA

A lexan d re C h itto
A nova divisão judiciaria do Estado de S. Paulo tem levanta

do comentários de toda sorte.
De um lado, bate-se para sustentar o parecer do Tribunal de 

Justiça, do Tribunal de Estatística e da Comissão de Finanças, cu
ja decisão foi tomada ante-ontem.

E da outra parte, ao envéz, tende-se manter o «stafo quó» 
das comarcas municípios e distiitos.

Como se vê, é um choque de opiniões que se tíeTagra entre 
deputados, entre os legítimos representantes do povo, divididos em 
duas correntes, uma, agora pretendendo dar prosseguimento ao 
programa municipalista, tão alardemenle propagado antes das ulti
mas eleições estaduais.

E’ a corrente contrária querendo embargar o intento, basea
da no proposito de não agiavar a oneração do Estado, com a e- 
levação de despesas e tiibutos acairetados com as instalações e 
custeios das novas comarcas, municípios e distritos.

Maiores despezas, mas os srs. deputados, que compõe a cor
rente que se debate pelo -̂ (stato quó», assim procedendo, esta.ão 
atuando em pleno desacordo com os verdadeiros princípios de
mocráticos, em desacô do com o pensamento do elevado numero 
do eleitorado interiorano que tão livremente os levou ocupar a 
cadeira na Assembléia Legislativa de S. Paulo. Sem contar o desa
cato, todavia, aos altos Órgãos que já deram a sua senttnça favo
rável.

Pois, muita pouca gente ignora, que o problema municipalis
ta não é uma aspiração recente, antes mesmo da ditaduia getulia- 
na já se despendiam esforços pela conquista desse «dcsideiatum».

Entretanto, agoia, depois de um angustioso periodo de três 
lustros, ha deputados que negam o seu apoio á causa da justa e- 
mancipação judiciarias de muitos municipios, a pretesto de não 
agravar despezas do Estado, olvidanr’o todavia, que as populações 
empenhadas na campanha municipalista, vivem já anos e anos o- 
brigadas a pesados tributos para comparecer ás sédes das comar
cas dos seus municipios.

Haja vista, nós ubiramenses. A que saciificios não estamos 
submetidos nós?

Só mesmo quem não refide entre nós não compieenderá. E 
por isso, estamos unanimente empenhados nessa luta de emanci
pação, levando, á Camara Legislativa de São Paulo, o nosso pedi
do que ha cincoenta anos está nos sendo usuipado pelo capricho 
político.

E diante das condições de progiesso que se encontra atualmen
te o município de Ubirama pode ser ekvado á categoiia de co
marca.

E todo o deputado que não estiVer do nosso lado nesta gi an
de cruzada, é porque, antes, pretenderá satisfazer interesses pu-
ramenfe pessoais.

Porem, Ubirama, desta vez, vencerá. Vencerá porque já venceu.

O ne Guarani
ComO; é do conhecimento de 

todos, desde quinta-feira ultima, 
o Cine Guarani, passou a per
tencer a novos emprezarios, ou 
seja a firma Einesto Levy Ltda., 
da vizmha cidade de Botucatú.

E em uma entrevista que ti
vemos com o sr. Ernesto Levy, 
por ocasião de sua visita, terça- 
feira ultima, o mesmo nos adian
tou e fez sentir que vai envidar 
todos os esforços, afim de que 
dentio de mais ou menos 15 
dias, eslejam os aparelhos de 
projeção, sonoridade e outros, 
todos remodelados.

Enlace matrimonial
Realizar-se-á no dia 11 decor

rente, ás 16 horas, na Igieja Ma
triz local o enlace matrimonial 
do sr. Olício Malage, filho do 
sr. Luiz Malage e de d. Cecilia 
Caciolari Malage, com a srfa. 
Joanina Prenhaca, filha de d. 
Pasquina Batiítela.

Aniversário
No dia 3 do corrente, tians- 

correu o aniversaiio natalicio da 
stta.Maria Amalia Machado Ca- 
nova, residente em Birigui.

Ginásio do Imaculado Coração de Maria
o  Grêmio Dramatico Ubira- 

mense, numa iniciativa especial 
de colaboração com o progresso 
e desenvolvimento do Ginásio 
desta cidade, apresentou no dia 
26 de novembro, com um giupo 
de alunos (gentilmente ensaiados 
pela SI a. d. ZelindaS. Carvalho) 
no Cine Guarani, um festival 
pró aquisição da fanfarra.

Ainda uma vez a direção do 
estabelecimento constatou asp t- 
culiares qualidades de que é do
tado o bom povo ubiramense, 
representado nos elementos com
ponentes do Giemio local. Pro
fundamente reconhecida, a dire-

LEI N.o 16
Geraldo Pereira de Barros, 

Prefeito Municipal de Ubiiama, 
usando da atribuição que lhe 
confere a lei, faz saber que;

A Camara Municipal de Ubi
rama, de acordo com o aitigo 
34, item 111, da Lei Organica 
dos Municipios, decreta e eu 
promulgo a seguinte lei;

Artigo 1.0  — A partir de l.o 
de Janeiro de 1949, os subsidios 
do Senhor Prefeito Municipal, 
serão de Cr.$ 18 .000,00 (Dezoi
to mil cruzeiros) e para repre
sentação Cr.$ 9.000,00 (Nove 
mil cruzeiros).

§-Unico;— As despesas de
correntes do que trata este arti
go, serão consignadas em dota
ções orçamentarias municipais.

Artigo 2.0 — Esta lei entrará 
em vigor <m l.o de Janeiro de 
1949, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Ubi
rama, 29 de Novembro de 1948.

Geraldo Pereira de Barros 
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da 
Prefeitura Municipal em 29 de 
Novembro de 1948.

Evaristo Canova 
Secretário-Contador

ção do Ginásio, externa seus me
lhores agradecimentos aos men i 
bros do Giemio, á sra. d. Zelin- 
da S. Carvalho, aos sis. Profes
sores e alunos do Ginásio, ao 
povo em geral e a cada pessoa 
em particular que, de qualquer 
maneira, aderiu a en.preendimen- 
to tão louvável em beneficio de 
empresa tão necessária.

Para conhecimento geral, pu
blicamos que o rem imento bru
to foi de:

CR.$ 1.126,00 
Despesas CR.$ 394,00
Renda Liquida CR.$ 732,00

Bôas-festas
Recebemos cartão de Bôas-fes

tas do Revmo. Vigário Pe. Salus- 
tio Rodrigues Machado.

Agradecemos e retribuimos.

Formaturas
Na Faculdade de Farmacia e 

Odontologia de Araiaquara, jeon- 
cluiu o curso, formando-se etn 
odontologia o jovem conterrâneo 
Armando Biral, filho do i>r. Luiz 
Biral e d. Maria Rosa P. Biral.

A colação de grau dos odon- 
tolandos e farmacolandos, dár- 
se-á no dia 17 do corrente, 
Araraquara, tendo sido elaboija- 
do um belissirno programa, sen
do paraninfos, o dr. Antonío 
Sylvio Cunha Bueno, deputado 
estadual e dr. José dos Santos, 
prefeito municipal ,daquela ci
dade.

— Na Escola de Engenharia 
Mackenzie, em São Paulo, con
cluiu o curso de engenheiro ci
vil o sr. Antonio Carlos Cer- 
queira de Camargo.

A cerimônia da colação de
grau dar-se-á no dia 13 do cor
rente, ás 21 horas, no Teatro 
Municipal.

Hoje 00 Cine Guarani o filme: 
«TU VOLTARA’S QUERIDA;»

2^. JiM O JílO  J€D6SCÕ
M E D IC O

C lín ic a  g e ra l - O p erações - P a rto s

FLORIANO PEIXOTO, 345 — UBIRAMA — FONE, 61

A Comissão de Finanças acaba de aprovar a 
Creação da Comarca de Ubirama

Noticias chegadas na noite de sexta-feira ultima, informam que a 
Comissão de Finanças, aprovou a creação da Comarca de Ubirama.



FUTEBOL
t) luueníi fítietico Len(oense jogou 
na Borro Bonito us. físsoríoção 

Htletico Borro Bonito

Domingo passado, o Juvenil 
Atlético Lençoense realizou um 
amistoso com A. A. Barra Bonita 
na cidade que lhe empresta o 
nome.

Nâo obstante o onze lençoén- 
se ter aluado desfalcado de A- 
bilio, Miltinho e Radicchi, mos
trou-se superior em campo, do
minando o seu adversário quasi 
o tempo todo.

E de fato isso devia aconte- 
'cer, porque os lençoenses eram 
os favoritos e o seu conjunto 
já deu prova, vencendo o adver
sário, de domingo ultimo, pela 
contagem de 4 a 1, quando aqui 
esteve.

Mas, os homens de Renatinho 
tiveram a seu favor o fatoi sor
te e venceram os lençoense pelo 
escore de 2 a 1.

Entretanto, nem por isso, os 
azulões devem desanimar, devem 
continuar treinando, p eparando- 
se para as futuras façanhas, que 
naturalmente advirão, proporcio
nando, assim, belissimas tardes 
esportivas aos seus admirado
res.

Vencer sempre nro é possi- 
vel, considerando ainda a equi
pe desfalcada de Abilio, Milti
nho e Radicchi, três elementos 
de valor para os lençotnses.

Arbitrou o popular «Pintado» 
de Jau, tendo ótima atuação.

A pa t'da transcorreu dentro 
da maior camaradagem e disci
plina.

O anuncio é a fonte de 
riqueza nos negocios. 

Anuncie, pois no “Eco” e 
verá seus negocios piogie- 

direm rapidamente.

FRACOS E ANÊM ICO S f 
Tomem:

VINHO CREOSOTADO 
‘ ‘ S I L V E I R A ’ '

Enpregiiilo com è iiU  i t s -
Tosses

--=̂ ,3 i^es lriad o sv i
I  B ro n q u ite s  

Escrofulose  
Convatcscençcs

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

O E^CO
“Seleções do T(eader’s 'Sigest” s e r v i ç o  m il i t a r

Inspeção de Saude das 
Classes de 1929 e 1930

Sôbre a mesa de trabalho te
mos um novo numeio de SELE
ÇÕES, em sua edição de De
zembro de 1948 ^  ofeita habi
tual do Sr. Fernando Cl i aglia, 
representante geral para todo o 
Brasil, com escritório á Av. Pre
sidente Vargas, 502 — 19.o an
dar — Rio de Janei.o.

E’ inegável o prestigio que 
desfruta a popular revista em 
todo o país e inestimável a mas
sa de leitores com que conta 
SELEÇC ES em todas as classes 
sócias: O tico e o pobre, o ban
queiro e o operai io, a ciiança e 
o ancião, encontram em Sele
ções a fonte inesgotável de en
sinamentos, tornando a vida mri - 
comp eensivel e mais .amena. 
Eis onde reside o enorme inte
resse dos leitoies por essa re
vista que conquistou facilmente 
um numero de simpatisantes 
sem precendcntes no Brasil.

Destacamos, entre os seus inu-

meros trabalhos, os seguintes: 
«O que convem Jsaber sobre o 
plano de restauração dá Euro
pa»:,'- William Hard e André 
Visson; «Como ganha  ̂ dinheiro 
com os opirarios» - S. B. Heath; 
.«Uma„ professora qoe ensina a 
aprender» - Blake Claik; «Pri
meiro Objetivo: Paz» - William 
Haid e And é Visson; «Para e- 
vitar a monotonia conjugal» - Da- 
vid R. Mace; «Howey - Jo nalis- 
ta sem par» - “Cosmopolitan”; 
«A Inglate.ra sob o rêgimen Ca
pitalista» - “The American Mer- 
cuiy”; «Duas Palavras a favor 
de Tio San» - Bernaid M. Pa- 
ruch; «A Vitan ina cue acabou 
com o Raquitismo» — Paul de 
Kruif; «Corno pensa a nova ge
ração japoneza» - “The Chris- 
tian Science Monilor”, «Clay - 
Sentinela de Berlim»-Kail De- 
tzer e o condensado do livro: 
«A Fazenda Malabar; - Louis 
Bromfield.

- C O L C H Õ E S  -
V á  a  av en id a  V irg ílio  R ocK a 282

E VISITE A
COLCHOARIA de propriedade do sr.

L U I Z  D I E G O L I
Fabrica-se com especialidade colchões de capim e c.ina vegetal 

E n tre 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

Não atende por telefone.

Lavanderia SAO JOSE^
de

J o s é  S a u  rin d 0
Instalada recentemente nésta cidade, para executar com per

feição e garantia todo serviço do ramo..

Preços razoaveis • Entregas ra|3idas
RUA BENJAMIN CONSTANT, 509 — U B 1 R A M A

Dr. João Paccola Primo
m É D 1 r 0

C lin ica  g era 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 àe loneiro -

P a rto s

Ex-interno por
concurso ôo fDoterniôaôe ôo Hospital São Francisco ôe Hssis á cargo ôo Dr.
Hguinaga Ex-interno residente ôa Casa ôe Saúôe São lorge (R io  ôe lan e iro )

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

V. S., désfa e de outras praças, pretende adquirir sementes 
em geral, de germinação garantida e mudas frutíferas de 

bôa qualidade, procure o Agente vendedor, snr.

ERNESTO PA SQ UARELLI
Pessoalmente na «Fazenda Santa Rita» -  Taguaí.
Por carta — «Fazenda Sta. Ritá» — Via Pirajú

T A G U A I

E. F. Sorocabana — Est. de S. Paulo

S. Paulo,. S. S. — Conforme di- 
vulgam.os este municipio será 
visitado poi umá' Júnta*‘''Militar 
de Saude móvel, a qual inspe
cionará os jovens convocaclôs 
paia piestação do serviço mili
tar. áe  1949. .

A Junta Militar de Saude es
tai á nésta cidade durante o dia: 
18; DÉ DEZEMBRO DE ' Í948, 
sendo que neste dia deverão 
se apresentar todos jovens das 
classes de 1929 e 1930, bem 
como os brasileiros naturalizados 
ou por opção, das classes 
de 1921 a 1927, que ainda não 
estejam quites com o serviço 
militar.

Os interessados que não pu
de, em se apresentar por motivo 
de doença, deverão comunicar 
o fato á C. R., afim de serem 
inspecionados nos locais em que 
se encontrarem.

Os que não se apresentarem 
nos dias acima, serão conside
rados refratários e depois de 
inspecionados na segunda época 
(de 1.0 a 19 de Março de 1949), 
terão preferencia para a incorpo
ração.

Ha, assim, evidente vantagem 
no convocado se apiesentar ime
diatamente, pois em hipótese de 
haver excedentes, serão dispen
sados os que se apresentarem 
voluntariamente, nos prazos es
tipulados.

Confirmado pelo Secretario da 
Junta Militar, désta cidade, sr. 
Evaristo Canova.

Será inaugurada a pon
te sobre o rio Corvo 
Branco que liga Ubira- 

ma a Macatuba
Hoje, ás 10 horas, será inau

gurada a ponte sobre o rio Cor
vo Branco, da estrada de roda
gem que liga Ubirama a Maca
tuba, cujo ato será paraninfado 
pelos SIS. Geraldo Pereira de 
Barros e Luciano Bernardes, pre
feitos de Ubirama e Macatuba, 
respectivamente.

Em ação de graças, o Revmo. 
Vigaiio celebrará missa ás 10 
horas, na capela de Santo Anto- 
nio, no bairro do Corvo Branco.

E em regosijo ao acontecimen
to, seiá oferecido um churrasco 
aos concorrentes da béla e im- 
poitante inauguração, que por 
certo será.



o  E ^ C O
Retrato de Corpo

Inteiro do Brasil
Em preparo , no I. B . 6 . E ., os 
p lanos ào Recenseamento 6e ra l 

àe 1950
A’ semelhança do que foi fei

to em'"1940, deverá realizar-se, 
em 1950, outro Recenseamento 
Geral do Brasil. Será, como o 
de dez anos atrás, um retrato de 
corpo inteiro, isto é, abrangerá 
a in v e s tig a ç ã o  censitária 
todos os aspectos da realidade 
brasileira, desde o balanço da 
população, com as discrimina
ções cabiveis e necessárias, en
tre outras, de domicilio; idade, 
sexo, ocupação, grau de instru
ção e nacionalidade, ao levanta
mento das condições econômi
cas do país.

Como se vê, trata-se de uma 
operação gigantesca, interessan
do não apenas um Estado ou 
uma região, mas o Brasil inteiro, 
o dos grandes centros litorâneos 
e o das extensas áreas intc ric- 
les, e interessando, igualmente, 
a cada brasileiro, a cada unidade 
humana, de per si considerida.
Fara levar a bom termo tão gran
dioso empreendimento, um me
ticuloso planejamento está sen
do elaborado pelo Instituto Bra
sileiro de Geog afia e Estatisti- 
ca, já hoje inteiramente aparelha
do paia arcar com as responsa
bilidades da grande realização.

Tudo quanto se faça nesse 
sentido, no entanto; teiá eficiên
cia condicionada á compreensão 
e boa vontada da população, 
porque a ela é que se pedem os 
inforn es de cuja apuração resul
tará o conjunto de dados iden
tificadores da verdadeira situa
do Brasil destes dias. Çue essa 
apuração se.á fiel e exata, asse- 
guram-no, desde já, os trabalhos 
até acui realizados pelo I. B. G. 
E., em seus diferentes campos 
de atuação. Mas, se os informes 
prestados nos questionários a 
serem preenchidos no dia apra- 
zado não traduzi em efetivamen
te a verdade, então o resultado 
das apurações não representará 
o quadro real da vida brasileira, 
mas uma deformação, urn írlsea- 
rnento das realidades nacionais.

Depende, portanto, do infor
mante, e, no caso do Recensea
mento Geral, de cada cidadão, a 
fidelidade do retrato de corpo 
intei.o que o l.B . G. E. vai tirar 
do Brasil, em 1950.

Do R . ÍTl. E. —  U b ira m a

f  v iV .A  O O E N ^ A  G R A V Í S S I M A  
f.-.uiro P t P l G O S A  P A R A  A f A  

t L ! A c A / ' A R A Ç A  C O M O  
B O M  N O  t r a t a

I M  r  V { i :  B f  5 S t  G n  A N OE F «. A G £ i  O 
I 11 o

S í iM ílf f iS i iB i lM
IS  S '-  a Mm C S E N T A  s o b  

Í A E  F O R M A S ,  t a i s  c o m o :

RF. U M A T I S M O  
E S C R O F U  L A S  
E S P I N H A S  
F i S T U L A  S 
Ú L C E R A S  
E c z E rvr A s 
F E R I D A S  
D  A  R T  R O S 
MANC HAS

“ ELIX IR  DE N O G U E IR A "
C O N H E C I D O  H Á  71 A N O S  

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

Para o Aperfeiçoamento dos Serviços de
Previdência Social

Fala 0 5 r .  R a fae l X a u ir  sobre o Censo àos In s t itu to s  e Caixas ôe
R posentaàorla  e Pensões

o  Ministério do Trabalho, ob
jetivando um conhecimento mais 
seguro e exato das condições 
dos serviços de previdência so
cial, no pais, determinou a rea
lização do censo dos segurados 
e beneficiários das instituições 
de previdência, ou sejam. Insti
tutos e Caixas de Aposentado
ria e Pensões. O Instituto dos 
Comercia: ios e as Cai\as serão 
os primeiros a concretizar a ini
ciativa, através da réde de or- 
gãos do Instituto Brasileiro de 
Geog afia e Estatistica, conforme 
sugestão contida na própria po;- 
taiia ministerial referente ao as
sunto.

F a !a -n o5  0 S ecre tario  Sera l ôo 
I. B . B . E.

Ouvimos, a respeito, o Sr. Pa- 
fael Xavier-, Sec:etaiio Geial do 
l. B. G.E. que nos disse o se
guinte;

-  Ao ton âr essa iirpoilante 
decisão, o Ministeiio do Tiaba-

lho visou, p incipalmente, obter 
unifo.midade de ci iterios e ba
ses técnicas no calculo das re
servas e do fundo teórico dos 
Institutos e Caixas, a firn de que 
a concessados benefícios se pro
cesse em termos de absoluta e- 
ficiencia. Criou-se, desse modo, 
excelente oportunidade para um 
levantamento das condições e 
vulto dos serviços de previdên
cia social no Brasil.

Para o 1. A . P.C., po. exemplo, 
foi elaborado um plano que per
miti á a organização de um ca
dastro eficiente e amplo sistema 
estatístico, de indiscutível alcan
ce. De maneira geral, esse pla
no visa determinar o numero 
exato dos segurados, tanto ati
vos como inativos, [assim como 
dos respectivos beneficiários, e 
o numero dos profissionais in
cluídos no n esn o regime de 
previdência social, bem assim 
apurar os demais dados essen
ciais a caractei ização das ocu-

Sen hores Lavradores L ..
Garatam a perfeita formação de suas invernadas, aplicando 
sementes de ótima qualidade e germinação garantida dos

s; guintes C A.PIN S:

Catingueiro Pocho,
Cabelo de Negro 

e jaragiiá.
Piocurcm com o snr. VICENTE MORETTO —■ Rua Barão 
de Mello Cliveira, 5 t8  -- UBIRAMA — Est. de S. Paulo

«MEDICAÇÃO AUXILIAR NO 
TRATAMENTO DA SIFILIS»

RS3- - ^  O

n  \ p-
• ' .••C.T-,. r ^  ‘'O

Besáe © â-BC  v©sê está 
sempre spreiidendo

H oje não se tem muito tem po para 
m anusear livros, devorar bibliotécas. 
Mas, para a leitura diária de um bom 
jcr.na!, há sem pre um teinpinho. Tom e 
uma assinatura do “Diário de S. Paulo” 
e encontrará perm anente.m ente em suas 
páginas um mundo de conhecim entos 
úteis e de inform ações oportunas.

Procure ainda hoje o agente do 
“Diário cie S. P auío” nesta cidade.

Rgente nésta clâaôe:
P ro f. ORLflnDO CRHOIDO mRCHFiüO

pações individuais, ramos de ati
vidades econômicas locais, cen
tros Uibanos e subúrbios em 
que são exercidas, idade, nacio- 
nalidane, sexo, estado civil, pro
le e outros tnca gos de familia, 
valor mensal dos alugueis e das 
amortizações de compra das res
pectivas moradias, idade, sexo, 
estado fisico e nacionalidade dos 
beneficiários. Esses elementos 
possibilita.ão, inclusive, o estu
do do padrão de vida dos se
gurados.

O Plano para o Censo das 
Caixas obedecerá, mais ou me
nos, a essa mesma orientação.

Decessiàaõe âe Cooperação
— O l.B . G .E . está em con

dições de dar perfeito desem
penho á tarefa, em face da na
tureza especifica de suas ativi
dades -  prossegue o si. Rafael 
Xavier. Como se sabe, o Insti
tuto dispõe, atualmente, de ex
tensa rtde de o gãos de coleta, 
que abrange todos os Municí
pios do país, em cada um dos 
quais funciona uma .Agencia de 
Estatistica, perfeitamente apare
lhada quanto a pessoal e mate
rial.

E’ escusado, entretanto, dizer 
que, para bom exito dos traba
lhos, os orgãos e pessoas en
carregados dos diversos censos 
esperam contar, sobretudo, com 
a cooperação, a simpatia e a boa 
vontade dos empregadores e em
pregados, no sentido de que fa
cilitem a.operação, respondendo 
conscienciosa e exatamente aos 
itens dos questionários que lhes 
serão apresentados. Assim fazen
do, estarão servindo a seus pró
prios interesses, uma vez que o 
objetivo dos Censos é assegurar 
ás 'entidades responsáveis pela 
nossa previdência social os ele
mentos necessaiios ao aperfei
çoamento e eficiência dos res
pectivos serviços, em beneficio 
dos contribuientes.

O Ramal de Quatá no 
X Congresso dos Pre
feitos de Taquaritinga

No transcorrer do X Congres
so de prefeitos realizado, no dia 
21 de Novembro, em Taquari
tinga, entre outros importantes 
assuntos, ventilou-se a constiu- 
ção do ramal Ubirama-Quatá.

Durante aquele conclave foi 
aprovada a proposta sobre a en
trega do pedido ao governo Es
tadual referente á questão da 
conclusão da Estic.da Ubirama- 
Quatá.

Como se vê, o ramal deQua-. 
tá já não é uma questão de ini
cio, mas sim da sua conclusão.

E como Ubiiama tem grande 
interesse no prosseguimento dã 
futura variante, é justo que, de
pois da comarca, voltemos nos
sa atenção para esse importante 
assunto também.

A ssin em  L e ia m  e 
p ro p ag u em  “ O É ’CO

Perdeu-se
Perdeu-se a certidão de regis

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

Ubirama, 18 de Nov. de 1948;



SOCIAIS
Ilusão e Verdade

fl rharlatanice foi sempre gran- 
âemente praticaòa que, em certos 
tempos, gosou foros ào rienrio.

Porocelso, o m ais perfeito en- 
gonaàor ào bôa fé popular, che
gou fozer alaràes que hauio in - 
uentaào o «E lix ir àa U iâa», com 
0 qual poõia rejuuenecer a hum a- 
niâaâe.

fTlas a principal especloliàaôe 
ôe Paracelso era fazer aparecer a 
pessoa que se quizesse uèr, a tra - 
uez fie uma fumaça uertiôa fia 
sua uarinha magica.

E assim ele se tornou afam a- 
âlssim o na arte fie enganar.

Entretanto a charlatanice, que 
não é outra couso senão o ilu s io 
nismo, atrauessou épocas e ueio 
até aos tempos atuais.

Ha poucos mezes, achcnôo-me 
em 5 .  Paulo, fiei com uma porta 
que me confiuzia d sola âe um 
chantagista.

E Ití, logo fu i enuoluiôo na sua 
arte fie enganar, flão fiemorou 
que enuolta numa fumaça surgis
se a imagem ôa mulher que, u i- 
sionariam ente, estd sempre ô ian- 
te âe m im .

Era uocè, uocê que, a toôa e 
qualquer minha pergunta, respon- 
âia negatiuamente.

E contlnuanâo por alguns mo
mentos nas obstinaâas negações, 
0 charlatão uirou-se e âlsse-me: 
«E ’ inú til senhor, a mulher que 
aí estd é fr ia  como tjm a peâro 
âe gelo. E quem assim é nem o 
poéta consegue âor-lhe uiâa, com 
os seus uersos».

Parece m entira, mas é uerâaâe.
E assim fria  e âescreâula como 

ui uocê entre a fumaça cainâo âo 
uarinha âo ilusionista e erguen- 
âo-se sobre a sua mesa, é real
mente.

E por isso, a ilusão, ds uezes 
também tem razão.

_________ ü55Er^

Aniversários
Fazem anos; hoje, o sr. Paulo 

da Silva Coelho, o j^vem Anto- 
nio Lopes Pinheiro, residente em 
Taubaté e a bra. Luizinha Ca- 
poani, esposa do sr. Hugo Poso.

Amanhã, o sr. David Eatiftel- 
la, a srta. Terezinha Conli e o 
jovem Morando Toniolo.

Dia 7, o jovem Milton Conc- 
glian, filho do sr. Vitoiio Cone- 
gliar.

Dia 8, a sra. Luiza B./ndret- 
to, esposa do sr. Mario An- 
dretto, o jovem Alcides Loren- 
ço Blanco, a menina Nilza Thc- 
lezinha Paccola, filha do si. Ja- 
como Flovencio Paccola.

Dia 9, o menino HelioTomaz- 
zi, filho do sr. Pedro Tomazzi.

Dia 10, a sra. Libia Brega Cic- 
cone, esposa do sr. José Cicco- 
ne Sobrinho, o menino João Eva, 
filho do sr. José Barbosa, a me
nina Maria Regina, filha do sr. 
José Pedro Maitins e d. Anita 
P. Ma tins.

Dia 11, a menina Dilrra de 
Moura Camargo, o menino Hil- 
to Carlos, filho do sr. Armando 
Paccola e a srta. Carmela Amé
lia Paschoarelli.

CONVITE
Recebemos o convite dos da- 

tilografos e taquig.afos que con- j 
cliriram o curso na Escola Pra
tica de Datilografia e Taquigrafia 
«Remington», de São Manoel, cuja 
colação de grau dar-sc-á no dia 
12 do corrente.

Reôator-Chefe: Orlanâo Pauletti

Üiretor: H L E X R D D K E  CHITTO

5ecretdrio-5erente Herm inio 7acon 
Superintenâente: Flauio Paccola
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Ministério  da G u e rra
2.a REGIÃO MILITAR

14.a CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRUTAMENTO MILITAR 
CONVOCAÇÃO DE 1949

De acordo com o plano Re
gional de Convocação das clas
ses de 1929 e 1930, pa a incor
poração em MARÇO de 1949, 
no tenitorio jurisdicionado pela 
14.a C. R., sediada em SORO
CABA, estão convocados os ci
d a d ã o ?  residentes nas zonas 
URBANAS e SUBURBANAS do 
municipio de UFIRAMA.

Para corpos de tropas
Todos os cidadãos con  ̂oca- 

dos, residentes nas zonas UR
BANAS e SUE URBANAS da 
séde do rrunicipio, serão inspe
cionados dc saude na séde do 
municipio de UBIRAMA, no dia 
18 de Dezembro de 1948, de 
acordo com a publicação no Diá
rio Oficial do Estado, em 20 e 
23 de Novembro deste ano.

Todos os convocado? deverão 
se apresentar na lUNTA DE 
ALISTAMENTO MiLlTAR«Ple- 
feitura Municipal» no dia 18 de 
Dezembro ás 8 horas da n anl ã, 
a-fim-de serem inspecionados de 
saude, e bem assim, c t̂ar^m de 
posse do? respectivos certifica
dos de alistamento militar no 
ato de apresentação, cuja inspe
ção de saude será feita nésta 
cidade, por uma Junta Militar de 
Saude, volante

NOTA; - Ouem não se' apre
sentar pata inspeção de saude 
no dia determinado, alem da mui 
ta a eme estão sujeitos, serão 
inspecionados na 2.a época de 
1.0 a 19 de Março de 1949, e 
deverão ser p;efe idos pa a in- 
corpo ação, sendo declarados 
insubmissos os não apresenta
dos.

Cs julgados Aptos, aguarda
rão em sua? residências, ordens 
da Região para serem reunidos 
na? séde? da J . A. M. no dia de
signado para o tr>n: porte res- 
pe<‘ti\o, a-íirr-de serem incorpo
rados.

Jupfa de Alistamento Militar 
de Ubirama, l.o de Dezenbro 
de 1948.

Evaristo Canova 
Secretario

1

miniSTERIO DR BUERRR 
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50R0CRBH
P lano  R eg iona l âe Conuoração 

para 1949
NOT.\ I.MPORT.VNTÉ:

(1) — Os cidadãos que residiam em mu-

-nicipio- convocados e que depois, de l.o  
de dezemiiro d(> 1947, .?e mudaram pira 
municipiob de incorporac-ão di.«pensada 
ein 1949, não e- t̂ão dispens;ados de in- 
corpoiação. Exemplo: O convocado que 
em 18 de Dezembro do 1947. residia em 
8o,ocaba, municipio tributário, mudou- 
.̂ e para Ttapira. municii)ie não tributá
rio, e.stá convoc,ado, devendo se apre- 
.-entar em Sorocaba, correndo as des
pesas e estadia por conta própria, e) — 
Estão também convocados: Todos os
brasileiro.s por opção e natui-alizados, 
nascido." nos ano.s de 1921 .4 1927, re
sidentes na." zon.as urbanas e suburba
nas das sédes de n)unicipios convocados, 
ciijo.s titulos de nacionalização tenham 
sido concedidos a partir 'de 23 de julho 
de 1946: todos os bra.sileiros natos, por 
opção e naturalizado.s das classes de
1925, 1926 e 1927. desligados do C. P. 
O. R., ."em ])o."sibilidade legal para re- 
malric ila e qne ainda não foram incor
porado.": todo." os cidadão." das cla.sses 
de 1925, 1926. 1927 e 1928, que tive
ram suas incorporações adiadas e não 
tenham sido considerados reservistas; 
todos os convocados p.ara os TIR O S 
D E GUERR.\, das classes de 1925,
1926, 1927 e 1928, e que faltarem a 
matricula ou foram desligados dos T. 
G., e finalmente todos os'ex-alunos das 
E. P. C. e CuiTO s de Eormação de Ofi
ciai:" das Poiicia.s Militares, que não te
nham sido considerado.s reservistas.

.Junta Militar de Ubirama, 22 de No
vembro de 1948.

Eva l isto Ganova 
Recietario da J .  A. M.

Cine G iiuãrany
Films da Semana

h'ojr, giandiosa Matinée ás 13,30 
hs., com os filmcG «ALMOÇO 
EAÁ HCLIWOOD» e mais o 
far-we?t: «Solilario na Fronfei;a».

A’ noite, 2 grandiosas sessões;

«Tu .Voltaras Querida»
Cornei Wild e Maureen 0 ’Hara

Dia 7 — Terça-feira 
A United apresenta L. Londom em

«Mister Emanuel»
e n ais o filibc far-west;

«Trovão a Cavallo»
com Chailles Stanet.
Dia 9 — Çuinta-feira 

Margaiet C ’Brien no colossal 
filme da Metro;

«Roseiral da Vida»
Dia 11 — Sabado 

A interessante pelicula da War
ner com AlexisSmith;

«Razões do Coração»

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 metios, um grande prédio sobradado, construção 
solida e tiês casas conjugadas habitadas, seíido vontade do 
comprador podem ser desocupadas com pequeno prazo

P R E Ç O :  Cr.$ 180.000,00
Facilita-se paite. Tratar com ANTONlO SEOALLA, nesta praça.

Noticias Diversas
Nova A rm a de G uerra 

N o rte -A m erican a
Washington, 29 — Uma fonte oficial 

do governo dos Estado., Unidos infor
mou hoje ter sido inventado um novo 
tipo de projétil dirigido, que é impul- 
■sionado por um motor a jacto propul- 
■são.

Segundo se informou, essa nova arma 
norte-americana é capaz de transportar 
bombas d,as mais mortiferas em veloci
dades .super-sonicas.

O novo projétil com que conta o 
E.xercito dos Estados Unidos foi bati
zado com o nome «Gorgon IV'>. Um 
porta-voz declarou que o prototipo da 
nova arma — cpie tem j6 metros e 70 
cts. de comprimento — permaneceu no 
ar mais de 10 minutos. Como se sabe, 
este é o maior periodo de vôo jS man
tido por uma arma do tipo do «Gor
gon».

P escad ores te r ia m  fu r 
ta d o  cad av eres de u m  

d esa stre  de avião
Salvador, 2 9 — Da cidade de Valeuçâ, 

chegam novas noticias da prisão dos 
pescadores que primeiro socorreram o 
«taxi» aéreo caido nas proximidades de 
Camarim, sob suspeita de terem prati
cado hediondo crime, parecendo certa 
a hipótese de roubo ou assalto ás viti
mas do desastre. Consta que aqueles 
pescadores fugiram quando chegavam 
ao local a lancha-motor que recolhera 
os corpos.

Julga-se que os pescadores, assim que 
chegaram ao aparelho sinistrado, trata
ram de recolher os objetos e valores 
perteni'entes aos pas.sageiros, deixando 
de socorrer os que ainda se encontra
vam com vida. Outra versão acrescenta 
que o piloto, estando ainda vivo, foi 
morto a cacetadas, apresentando equi- 
moses e escoriações carateristicas que 
sob nenhuma hipótese poderiam ter sido 
causadas pelo choque do aparelho na 
agua.

P ro rro g a çã o  dos p razos 
de d espejo

Rio, 29 — A Gamara dos Deputados 
va> votar em discussão unica um pro
jeto que facilita a prorrogação do pra
zo dado pelos juizes para a desocupa
ção de imóveis em ações de despejo Es
sa proposição representa uma medida 
de urgência, enquanto não é aprovada 
a Lei do Inquilinato que está com pa
recer favoravel da Comissão de Justiça 
Tudo indica que a medida seja acQta 
nesta Legislatura, isto porque a Lei*do 
Inquilinato tão cedo não será enviada 
ao general Eurico Gaspar Dutra.

A C ia . T e le fô n ica  
p reten d e a u m e n to  n os 
preços d as a s s in a tu r a s

Rio, 29 — Noticia-se que a Cia. T e
lefônica Brasileira já  está se preparando- 
para pleitear novo aumento nos preços 
das assinaturas telefônicas. No entanto^ 
o Departamento de Concessões da Pre
feitura não autorizou qualquer aumento, 
continuando a vigorar a ultima tabela 
que já  é do cxmhecimento publico.

Parque Infantil
o  ritimo da construção do 

Parque Infantil está seguindo as 
previsões dos seus construtores.

Pois, a construção já está re
cebendo o devido madeiramento 
de cobertura. E dentro de pou
cos dias, seguir-se-ão as telhas

A ssinem
p rop ag u em

L eia m  e
” 0  E CO“


