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A INTENTONA BRANCA 
-- - AGUDENSE ’

A lexandre C h itto

Ao formularmos este nosso editorial, desconhecemos ainda 
se aAsserrbleia aprovará a opinião da Comissão, quanto á realiza
ção do plesbecito no distrito tíe Ho;ebi, neste municipio.

Admitindo a ipótese favoravel á polifica de Agudos, natural- 
rnente, o póvo de Borebí escolherá, de livre pensamento, a sua 
continuação á integí idade teriitoiial a Ubirama ou o seu ciesmem- 
biamento.

E diante da solução desse fato, diante desse passOj é justo 
que os borebi enses pensem bem antes de lançar o pé, porque 
dele dependerá os dias futuios de sua tei.a;< E aliás, irnpensa- 

, damente, nada dificil será ao laborioso povo de Eorebí compro
meter-se á posteridade.

í Pois, como comentamos em outias ocasiões. Agudos não es
tá economicamente em condições de atendei ás sumas necessida
des dos seus dist itos, tais as noticias que nos vêm daqueles lu- 
ga.es. Haja vista Domélia. O estado atual de Domélia é simples- 

■' mente alarmante': matadouio caído, ruas quasi inexistentes, cemité
rio dando acesso a animais, os quais aiiastam ossos e pedaços de 
cadeveies pelas ruas, não se contando o mau cheiro que se des- 
preende daquele jazigo dos mortos, quando devia merecer toda e 
a maxima consideração da adminisf ação agudense.

A sorte dos dist. itos de Agudos, quando Borebí ai está . e- 
cebendo de Ubiiama melhoiamentos que testemunham o indice 

• de stu progresso.
Ago à se o povo, Borebirense, na pior das ipótese, entregar 

os destinos de sua te ra a Agudos, com o desmembramento polí
tico de libi ama, dò velho Lençóis, cujas tradições partes também 
pertencem a Borebí, natuialmcnte terá concor ido para a sua des- 

■ graça, pa a um futuro que hoje está passando. Domélia.
E não haverá duvida que Borebí, integ ado a i^gudos, será 

depois sempi;e o ultimo a ser atendido nos seus desejos, passa, á 
a ser a terra de ninguém.

Pense bem o povo de Borebí antes de entrar na luta decisi
va do plesbicito, caso se realize. Ali está Domélia como exemplo 
fiizante da impossibilidade de Agudos conconer á coní. ibuição 
dos dist itos que integram a sua jurisdição le.ritoiial.

E por isso, os bo ebi enses deverão racionar bem, pensar» 
dando assim um exemplo altamente pati iótico, esmagando, de uma 
vez- por todas, a «INTENTONA BRANCA AGUDENSE», forjada 
na menti-.a ê  no desespero de causa.

Chocarafn-se no ar 3  aviões da 
■€squadrílha do presidente Perres

Bôdas de Prata da Pa
róquia da Vila dos La- 
vradores em Botucatú

De 19 a 26 do corrente, es
tará em festas a Paróquia da Vi
la dos Lavradores, em Botucatú, 
pela passagem do seu 25.o ani
versário de creação e erecção 
canônica.

No dia 23, data da instalação 
e posse do primeiro vigário, se
rá, celebrada solene missa ás 
10 horas, com comunhão geral 
de homens.

Especialmente convidado ce
lebrará es.‘ a missa o nosso Vi
gário Pad e Salustio Rodrigues 
Machado, que foi o primei.o vi
ga io da Vila dos Lavradores de 
23 de Setembro de 1923 a 31 
de Maio de 1925.

O nosso vigário também fará 
p egações na Vila de 22 a 25 
de Setembro.

No dia 26 encerrar-se-ão os 
festejos sendo presididos pelo 
Exrao. e Revmo. Dom Frei Hen
rique Trindade, Bispo Diocesa
no.

O “E’co’’ cumprimenta os pa- 
roquianos da Vila dos Lav, ado
res pelo jubileu de prata da sua 
progressista paróquia-

Faltou iluminação 
hora «H»

na

Noticias recebidas na madru
gada de sexta-feira ultima, info - 
ma que três aviões da esqua
drilha que acompanhavam opresi 
dente Bartie Berres, do Uruguai, 
chocaram-se no ar na localidade 
de Oso io, a 100 quilômetros de 
Porto Alegre, quando se diri-’ 
giam-se para aquela capital.

O desast e verificou-se ás 18, 
30 hs. sob e a serra da Lagoa 
Barras. As primeiras informa
ções esclarecem que a tripulação 
de um dos aparelhos conseguiu 
salvar-se, estando a do segundo 
desaparecida. O terceiro avião, 
que caiu em meio ás matas da 
serra, incendiou-se logo em se
guida, presumíndo-se que este
jam mortos ou gravemente feri
dos os seus tripulantes.

Os três aparelhos haviam de

colado do Rio de Janeiro ás 9 
horas, juntamente com outros 
oito, que faziam parte da esqua
drilha presidencial, e se dirigiam 
pa a o Uruguai, tendo escalado 
em Fio ianopolis.

Informa o controle da Aero
náutica que os oito '"“aviões res
tantes se encontraram em Flo
rianópolis.

De Osorio parti am socor, os 
para os tripulantes do avião si
nistrado, mas são desconhecido, 
até o momento os nomes e o 
numero dos feridos ou mortos.

Amanhã, no Cine Guarany 
ultimo espetáculo da companhia

A Cia. Teat al de Comédias 
João Rios e seus Artistas, em 
sua forneê, esta realizando uma 
série de espetáculos nésta cidade.

E, sexta-feira, quando se a- 
chava em meio de um ato da 
peça «Aluga-se uma Sala», fal
tou a iluminação, permanecendo 
interrompido por uns 10 minutos.

Foram filmadas as co
memorações de «7 de 
Setembro» em Ubirama

As solenes comemorações o- 
coriidas no dia «7 de Setembro» 
nésta cidade, foram filmadas 
em muitos pormenores e par ticu- 
lai idades, pelo sr. João B; de 
Moura Camargo, que como ve
reador da Camara Municipal 'de 
Ubirama, ocupava lugar no ralan- 
que, com as demais autoridades.

Com a Sorocabana
Esteve em nossa redação o 

sr. Luzindo Precioso, queixando- 
se de que, de Piracicaba lhe fô- 
ta enviado um telegrama no dia 
22 de julho próximo passado e 
queomesmo não chegara ao seu 
destino.

E, segundo ainda, o queixoso, 
o telegrama em questão éra o 
segundo extraviado. E que, de 
Piracicaba foram enviados dois 
teleg, amas ao Chefe da Es
tação local, sólicitando-lhe o o- 
coirido, porem o remetente sr. 
José Galucci Filho, não obtivera 
resposta, resultando que, o che
fe de Piracicaba enviara uma 
carta a Chefia de Campinas, 
pa. ticipando a ocorrência.

Portanto, aqui formulamos a 
queixa do sr- Luzindo Precioso 
com â devida responsabilidade 
do mesmo do que estamos pu
blicando.

A Campanha de Educa
ção de Adultos na Baía
Instalação âe cursos õe ensino su- 
pletluo em escolas normais — 
36 professoranàos se oferecem 

expontaneamente para lecionar

Uma iniciativa feliz teve a De 
legacia Estadual do Ensino Su
pletivo, na Baía sugerindo ao 
secretario de Educação e Saude, 
que imediatamente a aprovou, a 
instalação de cursos de educa 
ção de adultos nas Escolas Nor
mais do Estado, ficando os mes
mos confiados a alunos dos cur 
sos normais, dé pieferencia os 
prbfessórandos. O apélo encon
trou a melhor acolhida, produ
zindo já os seus frutos: á dire
tora do Instituto Normal da ci 
dade de Salvador, profa. Gabii- 
ela de Sá Pereira, vem de ofi
ciar ao professor Álvaro Silva, 
enviando a lista de alunos que 
concluirão o curso normal este 
ano e que expontaneamente 
se inscreveram para a honrosa 
missão.

Assim dentro de dias, estarão 
abertas as matriculas para. o 
curso supletivo naquele estabe
lecimento de ensino da capital 
baiana.

Q)p JjpfJÜJÍlÕ  J € ‘T)£SCÕ
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e seus artistas

M EDICO

C lín ica  g eral - O p erações - P a rto s

FLORIANO PEIXOTO, 345 — UBIRAMA — FONE, 61



o ÊCO
TCRNESO VARZEANO DE FUTEBOL

Dezoito, quad ros p a rtic ip a rã o  do 
grandioso torn eio  fu teb olistico .

SAIBA
MAIS ESTA

N.o 35
— Vitoiia Colonna, d  an ada 

«A. Divina» pela beleza de 
seus versos, foi casada aos 4 
anos de idade com o n;aiqiiez 
de Fescaia, ao qual se 'euniu 
ao completar IC, ee tendo .e- 
colbido a urn convento após a 
mofte do mesmo.

—0—
— <Os Homens dc Ântigamen- 

ie» é um iiviO onde se conden
sou e deu foruia cidática e re
creativa á aní. opologia geral, 
coutando ás c.ianças a l’iítoria 
cia evolução 1-wniana.

—0 -
— Eis o titulo corrpleto ca 

obra p ima de Manuel Botelho 
de 0!ivei:a; — (1636— 1711): 
«Musica do Pa naso dividida em 
quatro co os de lirnas portugue- 
zas, casíelbanas, italianas e iati- 
nas. com  seus descanles cômi
cos reduzido em 'duas comédias». 
Livro publicado em Liíboa, em 
1705.

o -
- Mais uma edição obteve o 

famoso liv o de Belmonte, ;No 
Tempo dos Bandei.antes:*, onde 
foi ele cronista e ilusttado.. E’ 

‘ 0 4.0 lançamento' pelas Edi
ções Meiboramentos:.'.

-o -
-- Ò p imei.o conto de fa

das conliecído e difu!:diao na 
Europa cl amava-se «B'Owulí: , 
de inspiração anglo-^axonica e 
com pc sonagens eícandinavos 
e genrisnicos. E* dela que ema
nam iodas as narrativas do ge
ne, o.

Hoje, na cancha do «Clube 
Atlético Lençoente», terá ligár
0 to neio va zeano de futebol, 
do co..ente ano.

Dezoito equipes torrarão pa - 
te ao sensacional certame, entre 
os quais os conhecidissimos 
conjuntos do «Fartura Fu ebol 
Clube», íinaliita em todos os 
to imios que tornou parte e «Es- { 
porte Cinbe Alvorada», deste i 
n unicipio. |

O «Paranhos Futebol Clube», | 
excelente esquadrão vaiztano 
ria vizinl a cidade de São Ma- i 
noél; o <Macaco.Fut!.bol Clube», j 
afamado conjunto va. zeano dc j  
Pedc-mei.as e ainda o «Macatn- j 
ba Futebol Clube», o esquadrão ] 
n.o 1 da cidade que lhe errpres- ' 
ta o nome.

Po tanto, indubitavelmente o 
g ande to neio, o maio. da tem
porada, e, aliás, ideado pelo 
conhecido esportista Polaco», 
seiá um dos mais disputados 
durante as. ultinms terrpo adas 
esportivas uaiízadas em nossa 
te ra.

Ao vencedor do p imei.o pos 
to cabfi-Iht-á a taça / iríotrio 
Scgalla.'., ofe ta da Cia. í asiki- 
ia de Papel e Celulose e a.o 
s e g u n (' o c o } o c a d o, taça

SAI.PCl •, oferta da S'A l niz
1 Paccola Comercio e Indns,- 
I tria.
1 Con o se ve, hoje, a nossa p a-

ça de e‘sportes será teatro de 
pugnas' dignas de ser Assistidas 
po. tottos os esportistas de 
Ubirama.

O torneio será iniciado as 
12,30 ho as, servindo de juizes 
os'srs. Willian O.si, Ped.o Ra- 
mirez, Luiz Almeida Salles e o 
popular Toza.

5^ Feira o CINE GUARANY 
ap esentará em sua téla, em 
uma única sessão ás 20 ho as, 
a colossal p oduçãoda Metrocoin 

VAN JOHNSON

Se/7̂ Sicença 
Jíern _/in,or

Um filme que agradará a fodos 
cuanto o assistirem

FRACOS e ANÉt l̂COSI 
Tornem :

VINKO CREOSOTADO
• • S I U V E I R A ’ ’

u . Enpressdo csis êiiU m- 
Tosses 
Resfriados 
Bronquites 
Eícroíulose 
Convalescenças 

V m H O  CR EO SO TA D O
É  U M  O E R A D O f?  D E  S A Ú D E .

FINANCIAM ENTO
LAVOURA

A ’

C O L C H O E
Va a aven.èda V irgilio RocK a  

E VISITE A
CGLCHOARIA dc propriedade do

282

•r.

Conforme foi amplamente no
ticiado, a Fede,ação e o Centro 
das indus í̂íi ŝ dirigiran;-se aos 
ministio da Fazenda e prtriden- 
te do Banéo do Brasil, Íazíndo 
ver a éxt.ema u gencia de rer 
concedido rápido financiamento 
.às atividades ,p odutoras, e er- 
pecialmeníe á iavoina.

k  Federação e o Ceníro das 
industria.*-, tiveram ontem conhe
cimento oficia! dc ene o Cover- 
nò'está prt>videnciando no r,en-

L U 1 Z D í E G O L I
Fabiica-sc com er pecialidade colchões de capim e c ina vegetal 

E n tre g a s  a  dom icilio e em  q u alq u er q u an tid ad e

umII

P A U 11 S T AR E S T A U R A N T E

. .  D E -

Vitorio Coneglian
Bebidas nacionais e exti angtiras, doces, ptíisqnci a a toda ho a

tido de atender áqncic.s apelos, : | R u a 15 de Novem bro, 813 Fon e, 60
aítavés do seguinte teleg arra: 
íCom efe.encia ao seu telegra
ma, i.nfo mo que o Governo es
tá providenciando no sentido de 
atender ás necessidades das clas
ses prodiiíoras. (a) Corrêa e 
Ca.stro, rrriníst o da Fazenda».

unaer m MucMranm&mMWBEaBVMWiaaMWK*

M uro ao  redor do cam p o  
de futebol

Com o.s tijolo? adquiridos da 
Comissão Pro-Cbras Igreja Ma
triz. já es tá s» ndo construído o 
muro ao redor do campo de fu
tebol.

Obra grandiosã aquela tan*- 
bem e qne dentro em pouco, 
nos dará urna pr aça de es po tes 
cet cada de tijolos ao todo o seu 
redor.

l UBIRA M A

r n

Csiação de aves 
Isiand Red e

selecionrdas Rhode 
Leghorn Branca

O V O S PARA INCUBAR
DA RAÇA RHODF. iSLAND ESTAMOS 

REPRODUTORES PINTOS DE 30 E
VENDENDO 
60 DIAS

Ouos paro o ci3nsumo fornecemos em gronâesepequenos quontiâoôcs 
B airro  d a  P r a ta  —  UBIRAM A —  E st. S. P au lo

Prevista grande redu
ção na produção cafeei- 
ra para a safra 1948-49

A Superintendência dos Ser
viços de Café endereçou á di
retoria do Banco do Estado u- 
ma carta, acompanhada de qua
dro demonstrativo, dando conta 
da redução imposta á avaliação 
da safra cafeei.a de São Paulo 
de 1Q48-49, em nova avaliação 
procedida. Diz essa carta, a cer
ta altura, que «os tiabalhos da 
avaliação foram feitos, como ha- 
bitualmcnte, com o maior cuida
do; ma=, tendo se verificado, 
posteriormente aos n.esinos, a 
necessidade de um trabalho de 
revisão, devido aos graves es
tragos causados pela broca, foi
0 referido trabalho lealizado pe
los mesmos funcionários encar
regados da avaliação, qne pét-.- 
correram, de preferencia, os mu
nicípios e regiões mais atacados.
Os prejuízos apu ados o foranv 
tão somente quanto ao total 
dos cafés que deixaram de sér 
colhidos. Não se fez um com
puto da dep eciação, em peser 
ou qualidade, dos cafés colhidoj. 
Acreditamos que essa avaliação 
seja a mais aproximada possível 
do total da safra cafeeira paulis
ta para o presente exe cicio».

1 Pelo quadfo relativo ao tra- 
1 halho de avaliação que foi rea- 
1 lizado tptalmente apenas em al- 
1 gumas zonas servidas por estia- 
1 das de ferro e'a a seguinte , a 
I situação: cafeeiios existentes -
1 1.C24.510.732; média em anobas 
j  e sacos espectivamente, seir*
1 computar oŝ  prejuízos da broca 
I -  37,53 e 0.613.156; média cm 
j  a.robas e sacas, respectivarren

te, computando, pa cialmcnte, os 
prejuízos da broca — 36.32 e 
0.3C2.656. Pela revTsão proce
dida a média em arrobas baixoir 
para 35,27 e o total de sacas 
para 0.é'34.f85.

I

O Banco do Brasif 
aumentará em 40 por 
cento assiiasaplicações

O Banco do Brasil S A, vi
sando amplia e atende as suas 
necessidades: do c n c cio e da 
lavoura, autorizou as Agencias 
o aumento de 40 o/o em suas 
aplicações.

A presente deliberação do 
Fanco do Brasil S/A. \iia, na- 
tnralrrmnfe, ampliar- o cncremen- 
to das operações, até acui, um, 
tanto paializadas na vida do co- 

i mercio e lavoura.

ACIDENTE
Em dias da semana pas sad?. 

foi vitima de iitn acidente em 
sna propriedade ag icola o sr, 
Luiz Eo iin. :

No desen ptnho cie sui irísj 
téi de creador estava o s . Luiz 
Borim dando cação alimentai 
aos animais dc sira propriedade 
quando foi atingido po. dois 
couces de burro, ficando fe idoj 
sendo ob igado a tecolher-se aõ 
leito. ' -|

Visitando o ilustre amigo dej 
sejamos-lhe suas melhoras.
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O VALOR DA 
ALFABETIZAÇÃO

Grupo Escolar «Esperança de Oliveira»

MARIO PINTO SERVA

Os: animais ao vi; em ao mun
do lecebem, com um aparell'a- 
mento completo de ;instintof a- 
dmiiaveis, o ,'meio de íubíisti- 
rem e se defende em na e>'i‘ l :n- 
cia. Mas o homem pa a triunfar 
e se habilitar na competição do 
mundo, depende integralmentc 
da educação ou instrução çue 
receber, semi o çue fica compk- 
tamente desapa eihado pa a su
bsistir. E assim no mundo mo- 
de no, os analfabetos só podem 
manejar um cabo de enxada ou 
s-e vir de domésticos ou os, n is- 
le es mais 1 umildes e lasteirçs. 
E assim ficam os iletrados con
denados a uma vida inteiia de 
humildes servos da gleba ou 
subordinados e depenrientes de 
outros e]ue os exploram ou rr a- 
nejam.

No entanto, com a simples 
alfabetização se lhe ab.em to
dos os hfuizontes c todas as 
possibilietades na existência.

A p oposiío, no livio ;Ajuefa- 
conta Samuel Sm.iles o se

guinte;
«Conforme Edmund Stone dis

se ao Duque de Argyle, em les- 
posta á pergunta deste de como, 
sendo Sfone um simples filho 
de um pob.e jardineiro, tinha 
conseguido estar a le. o liv o 
de Newton «P, incipia» em latiu: 
xPaia se ap endtr tudo quanto 
se 'iuizer basta apenas conl tcer 
as 24 letras do alfabeto-.

No B asil temos um fiilgu an
te exemplo da ve dade de:;a 
asse. ção. O Vii conde de Mauá 
perdeu o pai aos seis anos tal- 
ves. A fainilia ficou em con ple- 
ta pobieza. Então a piop ia mãe 
ensinou a 1 ineu Evangelista de 
Souza, que assim se chamava o 
Visconde, a le , esc ever e con
tar. Apenas com esse eminc, a- 
penas com a alfabetização sem 
mais nada, I ineu aos. quiuze a- 
nos entrou pasa uma casa co
mercial inglcza no Pio c rí, po 
seu p.op(ioe;fo ço de ati\idade, 
subiu a todos os mais pofto;,e 
sempre estudando e aprendendo 
todos o.s conhecimentos uh i : , 
veiu finalmente a ser o fato 
mais dinâmico en! toefa a vie a cco- 
Onmica e financeira doBíatil, fen
do sido quem teve a iniciafi\a 
da construção não ;ó  da Es- 
Eada eíe Feire> Cent al eio í< a- 
£il como tainbeou da E;tiae:a de: 
Ferro de Santos a luntdaí, e'as 
Cfuais todas as mais de iva am, 
isso além de inúmeros outros

empicendimentos. E foi também 
o Visconde de Mauá, Senador, 
Grande do Impei io, preenchen
do inumeias outias funções.

Eis poioue a atuai Campanha 
de .Alfabetização e Educação dos 
Adultos é a mais benemé ita 
possivtl, porque abre horizontes 
ilimitados ao p e)grtsso e pioí" 
peridade de todos os brasilei os, 
sem exceção.

O que é p eciso é que todas 
3S classes sociais p es tem o 
mais entusiástico apoio a tal 
campanha, c principalmente cue 
todas as 1.700 Camaras, Muni
cipais e P. ef'iíuias do Brasil in- 
tt i o cooperem ativamente paia 
tanto. E tanibén« os poderes e- 
clesiásticos, todos os viga io.s 
todos os Ei:pos, todos os ca
tólicos. do Brasil devem agora 
intcns.ar se dedicar a essa mis
são sagrada ria alfabetização e 
educação de todos os brasihi- 
ros, s.em o que não pode. emos 
manter a independíncia e uni
dade da F̂ atria que nos K garan' 
nossos antepassados.

O anuncio é a fonte de 
liiiieza nos ncgocios. 

Anincie, pois no “Eco" e 
vc.iã stus iiegocios p og, - 

(’i em 1 apirau c r t í .

A s I f i l i s  s e  a p r e s e n t a  s o b  
IN Ú M E R A S  F O R M A S . T A IS  C O M O !

R E U M A T I S M O  
E S C R Ó F U  L A S  
E S P I NHAS  
F í S T  U L A S 
Ú L C E R A S  
E C Z E M A S  
F E R I D A S  
D  A  R T  R O  S 
MA NC HA S

ELIXIR DE NOGUEIRA"
C O N H E C I D O  H Á  71 A N O S  

V E N O e -S E  E M  T Ò O A  PA R TE .

:.VED1C/Ç7C 
TRAT/VENTO

r' l XlLl/ R T.O

Prédio do Grupo Escolar ;Espe;ança de Olivei.a: cuja reíoimí
sera iniciada dent o de poucos dias.

Como já dissemos em nota anteiio., o governo do Estado es ti
pulou un;a verba de 160.C00,C0 paia lefo.ma do p.cdio do prin 
cipal estabelecimento de ensino piimario ubiramense.

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

bôa qualidade, procure o Agente vendedor, snr.

ERNESTO PASQ UARELLi
Pcssoalmente na ,<Fazenda Santa Rita>; — Taguaí.
Por carta -  Fazenda Sta. Rita;. — Via Pirajú

1 A G U A {

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

Caricatura dos Tempos
BELMONTE

Ediçèe.s Melhoramentos lan
çarão bievernente urr álbum que 
,eunc as p incipais caiicaturas 
(!r Bcln onte sobre os aeonteci- 
mentos internacionais e, princí- 
palmente, sob e o agitado pe- 
liodo da ultin'a gue a, cuja.s 
consequências ainda se fazem 
sentir no plano n undiai.

Acoii I anhando-os dia a dia, 
na sua faina de «rcpoiter do 
l.rpis . Belmonte toi nais cue 
um simples c.onisfa que se li
mitasse a regiitra os fatos, bus
ca do seu lado hiiinorisfico ou 
n'e;e^cedor de c ítica, rr ?s a\ar- 
çoii iriiito além, p eviu aconte
cimentos. viílnnbrou atiavés c’o 
emaranhado dos sucessos, iníer- 
ratiorais aeuik) que escapou 
ao observador vulea. . Por i; ‘ o 
suas charges' , ap.eciadas dia- 
lianente po niil a es de leitõ
es at avér da in prema, pe; n a

ne cem aii:dr, clecorrie-os t és a- 
nos de término da hecatonbc. 
corno flag antes 
palpitantes dos

inentos decisivo.'-', com uma in
tensidade de interesse que se 
diiia atua! dadas suas acertadas 
previsões.

112 paginas 220 ca icaturas 
Cr.$ 25,CO. A’ venda em todas 
as boas livrarias ou pelo «Ser
viço de Reembolso fkvstai , nas 
EDIÇCES MELHORAMENTOS 
Caixa Pos tal, 120 B - São F̂ aiilt

vivos, reats e 
seus ac nteci-

Dr. João Paccola Primo

I
I.
Í!t
fí

C lin ica

Ex-lníerno
rrjncurso
Rguinago

m E D I C 0
^  >u

geral de ad u lto s  e c r l a a j a s
D oenças do Ouvido, N ariz  e

C iru rg ia
G a rg a n ta

P a rto s

por conrurso ôo Pronto Socorro ôo Rio âe loneiro £x-fnterno por
ôo (Tlaternjàaàc flo Hospito^ São Francisco ôe R ss is  d cargo ôo Dr. 

— Ex-interno residente òo Coso âe Saúde

Caixa, 35 one, 48 UBIRAMA

São lorge (Rio de laneiro)

Est. de São Pau!o



S o C IA  I S
Ás vezes, eu penso...

Uma crônica âe origem fronce- 
za conto que,, bem antes ôa ulti
ma guerra, existia um alemão 
auesso ds Úôres, d musica e d 
mulher.

E na fliemanha ele era conhe
cido como 0 “ Impassiuel” .

E então, pensaua comigo mes
mo: mais, que sujeito resistiue! 
a três grandes cousas na uida 
do homem. Flquele alemão, não 
tem sentimento, não tem predi
cado de admirar o belo e, final
mente, não tem coração.

Flssim pensouo eu, então.
íDas, entretanto, passados a l

guns anos, ds uezes imagino, 
raiuoso: «para que quero ouulr 
aquela musica, que me importa 
a flôr e porque desíjo uêr aquela 
mulher?

Desta hora eu queria sêr como 
oquele alemão, auesso d tlôr, d 
mu ico e d mulher.

Hssim, de uez enquando po
derio rlr-me também do que tan
to admiro: .

f l’s uezes penso isso, porem, 
depois, concentrondo melhor os 
meus pensamentos, continuo: 
«não aquele alemão não tinha 
cazâo».

Como poderei ser auesso d flôr, 
d musica e d mulher que tanto 
quero? Dão.

0 alemão não tinha razão.
n*5 uezes eu penso...

LlSSEi^

Aniversários
Fazem anos: hoje, S'. Pa, is 

Francisco Baccili, esidente em 
Ou.inhoe, a srta. Eugenia Cone- 
glian, as jovens Elza e Teiczi- 
nha Coneglian, a sita. Edeviges 
Ejides, filha do sr. Alexand e 
Frezza e a s ta. Amélia Venan- 
cio.

Amanhã, o menino Cristiano 
de Bar os, a sra. Nildes Pestana 
Simões, esposa do sr. Decio Si
mões, residente em Cafelandia, 
e a sia. Rita M. Rossi, esposa 
do s.. Nicolau Rossi.

Dia 14, a s ta. Odanisa M. 
Bosi, o s,. Dionizio Ceschini, o 
sr. Boveto Medola, o s ; .  Ângelo 
Leopoldo Paccola, a sra. Santa 
Do etto Paccola, esposa do sr. 
Ângelo Leopoldo Paccola e o 
menino Antonio José Paccola, 
filho do sr. Euge io Paccola.

Dia 15, o jovem Reynaldo de 
Almeida, o jovem Gumercindo 
jacon, residente no Rio de la
nei o, o sr. Waldemar Simões, 
residente em A lamba y, o meni
no Frank Simões de Mello, filho 
do sr. José Vaz de Mello e de 
d. Adeiina Simões de Mello, re
sidente em C ífelandia, e a srta. 
Maria Delfina Zan, filha do sr. 
Pedro Zan.

Dia 17, a sra. Nair Pavanatto.
Dia 18, o sr. João Coneglian, 

o sr. José Francisco Placca, 
a sra. Caiolina P. Bosi, esposa 
do sr. Lydio Bosi, a menina Lu- 
cy Pavanatto, a menina Guiomar 
C. Camargo, filha do sr. Manoél 
C. Camargo e de d. liene Bac- 
cili Camargo, e a menina Ivone 
í-imõcs de Mello, filha do sr. 
José Vaz de Mello, e , de d. Ade- 
lina Simões de Mello, residente 
em rafelandia.

Reôator-Chefe: Orlanôo Pauletti Secrettírio-Gerente Herminio lacon 
Superintendente: Flauio Paccola

Diretor: D LEX flD D R E CHITTO

ANO X I U b iram a (ex-ençóis), 12 de S etem b ro de 1948 N um ero 540

Em goso de férias
Acha-se em goso de ferias re

gulamenta: es, o dr. Basilio Lo- 
sasso Sobiinho, dd. Delegado 
de Policia, désta cidade.

Bô:'as de Prata e Pri
meira Comunhão

Em Botucatú, onde reside, fes-, 
tejará suas bôdas de piata 
de casamento, hoje, o casal João 
Francisco Li a e Maria Rodri
gues Machado, cunhado e i mã 
do nosso vigário Padre Salustio 
Rodrigues Machado. No mesmo 
dia fa á sua p imei a comunhão 
a filha caçula do casal, Maria 
Stela Machado Li a.

Em ação de g aças, será ce- 
h brada, na Cated al de 'Botuca- 
tü, solene missa ás 7,30 horas, 
sendo celeb ante o nosso vigá
rio Padre Salustio Rodrigues 
Machado.

Parabéns do “O E'co” ao ca
sal Lira Machado pelo seu ju
bileu e á mrnina Maria Stela 
pela sua p imei a comunhão.

Batisado
No dia 7 do cor ente, foi le

vada á pia batismal, a inocente 
Maria Te ezinha, filha do casal 
Julio Ursaia e dona Alzi a Bo- 
rim U saia.

Se viram de pad inhos o sr. 
Arcangelo Prega e dona Elvira 
Borim Biega.

Solenemente comemorado o «Dia da Patria» 
— em Ubirama —

M issa —  O desfile —  C o n cen tração  no cam p o do 
C. A. L . —  Os discursos — A execução do p ro g ram a

Casamentos
No dia -16 do co-rente reali- 

sar-se-á em Bolucatú, o enlace 
matrimonial do jovem Cdonis 
Siloto, prop'it tario da >*lfaiataiia 
Lider. com a senhorinha Ma ia 
José Machado Liia.

A noiva é sobrinha do nosso 
\igarÍT que celebrará na Cate
dral de Botucatú, naquele dia, 
às 7,30 hs. missa e o casamen
to.

— No dia 25 rio co rente, na 
Igieja Matriz local, lealiza-se-á 
o enlace matrimonial do s>. E- 
varisto Momo, filho do sr. Pi- 
lade Momo, com a srta. Anun- 
ciata Puigano, filha do sr. Sal
vado; Pu gano e de d. Rosa 
Toscano Purgano.

As ce imonias realiza.-se-ão 
na residência do noivo.

Parabéns aos noivos.

Em comemoração á data ma- 
xima da nossa independencia, 
realizou-se, no dia sete de Se
tembro, em Ubirama, imponente 
defile escolar, pat ocinado pelo 
grupo escolar «Espe ança de 
Oliveira» e o ginásio «Imacula
do Coração de Ma.ia», um dos 
nunieros do grande programa 
civico esportivo.

A’s 7,30 h;s., na Igreja Ma- 
t iz, foi celebrada Missa em co
memoração ao «Dia da Patria», 
pelo levmo. Vigá io Pad e Sa
lustio Rodrigues Machado, es
tando presentes auto. idades fe
derais, estaduais e municipais, 
alunos do curso primário e se
cunda io, inúmeras famílias e 
pessoas de Ubirama.

Após o ato religioso, seguiu- 
se iirponente desfile, peicoi ren
do as principais vias publicas 
da cidade, ostentando bandeiras 
e galhardetes com as côres na
cionais, chegando ao campo do 
C.4.L., onde teve lugar as ma
nifestações civicas esportivas.

Auto idades e numeroso povo 
se a c o t o v e l a v a  ao re
dor do g amado do C.A.L., ten
do a sua atenção emp egada pe
lo hasteamento da Bandeira, e- 
xecutado pelo sr, Ge aldo de 
Ba ros, prefeito municipal, e o 
Hino B asileiro, cantado pelos 
escolares e presentes.

Tomava lugar no palanque, 
instalado num dos laterais da 
p aça de esportes, o s .Geraldo 
de Barios e exma esposa; d. 
Eliza B. Moura Cama go, dr. 
Basilio 'Losasso, delegado de 
policia; sr. Lidio Bosi, coletor 
fede al; sr. B.uno Brega, coletor 
estadual e os vereadores, si. 
Virgilio Gapoani, sr. Cesar Cia- 
comini, sr. Jocomo ^^ugusto Pac
cola, sr. Antonio Segalla, sr. 
Luiz Andretto Filho, sr. Francis
co Ganido, st. João B. Moura 
Camargo e outros.

Tendo inicio as’ cerimônias 
com o hasteamento da Bandeira, 
saudou o Pendão Nacional osi .  
Alexandre Mó etto e, em segui
da, o prof. Mauro Augusto Bar
bosa fez longa preleção alusiva 
á data.

Depois, falou o dr. Basilio 
Losasso Sob inho, seguindo-se 
poesias e recitativos. 

i Logo após, teve lugar a par- 1 te fisico-espo tiva, a qual desen- 
' rolou-se sob a magistral orien

tação da piofa. Marilia Bosi, in
clusive as partidas de Wolley- 
Ball, sendo arbitradas pelo sr. 
Aldo Coneglian e sr. Enio Gio- 
vanetti. Partidas disputadas en
tre as turmas Alvi-Verde e 
Alvi-Amarelo, terminando com a 
vitoiia do ultimo conjunto.

E, finalmente, a nossa praça 
de espo. tes foi evacuada pelo 
povo para dár lugar ás duas e- 
qui;es infantis, organizadas pe
lo sr. David Batistela, sagrando- 
se vencedora a turma branca 
pela contagem de 2 a 1.

A radio local, a »Voz de U- 
biiama, irradiou o desenrolai das 
comemo: ações em todas as suas 
fazes e pormenoies, atuando co
mo espeakrs o sr. Alexandre 
Moretto, os jovens Oscar Ca
pelo e Enio Coneglian e o sr. 
José Serralvo Sob inho, proprie
tário e orintador'da emissoia lo
cal.

Assim, mais uma vez, Ubira
ma deu p ova cabal do seu 
sentimento pat iotico e civico.

Cia. Teatral João Rios 
e seus Artistas

Acha-se atualmente nésta ci
dade a afamadissima Cia. Tea
tral João Rios e Seus Artistas, 
tendo desde quinta-feira ultima, 
como foi divulgado, levado a 
cena, todos os dias, varias c 
novíssimas peças.

Seus espetáculos que estão 
alcançando g ande exito, cons
tituindo de fato verdadeiro re- 
cord de bilhete, ia, estáagiadan- 
do em cheio o publico Ubira- 
mense que vem lotando conse
cutivamente o Cine Guaiany.

One Gi

Lavanderia SAO JOSE^
de

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

feição e ga antia todo serviço do ramo.

Preços razoaveis — • Entregas rapidas
RUA BENJAMIN CONSTANT, 50Q Lf B 1 R A M A

me vjuarany
Films da Semana
Hoje no Palco doClNEGUA- 

RANY assistiremos.mais uma^ez

J o ã o  Rios
e seus artistas

Dia 15, com Fredy Brady
ídolos da Broadway
e a cont. do Seriado 8 9 eps

0 arqueiro Verde
Dia 16, com Van Johnson

Sem licença nem amor
Dia 18 com Doiothy Lamour

Morte de uma Ilusão
e um DESENHO COLORIDO 
“ CIÊNCIA PO PU LA R

A ssinem  L eiam  e 
P rop ag u em  “ O E ’CO”


