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S U B V E R S I V O S

A lexand re C h itto
Grande numero de republicas deste hemisfério, estão sempre 

as voltas com movimentos subversivos.
Nem bem um governo tomou posse, nem bem chega a ser 

reconhecido pelos paizes extrangeiros, eis que a força armada se 
levanta, exigindo a sua deposição. E logo outro presidente ou 
governador toma as redeas do poder, para depois, em seguida, 
ser conduzido ao ostrassismo também.

Essa anormalidade no seio de muitos paizes sul americanos 
vem se verificando ha alguns anos, abalando extremamenle a sua 
estabilidade economica e política, diante do conceito internacional.

E sendo os Estados Unidos uma nação que pelas suas cir
cunstancias, que pelas suas riquezas naturais mantem largas tran- 
zações comerciais e possuem avulfados capitais empregados em 
todo continente deste hemisfério, a tena de Tio Sam é a que a- 
companha mais de perto esses movimentos de rebelião nas nações 
constantemente convulsionadas, porque do seu intercâmbio e ne
gócios dependem da orientação politica que tomam os homens de 
governo recem- empossados.

Agora, uma noticia urgente de Washington, do dia vinte e 
um do corrente afirma que os Estados Unidos dicidiram intervir, 
oficialmente, para evitar a onda crescente de surtidas revolucio
narias no Hemisfério Ocidental.

«O governo norte-americano decidiu tomar uma atitude radi
calmente contraria aos movimentos subversivos no continente a- 
mericano».

Assim de relance parece-nos franca intromissão dos ameri
canos do norte nos negocios e movimentos politicos dos pequenos 
paizes sul-americanos, mas que ga;antia têm eles lelativamente 
aos seus capitais empregados nos mesmos, cujos governos flore- 
cem como cogumelos em tempo de chuva?

As revoluções, no inicio, são sempie de rrgimens inseguros. 
E diantes, pois, dessas inseguranças é que os Estados Unidos to
mam medidas economicamente drasticas contra o germem revolu
cionário, principalmente, nos pequenos paizes deste hemisfério.

A med*da, naturalmente, trará ótimo resultado, não somente 
com relação aos Estados Unidos, mas tambern para criar maior 
segurança e otimismo no seio da america latina, constantemente 
em rebelião, exeptuando-se o Brasil e a Argentina e mais algum, 
se houver.

Festas em louvor de 
N o ssa  S e n h o r a  da 

Piedade
As festas em louvor de Nossa 

Senhora da Piedade que deve
ríam ter lugar este ano só serão 
realizadas em Maio proxirno, em 
virtude da construção da nova 
Igreja Matriz.

A N IVERSÁ RIO
No dia 21 do correiito viu a

«ua primeira data natjilieia, a menina 
Terezinha, filha do sr. Antonio Máximo 
dos Santos r de d. Benedita F'. do-- 
Santos.

O  Governo emitiu 790  
milhões de cruzeiros
Um vespertino carioca conti

nua insistindo que o governo fe
deral efetuou nova emissão de 
déz cruzeiros, amontando á im- 
poftancia de 790 milhões de 
cruzeiios.

Assim sendo, o governo terá 
injectado mais uma dose de oleo 
canforado para o inflacionismo.

A ssinem
p ro p ag u em

L e ia m  e 
’0  É C O “

AO POVO DE U BIRA M A

M ENSAGEM  DE NATAL E  F E L IZ  ANO NOVO
S A L V E  1949 -

como oricntíídor dos destino.s públicos do Município de Ubirama e amij^o deste 
povo, através de.sta Mensagem, transmito á todos os- Municij)es. .as minhas 
sincéras felicitações, com votos tle Feliz Natal e Próspero .-ano Novo.

Prefeitura Municipal de Ubirama, aes 25 
diaa de Dezembro (Dia de N.atal) de 1948.

6ERFILDQ PEREIRA  DE B R R R 0 5
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal 
de Ubirama

L E I N ; 18
( í ERAI.DO p e r e i r a  d e  h a r -

ROH, Prefeito Municipal de 1’birama, 
u.-ando da atribuição que lhe confere a 
lei. faz saber (pie;

A Câmara Municipal de Ubira.ma. de- 
o e ta  e eu promulgo a seguinte lei;

■\rtigo 1 .<> Ficam extintos os car
gos criados pela lei Municipal n.o 15 de 
3 de Setembro de 1939, e a de n.*> 3, 
de 7 do Abril de 1048, de ajudante de 
Fiscal, por não corresponderem ás ne- 
ce.ssidades no (jnadro do funcionalismo 
municipal.

Artigo 2.0 - Fica criado o cargo de
2.0 Fiscal Geral, no distrito <la Séde, 
com os vencimentos anuais ile Cr $
7.800.00 ísete mil e oitocento.s cruzeiros).

Paragrafo Unico: —• As despe.sas de
correntes do artigo anterior, serão con- 
•signadas verbas correspondentes no or- 
çameiito para o e.xercicio de 1949.

Artigo 3.0 — Será aproveitado no 
cargo óra c.iado, o funcionário em dis
ponibilidade, que está <;omo diarista, o 
Snr. Ignaeio de Oliveira, com ijrejui.sos 
das diferenças de vencimentos que lhe 
competia nos exercícios anteriores,

.-\rtigo 4.0 ' Esta lei eritrar.4 em vi
gor a p.artir do l.o  de Janeiro de 1949, 
rovogada.s as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Uhirama, em 
-J1 de Dezembro de 1948.

(a) Geraldo Pereira de Barros 
Prefeití> Municipal

Publicado na Secretaria da Prefeitura, 
em 21 de Dezembro de 1948.

(a) Evaristo Canova 
Secretario-Contador

L E I  n:  19
GERA TD O  P E R E IR A  D E BA R 

ROS, Prefeito Municipal de Ubirama. 
usando da atribuição cpie lhe confere 
a lei faz saber que;

A Câmara Municipal decret.a e eu 
promulgo a seguinte Lei:

-Artigo 1 o -  Fiea prorroga<la, .até 31 
de Dezembro de 1949, a I.ei n.o 106, 
de 31 de Dezembro de 1947, que regu
la a Fiscalização, Lançamento e Arre
cadação do IM POSTO  D E i n d u s 
t r i a s  E  PROF’IS SO E S do Município.

Artigo 2.0 ■ Esta lei entrará em vi
gor á partir de l.o de Janeiro de 1949, 
revogadas as dispo.siçõe.s em contrario.

Prefeitura Municipal de Ubirama, ein 
23 de Dezembro de 1948.

(a) Geraldo Pereira de Barros 
Prefeito Municipal

Pul)licHdo na Secretaria da Prefeitura, 
em 23 de Dezembro de 1948.

(a) Evaristo Canova 
Secreta rio-Con tador

L E I  N.° 20
GERALDO  P E R E IR A  D E B a R- 

ROS, Prefeito Municipal de Ubirama, 
u.sando da ateibuição que lhe confere a 
lei, faz „aber que:

A Câmara Municipal decreta, e eu 
promulgo a seguinte lei;

Artigo 1.0 — Fica o senhor Prefeito 
Municipal, autorizado a disperider no 
serviços de calçamento das ruas desta 
cidade, a quota do imposto de renda, 
que coube a este iiiunicipio, durante o 
corrente exercício e já  distribuída jjelo 
Governo da União, na importância de 
Cr.S 87.301,80 (oitenta e sete mil tre
zentos e um enizeiiOs e oitenta centavos).

Artigo 2.0  — Esta lei entrará em vi
gor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Ubirama, 23 
de Dezembro de 1948.

(a) Geraldo Pereira de Barros 
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da Prefeitura, 
cm 23 de Dezembro de 1948.

(a) Evaristo Canova 
Secretario- Contador

Dr. Basilio Losasso 
Sobrinho

No dia dois de Janeiro pro- 
ximo, transcorre a data natalicia 
do dr. Basilio Losasso Sobrinho, 
dd. delegado de policia netta 
cidade.

Dada á larga amizade que o 
dr. Basilio Losasso Sobrinho des
fruta nos círculos sociais ubira- 
merise, por certo, receberá inú
meras felicitações pelo transcur
so da grata efeméride.

E desde já, a impiensa local 
comprimenta o ilustre aniversa- 
liante, felicitando-o.

Seria mesmo convoca
do o Congresso a 15 

de Janeiro
Rio, 20 — A despeito do perío

do de feiias, os parlamentares 
continuam frequentando a Cama- 
la e ali trocando idéias sobre 
os trabalhos do proxirno ano, e 
sobre a politica nacional. Entre 
os frequentadores está o sr. A- 
curcio Torres, que, em seu ga
binete, tem recebido inúmeros 
amigos e correlegionarios, aos 
quais tem reafirmado a disposi
ção do executivo de convocar o 
Congresso a 15 de janeiro pro- 
ximo. Também o sr. Munhoz da 
Rocha, piimeiro secretario da 
Camara, disse que, embora nada 
exista de oficial, a impiessão 
geral é de que a convocação 
será a 15 de janeiro.

Projeto do novo codigo 
de caça e pesca

Rio, 21 — O presidente enviou 
mensagem ao Congresso sub-, 
metendo ao Legislativo o proje
to do novo codigo de caça e 
pesca. O projeto apresentado 
funde e engloba numa só lei os 
dispositivos que regulam a ma
téria. Essa fusão tem justificação 
por diversos motivos, entre os 
quais basta salientar a existência 
de um objetivo comum á produ
ção da riquesa nacional, consis
te nas diveisas especies da sua 
fauna terrestre e aquatica, assim 
como a maior facilidade de exe
cução pelo mesmo orgão técni
co, dos dispositivos relacionados 
com a Caça e Pesca. Diversas 
outras medidas estão consubs
tanciadas no projeto que servirá 
de base ao Congresso paia dar 
ao país um novo codigo de ca
ça e pesca, de conformidade com 
as necessidades atuais e livre 
das falhas da legislação atual, 
falhas estas acusadas pela pra
tica e experiencia de sua exe
cução.

Hoje no Cine Guarani o colos
sal filme da Paramount:

'<A HI E NA D O S  MAR E S »



o E’CO
E D I T A L

(fílístamento de luraâos)

O Doutor JOSÉ TEIXEI
RA POMBO, Juiz de Direito 
désta cidade e comirca de 
AGUDOS, Estado do São 
Paulo, etc.

F Á Z saber a todos quantos 
o presente edital virem ou dêle 
conhecimento tiverem que, de a- 
cordo com o artigo 439.0 (qua
trocentos e trinta e nóve) § úni
co do Código do Processo Pe
nal vigente, procedeu hoje, ás 
nóve ho:as, no Edificio do Fó
rum, sito a Praça Tiradentes, 
désta cidade, ao alistamento dos 
jurados désta comarca, que de
verão servir durante o âno de 
mil nóvecentos e quarenta e nó
ve (1949), tendo sido alistados 
os seguintes cidadãos;— 1) Al
cides Santaren, bancario em A- 
gudos; 2) Alcides Ferraz, ferro
viário em Agudos; 3) Áméiico 
Franchim, funcionário público 
em Paulistânia; 4) Américo Bran
di, proprietário em Ubirama; 5) 
Augusto Lauris, artista em Agu
dos; ó) Augus to Siqueira, cornei- 
ciante em Agudos; 7) Alcebiades 
Canóva, lavrador em Ubiran^a; 
8) Aggeu de Souza Matos, fun
cionário publico em Agudos; 9) 
Ângelo Mainini, proprietário em 
Agudos; 10) Ângelo Augusto 
Paccola, comerciante em Ubi a- 
ma; 11) Ângelo Zacarias, lavra
dor em Ubirama; 12) Anicétode 
Camargo Silveira, bancaiio em 
Agudos; 13) Ana Pavanéli, guar
da-livros em Agudos; 14) Ale
xandre Chitto. comerciante em 
Ubirama; 15) Alexandre Raymundo 
Paccola, comerciante em Ubira
ma; 16) Achiles Sormani, provi- 
sionado em Agudos; 17) Alfre
do de Oliveira Capucho, guar
da-livros em Ubirama; 18) Alfre
do Benjamin, artista em Agudos; 
19) Alfredo Paraizo Galrão (dr.) 
médico em Agudos; 20) Albérto 
Garzezi, bancario ern Ubirama; 
21) Alberto Paccola, comerciante 
em Ubirama; 22) Albérto Cicco- 
ne, come, ciante em Ubi ama; 23) 
Alberto Peixoto, professor em 
Agudos; 24) Adriano Valsesia, 
artista em Agudos; 25) Ary Bo- 
cuhy, funcionário público tm Bo- 
rebi; 26) Ary Leite de Campos, 
farmacêutico em Borebí; 27) A- 
velino Tiavain, guarda-livros em 
Agudos; 28) Ai mando Paccola, 
proprietário cm Ubirama; 29) A- 
tilio Ciccone, comerciante em 
Ubirama; 30) Atistides Romani, 
comerciante em Ubirama; 31) 
Afonso Andretlo, propiictario em i 
Ubirama; 32) Adolfo Biral, co- i 
merciante em Ubirama; 33) Adol
fo Blasco, lavrador em Paulis- 
tania; 34) Amiralio Finco, con
tador em Ubirama; 35) Anacléto 
Delazari, lavrador em Domélia; 
36) Ariindo Segalla, comerciante 
em Ubirama; 37) Arnaldo Simão, 
comerciante em Agudos; 38) A- 
mador Gua ido, comerciante em 
Agudos; 39) Ambrósio Ferraz, 
ferroviário em Agudos; 40) A!i 
pio Pereira, lavrador em A gudos; 
41) Álvaro í âiva, ferrovia, io em 
Agudos; 42) Antonio Crês, in
dustriar io cm Agudos; 43) An
tônio Correia Junior, lavrador 
en  Paulistania; 44) Antonio Te
cí* sco, (di.) médico em Ubirama; 
45) Antônio Pereira, comerciante 
cm Agudos; 46) Antonio Segalla, 
comerciante em Ubirama;47) An- 
fonio Nélli, lavrador em Ubirama;
(continua no proximo numero)

Agencia Municipal de 
Estatistica 
A V I S O

Na 2.a quinzena do corrente 
mês, a Agencia Municipal de Es
tatistica realizai á um RECEN- 
SEAMENTO de todos os con- 
tribuientes do Instituto âe Rpo- 
sentaâorio e Pensões ôosComercia- 
rios e Caixa âe Rposentadoria e 
Pensões residentes neste munici- 
pio.

Para outras informações e re
tirada de Questionários procu
rem a AGENCIA DE ESTATÍS
TICA desta cidade.

Ubirama 6 de Dez. de 1948.
Emanoel Canova — Agente.

Os trens Virgilio Ro- 
cha-Borebí, serão for

mados na estação de 
Ubirama

De fontes competentes, temos 
informações que os trens Virgilio 
Rocha-Borebí serão formados na 
estação local.

Assim sendo, esse já será par
te de caminho andado para que 
Ubi ama esteja ligado direfamen- 
te a Quatá.

Como tem.os noticiados em 
outras ocasiões, o governo do 
Estado atacará, de uma vez por 
todas, a consti ução'da futura va
riante, no ano vindouro.

Lavanderia SAO JO SE’
de

J o s é  X  a u r i n d 0
Instalada recentemente nésta 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

COMISSÃO PRO NOVA  
MATRIZ DE UBIRAMA
B a la n ce te  referen te  ao  m ês de Novem bro de 1948

-Viivoinlíio 1- 3
3

* 3
» 4

’  3/6

> 3/30

H lí C E 1 T A
Siildo ein 31 de outubro de 1948 
Donativo de Anfçelo Pariieeo (dep. era Banco 
V’enda de material b!ep. era Banco) 
Donativo.-i Ceniiterio ídep. era Banco) 
Vbiiida de .saco.s vanio.-< idep. em Banco) 
Venda ile material (dcp. eni 13anco)
Renda, da Pia União Filhas de Maria, cam
panha do ferro (dep. era Banco)
Renda de recebiraerifos pelo livro de ou
ro (dep. era Bamcol

50.00
30.00 
61 ,oo

223,5o 
■ 77o,oo

2oü.oo

90.00

24o.6o6,3o

30 IRíti d.a do cof. í- N. S A Oiop.era Banco) 1 00,00 2.524,5o
TOTAL 243.130,80

r> 10 s  p E  s  A s
intjl 3 . Dnp. á T.iber.ito Viana (conf. recibo) I .000,00
> 3 Pas.. folha dc enip ref. ao inez de òul.ubro 5.o55, Jo
> 3 Pa«.. con.stml,oi- Eliaeu de S.sntis (confor-

uio .diecine 368343) 1.5oo,oo
> 16 Pa 8- rrap Ozorio Lima (c,''•lieqiie368344 14o,oo
> 16 PilR. eiiip. \bilio B.arbo.^a (c/ciieciue) 368348 121,2o
> 30 Pax. cinp. .Josd Ross.ato conf. clie()ue 368348 4o4,5i'
1 30 Pag:. f-.np, Gnido .Moihi conf. cheipie 368349 412,00
> 30 Pag erap.,Ioa(iHÍni de Paula conf. c/ 36<450 542.00
> 30 Pag. einj). Valdir Fi ozza conf. cheque 429901 469,5o
> 30 Pag. emp .4i)t.onio Fíu nandcs conf, <■/ 429902 35J,po
i 30 Pag. enip. .'Vngiisto Jordão conf. <■' 429903 442’,oo
> 30 Pag. enip. Vitorio Pirei cotif. rdicíjiie 429904 382,00
> 30 Pag. 1 dia de sorvioo a José Mar-

coiiiio confomie lOitMiiie 429005 35,00
> 30 P.ig. .lo.sé Brigido Dipra conf. recibo 69o ,oo 11..545,3o
> 30 Saldo para o ni<’z do de/'e,rabio 231..585,5o

TOTAI, 243.1.30,80

A F, — Ubira.na. 3(1 d<“ 
Pela Coioi.ssão:

Pres;d(uite - Lidio Bos=i
Tesouieiro - hVancisco H.adicchi

\ovembro de 1948
Vist.<>:

Paioco - Pe. Sal i.stio R. Machado 
Contador - H. Cacciola.ri

Do Grupo Escolar «Es
perança de Oliveira»

Ubirama, 20 de Dez. de 1948
limo. Snr.
RLEXRnDKE CRlirO
DD. Diretor de «O E’C02>
Nésta

Sirvo-m.e do presente para a 
presentar a V.S. meus sinceros 
e piofundos agradecimentos por 
tudo que V.S. e seu eminente 
jornal «O E’COs. tem feito em 
piól da educação da infancia u- 
birameiise, que, por certo ser- 
Ihe-á etei namente agradecida.

Outrossim, tomo a liberdade 
de pedir-lhe seja extensivo o 
nosso melhor agradeciment aos 
dignos colaboradores e auxilia
res désse semanário, bem como 
a todas as autoridades e pes
soas em geral, que, de qualquer 
maneira, colaboraram com o pes
soal do Grupo Escolar «Espe
rança de Oliveira», desta cidade,, 
na educação dos alunos déste 
estabelecimento de ensino, que, 
mercê de Deus e graças ao des- 
preendimento de muitos cora
ções generosos, conseguiu ver 
vencido mais um ano de luta, 
colhendo os melhores frutos no 
setor da educação primaria.

E, formulando a todos os me
lhores votos de Boas Festas e 
Feliz Ano Novo, penhoradamen- 
te agradecido subscreve,

Orlando CandiJo Machado

O anuncio é a fonte de 
riqueza nos negocios. 

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

direm rapidamente.

£ u ^ ' A d o f n Ç a g r a v í s s i m a
M U n O  P E R I G O S A  PARA A TA.  
M Í L I A  t. *=-ARA a  r a ç a  c o m o  

} UM b U M  A U X t L l A R  NO t r a i a  
I V E M  O Of " SSÍ  G R  ANOK f i. AGf  L">
í tj  S E Ü

s
|a e í r i L í s  SF. A f u u - . i N T A  r i o e
i INuM.f PAS f OHMiS. TAr . »

Rtl V M .A 'i í5:m 
E S C  rí O  t U I .  M ü 
£1 3  r* 1 M A í>
F 1 3  1 U l. A 3
Ü L C t. H A S
L C  Z t  M A S
F t  í̂ . I O  A 3
D A R 1 R í '» S
M A. N C  H A S

i.iXIR DE KOGUf-lRA -
C O N H E C I D O  MA  74 A N O S  

V L N D £ - S f c  E M  T Ò O A  »^ARTf .

MEDICAÇÃO AUXILIAR NO 
TRATAMENTO DA SIFILIS»

Dr. João Paccola Prim o
m É D I r 0

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

Ex-interno por concurso ôo Pronto Socorro ôo Rio òc laneiro “

concurso ôo fTlaterniôaôe âo Hospital São Froncisco âe Rssis cargo âo Dr.

Rguinaga —  Ex-interno resiâente âa Casa âe Saúâe São lorge ( Rio âe loneiro)

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



o ÊCO
A questão da C om arca

Como dissemos em notas an
teriores, a Assembléia Legislati
va do Estado formulou uma e- 
menda, adiando a criação de co
rnai cas no território bandeirante.

Agora, noticias de fontes se
guras, revelam-nos que a cria
ção de comarcas no Estado dar- 
se-á em Março proximo e que

Ginásio Imaculado 
Coração de Maria
De acordo com as informações 

vindas de fontes dignas de fé, o 
sr. Geraldo de Barros, pi efeito 
municipal, pretende, e desde já, 
ampliar o prédio do ginásio do 
«Imaculado Co;ação de Maria», 
nesta cidade.

Para esse fim, soubemos que 
o sr. Geraldo de Barros mandou 
levantar o devido orçamento, pre 
tendendo dár inicio aos trabalhos 
no inicio de 1949.

a determinação dos Órgãos Su
periores para as quais já de am 
seu parecer favoravel, será man
tida.

De forma alguma a determi
nação da Assembléia esmagará, 
ao todo, o julgamento dos Tri
bunais de Estatistica, Tribunal 
de Justiça e finalmente o pare
cer da Comissão de Finanças, 
opinando sobre a situação do 
Estado, quanto ás despezas com 
a criação das Comarcas.

De maneira, que diante de 
tantos pareceres favoráveis, se
ria absurdo imaginar agora que 
a Assembléia Legislativa não a- 
cate esses parece.es de Oigãos 
Supf rioies.

Faltam casas residen
ciais em Ubirama

Novamente, apelamos para o 
sr. capitalista de nossa terra pa
ra que empreguem, tan:bem, par
te do seu dinheiro na constru
ção de casas lesidenciais na cf- 
dade.

Pois, alein de terem garantido 
o seu capital, com a edificação 
de imóveis, por outro lado, te
rão cooperado pela grandeza de 
sua terra, uma vez que atual
mente, os que aqui veem residir 
não encontram casas para a co
locação de suas familias.

Alunos que poderiam 
ingressar no Ginásio

Mais de noventa ciianças con
cluiram o curso piiirario no 
giupo escolar «Eipeiança de C- 
liveira», sendo a maioiia filhos 
de familias pobres e sem recur
sos para poderem continuar os 
estudos.

E por isso que, nesta cidade, 
é grande a espectativa entorno 
da oficialização do ginásio.

Assim sendo, o grande nume
ro de crianças que aí estão á 
espora de meios e opoitunida- 
des paia obterem maioies co
nhecimentos poderão tentar o 
cinso secundário, sem tanta des
pesa que acarreta, hoje em dia, 
a manutenção dos que estudam 
fóra de casa.

A ssinem
p rop ag u em

L e ia m  e
’0 É c í :“

is.

H‘esd8 0 ABC você está
sempre gpieiidendo

Hoje não se leni muito tempo para 
manusear livros, rievorar bibliotecas. 
Mas, para a leiuira diária dc um bom 
jornal, há sempre um tempinho. Tome 
uma assinatura do “Diário de S. Paulo’’ 
e encontrará permanentemente em suas 
páginas um mundo de eonheciraentos 
úteis e de informações oportunas.

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

i

Prof.

Figente nésta ciàaàe:

ORLRDQO m noiüo  mnrHRDO

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

bôa qualidade, procure o /'gente vendedor, snr.

ERNESTO PASQUARELLl
Pessoalirente na «Fazenda Santa Rita» — Taguaí.
Por carta -  «Fazenda Sta. Rita» — Via Pirajú

T A G U A Í

Não atende por telefone.
E. F. Sorocabana — Esf. de S. Paulo

A  esmpanha de educação 

de adultos n© Distrito Federal
Fncerrameilto das atividades de 1948

A Campanha Nacional de E- 
dução de adolescentes e adultos, 
organizada em todo o país pelo 
GovGno da Republica, vem ob- 
tnido os irelhoies resujtados.

Em todos os nuinicipios do 
Brasil funcionaram cursos du
rante o ano coi rente com o é- 
xifo esperado.

No Distrito Federal, paiticu- 
larmente, o irovimcnto de re
cuperação de analfabetos teve 
um resultado satisfatório, graças 
ao apoio do Prefeito Mendes de

Exame Médico Militar
No transcorrer da semana pas

sada, estivéram, nesta cidade, 
médicos e oficiais do Exército 
Nacional, afim de submeterem 
a exames médicos os jovens das 
classes 1929 1930 que deverão 
prestar o sciviço m.ilitar.

FRACO-T F AN~M1C06I
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Agencia do Banco 
do Estado S, A

Desde há alguns dias acha-se 
néíta cidade o Sr. Rogério Lau- 
retti, gerente da Agencia do Ban
co do Estado SjA,  désta cidade, 
a qual será inaugurada dentro 
em breve.

Segundo informações colhi
das, possivelmente estará pre
sente a inauguração o dr. Adhe- 
mar de Barros, governador do 
Estado.

Merais á iniciativa e ás provi
dencias tomadas pelo Secretario 
Geral de Educação e Cultuia, 
professor Clovis Monteiro, no 
sentido de que se instalasse o 
maior numero de cursos em 
1948. Muitas das classes de e- 
ducação de adultos e atíolecen- 
tes do DistritD Federal já estão 
encerrando as suas atividades dò 
ario corrente.

A campanha de educa
ção no interior

0 recenseamento âe alfãbetizoôos 
em Campi .us

Informando sobre a rraichada 
Can panha de Educação de Adul
tos na região escolar de Campi
nas, seu delegado de ensino, prof. 
Milton de Tolosa, que vem de
dicando o melhor de seus es
forços ao exito da patiiotica ini
ciativa, declara que é «licito es
perar apreciável resultado do 
movimento, pois o mesmo se 
realiza com o mesmo intus’asmo 
e boa vontade de 1947». Acres
centa ainda que menores foiam 
as dificuldades encontiadas e 
menos os obstáculos, salientan
do a simiplificação da burocracia 
ent, e o S. E. A. e as Delegacias 
de Ensino de S. Paulo.

Entre os auxílios recebidos, 
destacam-se: manutenção de um 
curso pela Companhia Rhodia 
Brasileira, mantida na Fazenda 
São Francisco, sob a regencia 
de professor indicado pela De
legacia de Ensino; pagamento 
da luz gasta nos cursos do nni- 
nicipio de Indaiatuba, pela Co
missão Municipal de Atíutos; re
muneração de um professor pe
la Prefeitura de Mogi-Guassü; 
colaboração de toda a imprensa 
da região que atende solicita
mente aos pedidos de propa
ganda das comissões de educa
ção de adultos.

Floje no Cine Guarani o gigan
tesco filme:

«A HIENA DOS MARES»

- C O L C H Õ E S  -
Vd a  aven id a V irgílio R ocK a 282

E VISITE A
COLCHOARIA de propriedade do sr.

’ L U I Z  D I E G O L l
Fabrica-se com especialidade 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



Na Missa do Galo
R Igreja estaua repleta. E en

tre aquela multiàão àe cabeças, eu 
uía 0 suò, moòenôo-se ôe um laôo 
para outro, fazenào transparecer 
0 alegria que lhe ía na alma, 
porque estauamos a momentos 
antes âa fTlíssa âo Galo.

Teue inicio a fTlissa, toôos ôe 
joelhos e Id, a poucos metros àe 
mim, uocê também caiu sobre os 
seus.

Em toào 0 templo, mormuro- 
uam-se orações. E eu ao uêr uo- 
c,ê rezar, queria faze-lo também, 
mas não sabia e não sei.

Então uoltei o olhar sobre o 
Presépio, onàe àiuisei a Uirgem 
fDaria sorrinôo, enquanto que o 
íBenino lesus erguia a sua (Dão 
àireita, resualanào-lhe as faces 
com as pontas àos seus àelicaàos 
ôeàinhos.

E aàimiranôo bem, ui a estre
la no alto, iluminonào a primei
ra mansão àe lesus.

E então passaram-se-me pelos 
pensamentos estes uersos àe 01a- 
uo Bilac:

— < No alto íi pvimeira estrela o calirp, 
de ouro abriu .. .
Outra após cintilou na esfera inieusa 
e fria . , .
Outras vderam . . .  e, era breve, o céo, 
de lado a lado,
foi como um eofre real de pérolas coa
lhando».

Depois pensei ainàa:
—  «Senhor meu Deus, que quér 

àizer o amôr ?».
E no momento a multiàão le- 

uanta-se, hauia terminaào a (Tlis- 
sa ào Galo. E uocé, recolhenào 
0 seu rosário, leuantou-se tam
bém, fazenào o sinal da cruz.

E foi-se. ..
L I55ER

Aniversários
Fazem anos; hoje, a sra. Lui- 

za B. Biega, esposa do sr. Bruno 
Brega, o menino Daniel, filho 
do sr. João Zillo e d. Augusta 
P. Zillo e o sr. Rogério Oiaco- 
mini.

Amanhã, a srta. Datcle OM- 
rotti.

Dia27,a srta. Renilda de Mattos. 
Dia 28, o jovem Edmundo Nel- 

li e o jovem Victor Ciccone.
Dia 29, o jovem José A. Co- 

neglian.
Dia 30, a menina Mai ia Verginia 

Capoani, o jovem Enzo Giacomini 
e a srta. Leonilda Capoani.

Dia 31,0 sr. Sebastião Lopes Pi
nheiro, o menino Cid Coneglian.

Dia 1.0, a sra. Maria Concei- 
<;ão Cimó, esposa do sr. Paulo 
Cimó, o sr. Marcelino de Quei
roz, a menina Ernestina Emilia- 
no, filha do sr. Pedro Emiliano 
c a sra. d. Julia Rossi.

Boasdestas
Registramos com prazer o re

cebimento dos seguintes cartões 
de Boas-féstas: sr. ArimondiFal- 
coni, d d. Deputado Estadoal; 
Banco Brasileiro para a .America 
do Sul S/A., agencia desta ci
dade; Silveira Filhos StCia. Lida., 
firma estabelecida no Rio de Ja
neiro e do sr. Luiz de Azevedo 
e familia.

Agradecemos e retribuimos.

Regresso
Depois de alguns mczes 

na Espanha, regressou a 
esta, o sr. José Carrilho Ruiz, 
projetista-construtor, aqui resi
dente.

Reàator-Chefe: Orlanào Pauletti

Diretor: RLEXRnDKE CHITTO

Becretdrio-Gerente Herminio lacon 
Superíntenàente; Flauio Paccola
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Em nossa redação
Segunda-feira ultima, em com

panhia do sr. 01in:pio de Mattos, 
esteve em nossa redação, o snr. 
Oimindo de Andrade Cezar, 
Chefe de Divisão de Bauru da 
Companhia Paulista de Fotça e 
Luz.

O sr. Ormindo de Andrade 
Cezar veio especialmente a esta 
cidade com o fim de colher opi
niões quanto á energia eletrica 
e iluminação publica, depois de 
estar, Ubirama, ligada á Avanhan- 
dava.

Como é notorio e do conhe
cimento publico, agora, ninguém 
pode lamentar queixas, pois, pae- 
samos como si fosse da noite 
para o dia.

E depois de dizer-nos que o 
funcionamento ê a Avanhandava, 
por aqui é em carater p.oviso- 
rio, o nosso entrevistado disse- 
nos que para o ano a Cia. Pau
lista de Força e Luz in^uguiará 
mais uma maquina geradora e 
iniciará a construção da linha 
direta Ubirama-Baurú, propoicio- 
nando-nos iraíor segurança á es
tabilidade no fornecimento da 
energia elétrica.

O plano da construção da li
nha ,Ubiiama-Baurü, conforme 
nos disse o sr. Ormindo de An
drade Cezaa, amontará a impor
tância de cr.$ 10.C00.CCC,C0.

Assim seneio, para o ano vin
douro o fornecimento da ener
gia eletrica estará completamen
te normalizada por toda esta le-

Casa de Santis
(le

m RKinO  DE BRO TIS
Dcàeja iio.s sei.i.s anii^os e fV<í!;iiĉ ps, 
os melhores votos (ie felicidades jjnia 

o Natal e aiio de 1949
Rua 1.5 de Novembro 420

í
Leis sancionadas pelo 

presidente ca Repu
blica

RIO, 29 — O presidente da Re
publica sancionou as seguintes 
leis;

-autorizando o Poder Exe
cutivo a isentar de diieitos de 
importação e taxas aduaneiras os 
materiais importados pelos Es
tados de São Paulo e Bahia;

— proibindo que os funcioná
rios públicos de autarquias ou 
sociedades de economia mista 
façam parte de mais de uma co
missão com direito á remunera
ção;

— doando tenas, para criação 
de estabelecimento de ensino 
ruial.

Em goso de férias
.\etiam-se em (çoso dc fci ia-;, iió.-̂ Ui ci- 

d:(de, a.s (uofe.s.sora-.: .'-rtas. Teiczinha
Elda Cliitb., Olga Riral e .\nita .Neili.

Itinerantes
De Santa Rita <lo Sainn-.iy, :ichí>-<;e 

em visita .4 no>sa cidade, a srt.'--. Elza 
I^cl Rosso.

Teixeira e Souza, c ue era sc- 
n i-analíabeto seguncio Ronald 
de Carvalho, foi o dtlineador 
do romance popular, detciitivo 
e l istorico do Lrasil, com ;uas 
obras «Cs trts élias de um Noi
vado» e «O Cântico dos Lírios».

- -  O famoso livro de Tau- 
riay «Céus e Terras do Brasil.», 
acaba de obtei mais uma edição, 
ainda desta vezatiavés das «Edi
ções Melhoramentos».

— Os filósofos Sócrates e Al- 
cebiades definiram e elevaram o 
amor platônico, classificando as
sim: «o amor ama a beleza, ama 
a beleza, ama a idéia; da qual 
idéia e da qual beleleza, o obje
to amdo é apenas uma imagem 
ou representação».

— O recente sucesso das «E- 
dições Melhoramentos», «síntese 
Hislorico-Liteiafia das Letras 
Cermânicas» é um resumo da 
literatura alemã para uso de es
tudantes e estudiosos.

C. Apollinaire, um dos pais 
do cubismo e do surrealismo, 
nasceu em Roma, de ascenden 
cia polonesa e é considerado 
dos maiores franceses.

0 bacilo àe Hansen não seria a 
causa àa lepra

RIQ, 2Ü- -  Falíindo a um jonial local, 
1) . Robei-to de Sousa afmna que o
Ij.icüo dc TIa.sen não seria a cau.s.-i espe
cifica d.i lepra. O sr. Roberto de 8ousa, 
em longas con--ideraçõe.s, anuncia novo 
método paia a cura cientifica dtV|uele 
terrivel riial.

Saião Esperança
e

Bar Santo Antonio
-  D E  —

nriBRlO FOBflnHOLl

cumprimenta seus amigos e fregiiezes 
desejando feliz Natal e um pro.spero 

1949
Rua Fiorjano Pei.xoto —  Ubirama

Noticias diversas
RTO — Ofc delegados da lavoura dis

cutem. 110 Rio de Janeiro a entregados 
estoques de café do D. N. C. a S. Paulo.

Os documentos para a devida entrega, 
ja  se acham entregues ao presidente Ru
ral para scre.n enviados ao chefe do 
Governo.

BUENOS A IR E S — As despesa.s cal
culadas com a o-cupação militar aliada na 
Alemanha, amontam era 110 a 120 mar
cos por pessoa. Calcula-se que a.s des
pesas são maiore.s quatro vezes na. zona 
oriental que na .Americana.

B.ATAVLA — De B atav ia ' comunica- 
se qu"e as tropas Flolandesas ocuparam 
a eajiital da Republica Indonézia.

As tropas de paraquedi.-itas lançaram- 
■se de surpresa sobre a cidade de Jo g ja -  
carta.

Presume-se que as ilhas dc Java -e 
Sumatra sejam também invadidas péiòs 
holandeses.

LISBOA — A Secretaria Nacional de 
Informações publicou um comunicado 
anunciando que o marechal Carbona 
■fòi escolhido para candidato da União 
Nacional ás eleições (iresidcnéiais de 
1949.

LO N DRES — O Conselho Interna
cional Socialista Italiano adverte os par
tidários de Neni quanto á sua atitude 
política no território da península.

SÃO PAULO — Em certos ambientes 
políticos já  tem como certa a aproxi
mação do Cadete e os Campos Eliseos.

Cine Giine vjuarany
Films da Semana

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

«A Hiena dos Mares»
c ' Alan Ladd e Esther Fernandez

Dia 28 - Terça-feira;
A Columbia apresenta o sensacio
nal far-west, c/ Charles Sfarret

«Vingador das Trevas»
e inicio do filme em série: .

A volta do aranha negra
1.0 e 2.0 episodios

Dia 30 - Quinta-feira: 
Heddy Lamar na interessante 

pelicula da Metro

«Sua Alteza e o Grion»
Dia 1.0 de Janeiro - Sabado 

A Paiamount apresenta a encan
tadora Dorothy Lamour no for

midável filme:

«SEREIASdas ILHAS»

Sen hores 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


