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Eleita a primeira Diretoria do Aero Clube de Ití 
Telegramas do presidente da República e do 
Ministro Salgado Fillio à nova agremiação — 

Cooperação com o 4.« R. A. M. 
Despertou grande 

a assembléia geral realizada 
domingo passado para a apro
vação dos estaíuíos e eleição dr 
da primeira diretoria do Aero cretan 

Clube de ltú tendo paríicipa- < Arruda 
do dela várias dezenas de 
pessoas, que encherem a satã 
para esse fim gentilmente ce
dida pelo Clube Recreativo dos 
Comerciados. 

interesse) vencedora a seguinte chapa: 
presidente, dr. Máric Costa 
de Oliveira ; vice-presidente, 

Consíantino lani ; I.° se-
sr, Jarbas Silveira 
2 ° secretário, prof. Costa 
Solano Ribas ; 1.° 

sr. Marius Arnirat 

Colmon 

tesoureiro, 

prolongou o* 

cujo 107.° aniversário de sen nascimento foi co
memorado ontem e que é o patrono da biblio
teca que hoje se inaugura. "Sempre houve u m 
Céu nas suas harmonias sonoras. Sempre existiu 
música no Céu do seu m u n d o interior- C o m o 
músico, foi u m géaio. C o m o religioso, foi quase 

u m santo". 

se os trabalhos, animadamen
te, das 15 às 19 horar>. 

Aberta a sessão, foi acla 
mado para presidente o dr. 
Mário Costa de Oliveira, que 
escolheu para secretário o sr. 
Jarbas Silveira Arruda. Depois 
de I a v r a d ei o ala de consti
tuição da sociedade foi lido. 
pelo sr, Marius Arnirat Braga, 

o projeto dos estatutos elabo
rado por um grupo de lunda 
dores do Aero < 'lube, tendo 
sido apresentadas várias emen
das pelos membros da assem
bléia. Finalmente, discutidas e 
aprovadas as emendas, foram 
05. estatutos aprovados. 

eleição d a diretoria, 

Procedeu-se em seguida à 
eleição da diretoria, iendo sido 

15 raga esoureiro, sr. Joa-

A Biblioteca "Elias L 
será oficialmente inaugurada hofe às 14 horas, 

no Salão Maestro "Elias Alvares Lobo" 
D. e acordo cora o que 

foi amplamente divulgado. 
dar-se-á, hoje, às 14 horas, 
a solene inauguração da 

dos Artistas», a qual é for-isinfecção, antes 
m a d a por elementos real- catalogados 
mente unidos e sempre, 

de serem 

Biblioteca 
;.obu.» 

Oreada 
fundação, 
de ituanos 

«Elias Ál vares 

•i idéia da sua 
por u m grupo 
ligados ao sim

pático Salão «Maestro Elias 

Alvares Lobo», que é, tam
bém, u m a das iniciativas 
particulares mais interes
santes que nossa terra tem 
tido, sob o ponto de vista 
iío idealismo, a biblioteca 
foi, desde logo, encontran
do, da parte de todos, o 
mais franco apoio. A s doa
ções de livros, feitas por 
pessoas aqui domiciliadas 
<- por muitas que residem 

., multiplicam-se de tal 
forma que, hoje, está aí o 
ideal perfeitamente con
cretizado. 

E m colaboração com a 
Corporação Musical «União 

i por isso m e s m o , vitoriosos 
nos seus ideiais artísticos, 
os organizadores da biblio 

teca que ora se inaugura, 
tendi) à frente os íncançá-
^eís moços Alírio da Costa 
Stipp e Vitorio Belcuíiné. 
trabalharam sem desfa-
lecimentos até atingirem 
seu objetivo. 

Expondo, de início, os 
primeir#s livros que lhe? 
foram doados, e m u m a das 
montras da Casa Alberto, 
a qual, por vários meios 

t a m b é m cooperou c o m os 
distintos jovens, logo ti
veram que transferir as 
obras recebidas para o Sa
lão próprio, e m virtude do 
seu elevado número. 

Sob a orientação do Dr. 
Luiz Batista confeccionaram 
a estufa, por onde todos 
os livros passam, par?' 

A estante, que já se 
acha assentada e m u m a 
das dependências do prédio, 
tomando a frente de u m a 
parede toda, é u m belíssimo 
móvel, de acabamento pri
moroso e que, de começo, 
está e m condições de re
colher todas as obras já 
protocolada?. 

Devidamente inscrita no 
Instituto Nacional do Livro, 
a Biblioteca «Elias Lobo» 
já tem recebido deste, as 
suas primeiras remessas 
expontâneas das últimas 
edições livrescas. 

«A Cidade» que v e m 
franqueando as suas colu
nas para o importante em
preendimento, felicita viva
mente os seus organiza
dores. 

D a Comissão que a bi
blioteca constituiu para so

ara ção, a 

quim Gai vão de França Pa
checo Júnior ; Conselho Con
sultivo e Fiscal : srs. Paulo 
Machado de Campos, dr. Luiz 
Bicudo Júnior. Geraldo R. 
Fleury, Bento Dias de Carva

lho e dr. Felipe Nagib Che-
bel ; suplentes do Conselho : 
srs. Eridano Del Campo, M ú -
cio Amaral Gürgel e Li no 
Bôffisti ; comissão de sindicãn 
cia : srs. Galileu Bicudo, Mên-
tore Fanchini e Nilo 

Obtiveram menor 
srs. dr. Ulisses Leme de 
Campos, Felix Cotaet, Rocio 
T. Prado, José M- Orlando, 
Nelson C. Favero, José Mes
quita, Odilon B. Couto, An
tônio Marsola e outros. 

Lopes. 
votação os 

A fundação do Aero Clube 
de ltú foi comunicada por te
legrama aos srs. Presidente da 
República, Ministro da Aero
náutica, interventor Fernando 

embaixador Macedo 
Soares, dr. Samuel Ribeiro e 
dr. Assis Chateaubriand. 

qual se compõe dos Surs. 
Revmo. Padre José Maria 
Monteiro, Dr. Luiz Batista, 
Euclydes de Marins e Dias, 
Prof. Tristão Bauer, Antô
nio Gaspera^-Zo, Pedro Gia-
necchini, Vitorio Belcufmé, 
Alírio da Costa Stipp e 
Eugênio Bruzzoo, agrade
cemos 
assisti-

convite que, para 
nos mandaram. 

Telegramas do presi
dente Vargas e do mi
nistro Saldado FIE lio 

ao Aero Clube 

O sr. presidente da Repú
blica e o sr. ministro Salgado 
Filho responderam nos seguin
tes termos aos telegramas que 
lhes foram enviados : 

«Diretoria Aero Clube — 
ltú — Palácio Catele — Rio : 
Tenho prazer acusar recebi
mento telegrama dirigistes Pre
sidente República ontem sobre 
fundação Aero Clube essa 
Cidade. Uordeais saudações. 
Oscar Lima Chaves, oficial 
de Gabinete.» 

«Diretoria Aero Clube de 
Ilú — Rio . Minhas congratu
lações pela patriótica iniciativa 
fundação Aero Clube essa 
Cidade. Cordeais saudações. 
a) Selgado Filho, ministro 
Aeronáutica.» 

Cooperação com o 4.o 
R A M 

Aproveitando a vinda a ltú 
de um engenheiro do Deper 
tamento de Aeronáutica Civil, 
o dr. Mario Costa de Oiivei-

(Cont. na 2.a pag.) 

D. Mogí-Mirim 

m/ar sua in; 

Cresce e interesse pela prova Automobilística 
"Cidade de ltú" 

Conforme prevíramos, a pro-jerições prováveis, de Soroca-
va automobilística 'Cidade de ba, Campinas é Capital, é 
ltú» vai em crescente anima- j possível que tenha que ser 

realizada a eliminatória prevista 
no regulamento da prova. 

A Associação Atlética Ifua-
na dando grande publicidade 
ao regulamento citado, chama 
a atenção dos interessados 
para as condições estabeleci
das nos artigos 20.° a 25.°. 

Para assegurar o êxito des
ta prova, já está sendo pre
parado o percurso, que em 
quasi toda sua estensâo está 
sendo reparado por numero
sas turmas de conservação. 

Quanto ã parte financeira, 
cremos que o primeiro prêmio 
atingirá a 4 contos, afora ou
tros prêmios'. 

ção, atraindo a atenção de 
amadores, não só indígenas, 
como de outras cidades. 

á chegou 
a primeira inscrição, encabe
çada pelo^sr. José Mendonça, 

que conduzirá um De Soto 
de propriedade do Dr. Mar-
cílio Pazinatto, daquela cida-
dade. 

De ltú, ao que nos consta. 
já se acham inscritos 15 au-
tomobilistas, entre os quais 

notamos os Srs. Sebastião 
Cláudio Barreto e Secondo 
Ferreti. 

Contando ainda com ins-
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ra e outros diretores do Aero 

Clube estiveram quinta feira no 

quartel do 4.c R.A.M., visitan

do, juntamente com o sr. co

mandante Euclides Hermes da 

Fonseca, Major Rogério Al

buquerque Lima e Capitão^ 

Manoel Machado, o campo j 

de aviação ali existente, tendo] 

o comando do R.A.M. eadi-l 

relorie do Aero Clube resol

vido conjugar seus esforços 

para que no menor tempo 

possível sejam feitos os me

lhoramentos necessários na 

quele campo de pouso, deven

do ser solicitado ao governo] 

do Estado, para esse fim, o, 

aparelhamento. 

ltú está de parabéns, poisj 

já está assegurado o êxito dej 

seu aero clube. 

Senhoras - Jovens 

Regulador Sian 
Para a regularisação de seu organismo é 
preciso verificar de onde provêm o mal 

Se os seus ovários não se en
contram sãos, o seu estado geral 
tem que se sentir, havendo irre
gularidades menstruais, como se
jam: Menstruação Dolorosa, Es
cassa ou Excessiva ! 

Regulador SIAN 
é o Remédio Indicado para as 
Senhoras e Jovens que sofrem 

dessas perturbações. 

Tome o Regulador SIAN que evita 
os sofrimentos da MULHER, e verifi
que como voltou sua cor natural rosa
da e como o brilho dos seus olhos é 
diferente. 

Distribuidores: 
Araújo Freitas & C. — RIO 

revoltosos pelas, forças im

periais de S. Magesta.de. 

3.°) a prisão, em Sorocaba, 

do Padre Diogo Feijó e a 

fuga dos outros chefes li

berais para o Paraná. 

Já a 6 de Julho, o Ma

jor Pedro Paulo de Morais 

Rego tiuha o seu quartel 

general em Áreas, enquan

to, o Coronel João Nepo-

rnuceno Castrioto era o 

comandante de uma força 

! acantonada em Rezende. 

Resume se daí que os re

voltosos de Silveiras desde 

|os primeiros dias de Ju

lho estavam completamente 

cercados e sós, por um golpe 

de extrema audácia ou 

desespero de causa, po

deriam eles oferecer com

bate àscoluriasdo governo. 

Assim, findava-se a re

volução paulista de 1842 

cujo fracasso teve início 

em Campinas e terminou 

em Silveiras. 

GERALDO CARDOSO DE MELO — (Especial para «A Cidade») 

Foi precisamente no dia (publicado no Jornal do 

12 de Julho de 1842 que Comércio de "18 de Julho 

se feriu esse sangrento de 1842), que refere, entre 

combate, em terras do então 

florescente município de Sil

veiras. Duas forças se de

frontavam para uma luta 

inglória e fratricida. De 

um lado, formavam as 

tropas governamentais sob 

o comando do Coronel Ma

nuel Antônio da Silva e, 

<!o outro, uma força irre

gular composta de 600 ho

mens chefiados pelo intré

pido Tenente Anacleto Fer

reira Pinto, da Cavalaria 

de Milícias e já sexagená

rio, naquele tempo. 

O combate que terminou 

com a vitória das forças 

legais foi uma peleja de 

grande envergadura para 

a época. Basta verificar-se 

o comunicado do Coronel 

Manuel Antônio da Silva a 

José Clemente Pereira — 

então Ministro da Guerra 

as perdas; 8 mortos e 19 

feridos para. as forças do 

governo e 40 a 50 mortos 

para. os rebeldes liberais 

do Tenente Anacleto Fer

reira Pinto. 

O grande movimento libe

ral de 1842 fora mal ar ti. 

culado e embora contasse 

com elementos de avultado 

prestígio como o Senador 

Fe\jó, o Brigadeiro Tobias. 

o Dr. Gabriel dos Santos, 

o Comendador Nogueira e 

tantos outros, sofreu rudes 

golpes quais sejam : l.°) a 

vinda a S. Paulo do inven 

cível General Lima e Silva, 

mais tarde Barão, Conde. 

Marquez e Duque de Ca

xias, cujo nome fulgurante 

fez arrefecer os ânimos 

exaltados. 2.°) a derrota da 

Venda Grande ("Campinas), 

a 7 de Junho, imposta aos 

&fESSLfa 
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CARBONO JÚPITER 

litebiENTE JÚPITER 

Reumatismo ? 
Dores nas Juntas ? 

tssenoia rassa 
A Sífilís traz graves conseqüências 
Prevína-se tomando alguns vidros 

da maravilhosa 

Essência Passos 
Elixir Depurativo e Tônico 

As dores desaparecem e sua Saú
de será períeita ! 

Essência Passos 
Purifica o sangue e fortifica 

Senhoras ! Torne seu sangue for
te e puro, e seus filhes serão 

saudáveis ! 
A* venda em todas as Drogarias 

e Farmácias 
E* um produto do Laboratório Sian 
Dist.: Araújo Freitas Sc C. — Rio 

i-S EDITA 
Prefeitura Municipal de ité 
4Joncorrêne£a& púbfiic» 

ps&rx& ws publicações 

n » ii&r.flr-r4>BBí4SB local, de 

Balancetes, Decretos-
Î eis, Avisos e demais 
Atos da ̂ Prefeitura 

O Doutor Mário Costa de Oliveira, 
Prefeito Municipal de ltú, etc. 
Faço saber que, acha-se aberta 

concorrência pública pelo praso de 
15 (quinze) dias, contados desta 
data, para as publicações na impren
sa local, de Balancetes, Decretos-
Leis, Avisos e demais atos da Pre
feitura, cujo pagamento correrá pela 
verba orçamentária do corrente exer
cício e sob as cláusulas seguintes: 

l.à)— Os proponentes apresenta
rão suas propostas para as publica
ções referidas, declarando o preço 
mensal a ser cobrado pelas mesmas. 

2.a) — As propostas deverão tra
zer a firma reconhecida, sem -rasu-
ras, emendas ou entrelinhas, sendo 
acompanhadas de documentos que 
comprovem encontrarem-se os pro
ponentes quites para com a Muni
cipalidade e deverão ser entregues 
em envelopes fechados e lacrados. 

3.â  — As propostas com uma 
caução de rs. 200$000 (duzentos 
mil réis), feita na Tesouraria da 
Municipalidade, serão entregues na 
Secretaria, até às 16 horas do dia 
19 do corrente mês e seião abertas 

DIÁRIO DE S. PAULO 
O SEU JOBMAL 

Assine com o agente 

João Pereira, d.e G-óis 
(CASA PRADO) 

Praç:s Padre Miguel n. H O I TT Ü 

no dia 20 do mesmo mês, às 15 
horas, no Gabinete da Prefeitura, 
em presença dos proponentes que 
se encontrarem nesse recinto, lavran-
do-se em seguida o competente con
trato, que terá a duração de um 
(1) ano. 

4.a) — A Prefeitura é reservado 

o direito de anular a presente con
corrência, recusar qualquer proposta 
e bem assim todas elas. 

Maiores esclarecimentos serão pres
tados aos interessados na Secretaria 
da Municipalidade, todos os dias 
úteis, das 12 às 14 horas, exceto 
aos sábados que serão atendidos das 
10 às 11 horas. .-
Para conhecimento de todos, man

dei passar o presente «ditai, que 
vai afixado no local do costume e 
publicado pela imprensa. 

Prefeitura Municipal de ltú, 4 de 
Agosto de 1941. 

Mário Costa de Oliveira 
Prefeito Municipal 

m 
Cõderneía 

perdida^ 
O abaixo assinado declara 

paro os devidos fins, que per

deu sua caderneta da Caixa 

Econômica, sob o n.° 691. 

Iíú, 29 de julho de 1941. 

Benedito Custódio de Al-

* meida 

Aniversários 

Fazem anos: 
No dia 15, o sr. Nilo Gonçalves 

Lopes, residente em Duque de Ca
xias (antiga Quitaúna), e o sr. João 
Spinosi, operário da Fabrica de Fia
ção e Tecidos «São Luís.» 

Transcorreu ontem a dsta oata-
licia do nosso prezado amigo &r 
Lauro Araújo, dedicado funcionário 
Municipal. 

Faleciiuenía* 

Após longa e pertinaz enfermi
dade, faleceu no dia 4, nesta cidade, 

o conhecido e estimado ituano sr. 
Antônio Rosendo de Barros. 

O finado, que contava 56 anos 
de idade, era casado com d. Esco-
lastica de Camargo Barros, de cujo 
matrimônio deixa 3 filhos. Era tam
bém irmão do sr. Alfredo Aristio 
de Barros, e i.das sras, dd. Zelinda, 
Ismenia e Ananiza de Barros. 

2 Fita! Itapu 

E* o fortificante dos que se en
contram fracos depauperados, neu-
rastenicos e principalmente para 

os convalescentes em geral. 

DYNimOGEKOL 

E* o grande renovador dos 
glóbulos vermelhos. 

Tomando três vidros desse ma
ravilhoso preparado é retornar à 
Juventude, é criar Forças, Vigor, 
Físico e Mental ! 

Goze o prazer de uma nova 
Juventude ! 

E* um produto do Laboratório 
SIAN. 

Distribuidores: 

UsBía ciceaisça 

ufiartirisadn ! 

. . . era uma creança martirizada, 
desde a idade de um ano, sofria de 
penosa erupção de pele acompanha
da de uma coceira pertinaz e por 
isso calorosamente chagada, em quasi 
todo o corpinho. Curou-se radical
mente com o «ELIXIR D E NO
GUEIRA», do Farmacêutico e Quí
mico João da Silva Silveira. 

(Ass.) Monoel Antônio do Esjí 
rito Santo 

(Atestado resumo). 

Nada de experiências! Precisando depu
rar o sangue tome «ELIXIR DE NOGUEI
RA». Poderoso Anti-Sifllítico, Aná-Reu-
mático e Anti-Escrofuloso ! 5 Grandes Prê
mios ! j Medalhas de ouro ! 

Agradecimento e convite 

Missa de T.° «lia*. 

Escolastica de Camargo Barros e* seus filhos; Alfredo Aristio 
de Barros e seus filhos; Zelinda de Barros e seus filhos ; Ana
niza de Barros e seus filhos e Ismenia de Birros, profundamente 
reconhecidos, agradecem a todos que acompanharam até o Cemi
tério Municipal o corpo do seu saudoso e sempre chorado esposo, 
pai, irmão e tio 

ITOIII E BARROS 
e de novo, convidam essas mesmas pessoas, os seus parentes e 
conhecidos, para assistirem a missa de 7.o dia do seu falecimento, 
que em sufrágio de sua alma mandam rezar terça-feira, 12 do 
corrente, às 7 horas, na igreja do Carmo, no altar de Santa Te-
rezinha. Por mais este ato de religião e caridade cristã, anteci
padamente agradecem a todos. 

Dentaduras Anatonicas 
Humberto Fanchini, 
com curso de especialisação em moldagem em dentaduras anato

nicas superiores e interiores. 

Coloca dentadura anatonica em qualquer boca ruim que seja. 

Estabilidade da dentadura inferior pela moldagem moderna. 
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A CIDADE 

MÉDICOS 

& MEDICO-OPERADOR 

^ - Diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ex-Diretor e 
Cirurgião da Casa de Saúde e Maternidade Sao Luiz do Rio de 

Janeiro - Ex-Assistente do Prof*. Fernando Magalhães. 

(Domingo. 10 de agosto de 1941) 

• KACOS £ -NcMiCOSÍ 
Tomam : 

V^NHO CRrJO^OTADO 
5o Th. Ch. JoSa da Silva Silveira 

Erriprenedo com êxito nas : 

Tosses 

li ''esfriados 

5sr 

f 
etv. 

.""Í*»I^S1";ÍS d e S e n h o r a s — Cirurgia gerai 1 o*pe-

eiSalnienfe operação d e Efctôüiiiegos Fígado* 
A£Sn«, Ifisíestiiio* Bexiga. "Üíero, Ovárío, 

TriaiiMtnssI» d e Mangue. 

Consultas: das lá às 17 horas 

n 

Pei w 
ii Í\1 1B 

iDr. W. Vieira Milhomens 
MJÉttWO RitDIOLQ&BSTÀ 

Moderno e eficiente aparelho de Raios X, marca "Siemens", tipo 1940, para 
-, „ exames completos dos óreão internos. 

. . . :.. aj '" ,„ ., .., 
ü E x a m e s radiológicos do Coração, P u l m ã o , Estômago, Fígado, Rins, [][ 

Ureteres, Bexiga, Intestinos, Apêndice. Crâneo, Sela. túrcica, seios 

frontais, s?ios anteriores, e etc. 

jj] Membros Superiores e Inferiores:-: Radiografias Dentárias ||j 
Otodiagramas (exame detalhado do Coração e Pulmão) 

| Fosse, ô©4 - 56. da Penha 6-1-7 - Sorocaba 
ii-̂ c:; 

S»R. VIRGÍLIO P. DE SOUZA L ! M A | 
ÍXNI Médico pela Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro \K£ 
T^A Ex-interno voluntário da Maternidade de Laranjeiras ( -n: J^» 
N5ÍJ Ex-auxilíar do Ambulatório da Cruz Vermelha Brasileira ( ÍV 
3a • ' [Ú 

<̂ j Tratamento pelos aparelhos: Carbo.fi 1 (raios in-rS 
^$\ fra- vermelhos) e Ulvir (ultravioleta e infra-ver- ^ 
gi melho) nos casos indicados. [S? 

CLÍNICA E M G E R A L — P A R T O S 

%j Consultório e Residência; R. Floriauo Peixoto, 1084 hS 
jpj' Consultas das 8 ás 11 e das 15 ás 18 horas ^| 
§1 Dias Santos e Feriados: das 8 ás 11 1/2 horas.J§ 

"Foi Sü 

m^kWêW^Wê^^^^mm^^m^W^lWèn 

Rádios - PHILIPS 
G. ELECTRIC 

- ZENITH e PH1LCO 
Refrigeradores — FRIGIDAIRE 

Máquina de coser e bordar — P F A F F 
Fogões a lenha e carvão — E T E R N O e V A L L I G 

.Tenda» a módicas prestações — Todos 
os produtos levam garantia da casa 

FILIAL EM 1TU'-OFICINAS PRÓPRIAS 

. S, Ilító • í 1 de Sdembra. I - fim, 1 

^.^SIP Bronchites 

'££& | Escrophulose 

:^Í".!J Convaiecençaa 

TtUno CREOSOTADO 
• r um gts-ador de saúde. 

ÍMÃGROSDÊjH 
MASCENCA ffl 
PODEM AGORA V % 

NUMA 
|S£MANA 

Milhares 
tlc "pessoas \ 
d é b e i s . 
yallidae e c£-
esftotadas, 
mesmo as que ÍJÍIÜ "marrais ue tiascen-
ÇR", ficam Diaravilhadas com este novo 
processo de readquirir rupidamente o 
peso noriDul. É commiim observar-se o 
tuifjroento õe 7 a 1U kllos nuci mez e de 
2 kilos por semana. 
Vikelp, o novo concentrado de raine-

raes, iodn-vitaminico, extrabido do mar, 
ataca d i reclame nte as causas da magre-
za c do o^gotameüto, augtnetiíanUo <-
pefio por doía IUOÍÍQS em i:m sá pro 
URtural. 
Primeiro, ciutis ip-audcs • vv • .••, (je 

mineraes Tacilmeuiè àBshnílaveítfuutrem 
aa glândulas productorüs do sueco gás
trico npcfüaano par;: digerir gorduras e 
amidos, íacíores do peso ua alimentação. 
Segundo, o }0D0 N A T U R A L contido era 
\ ikeíp nutre e refíula GS glar.dulas in-
tertios que control -.:n o metabolismo — 
processo pelo qual os alimentos digeri-
itos se convertem, cm carnes rijus e ao-
vas Torças e energias. Além disso, Vikelp 
contém a rióse diária de ferro, cobro e 
[•hospliato rio cálcio, b e m como da im
portante vitamina íí, de que carece o 
urganigCio. 
Três comprimidos do Vikelp contam 

iaais leno e cobre do que 1/2 ítilo i*' 
cspínaíre ou 31/13 küos de tomates *i". 
cos; mais cnicio do que 0 ovos; o a li 
|I!ÍG.:'JÍ:M,\ Ü , que GSO grammos tio c 

uouras c • > • 'ODO N A T U R A L do que 
'•'.-) kilos <:••: • .i-iic 

LABORATÓRIOS 
ASSOCIADOS DO^BRASIL, LTDA. 

ií. Pauíino Fernalídô.3, 49 - Ri^ 

ÜLiXlR DE NüGUEiR.4 
O remédio que tem depurado 

o Cangue de três gerações ! 
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SEMPiíE O MtSMO I... 
SEMPRE O. MELHORI... 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
Grande OspuraHvo Ho '«nçiue 

SKsaBxan-axim ax^. 

Banco Mercantil dú São Paulo 
Rua Ploriano Peixoto, 170 (Prédio Banco de ltú) 

Caixa postal, 18 — Telefone, 147 

_ orações Bancaria^ e m gei*al — Onareün. «Be 
Valores — Mecebinteutcits lie juros e"'dividendos 

Depósitos a praso fixo e de prévio aviso 
Depósitos a praso fixo com pagamento mensal-,de .juros 
Depósitos em contas correntes de movimento 

CONTAS CORRENTES LIMITADAS (com uso'de cheques) 
JUROS DE 5% 

^ ^ -w^^-^-^v 

Correspondentes nas principais praças do país e do exterior 

MATRIZ: 
São Paulo 
R. Alvares Penteado 165 
Caixa Postal, 4077 

FILIAL: 
Santos 

AGENCIAS: 
Barírí 
Garça 
Guararapes 
Itapéva 
ltú 
Pindamonhangaba 
Piratininga 
Rio Claro 
Sertãozinho 
Sorocaba 
Vera Cruz 
Ibitínga 
Acibaia 

ANÜEL. ALVAREZ 
LICENCIfíDO - CONSTRUTOR 

Encarrega-se de construção de casas, reformas, pinturas, etc, por empreitada 
e administração. 

Xa arte fanersirta 
Encarrega-se de construção de túmulos, jazigos e capelas de cimento. Cons

trução de carneiras para sepultamento, na necrópole municipal, b e m 
como do assentamento de túmulos de mármore e de granito. 

PREÇOS M Ó D I C O S 

Residência: Praça Regente Peijó, 41 - Telefone, 333 - ITU 

JoséjSebastiáo Barreto 
=ss^*K!í52ssK5!5! I,âi4?euc*i5fi«lo-í « i i s t r u t í n * — 

Executa-se todo e qualquer serviço concernente à arte. — Cons

trução de casas, pinturas e reformas. -̂ - Encarrega-se de constru- í 

ção cie jazigos, túmulos, capelas de cimento e assentamento de tú- < 

mulos de m á r m o r e e de granito. 

Estilos modernos- -- Preços 'razoáveis 

Praça Eegente Peijó, ES -- Itii i 

'Rádio-audíçãn Tupi", k Salto 
Propagandas eficientes e s e m 

interrupção Preços módicos 

Prop.: Hélio Sieffen PRAÇA DA BANDEIRA 

WBLTE fflM5C=iMüWai 5.711» maracH:ch'3\? 

S n r s . C o m e r c i a n t e s I 
Paçam os seus anúncios por intermédio da 

R.P.I.-5 - Rádio Propaganda Ituana 
com seu «Studio» à Praça Padre Miguel, 12 

Anunciar é produzir mais. Anunciando pela R. P. I. - 5, V . S. 

poderá íer a certeza do bo a êxito em seus negócios. 

Para preços e demais informações, procurem o sr. Otávio Soave 

http://Carbo.fi
file://�/enchs3
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Ao esboçar-se- a tela de um artista, 
não periclita o lápis, com certeza, 
porque se desenvolve em boa pista 
a inspiração da Arte e da Beleza. 

Neste? mé\is versos de hoje, lanço a vista, 
a ela dando a máxiísa agudeza, 
sobre o vulto de exímio desenhista, 
que já me é uma excelente presa. 

Figura de Alencar e Carlos Gomes, 
êie honra a tradição bem brasileira, 
em dois popularíssimos prenomes. 

E, assim, quem pinta tanto, e sem cuidados, 
tem que acabar entrando na fileira, 
pois não são, os pintores, mais pintados... 

Humberto de M A T T O S 

Fiat Justitia 
DR. J. L. PINHEIRO JÚNIOR 

Agora que acaba de deixar a dro I e em diversas ruas. rara mais 
de quatrocentos metros de boeiros 
para escoamento de águas pluviais. 
Três grandes pontes ediíicadas, duas 
no bairro do jacuú e uma no do 
Itaím. Retificação e apedregulhamenJ 

to da estrada do matadouro e con-

Não caberia, talvez, a mim, acci- j servaçâo permanente de cento e cin-
mado por muitos de suspeito, este' coenta mil metros de estradas mu-
encargo. Não m e vexo, porem, de nicipais demonstram a atenção dis 
fazê-lo, e o faço sem o menor cons-! pensada à zona. rural. Ajardinamen-

to das Praças Padre Anchieta, Con
de de Parnaíba e inicio do da Pra-

Prefeitura da cidade, entregando-a 
às mãos de digno substituto, manda 
a justiça que se diga alguma coisa 
sobre a atuação do Prefeito demis
sionário, sr. Joaquim Galvão de 
França Pacheco. 

trangimento, antes com a máxima 
satisfação, porquanto não precisa
rei tergiversar. O s fatos expostos 
com simplicidade numérica dirão 

ça Regente Feijó. Aumento da ilu
minação dessas e de outras praças e 

muito mais do que as ataviadas fra-jruas Instalação de luz na Vila-de-

ses, recheiadas de adjetivações po 
licromas com as quais se busca, 
geralmente, engrandecer as pegadas 
dos pigmeus. 

D o vultoso trabalho, silenciosa
mente realizado, muita gente haverá 
que dele não tomou conhecimento. 
Avesso às louvaminhações e a noti
cias laudatórías estampadas por cor
respondentes solertes nos grandes 
diários, bastava-lhe como estimulo e 
galardão a conciência do dever cum
prido. 

Patentes aí estão aos olhos dos 
que os teem desanuviados de pre
conceitos os melhoramentos que, dia 
a dia, foram surgindo de um traba
lho continuado, fecundo e sem alardes. 

Para não nos alongarmos em 
demasia apontaremos unicamente as 
realizações levadas a efeito no ulti
m o período de sua profícua gestão. 
Percorram-se as ruas e praças, por 
todos os recantos melhoramentos de 
vulto estão ^ssinalados. Cincoenta 
mil metros quadrados de ruas calça
das, e m continuação do programa 
estabelecido. Dois mil e quinhentos 
metros lineares de guias assentadas 
com o respectivo sargeteamento. Três 

São-José. Aquisição de terreno para 
ampliar o campo de aviação, consig
nando verba no orçamento para for
mação de pilotos ituanos. Reempla-
camento da cidade por métodos mo
dernos e inúmeros outros serviços 
de rotina ou de emergência, condi
zentes com as boas normas adminis
trativas, atestam-lhe a operosidade e 
enaltecem-lhe a brilhante fé de 0(1 
cio. 

Outros grandes seiviços, direta ou 
indiretamente prestados a ltú, duran 
te a sua proveitosa gestão, poderia-
mos inumerar. Assim a construção 
da magnífica e moderna ponte de 
cimento armado sobre o rio Tietê, 
ligando a cidade a u m dos bairros 
mais prósperos e á Capital, não te
ria sido levada a efeito si, com o 
prestigio de sua personalidade e in-
vulgar energia não a tivesse pleitea
do junto aos poderes competentes, 
e por muito tempo, ainda, vidas e 
bens continuariam ameaçados por 
uma ponte desmantelada e em ruínas. 

C o m igual energia e desassombra-
do ânimo impediu que uma grande 
parte do bairro do Pedregulho pas
sasse para outros municípios, depois 

mil e oitocentos metros de exgotos mesmo de já constar de publicação 
construídos na Vila-Nova, Praça Pe-! oficial. Fatos dessa ordem ficam no 

Ü EDUQUE SEU FILHO NO 

•SS-fi 

Externefo 
Fone, 351 

Preço D. Pedro I, 14 
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Prático de Comércio - Prepara- II 
tório aos Ginásios - Primário !« 
Repetição de Aulas - Jardim jjc 

I 
da Infância. 

A CIDADE 
olvido e o grande público deles não j 
vem a saber quando a publicidade! 
alviçareira não encontra guarida jun
to daqueles que preferem o traba-
Iho silencioao das formigas ao cla
mor estrídulo das cigarras. 

Encerrando a breve resenha dos ' 
trabalhos executados merecem lem-! 
brados empreendimentos grandiosos, 
planejados ou jà em andamento, o-
bras das quais uma só bastaria para 
consagrar u m administrador, tais co
m o moderna sede para a Agência 
postal e telegráfica, com o projeto 
da compra do terreno necessário em 
vias de aprovação. Construção de 
novo Paço Municipal em substitui
ção ao atual que ameaça ruir, e 
conseqüente alargamento da rua Dr. 
José Elias, finalmente a instalação 
do ginásio em edifício adequado e 
condigno. 

D o patriotismo e elevado espirito 
de brasilidade do ex-Prefeito falam 
bem alto as comemorações cívicas 
por ele promovidas e estimuladas. 
Graças à sua iniciativa brasileiros 
ilustres e beneméritos ituanos teem, 
hoje, os nomes ligados a praças e 
ruas. Retirado das cinzas de inconce
bível e centenário olvido Domingos 
Fernandes, fundador de ltú, não se
rá desconhecido das futuras gerações 
que palmilharem as ruas da cidade. 

Amigo da juventude de sua terra 
aquinhoou-a com um estabelecimen
to de ensino que faz honra a ltú e 
sem o qual muitos pais, talvez, ho
je, estariam a amargurar-se por não 
poder dar aos filhos, na sociedade, 
a posição sonhada. Não satisfeito, 
fez mais. O ensino, em nosso país, 
infelizmente, é caro. Muitas inteli-
ligências aproveitáveis se estiolam 
por não poderem ser cultivadas à 
mingua ác recursos. Ato seu sabia
mente delineado vem trazer novas 
possibilidades aos jovens diligentes. 
A criação de uma verba para cus
tear, por conta da municipalidade, 
os melhores alunos reconhecidamen
te pobres que terminam o curso 
nos grupos escolares, mereceu os 
maiores encômios de importantes jor
nais da Capital Federal que não 
lhe regatearam elogies, concitando 
outros prefeitos a seguirem-lhe o 
exemplo. Bastaria só esse ato para 
prova cabal de alto descortino A-
frânio Peixoto, escritor notável, aca
tado professor da Universidade do 
Brasil e u m dos expoentes máximos 
da nossa intelectualidade, chamando 
a atenção dos administradores para 
a formação das elites qne governam 
a opinião e dirigem os governos diz 
textualmente : — « A indiferença dos 
governantes pela cultura secundária 
e àuperior dos pobres, que O ensi
no primário demostrou capazes, alem 
de uma injustiça, é um crime con
tra o próprio Estado, pois que se 
está fazendo, às nossas vistas, a se
leção dos incapazes afortunados, dos 
quais depende a vida da Na
ção.» — Desse crime não poderá 
ser culpado o ex-Prefeito. Justamen
te a medida inculcada pelo ilustre 
Mestre, a proteção dos mais aptos, 
carentes de recursos, proporcionan-
do-lhes meios para prosseguirem nos 
estudos secundários, foi o que o se
nhor Joaquim Galvão pôs em exe
cução com o ato n.° 5, de 20 de 
Agosto de 1938. 

Não só, a instrução, a saúde pu
blica, também, mereceu-lhe os cui
dados. Empenhou-se vivamente pelo 
aparelhamento eficiente do Cen
tro de Saúde para que pudesse cor
responder às necessidades da popu
lação. Para consegui-lo adquiriu o 
prédio onde se acha, agora, ampla 
e confortavelmente instalado, depois 

ag. 

DR. e O N S T A N T I N O IANNI 
— advogado 

Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de- São Paulo Com 
prática nos Auditórios da Capital — Da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Consultas gratuitas aos pobres 

RUA FLORIANO PEIXOTO, 952 I.T.Ü m - TELEFQHE 312 

(Antiga rua do Comércio — E m frente ao Correio) 

das reformas e adaptações requeri
das. 

Á s justas aspirações dos seus ze
losos cooperadores procurou atender, 
•ientro das possibilidades orçamen
tárias. O decreto-lei, de sua auto
ria, dando ao funcionalismo munici
pal estabilidade e equitativo aumen
to dos parcos vencimentos, aguarda, 
apenas, para ser promulgado a in
dispensável sanção do Departamento 
Administrativo do Estado. 

A presença do senhor Joaquim 
Galvão à testa da Municipalidade 
era uma garantia. Sabiam os muní-
cipes que, dentro da Prefeitura, ha
via quem velasse e agiase ,pela de
fesa do patrimônio municipal e do 
legitimo destino de suas contribui

ções, com justiça exigidas de todos, 
sem distinção e odiosas exceções, 
porque todos são os beneficiários da 
fortuna amealhada. M a s não basta 
arrecadar, é preciso saber gastar, 
e ele o sabia. Sobejas são as provas. 

A grande messe de benefícios 
que a nossa querida cidade vinha 
auferindo com a orientação honesta 
e criteriosa que o senhor Joaquim 
Galvão soube imprimir aos negócios 
municipais não sofrerá, telizmente. 
solução de continuidade, disse-o, o 
esperançoso e culto jovem que aca
ba de assumir as rédeas da Munici
palidade, dando-nos, assim, a alme 
jada garantia de que ltú não estaciona
rá em meio da brilhante senda de 
progresso que vinha trilhando. 

Prefeito Moço 
CARLOS AFONSECA 

E' justo que seja ura dia 
de fosta para a cidade o 
da posse do seu Prefeito 
e, por isso, vimo-la enga* 
lanada, dias atrás. 

L?a ação criteriosa e in
teligente do administrador 
depende o bem-estar e a 
prosperidade do seu muni 
cípio. 
Quanto mais quando as 

réde-ps* da Prefeitura vão 
ter às mãos de um jovem 
como o"atual Prefeito, cheio 
de vidagpara animar a sua 
gestão. 

Foi o^escolhido um itua-
no digno e trabalhador, dr. 
Mário Costa de Oliveira, 
oriundo de uma honrada 
família, o que não deixa 
de ser uma garantia para 
os seus passos, não falando 
dos próprios predicados que 
exornam a sua cativante 
figura. 
De uns tempos para cá 

ltú tem progredido incon 
testavelmente. Já se lhe 
vêem novas casas, refor
mas de prédios, jardins 
bem tratados e, principal 
mente, o que chama a aten
ção de todos, ruas esmera 
damente limpas. 

E com o sangue novo 
do seu atual Prefeito, a ser 
injetado nas várias artérias 
do município, esse progres
so se firmará, aumentando 

sempre. 

Além disso, dadas as 
suas qualidades de experi 
mentado agrônomo, existem 
fundadas esperanças que 
lauce também suas vistas 
para as lavouras do muni

cípio, ajudando as a se re
juvenescerem e dotando as 
de boas estradas, que são, 
em grande parte, a vida 
das fazendas, principalmen
te a dos sítios. 

De resto, o dr Mário 
Costa de Oliveira entrou 
com o pé direito, querido 
e prestigiado por todas oa 
correntes da opinião públi
ca, cujo ambiente de sim
patia envolveu logo o seu 
nome. mal se soube da no
meação. 

A época é dos moços e. 
nós outros, velhos ou mais 
«usados», o que temos de 
fazer é recolher-nos aos 
bastidores de um palc \ 
onde, bem ou mal, dêmos 
conta do recado ... 

Contudo, como especta
dores, nos animam vivos 
desejos de aplaudir, todas 
os vezes que se oferecer 
ensejo, uma administração, 
que nasce bafejada pela 
simpatia de gregos e troia
nos portanto à margem 
de facções, o que lhe faci
lita os movimentos para. 
agir sem 'embaraço. 

i 
M é d i c o especialista 

Doenças dos ouvi
dos nariz e garganta 

iltó sidêi consultório e residência : 

R. 15 ;!<• Novembro, 97 
Telefone 54& 

Consultas: das 15 às 18 horas 

SOROCABA 

A FOTO m 
a maior novidade k Í P ! 

resenia 
O melhor presente que se pode 
oferecer — Encomende u m a 

l\oje mesmo. 

R. Santa Rita, 1222 ~ Fone, 228 - ltú 


