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Dr. J. L. Pinheiro Júnior 
«A Cidade» presta, ho

je, justa e sincera home
nagem ao Dr. J.L. Pinhei
ro Júnior, agora lente ca-
tedrático, por concurso, 
do nosso Colégio Esta
dual, depois de, com bri
lhantismo, vencer todas 
as difíceis provas realiza
das recentemente na ca
pital. 
E bem a merece o nos

so homenageado ! Inega
velmente, o Dr. J. L. PI
NHEIRO JÚNIOR se tor
nou credor da estima e 
consideração dos que sa 
bem apreciar a inteligên
cia e o trabalho, a bonda
de e a dedicação! 

Médico de notória e in-
1 vulgar competência realiza 
o «Divinum opus sedare 
dobrem» restituindo saúde 
e alegria aos seus doen 
tes, às crianças pobres e 
ricas entregues aos seus 
cuidados de especialista 
emérito. 

Quando na administra
ção desta cidade, como 
prefeito que foi, demons
trou raro discortino no 
trato das coisas públicas 
em que punha ação inte-
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Dr. J. L. Pinheiro Júnior 

ligente, enérgica e decisi-
v . E é de justiça assina
lar-se que, a existência 
do Ginásio do Estado em 
ltú, também se deve ao 
Dr. J.L. Pinheiro júnior, 
de vez que da manuten
ção dos professores pela 
municipalidade, então ha
bilmente administrada por 
S.S., dependeu a efetiva 
e definitiva creação do 
Ginásio do Estado em ltú. 
Na verdade, os ituanos 

não desconhecem os re
levantes serviços que o 
Dr. J.L. Pinheiro Júnior 
tem prestado a ltú e a 
sua população. Encoraja-
dor de proveitosas inicia
tivas, o insigne mestre a 
quem, oportunamente se
rão tributadas as devidas 
homenagens, estamos cer
tos, há de crescer conti
nuamente na nossa admi
ração pelos elevados dotes 
de inteligência e caráter 
que tão superiormente o 
caracterizam. 

O Colégio Estadual de 
ltú está de parabéns e, 
com êle, a mocidade es
tudiosa e todos os que 
compreendem que a gran
deza do Brasil repousa 
na verdadeira instrução e 
educação da juventude í 

«A Cidade^, jubilosa, 
prestando esta homena-
Pem modesta ao Dr. J.L. 
inheiro Júnior endereça-

lhe, também, os mais efu
sivos parabéns em nome 
dos que costumam fazer 
justiça aos que se impõem 
à admiração pública pelas 
qualidades de seu intrín
seco merecimento. 

Carta aberta à redação da "A 

sotenario do Nascimento de Carlos Vasconcelos de Almeida Prado 
Completou-se no dia 12,' 

quinta-feira ultima, o centená
rio de mais um iluslre vulto 
de Historia Pátria, um insigne 
brasileiro que elevou tão alio 
o nome de ltú, sua terra na
tal. Esse grande patrício foi 
Carlos Vasconcelos de Almei
da Prado. 

Inegavelmente a Convenção 
Republicana da ltú. reunido 
em 18 de abril de 1873. foi 
a base da nossa Republica. 
Isto em pleno governo de D. 
Pedro !I. E esta celebre reu 
nião se deve a Carlos Vas
concelos de Almeida Prado, 
que regressando da Europa, 
trazia de lá os ideais de
mocráticos ; chegando aqui 
quando se preludiava o Repu
blica esse conterrâneo ilustre, 
com seu irmão José Vascon
celos de Almeida Prado e seu 
primo João Tibiriçâ Piratinin-
ga. írabalhou ostensivamente 
pelo ideal republicano, ao mes-
m,o tempo que em outras par
les do nosso estado, Salda
nha Marinho, Lopes Trovão, 
Quintino Bocaiúva, Campos 
Sales e outro grande ituano, 
Prudente de Morais, propaga
vam desassombraJameníe essa 

idéia que seria concretizada 
a 15 de Novembro de 1889. 

E foi no prédio de sua 
propriedade, onde se acha 
instalado o Museu Republica
no de Iíúv que Carlos Vas
concelos de Almeida Pra
do reuniu seus companheiros, 
pela primeira vez no Brasil, 
realizando uma reunião às 
claras, uma como que cons
piração em plena luz, e lan
çando um manifesto expondo 
•os brasileiros as suas idfias 
e planos políticos. Agiram 
assim esse ilustre varão e 
seus companheiros, como agem 
todos os ituanos de rija tem
pera e firmeza de caráter. 

E levando seu nome para 
o Panteon da Historia, tendo 
seu lugar no templo dos ilus
tres brasileiros — Carlos Vas
concelos de Almeida Prado 
mais uma vez honrou a ci
dade que a Providencia des
tinou para seu berço. 

Oriundo de nobre estirpe 
iluana, o iluslre cavalheiro 
Carlos Vasconcelos de Al
meida Prado, nasceu em llú a 
12 de Agosto de 1843. 

A cidade da Convenção 
Republicana não deixou pas

sar despercebida essa tão faus-
tosa dala e, unindo-se às jus
tíssimas manifestações de ve
neração e respeito que foram 
prestadas à memória do emi
nente ituano, pelo Instituto His
tórico e Geográfico de São 
Paulo, lambem leve a ,sua 
parte saliente nesse aconteci
mento, pois que nesse dia 12 
de Agosto, recebeu, em seu 
meio, ilustres membros do re
ferido Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, 
alem da família de Carlos 
Vasconcelos de Almeida Pra

do, que vieram de São Peu-
lo afim de assistir ao ato da 
inauguração de uma placa no 
Museu Republicano desta ci
dade, alusiva a efeméride com 
os seguintes dizeres : «Recor
da esla lapide o cenlenario 
nafalicio de Carlos Vascon
celos de Almeida Prado, o 
republicano dedicado, que, a 
18 de abril de 1873. em sua 
casa: «Museu da Convenção 
de ltú», em 1923, congregou 
os membros da primeira gran 
de assembléia republicana de 
São Paulo — llú, em 12 de 
ígosto de 1943.» 

(Cont. na 3.3 pág.) 

A Meza da Santa Casa 
acha-se em véspera de se 
reunir. Queira Deus que a 

| próxima asserabléa se efe-
|tue em recinto fechado e 
|que os seus dignos mera-
Jbros deliberem acomodados 
nas suas poltronas, em co
munhão de idéias, dentro 
das normas regimentais. O 
caso do Dr. Graciano vae 
lhe ser entregue e o *Ve-
reditum» proferido deverá 
ser o resultado da delibe
ração tomada pelos seus 
ilustres pares, chamados 
para essa reunião extraor
dinária. E' sabido, Snr. di
retor, não haver nó Códi
go que rege os destinos 
da Santa Casa, de&positivo 
que ampare os seus fun
cionários maiores, com 
aposentadorias ou outros 
benefícios que tais. A ques
tão não é portanto propria
mente de Direito e sim de 
Justiça. De justiça a um 
velho servidor da Casa, 
cujo passado de labor 
continuo naquele Instituto, 
já teria atingido o limite 
do trabalho permitido por 
lei. Porque o Eslado, nas 
suas atribuições, limita a 
escala do trabalho e con
cede aos seus serventuá
rios uma compensação com 

o fim único de propiciar 
aquele Repouso a que todo 
o cidadão tem direito quan
do atinge um grau de maior 
idade. De justiça repito, 
Snr. diretor, e de Moral 
também, como prêmio con-
ceccioso a ser conferido 
por urna Assembléa reco
nhecida pelos serviços pres
tados por quem a serviu 
durante quase meio sécu
lo ! Que sirva, ao depois, 
de incentivo aos médicos 
daquela casa que por ven
tura venham a completar 
uma tal bagagem de tra
balho e que, por certo, 
merecerão igual prêmio de 
reconhecimento. Outro in
tuito não me move ao di
tar estas cartas, Snr. dire
tor, senão o de pondo-me 
em contato com os dignos 
membros da Meza da San
ta Casa, esclarecer a ques
tão, porque embora tenha 
chegado a pouco tempo a 
esta cidade, continuo a ser 
ituano da gema, rebento 
d'antanho da solarenga casa 
da rua da Palma e admi
rador portanto das insti
tuições pias da minha terra, 
das suas tradições e do seu 
nobre povo. 

Cordealmente 
JUSTO JUSTUS 

U m a Crônica Antiga 

Lá pelo meiado do mês 
de Janeiro de 1876 as fa
mílias moradoras na rua 
da Palma (hoje Andradas), 
no trecho entre o Beco do 
Inferno (15 de Novembro) e 
o do capitão Nardy (dr. 
José Elias), alarmaram se 
com um vulto, todo embu-
çado, que todas as noites, 
às deshoras, andava por 
esse trecho da rua, e leva
ram esse seu temor à au
toridade policial. 
O delegado de policia, 

dr. Virgílio Augusto de 
Araújo, que já ouyira de 
diversas pessoas referencias 
a esse vulto misterioso, e 
julgando se tratar de al
gum facínora, que por ali 
andava com algum fim si
nistro, determinou, no dia 
21 desse mês, que dous po
licias ficassem de tocaia 
nesse referido trecho da 
rua da Palma a espera 
desse vulto, e que, quando 
o vissem, lhe perguntassem 
o que andava fazendo e se 

F. NARDY FILHO 

estava armado; e que ele, 
delegado, ficaria acordado, 
esperando pelo resultado 
da deligencia. 
Á noite do dia 21 de 

Janeiro de 187C foi noite 
de luar e por isso nào fo
ram acesos os bruxaleantes 
lampeões dequerozene, po
rém a lua, nessa noite, ee 
poss a brincar de esconde-
esconde com as nuvens, e 
a cidade foi burlada, fican
do às escuras. 
Lá pelas dez horas (hoje 

22) os policias se dirigi
ram à rua da Palma e se 
esconderam em um portão 
existente no muro dos fun
dos da casa do coronel 
Anhaia (onde hoje está «A 
Federação») e lá ficaram 
de tocaia. Não demorou mui
to apareceu o tal vulto mis
terioso, vinha envolvido em 
um amplo sobretudo (embo
ra a noite estivesse quen
te) chapéo desabado e uma 
manta tapando lhe parte 

(Cont. na 3.a pág.) 



L CIDADE (15 dê Agosto de 11/48) 

Dr. Júlio Schwenck 
MÉDICO E ANALISTA 

Residência : 
FLORIAHO FEiSQTB H. 582 -

Horário : 
das 7 ás 13 ks. a dst t3 hs. ém ddanta 

Sorteio Militar 
O Dr. Mario Costa de Oliveira, Presidente da Junta de Alista
mento Militar deite município de ltú, Estado de Sáo Paulo, etc. 

Faz saber que foram sorteados para o serviço ativo do Exército, 
os cidadãos constantes da relação abaixo transcrita e que, OS da La 

chamada deverão apresentar-se nesta /anta de 16 a 31 de outubro 
do corrente ano. Os da 2.a% se convocados, deverão aguardar a fixação 
da data e m que deverão se apresentar. O s que o deixarem de fazer den
tro do prazo legal, ficarão sujeitos às penas estabelecidas nos regulamen
tos militares e Código Penal Militar. 

O s sorteados abaixo descriminados e pertencentes à P R I M E I R A 
C H A M A D A deverão se apresentar na época supra mencionada, nesta 
Junta, sita à rua dos Andradas, 526, afim de receberem o respetivo cer
tificado e serem encaminhados à unidade a que pertencerem. 

ltú, 11 de agosto de 1943. 

O Presidente: Mario Costa de Oliveira. 
O Secretario : Oscar Serra. 

Junta de Alistamento Militar 
k Itó 
4.a Circonscriçao de Remi-

fameots 
Muniespio de ltú 

Classe de 1923 — Sor
teio de 1943 

Sorteados em 1.a cha
mada para o 4.o R.A. 
M., com sede em ltú 

S T o m e s e ífciãuçsfco 
Renato, f. de Oscai Ambust: 

Américo, f. de Antônio G o m e s da 
Costa ; Elloy, f. de Celeste Fregna-
ni; Carlos Lucca, f. de Emílio 
Lucca ; Henrique Thomé, f. de 
Carlos T h o m é ; Afonso, í. de 
Belarmino Vendet ; Benedito de 
Brito, f. de Mario de Brito; M o a -
cir Paulo do Vale, h de Bene
dito Inocencio do Vale; Severino 
Henrique, f. de Augusto Alves de 
Araújo ; Benedito, f. de João Viei
ra Nogueira ; Santo, f- de Juvencio 
Silvano; Pedro, f, de João da Sil
va ; Olyndo, f. de Alipio de Ca
margo ; José Luiz, f. de João Ba
tista Tavernaro; José Antônio, f. 
de Antônio Felisbino; Orlando V a -
mni, f. de Alfredo Vaolni; Alber
to Morelli, f. de João Batista M o -
relli; Eduardo, f. de José Antunes 
da Costa ; Alfredo, f. de Justo dos 
Santos; Francisco, f. de Francisco 

G u s m ã o ; Anônimo, f. de Francis
co oe Almeida; Osório Higl, f. de 
Estevam Higl ; Roque, f. de Fran
cisco Roberto de Arruda; Antônio, 
f. de Agapito Portronieri; Antô
nio, f. de Humberto de Moura ; 
Spedito, f. de Alfredo Aristío de 
Barros; Ozorio Roque, f. de Vi
cente R o q u e ; José, f. de José Spo-
sito Moreno; Acacio Casemiro Pe
reira, f. de Benedito Casemiro Pe
reira ; Antônio, f. de Paschoal Fio-
ri; Emílio, f. de Benedito Maria 
da Silveira; Alberto, f. de Fran
cisco Caetano; Domingos, f. de 
João da L u z ; Antônio, f. de A n 
tônio Rodrigues; Antenor, f. de 
Joaquim Francischinelli; Benedito 
ígnacio, f. de Marciliano Soares; 
Rubens, f. de Mario Eulalio Diniz; 

Antônio Patricio de Oliveira, f. de 
Patrocínio Antônio de Oliveira ; Be
nedito, f. de Benedito Garcia de Oli
veira ; Paulino, f. de Carlos Zonatti; 
Marciho, f. de Braulinó José de 
Andrade; Arnaldo, f. de Roberto 
Zornbini ; Luiz, 1. de Benjamim 
Antônio Corrêa; Antônio, f. de 
A n t ô n i o Francischinelli; José 
Bonifácio, f. de Ângelo Dar-
don ; Alcides, f. de Sebastião Jo-
rand de Camargo ; Luiz, f. de Sa
muel de Lima ;• Luiz, f. de Antônio 
Barranco ; Luiz Ntmciato, f. de João 
Spinocci; Adão, f. de José Antô
nio Leite ; Olavo, f. de Mario A u 
gusto Bueno ; Paulo, f. de Luiz 
Leite de Camargo ; Santin Norfo, f. 
de Francisco Nórfo ; Anônimo, f. 

de Benedito Casemiro Pereira ; A n 
tônio, f. de Duilio Spinardi; Bene
dito, f. de Albertina Rodrigues da 
Silva ; Felicio José da Silva, f. de 

Dr. Virgílio P. de Souza Lima 
Medico pela Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro 

Consultório e Residência : K. Floriano Peixoto. 1084 
Consultas das 8 às 11-e das 15 às 18 horas 

Domingos, Dias Santos e Feriados : 
das 8 às 11 1/2 horas 

Gonçalves; Erineu, f. de Manoel 
Buiganm Alves ; Gentil, f. de Joa
quim Chrispim da Silveira ; Mario 
Rodrigues, f. de João Rodrigues; 
Heriberto Pereira Guimarães, f. de 
João Pires Guimarães; Sebastião, 
f. de Olímpio de Oliveira; Antô
nio de Deus Esteves, f. de Manoel 
de D e u s ; Antônio, f. de João N o 
gueira; Benedito, f. de Eleuterio 
Pereira da Cunha; Joseno, f. de 
Juvenal Rodrigues Freitas; Aristi-jjosé Rufino da Silva; Benedito, f. 
des, f. de Luiz Servatti; Luiz, f. | de Luiz Rodrigues da Silveira ; Be-
de João Antônio dos Santos; Ar- i nedito, f. de Francisco Barbosa; 
changelo Guido, f. de José Guido ; Benedito, f. de Silvino Roque ; Eu-
Lazaro, f. de Chrístiano Antônio ' rides, f. de Cesario Siqueira ; Guido 
de Moraes ; Luiz Brock, f. de Ro- j Spinardi, f. de Pedro Spinardi ; Be-
dolfo Brock; Antônio, f. de Leo- j nedito, f. de João Miguel*; João, f. 
poldo Alves Nogueira ; João, f. de! de Jesuino Fidelis de Arruda ; Igna-
Pedro Lúcia ; Mario., f. de Lúcia- j cio, f. de José Rodrigues Silveira ; 
no Martins; João, f. de Ângelo í Luiz, f, de. Pedro Sita ;. João, f. de 
Ferraresi; Pedro Pauletto, f. de D o - j Perfeto Peres ; José, f. de João Lei-
mingos Pauletto : Hor3Cio, f. de | te de Borba ; Miguel, f. de Eucly-
Bento Lourenço Pinto; Newton, f. | des Antônio de Moraes; João Ba-
do Capitão Virgílio Marones de' tista, f. de José Santa Rosa; José, 

Vende-se - Terreno de esquina 
Vende-se um terreno otimamente si

tuado à rua 21 de Abril esquina da rua 
dos Andradas. Condições do pagamento:. 
Cr. $ 2.000,00 á vista e o restante em 
prestações mensais de Cr. $ 200,00. 

Tratar na "Agência Cury". 

L. 
anco Svlercamti 

f. de José Ribeiro Domingues ; João, 
f. de Francisco Alvacette; Nelcio, 
f„ de João de Oliveira Cassú ; João 
Batista, f. de João Nepomuceno 
Dia& ; Orlando, f. de Francisco Po-
litani; Pedro Dia9, f. de Francisco 
Dias; Osório Thomaz, f. de João 
T h o m a z ; João Theodoro, f. de Joa
quim Bueno ; Jeovah, f. de Antônio 
Raphael Archanjo; João, f. de Fran
cisco Rodrigues Silveira ; Francisco, 
f. de Manoel Lireba ; Hilário, f. 
de Serafim Savioli; Pedro, f. de 
Luiz Foradori; Gersino, f. de Cíce
ro Agarrenchar de Barros ; Renan, 
f. de João Moreira de Oliveira; 
Zozimo, f. de Herminia de Olivei
ra ; Hélio, f. de Frederico Boniní. 

Sorteados em 2.a cha~ 
mada para a mesma 
Unidade 
Tsrciso, f. de Vicente Alves de 
Almeida; Waidomiro, f. de José 
Lyra ; Hernane, f. de Benedito An
tônio Bicudo; Antônio; f. de José 
Maria de Moraes ; Ígnacio, f. de Vi
cente Antônio Nunes ; João No-

j guera, f. de Francisco Noguera Es
teves ; José, U de Cláudio Torrisso ; 
Waldemar, f. de Ventura Brito da 
Fonseca ; Armando, f. de Manoel 
Peres Martins ; Benedito, f. de Joa
quim Vieira Custodio ; Benedito, ?. 
de Ottoni da Silveira Navarro; Ri* 
vadavia, f. de João Peçanha ; Sylvio, 
f* de João Musto; Benedito, f. de 
Leopoldo Rodrigues de Moraes ; 
Edmundo, f. de Domingos Gomes 
Ferreira ; Francisco, f. de João de 
Almeida Arruda ; José Ubaldo, f. 
de Augusto Betinelli; Euclydes, f. 
de Francisco Bujan; Lázaro Pau
letto, f. de Lourenço Pauletto; Ex
pedito, f. de Antônio Manoel de 
Almeida ; Mario, f. de Antônio Bi
na ; Manoel, f. de Antônio Del Ne-
ro ; Fabiano, f. de Frederico Salva-
dori ; Francisco, f. de "Antônio Pei
xoto ; Agenor, iv de Ulderico Me-
nabó ; Benedito da Silva, f. de Ivo 
da Silva ; Benedito Inácio, f. de 
João Evangelista Gonçalves; Luiz, 
í. de Antônio Faustino ; José Ma
ria de Camargo, f* de José Pires 
dü Camargo \ Roque José, f, de Pa-
ride TocacielU ; Wilson, f. de Hen
rique Gustavo Zschachner ; José, f. 
de Pedro Antônio dos Santos; 
Francisco, f. de Maria José da Sil-
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R u a Floriano Peixoto, 8 6 4 (Prédio Banco de ltú) — Caixa Postal, 18 — Telefone, 147 

Operações Bavieárl&s em gei*al — Cj-nardafc de 

"Valores — K-ecehinienít«í» de juros e divsdeBados 

Depósitos a prazo fixo e de prévio aviso 
Depósitos a prazo fiáTo com pagamento mensal de juros 

Depósitos em contas correntes de movimento 
CONTAS CORRENTES LIMITADAS (cora uso de cheques) 

MATRIZ: 
São Paulo 
R. Álvares Penteado 
Caixa Postal, 4077 

FIUAES: 
Rio de Janeiro 
Santos 

AGÊNCIAS 
Americana 

6j 

Atibáia 
Barirí 
Campos do Jo 
Capívarí 
Garça 
Guararapes 
Ibitinga 
Indaíatuba 
Itapeva 
ltú 

rdão 

Lins 
Olímpia 
Palmital 
Pindamonhangab? 
Pirajuí 
Piratininga 
Porto Feliz 
Quintana 

Cotteapdaníes m 

Rio Claro 
Salto 
Santa Cruz do Rio Pardo 
Santo Amaro 
São João da Bôa Vista 
Sertãozinho 
Sorocaba 
Vera Cruz 

piin&ipsiS praças du país e do MlBiitr 

va; Joaquim, f. de João de Souza 
Moraes ; Ameletó, f. de Etore Stu-
quí; Antenor Benedito de Moraes, 
í. de José Camacho Leite; Benedi
to Antônio, f, de Bento* Joaquim de 
Oliveira ; Antônio Vecchiato, f. de 
Guerino Vecchiato; Diogo, f. de 
Francisco G o m e s ; Francisco, f. de 
Francisco Caparossa ; Osmar, f. de 
Sylvio Fonseca ; Enor, f. de Joaquim 
Fernandes de Camargo ; Renato Jo
sé dos Santos, f. de Joaquim Tho
m é ; Alexandre Fausto, f. de Joáo 
Pelichero; Aristides, f. de Bento 
Rezende ; João, f. de Benedito Jo
sé Barbosa J Eugênio, f. de Fran
cisco Gonçalves de Camargo ; Luiz, 
f« de Isaias Luiz de Moraes ; Pauli
no, f. de José M o z ; Florindo, f. de 
Torelo Barbieri ; Gentil, f. de Pri
m o Sombini ; José, f. de Pedro Pu-
tomati ; Romaldo Pio, f. de Baptis-

ta Fioravante. 

Junta de Alistamento Mititar de 
ltú, e m 11 de agosto de 1943-

Mario Costa de Oliveira 
Presidente 

O Secretario, Oscar Serra 
i i i n — m - m • in irnmiim—trr" •--

DESPEITE A BIOS 
BG SEU FÍGADI 

í Salterá da Csnía 
&i;poito p̂ ra Tudo 

".-'. Fígado deve produzir diariamente tira 

.,'.;... Si a biju não corre livre-

a imentos não são digeridos e 

n, Os gaies incKam o estômago. 

A pririí de ventre. Você scate-

-..• i • . ido c como que envenenado. Tudo 

c s.v 1 p> c a i ida é u m martírio. 

Ut-.u simples evacuação não tocara a 

CIVUÍ N.-ste caso, ai Pílulas Carttr são 

extTaordinar'amcnte eficazes. Fazem correr 

ê«a litro de bíüs e TOCC sente-se disposto 

para tudo. São suaves z, contudo, especial

mente indicidas para íszer a bilis correr 

livremente. Peça as Pfiulas Carter. Não 

acc.t% outro produto. PreçoÍ 3SX3. 

rrRACOS E ANÊMiCOS! 
Tomam: 

"VINHO CREOSOTADO 
Oo l-K. Ch. João dd jllva Silvcire 

Empftsedo co* exito nos ; 

Tosses 

Resfriedos 

Bronchites 

Escrophulos» 

Convolecençai 

] vl^HO CREOSOTADO 
í Á um qvaóor de saúde. 

KKrvwi 

DR. NILTON VIEIRA DE SOUZA 

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta 

Consultório e residência : 

Rua 1 5 de Novembro, 97 - Telefone, 548 
Consultas: das 15 às 18 hrs. - SORI 

MAQUINAS DE ESCREVER 
ROYAL - REMINGTON 

COMPRA-SE 
Ofertas p»ra u CAiSA » I L O » 
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«A F TA1ILEZA » C O M P A N H I A 

do KEtiUfiSOtt 

8<íde : II f o de Janeiro 
Rua do Ouvidor, 102 

ftncursal: ftfto T;culo 
Rua B. Paranapiacaba, 24 - 6.° andar 

DIRETORIA : Dr. Nelson Ottoni de Rezende — Dr. Djalma Pinheiro Chagas — Dr. Paulo Rodri
gues Alves — Dr. Roberto Haas. — ASSISTENTE Dfl DIRETORIA : Thiago Masagão. 

1ÜCEKSI0 — TBflHP. MARÍTIMOS E TERRESTRES - AUTOMÓVEL - HCIDEHTES PESSOAIS E MOEKÍES KO TRABALHO 

Chefe da Produção: Thiago M a s a g ã o Filho 

Agente em llú: Manoel dos Sanios Oliveira 
mÉDICO: DR. IlAGIB CHEBEL FARÍDACIA : CURY 

Centenário do Nasci- seaildo e se ,etolhia P"™ 
a casa e que estava desnr-mento de Carlos Vas

concelos de Almeida 
Prado 

(Conclusão da l.a pág.) 

O solene ato leve lugar 
pelas 14 horas, na frenie do 
prédio do Museu Republicano, 
achandcvse ali presentes, alem 
da iluslre comitiva paulista, 
as auloridades civis e muni
cipais desta cidade e grande 
numero de pessoas gradas. 

Por essa ocasião usou da 
palavra o ilustre dr. Afonso 
Taunay, presidente honorário 
do Instituto Histórico e Geo-

conhecer é preso e levado 
à presença do delegado e 
aí, retirado o disfarce com 
que se cobria, foi verificado 
ser esse vulto misterioso o 
sr. Joaquim Bernardo Bor
ges, esse mesmo sr. Joa
quim Bernardo Borges, que, 
bem mais tarde, se torna
ria o benfeitor máximo da 

grafico de Sao Paulo, e di-jdy e depois continuou a 
retor do Museu Paulisla, cujo;andar. 

empolgante e patriótica oração! Inteirado o delegado des 
foi calorosamente aplaudida) 9 e resultado, ordenou ao 
pt-los presentes. policia que fosse ao encal-

• ço desse vulto e pergun-

Uma Crônica Antiga tesse ° 8eu D0T e *°\*e 
& ! negasse a se dar a conhe-

(Coudusáo da l.a pág.) !Cer5 que o prendessem e o 
do rosto. Dele se aproxi-j trouxessem à sua presença. 
raara os policias, pergun-' Vão os policias e alcan-
tam-lhe o que andava fa-jçara o vulto em frento a 
zeudo e se estava armado:'casa de d. Francisca Emi-
respondeu que andava pas- lia; negando a se dar a 

mado, e, sendo revistado» 
não lhe encontram arma 
alguma. 

U m dos policias foi dar 
parte, ao delegado, do re
sultado da diligencia, en
quanto outro ficara tendo 
sob suas vistas o vulto mis
terioso; este se conservou cidade de ltú 
por algum tempo encostado Deu este fato motivo 
na esquina da Farmácia 

do Teofilo (sobradinho 
de nho Bentinho) subindo 
depois, vagarosamente, a 
rua, tornando a se demo

rar um pouco na esquina 
do sobrado do capitão Nar 

para longa e a%eda pole 
mica pelas colunas da eec-
ção-livre da'«Província de 
São Paulo.» 

(Continua no próximo número) 

l<j%^s^^^^j^s»sr-js^j 

Slffl CIRÚRGICO Oi SANTA CASA DE MISERICÓRDIA Oi 
~^^^ ITÚ ̂ ^=^" 

O DR. ARMANDO STRAZZACAPA 
atende ás segundas e sejeta-feiras 
III,r,,|M» no período da tarde »»»»"<» 

mm E* UMA DOENÇA GJRAVÍSSI 
MA MDHO PEMGOSA PARA 
A FAMlíJA E PARA A RAÇA 
COMO UM BOM AUXILIAR NO 
TRATAMENTO DESSE SRAN. 
DE, FLAGELO 

USE O 

A: IHLISSK APRESENTA SOB 
INÚMERAS FORMAS, TAES 
COMO: 

REUMATISMO 
ESCROFULAS 
ESPINHAS 
ECZEMAS 
MANCHAS 
ÚLCERAS 
FERIDAS 
PARTO OS 
"ELIXIR DE NOGUEIRA" 
CONHECIDO iiÃ i.3 ANwS 

VliNDB-SK B M'1UDA PARTI; 

• ^ 

5 Hel^âo dos cüierdâstes 6 industriais de ltú QÜB COO 
tribairam pera a ératilfcação aos bambeíres municipais 
lie Campinas 

Com a devida consideração trasladamos para as 
nossas colunas a carta que o cidadão Perseu Leite de 
Barros, digno Prefeito em comissão de Campinas, di
rigiu à Comissão Pró Gratificação aos Bombeiros daque
la cidade, que auxiliaram a extinção do incêndio da 
Casa Prado : 

«Campinas, 10 de agosto de Í943. 
A' distinta Comissão Pró Gratificação aos Bom

beiros de Campinas. 
ltú. 

Atenciosas saudações. 
Tenho o prazer de agradecer o gesto fidalgo de 

Itú? nas pessoas que tão generosamente subscreveram 
na lista prógratificação aos Bombeiros de Campina., 
cuja importância montou em Cr. $ 4.550,00. 

Muito grato pela atenção aproveito da oportuni
dade para reiterar aos dignos subscritores os protestos 
de minha alta estima e bastante consideração. 

Perseu Leite de Barros 
Prefeito em comissão» 

Os abaixo assinados, reconhecidos pelo esforço e 
boa vontade demonstrada pelos heróicos bombeiros de 
Campinas, que tão valorosamente trabalharam durante 
o incêndio havido em uma das grandes casas comer
ciais desta cidade, com agrado subscrevem as impor 
tancias abaixo, que serão entregnes àqueles denodados 
Soldados do fogo. 

Fabril Redenção S/A Cr. $ 1.000,00 
Fabrica Tecidos São Pedro 1.000,00 
Fabrica Tecidos São Luiz S/A 1.000,00 
Gomes & Cia. 500,00 
Loja Valente Ltda. 100,00 
Eridano Dél Campo 100,00 
Joaquim de Toledo Prado 100,00 
Antônio de Carvalho Borges 100,00 
Irmãos Gazola 100,00 
Paschoal e Vicente Di Ciero 100,00 
Banco Comercial do Estado de São PauJo — Itií 3 50.00 
Elias Poleto (Bar,) 50,00 
Marco Steiner á Cia. 50,00 
Gustavo Poletto 50.00 
Ataliba de Almeida Toledo 50,00 
Naim Cury 50,00 
Simon & Cia, Ltda. 50.00 

CAMARGO MENDES 
DEFENDA-SE DOS ATAQUES 
CONTHA SUA SAÚDE 

A fraqueza, a anemia, 
a insonia e o desanimo 
PODEM SEU COMBA

TIDOS TOMANDO O 
TÔNICO CAMARGO MENDES 

Reconstituinte Gorai 
e Renovador do Sangue 

*P* 

! * : •••'•:' •:• 

ALVARÁ D-L- AO. PETTINATI 

Prefeitura Municipal' de ltú 
Comunicam-nos da Pre
feitura Municipal desta ci
dade, que o Instituto Agro
nômico de Campinas (Divi
são de Experimentação e 
Pesquisas do Departamen
to da Produção 'Vegetal), 
analisa, gratuitamente, 
as amostras de terra que 
lhe forem encaminhadas 
por agricultores residentes 
no Estado de São Paulo, 
sendo despesa única dos 
interessados o frete corres
pondente ao despacho des
sas amostras. O agricultor 
que deseja enviar amostras 
de terra, para análise, de* 
deverá solicitar as neces
sárias instruções, escreven
do para : tSnr. Diretor da 
Divisão de Experimenta
ção e Pesquisas (InstitHo 
Agronômico) — Caixa Pos
tal, 28 — Campinas. 

Leiam «A Cidade» 

Soma: Cr. $ 4.550,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
Campinas, 9 de Agosto de 1943. 

Cr. 4.550,00. 
Recebemos da Comissão dos comerciantes e indus

triais de ltú a importância supra de quatro mil qui
nhentos e cinqüenta cruzeiros, provenientes da coleta 
havida naquela cidade, para gratificar aos bombeiros 
municipais desta cidade que tomaram parte na extin
ção de violento incêndio que ali lavrou. 

Tesouraria Municipal de Campinas, em 9 de Agos-
to de 1943. 

Tesoureiro 
Hermano Penteado 

Fábrica de Ladiios "Progresso" 
O E 

T O A O ZFI:E:E3:E3.,<ÃU:E50 

Apresenta ladrilhos em desenhos mo-
dernissimos, absolutamente originais e de 
qualidade superior. Absoluta perfeição em 
confecção e acabamento. 

Fábrica à rua losé WPÍSSOIW n. 7 - Fone, 44 - SALTO 

PRECISA-SE DE LADRILHEIROS 
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Bastante animada (oi a semana 
finda em competições esportivas, 
todas elas muito bem concorridas e 
repletas de sensações. 

Domingo pela manhã no grama
do do 4.o R.A.M. realizou-se o 
primeiro encontro da disputa da 
taça Irmãos Gazzola e que reuniu 
as equipes representativas do Colé
gio Estadual e do E.C. Gazzola. 

U m a luta bastante equilibrada, 
cheia de combatividade c entusiasmo. 
apezar do forte vento que soprava 
na ocasião. 

Após estarem perdendo por dois 
tentos a zero, no primeiro período, 
o$ rapazes do Gazzola reagiram 
brilhantemente, conseguindo alterar 
o ritmo da partida e assenhorear-se 

do «placard.» 
Venceram merecidamente por 3 

a % 
A preliminar travada entte a 

equipe secundaria do Colégio Esta
dual e o Palmeiras F.C foi venci
da pelos comandados de T o m e por 
3 pontos a 1. 

* __ 
* i * 

Ainda pela manhã, no campo do 
E.C. Gazzola, lutaram os possantes 
esquadrões da Corporação Musical 
«União dos Artistas» e A . A . ltuana. 

A partida foi disputadissima, não 
faltando episódios alegres e jocosos, 
como estouro de bola, quedas desas

tradas, etc 
O s «artistas» levaram o melhor 

pela contagem de 3 tentos a 1. 

* * 
O Comercial enfrentou na tarde 

desse dia o Brasil de Seguros, ten
do derrotado facilmente o seu an-

tagonista por 5 a 3. 
ApeZar de não possuírem um 

conjunto de primeira ordem, os vi
sitantes lutaram com entusiasmo, 
obrigando os esmeraldinos deixarem 
de lado o jogo acadêmico que vi
nham praticando, sem* que houvesse 
alteração no marcador. 

O s pupilos de Geraldo que ven
ciam a principio por 3 a 1, foram 
surpreendidos com conquista do em
pate, mas fazendo alarde de sua 
maior classe, impuzeram sua supe-
perioridade, vazando por 2 vezes 
mais a cidadela adversaria. 

O Comercial veríceu também a 
preliminar travada entre os quadros 
secundários, marcando a ofensiva 
campeã 6 «goals», enquanto que os 
visitantes apenas fizeram um. 

* 
* * 

Segunda-feiia à noite, na quadra 
coberta do 4." R.A.M. defrontaram-
se em disputadas partidas de volley-
ball e çestobol as equipes femininas 
do Colégio Estadual e A . A . ltuana. 

A partida de volley-ball, foi ven
cida pela A.A.Ituana, enquanto que 
as estudantes levaram a melhor em 
cestoból, derrotando suas antagonis-

tas por 14 pohtos a 5. 
Defenderam as cores do Colé

gio : Nenê, Adelaide, Angela, M y -
riam, Guiomar, Alice e Luiza, e 
as da A-A.ltuana: Guiomar, Irene, 
Neide, Lavínia, Jacyra, Viviane, 
Terezinha, Wilma, Alvina e M a 

rina. 
• * 

* * 
•> Iniciaram se esta semana os pre
parativos de nossas representações 
de cestoból e volley-ball que com
parecerão aos Jogos Abertos do 

Interior. 
Caramez e Dias estiveram a pos

tos, tendo decorrido com bastante 
entusiasmo os primeiros ensaios» 

— * * 
Hoje no campo do Auto F.C. 

defrontar-se ão em prosseguimento 
ao certame futebolístico local, as 

equipes do Auto F.C. e C R . São 

Pedro. 
A preliminar terá inicio às 

horas e o 

horas. 

lauta de AlislwofG Militar 
üe M 

Pelo presente convida
mos os cidadãos abaixo 
relacionados a comparece
rem nesta Junta, nos dias 
úteis, das 15 às 16 horas, 
afim de receberem as guias 
para o pagamento das Ta
xas Militares, devidas pelos 
seus documentos de quita
ção coto ò Serviço Militar. 

[tu, 13 de Agosto de 
1943. 
O Secretario : Oscar Serra. 

Antônio Carara, Francis
co Pereira da Mota, Be
nedito Franco Guimarães, 
Álvaro Ribeiro, Celestino 
Carlos, João Justino da 
Rosa, P/idorio Francisco 
Sombini, Roberto Romano 
Lui, Ozorio Severino, José 
Luiz Leme, Avelino Ro
drigues de Campos, Mar-
celino Barros Silveira, Es-
tevam de Almeida, Mario 
Chagas de Moura, Fran
cisco Martins, Inácio de 
Freitas, Antônio Rodrigues, 
Toma'/ Modagneze, Adolfo 
Gardini, lnoetue Antônio 
Leme, Ângelo Postal, Es-
pedito Gil, Sebastião Pedro 

Alexandre, Eugênio Antô
nio Camargo, Antônio Gob-
bi, Arlindo Belon, Benedi
to Espirito Santo, Rubens 
Domingues, Antônio Ilario 
Luiz. 

^ 

Aniversários 
Transcorreu na data de quinta-feira ul

tima, 12 do corrente, o aniversário nata-
licio do dr. Luiz Batista, ilustre c huma
nitário clinico residente nesta cidade. 
— Completou ontem mais um aniver

sário natalicio o nosso particulat amigo 
Guido Salvador Tubertini, digno Auxiliar 
da Inspetoria de Caça e Pesca, de Rio 
Preto. 

! ^ 

Agencia dos Correios 
e Telégrafos 

E m cumprimento da ordem do Sr. 
Chefe do Trafego Postal da Diretoria Re
gional de São Paulo, fica autorizada esta 
chefia a techar a Agência aos Domingos e 
Feriados, somente parte postal, ao meio 
dia, continuando parte telegrafica até final 
horário. 

Horários para o publico: 
Trafego Postal 

Nos dias úteis, das S às iS horas. 
Nos domingos e teriados, das 8 às 12 

horas.. 

Tesouraria 
Nos dias úteis das iz às 16 horas. 
Domingos e feriados, das 10 ás 12 ho

ras. 

Telégrafos 
Das 7 às 19 horas, diariamente. 
Agência de ltú, 10 de Agosto de 1943. 

José Olímpio de Mello 
Chefe da Agência 

Editais de Proclamas 
Antônio de Almeida Toledo, Escri

vão de Paz e Oficial do Regís-' 
tro Civil deste Distrito de ltú, etc. 

Faço saber que pretendem casar-
se e apresentaram os documentos 
exigidos pela Lei: 

Sr. Francisco Camacho Rodri
gues, nascido em Casa Branca a 28 
de Janeiro de 1919, lavrador, solteiro, 
e residente na fazenda «Paraizo», 
filho de Diogo Camacho Rodrigues 
e de d. Tereza Vargas; e d, Julia 
Virgínia Biagi, nascida em Cabreu-
va a 26 de Outubro de 1923, do
méstica, solteira, e residente 'na fa
zenda «Paraizo», filha de Vitorio 
de Biagi e de d. Inez Conde. 

Sr. Gildo Guarnieri, nascido em 
ltú a 13 de Agosto de 1919, co-
merciario, solteiro, e residente á Ala
meda Barão do Rio Branco, 19, filho 
de Vitorio Guarnieri e de d. Catari
na Pasquale ; e d. Maria de Lourdes 
Barbien, nascida em ltú a 28 de 
Setembro de 1922, doméstica, sol' 
teira, e residente à rua Sta. Rita, 
335, filha de João Barbierí e de 
d. Maria José Barbieri. 

te na fazenda «São José», filha de 
Carmo Stephani e de d. Maria. 
Rosa da Conceição. 

Carlos Venancío, nascido em ltú 
a 17 de Dezembro de 1920, lavra
dor, solteiro, e residente na fazenda 
Vacari, filho de Luiz Venancío e 
de d. Luiza Maria de Jesus ; e d. 
Maria Augusta Stephani, nascida 
em Cabreúva a 10 de Agosto de 
1923, doméstica, solteira, e residen-

Mariano Ramirez Idalgo, nascido 
em Lujam de Cuyo — Prov. de 
Mendoza — Hespanha — a 12 de 
Janeiro de 1922, lavrador, solteiro, 
e residente na Chácara «Rosário», 
filho de João Ramirez Gonzales e 
de d. Maria Manuela Ramirez; e d. 
Maria Lopes Rubia, nascida em ltú a 
23 de Dezembro de 1924, domés
tica, solteira, e residente na Cháca
ra «Rosário», filha de Mathias Lo
pes Esteves e de d. Emilia Rubia 
Esteves. 

Sr. Otavío Prates da Fonseca, 
nascido em S. Paulo, (Distrito de 
Santa Efigenia), a 19 de Setembro 
de 1906, comerciante, solteiro, e 
residente à rua dos andradas, 51-/4, 
filho de Paulo Prates da Fonseca 
e de d. Alzira Guimarães da Fon
seca ; e d. E m a Mazzuco, nascida 
em americana a 20 de /4bril de 
1909, doméstica, solteira, e residen
te à rua Floriano Peixoto, 367, filha 
de João Atílio Mazzuco e de d. 
/4malia Mazzuco. 

Apresentaram os documentos exi
gidos p*»la Lei Civil devidamente 
processados. Se houver algum impe
dimento, acuse-o para os fins de Di
reito. O OficiarMaior, Oscar Serra 

Plantão de íioje 
Farmácia 

Santa Terezinha 

DE NOITE 

H0Ê- TODOS OS GATOS SÃO PâEDOS 

U m velho provérbio diz justamente o contrário. 

Vinha de outras eras, quando a iluminação 

deficiente prejudicava a visão. 

Hoje, não. A iluminação ampla, 

abundante, adequada, que a ele

tricidade permite, conserva as 

cores, as linhas, os contornos. 

A leitura, os jogos familiares, fazem-se agora à 

noite confortàvelmente, sem fadiga e sem es

forço, constituindo um puro pra

zer. Não prejudique a sua visão 

das coisas. Nem o seu conforto e 

a sua saúde. Ilumine, para isso, 

de maneira adequada, o seu lar. 

14 
prelio principal às 16 

J.C.F. 

B O A L U Z A V J D A D E S E U S O L H O S 


