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?! percussão da "Carta abert 
do sr. Justo Justus 

A nobre campanha iniciada pelo sr. Justo Justus, por estas 
colunas, sobre o caso da compensação ao sr. Dr. Graciano 
Geribelo, vai recebendo o apoio de todos os ituanos, mes
m o os que se acham (ora desta cidade. Abaixo transcreve
mos um artigo recebido do nosso prezado colaborador e 
conterrâneo, sr. Acacio Vasconcelos Camargo, atualmente 
residindo em Araraquara -

Sr. Redator, 
Aplausos meus á « A Cidade» e ao Justo. 
Escrevem-me de ltú, perguntando se as cartas 

escritas — na «A Cidade» — são de minha autoria. 
Respondo que não. 

Não sei q u e m dirige, atualmente, a Santa Casa 
da minha terra natal. N e m conheço a sua mesa admi
nistrativa, sob cujo palio ee movimentam os negócios 
dessa instituição. -Estou, entretanto, de pleníssimo 
acordo com o Justus, que é justo e m suas ponderações. 

E u perguntaria, como Cristo o fez tão sabiamen
te, quem, e m ltú, não deve algo ao Dr. Graciano de 
Souza Geribello? 

Q u e m , nessa terra de tradições, desconhecerá os 
seus méritos reais, o seu grande amor á sua terra e 
á sua gente ? 

Pude, pessoalmente, avaliar o seu devotamento a 
ltú, ao tempo da grande gripe. Quando todos aban
donavam a cidade, esquecendo até juramentos de fé, 
ele aí permaneceu, arriscando a própria vida, e m ho
locausto á vida dos que, pobres, sem recursos, não 
podiam sair. Ele trabalhou, dia e noite, exaustiva
mente, atendendo a todos, sem tempo, muitas vezes, 
para repousar e para alimentar-se. 

Só a cegueira deixará de ver, nos fastos da glo
riosa terra itnana, os serviços maravilhosos do Dr. 
Graciano Geribello, cuja personalidade marcante, como 
médico e como cidadão, devia e deve ter u m plinto 
de admiração e estima no coração de seus conterrâneos. 

A Santa Casa de ltú é u m relicário de tradições 
e de glorias, onde se guardam os feitos e a memória 
de tantos cidadãos eminentes. Aí estão, brilhando á 
luz meridiana, os relevantes serviços do abalisado 
clínico, no escrínio de tantas abuegações, jorrando 
luz e verdade por toda a cidade e atravez m e s m o de 
suas fronteiras, apontando o Dr. Graciano Geribello 
como u m de seus maiores padrões de gloria legítima 
e incontestável. Se queriam dar lhe oportunidade para 
u m repouso justo e merecido, fizessem-no com seu co
nhecimento tácito, cobrindo o de homenagens. Das 
«almas grandes a nobreza é essa». Engrandecer-se-
iam, elevando mais alto o nome desse querido ituano 
e médico de renome e enobreceriam, assim, as tradi
ções da velha cidade, para cujos filhos ilustres deve 
sempre haver u m Jogar de relevo e m suas vetustas 
instituições organizadas com o coração e com a idéia 
de nossos grandes do passado. 

A verdade é u m a só- Ela jorrará luz sobro a 
abacinada atmosfera atual e os mesmos que deram 
causa à celeuma, levantada pela pena adamantina de 
u m Justo, voltarão atraz e — como ituanos dignos 
de nossas tradições — farão ao m e u querido amigo e 
amigo querido de ltú, Dr. Graciano de Souza Geri
bello — a mais lídima e cabal Justiça. 

Araraquara, 17-8-43. 
Acacio de Vasconcelos Camargo 

f i á l Ü V A f íl! 1 ? II í. ^ vice-presidente dos E E . U U . Henry Wal-
lace, fotografado durante um almoço na So

ciedade Nacional de Agricultura do Chile, próximo de Santiago, usando 
um «chamanto» que lhe foi ofeiecido por um «Cowboy» chileno. 

(Foto «Ia Inter-AmericHiia) 

"^GRXDEHMfETrfor' 
Na impossibilidade de pessoalmente agradecer as 
cativantes provas de amizade cora que fui distinguido, 
por ocasião do concurso que prestei para lente da ca
deira de Historia Natural, vejo-me na obrigação de 
faze-lo por intermédio da conceituada folha «A 01-
D A D E » , a cujo diretor reitero meus cordiais agrade
cimentos pela imerecida homenagem prestada. 

Aos amigos e distintos alunos, a quem sou deve
dor de inesquecíveis gentilezas, aqui deixo, pois, con
signados os meus melhores e sinceros agradecimentos. 

ltú, 15 de Agosto de 1943. 

Dr. José Leite Pinheiro Júnior 

HOMENAGEM 
) No próximo domingo.es 13 
horas, no salão de festas do 
Instituto Borges de Aries e 
Ofícios, diversos amigos do 
Sr. Francisco Paula Leile de 
Barros. vão lhe oferecer um 
almoço de despedida como 
homenagem de simpatia e od-
miração á esse ilustre e distin
to ituano. 

As pessoas que quizerem 
aderir a essa justa manifesta
ção de amizade, poderão su 
bscrever as lísfas que se en
contram nos casas comerciais: 
A Elétrica, Loja Valente, Ofi
cinas Irmãos Gazzola e nesta 
redação. tssssssss 
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GAÇÂ E PESCA 
O PROPRIETÁRIO das Fazendas Ponte e São Pedro (AN

TIGO B U R A C O ) avisa a todos que não é permitido a pesca e 
caça nos terrenos das referidas propriedades. 

ITÜ, 20 de Agosto de 1943. 

Uma Crônica Antiga 

O sr. Joaquim Bernardo 
Borges publica u m a carta 
aberta., dirigida ao Presi
dente da Província e ao 

F. NARDY FILHO 

jamais viram esse tal vulto 
misterioso». 

dele próprio. «Onde se viu, 
diz, em uma noite de tão 
grande calor, uma pessoa 
sair assim, envolta em pe
sado e amplo sobretudo, 
com o rosto tapado por 
uma grossa manta e cha-
peo desabado ? ! K porque 
se negou ele a se dar a 
conhecer ? Que tudo isso 
fazia supor se tratar de al
gum malfeitor, e que, assim 
sendo, a autoridade nada 
mais fez que cumprir o 
seu dever*: e que as decla
rações do dr. Mesquita e 
do sr. Pires Guimarães 
nada valem, visto como 
eles se recolhem às suas 
casas às 9 haras e o vulto 
só aparece depois' das 10, 
e assim não podiam mes
mo haver visto-o.» 
O alferes Tavares vem 

declarando que jamais dis-
Vem, depois, V m Itua- séra em parte alguma que 

no, defendendo o Delega- o sr. Joaquim Bernardo 
Chefe de Policia, narran- J Q . declara que tudo o j Borges ia ser preso. 
do o fato, e reclamando da q u e aconteceu a0 sr. Ber.| Volta de novo o sr. Ber-
violenciade que foi vitima, nardo Borges, foi por culpai (Cont. na 3.a pág.) 
acusa o Delegado de arbi
trário e se declara vitima 
de violenta perseguição, 
visto c o m o a sua prisão já 
estava deliberada, tanto 
que o sub-delegado alferes 
Carlos Augusto de Vascon
celos Tavares, declarava, 
no bilhar de José Var/ 
Guimarães, que, antes de 
oito dias,, ele, Joaquim Ber
nardo Borges, seria preso, 
e que essa questão de vul
to misterioso fora pura in
venção da policia, e publi
ca duas cartas que lhe di
rigiram o dr, Inácio Mes
quita e Antônio Pires Gui
marães, ambos moradores 
nesse citado trecho da rua 
da Palma e nas quais de
clarara *que costumam a 
se recolheram às suas ca sas às 9 horas da noite e 

cssssssssssssssss^^ 

A T fia A V l A f â n ® presidente Roosevelt, na Casa Branca, 
L Ufl n V F U V U U — outorga 0 p r e mio Congressional de Honra 

ao major Robert Galer. O piloto abateu nove bombardeiros e aviões de 
combate dos japoneses numa operação aérea nas Ilhas Salomão. A mãe 
do piloto, senhora Fred Galer, toma parte na cerimonia. 

(Foto «Ia Iiiter-Ainertoau») 

http://domingo.es


A CIDADE 

Dr. Júlio Schwenck 
MÉDICO E ANALISTA 

Residência : 

RUA FUBUIO PEíMTB I. 582 

Horário : 
das 7 ás 13 lis. 6 dss 18 lis. em deatite 

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

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

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

Os sorteados abaixo descriminados e pertencentes à PRIMEIRA 
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 liir 
d e i 

íe Mm 

(22 de Agosto ^ '^3) 

Gusmão ; 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 Aristio de 
Barros; Ozorio Roque, f. de Vi
cente Roque ; José, f. de José Spo-
sito Moreno; Acacio Casemiro Pe
reira, f. de Benedito Casemiro Pe
reira ; Antônio, f. de Paschoal Fio-
ri; Emilio, f. de Benedito Maria 
da Silveira; Alberto, f. de Fran
cisco Caetano; Domingos, f. de 
João da Luz ; Antônio, f. de An
tônio Rodrigues; Antenor, f. de 
Joaquim Francischinelli; Benedito 
Ignacío, f. de Marciliano Soares; 
Rubens, f. de Mario Euíalió Diniz; 

Antônio Patrício de Oliveira, f. de 
Patrocínio Antônio de Oliveira ; Be
nedito, f. de Benedito Garcia de Oli
veira ; Paulino, f. de Carlos Zonatti; 
Marcilio, f. de Braulino Jp3é de 
Andrade ; Arnaldo, f. de Roberto 
Zombini ; Luiz, t. de Benjamim 
Antônio Corrêa; Antônio, f. de 
Antônio 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 Nunciato, f. de João 
Spinocci ; Adão, f. de José Antô
nio Leite ; Olavo, f. de Mario Au
gusto Bueno ; Paulo, f. de Luiz 
Leite de Camargo ; Santin Norfo, f. 
de Francisco Norfo; Anônimo, f. 

de Benedito Casemiro Pereira ; An
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 
Médico pela Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro 

€S^fal€A E B « E B A L • ff»A«TOi& 

Consultório e Residência: R. Florianô Peixoto, 1084 
Consultas das 8 às 11 e das 15 às 18 horas 

Uomingos, Dias Santos e Feriados-. 
das 8 às 11 1/2 hoias 

i. 

Gonçalves ; Erineu, f. de Manoe 
Bulganm 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 Deus; Antônio, f. de João No
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. j de Luiz Rodrigues da Silveira ; Be-
de João Antônio dos Santos; Ar- nedito, f. de Francisco Barbosa ; 
changelo Guido, f. de José Guido ; Benedito, f. de Silvino Roque ; Eu-
Lazaro, f. de Christiano Antônio rides, f. de Cesario Siqueira ; Guido 
de Moraes ; Luiz Brock, f. de Ro-; Spinardi, f. de Pedro Spinardi ; Be-
dolfo Brock; Antônio, f. de Leo-; neditu, f. de João Miguel ; João, ft 
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; Luiz, f. de Pedro Sita ; João, f. de 
Ferraresi; Pedro Pauletto, f. de Do- i Perfeto Peres ; José, f. de João Lei-
mingos Pauletto : Horacio, 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, 

tmúÉ 
Município *!e ltú 

Classe de 19S2 — Sor
teio de 19-43 

Sorteados em 1.a cha
mada para o 4.o R.A. 
1VL, com sede em ítú 

iSo&ncs e fílâação 

Renato, f. de Qscat Ambust: 
Américo, f. de Antônio Gomes da 
Costa ; Elloy, f. de Celeste Fregna-
ni; Carlos Lucca, f. de Emilio 
Lucca; Henrique Thomé, f. de 
Carlos Thomé ; Afonso, f. de 
Belarrnino Vendet ' Benedito de' ̂ aauMI'»™CT™ma',i'™'^^ î gŵ wTOneggaEwŷ âî  

Brito, f. de Mario de Brito; Moa-j 
cir Paulo do Vale, L de Bene-1 
dito Inocencio do Vale; Severino 
Henrique, f. de Augusto Alves de 
Araújo ; Benedito, f. de João Viei
ra Nogueira ; Santo, f. de Juvencio ( M 

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

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

Silvano ; Pedro, f, de João da Si 
va ; Olyndo, f. de Alípio de Ca-1 
margo ; José Luiz, f. de João Ba-! 
tista Tavernaro; José Antônio, f. I 
de Antônio Felisbtno; Orlando Va-j 
nmi, f. de Alfredo Vanini; Alber
to Morelli, f. de João Batista Mo-! 
relli; Eduardo, f. de José Antunes 
da Costa ; Alfredo, f. de Justo dos 
Santos; Francisco, f. de Francisco 

prestações mensais de Cr. $ 200, 

ratar na "Agência Cury 

Rua Florianô Peixoto, 864 (Prédio Banco de ltú) — Caixa Postal, 18 — Telefone, 147 

"Valores — HUuceiíiBiMítat**» «Be JEITOS e diyideiadg&w 

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

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

Rio Claro 
Salto 
Santa Cruz do Rio Pardo 

MATRIZ: 
55o ̂ Paulo 
R. Álvares Penteado 165 
Caixa Postal, 4077 

FILIAES: 
Rio de Janeiro 
Santos 

AGÊNCIAS 
Americana 

Atibáia 
Barirí 
Campos do Jordão 
Capivarí 
Garça 
Guararapes 
Ibitínga 
Indaiatuba 
Itapeva 
ltú 

Lins 
Olímpia 
Palmital 
Pindamonhangab? 
Firajuí 
Piratininga 
Porto Fcjíz 
Quintana 

CsfrusponUs nss pifaüiiiSiS praças do pcís c h inferior 

Santo Amaro 
São João da Bôa Vista 
Serüozinho 
Sorocaba 
Vera Cruz 

f. de José Ribeiro Domingues ; João, j va ; Joaquim, f. de João de Souza 
f. de Francisco Alvacette ; Nelcio, Moraes ; Ameleto, f. de Etore Stu-
f. de João de Oliveira Cassú ; João • qui; Antenor Benedito de Moraes, 
Batista, f. de João Nepomuceno f. de José Camacho Leite; Benedi-
Dias ; Orlando, f. de Francisco I V to Antônio, f. de Bento Joaquim de 
litani; Pedro Dias, f. de Francisco: Oliveira ; Antônio Vecchiato, f. de 
Dias; Osório Thomaz, f. de João! Guerino Vecchiato; Diogo, f. de 
Thomaz ; João Theodoro, f. de Joa- j Francisco Gomes; Francisco, f. de 
quim Bueno; Jeovah, f. de Antônio Francisco Caparossa ; Osmar, f. de 
Raphael Archanjo ; João, f. de Fran
cisco Rodrigues Silveira ; Francisco, 
f. de Manoel Lireba; Hilário, f. 
de Serafim Savioli; Pedro, f. de 

Sylvío Fonseca ; Enor, f. de Joaquim 
Fernandes de Camargo ; Renato Jo
sé dos Santos, f. de Joaquim Tho
mé ; Alexandre Fausto, f. de João 

Luiz Foradori; Gersino, f. de Cice-| Pelichero ; Aristides, f. de Bento 
ro Agarrenchar de Barros ; Renan, 
f. de João Moreira de Oliveira; 

Rezende ; João, f. de Benedito Jo
sé Barbosa; Eugênio, f. de Fran-

Zozimo, í. de Herminia de Olivei- cisco Gonçalves de Camargo ; Luiz, 
f. de Isaías Luiz de Moraes ; Pauli
no, f. de José Moz ; Florindo, f. de 
Torelo Barbieri ; Gentil, f. de Prí-

ra; Hélio, f. de Frederico Bonini. 

Sorteados em 2.a cha
mada para a mesma 

Unidade 
Tarciso, f. de Vicente Alves de 

Almeida; Waldomiro, f. de José 
Lyra ; Hernane, f. de Benedito An
tônio Bicudo; Antônio, f. de José 
Maria de Moraes; Ignacio, f. de Vi-
cente Antônio Nunes ; João No-
guera, f. de Francisco Noguera Es
teves ; José, f. cie Cláudio Torrísio ; 
Waldemar, f. de Ventura Brito da 
Fonseca ; Armando, f. de Manoel 
Peres Martins ; Benedito, f. de Joa
quim Vieira Custodio ; Benedito, í. 
de Ottoni da Silveira Navarro ; Ri-
vadavia, f. de João Peçanha ; Sylvío, 
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, i. 
de Augusto Betinelli; Euclydes, f. 
de Francisco Bujan; Lázaro Pau
letto, f. de Lourenço Pauletto; Ex
pedito, f. de Antônio Manoel de 
Almeida ; Ma.río, f. de Antônio Bi
na ; Manoel, f. de Antônio Del Ne-
ro ; Fabiano, í. de Frederico Salva-
dori ; Francisco, f, de Antônio Pei
xoto ; Agenor, f. de Ulderico Me-
nabó; Benedito da Silva, f. de Ivo 
da Silva ; Benedito Inácio, f. òe 
João Evangelista Gonçalves; Luiz, 
f. de Antônio Faustino ; José Ma
na de Camargo, f, de José Pires 
de Camargo ; Roque José, f. de Pa-
ride Tocacielli ; Wilson, f. de Hen
rique Gustavo Zschachner ; José, f. 
de Pedro Antônio dos Santos; 
Francisco, f. de Maria José da Sil-

mo Sombini ; José, f. de Pedro Pu-
tomati ; Romaldo Pio, f. de Baptis-
ta Fíoravante. 

Junta de Alistamento Militar cíe 
ltú, em II de agosto de 1943. 

Mario Costa de Oliveira 
Presidente 

O Secretario, Oscar Serra 

DESPERTE k MUS 
m SEU FÍGABO 

E Saltará da (2aa 
Disposto para Tudo 

Seu fígado deve produzir diariamente um 

litro de bilis. Se a bilis não corre livre

mente, os alimentos não são digeridos e 

apodrecem. Os gases incham o estômago. 

Scbrevém a prisão de ventre. Você sence-

sc abatida e como que envenenado. Tudo 

é amargo e a vida é u m martírio. 

U m a simples evacuação não tocará a 

causa. Neste caso, as Pílulas Carter são 

extraordinariamente eficazes. Fazem cerrer 

esse litro de bilis e você sente-se disposto 

para tudo. São suaves e, contudo, especial

mente indicadas para fazer a bilis conei 

livremente. Peça as Pílulas Carter. Não 

aceite outro produto. Preço. 3$0C0. 

TRAÇOS E ANÜM1CG5Í Ji 
Tomem : \ ' 

VINHO CREOSOTADO* 
Do Ph . Ch. João da Silve Silveira X 

fSJã Eapresedo com êxito nos : £ 

&í| Tosses 

BS3 
-—-*;=7-

viNr-

?l "esfriados 

| Bronchiíes 
\:\ Escrophulosa 
J Convalecenças 

ÍO CREOSOTADO 
u m gerador ds seúds. 

DR. NÍLTON VIEIRA DE SOUZA 
M É D I C O ííSPKCIAl.IWrA 

D o e n ç a s dos ouvidos, nariz e garganta 

Constiliòrão e residência 

Rua 1 5 de Novembro, 97 - Telefone, 548 
Consultas: das 15 às 18 hrs. - S0I9fABA 

MAQUINAS DE ESCREVER 
R O Y A L - R E M I N G T O N 

COMPRA-SE 
Ofertas pnra u C A S A © B I I Í O S T 



A CIDADE (22 de Agosto de LS43] 

eseoha Esportiv lime Brenioa Antiga 
(Conclusão da l.a pág.) 

nardo Borges; declara que 
a policia não tem autori
dade para proibir que, em 
dias e noites de verão, 
ande alguém de sobretudo, 
embora faça calor, nem 
tão pouco o direito de lhe 
vedar o andar pelas ruas 
que quizer, e assim, queira 
ou não queira o Delegado, 
ele, Joaquim Bernardo Bor
ges, continuará a passar 
pela rua da Palma, quan
tas ve«es quizer, durante 
o dia e à noite, com ou 
sem sobretudo. E, rebaten
do a afirmativa do alferes 
Tavares, publica cartas dos 
ara. José Aparicio de Al
meida Garret, José Antô
nio" da Silva Pinheiro, Mi
guel Luiz da Silva, Antô
nio Augusto Corrêa, Joa
quim José da Costa, João 
Batista Leme, Frederico 
José de Moraes e José 
Pompeo de Campos Piza, 
os quais, em suas cartas, 
declaram terem ouvido, no 
bilhar de José Vaz Guima
rães, o alferes Tavares di 
zer que, «si ele estivesse 
çpm a vara esse vulto seria 
preso, mesmo que fosse 
Joaquim Bernardo Borges. 

Graças a intervenção de 
^migras de ambas as par
tes, foi posto fim a essa 
discussão; e daí a um mês, 
isto é, em Março, deixa o 
dr. Virgilio o cargo de De
legado e transfere sua re
sidência para jundiaí. 
fv^onciusao d o n, precedente) ! de u m escanteio per intermédio de 

Luizinho. Gilson parou a pelota e 
'empurrou para o médio diieito, que 
a enviou inapelavelmente às redes, 
deixando sem ação o arqueiro con
trario. 

Nim aumentou a vantagem de sua 
equipe ao concluir com acerto u m 
centro de Jucá. 

Nenê marcou o primeiro tento 
dos seus ao cobrar com maestria 
uma penalidade máxima e Oscar 
empatou a peleja quando após bo
nita trama de toda a ofensiva cam
peã, Nabor colocou-lhe a pelota 
nos pés. Foi este o mais bonito ten-

• to da partida 

0 M o F-C- «peso itesae 
de 1943 

C o m o empate conseguido do
mingo ultimo (rente ao C.R.S. Pe
dro, sagrou-se o Auto F.C. cam
peão ituano de futebol. 

Apresentando-se sempre com u m 
conjunto coeso e entusiasta, mante
ve-se desde o inicio do campeonato 
na primeira colocação e durante os 
dois turnos consolidou sua posição 
atravez de lutas brilhantes e acirradas.' 

Foi o competidor de atuações O C R . dos Comcrciarios excur-
mai3 regulares, pois empregou sem- sionará hoje a visinha cidade de In-
pre u m mesmo padrão de jogo e daiatuba, onde terá pela frente o 
lutou sempre com a firme decisão j Primavera F.C. valoroso conjunto 
de vencer. loca" 

Foram pois recompensados seus 
esforços e bem premiadas as suas 
atuações. 

Parabéns. 

* 

# 
* * 

* * 

A paitida disputada domingo pas
sado entre o Auto F.C. e o C R . 
S. Pedro terminou com igualdade 
no marcador, após 90 minutos de 
um futebol bastante vistoso e técnico. 

Os dois antagonistas lutaram com 
entusiasmo, caracterizando-se a par
tida pela igualdade de ações, já que 
magníficos ataques fizeram os alvi-
negros, já que perigosas e insinuan-
tes foram as arremetidas dos trico
lores. 

O resultado expressou fielmente 
o transcorrer da peleja. 

O Auto F.C. jogou assim cons
tituído : 

Benjamiu, Olímpio e Pedrinho. 
Lopes, Luiz e Lobo (Mauro), Os
car, Nabor, Pé de Ferro, Nenê e 
Mauro (Lobo). 

O C R . S. Pedro apresentou : 
Domingos, Castilho e Zelindo. An-
toninho, Mota e Capiau. Jucá, Nim, 
Gilson, Menquini e Luizinho. 

Castilho, Nim, Nabor, Antoninho, 
Pedrinho e Pé de Ferro foram os 
que mais se destacaram. 

Os tentos : A contagem foi aber
ta' por Antoninho, apoz a cobrança 

Gazzola e São Luiz darão hoje 
prosseguimento ao Campeonato de 
futebol local, realizando uma partida 
que muito promete, pois ambas as 
equipes estão com igualdade de for
ças e procurarão livrar-se da «lan-
terninha.» 

* 

do o seguinte : D o Auto F. C, sobre 
o jogo disputado com o Esporte Clu
be Oficina Gazzola, e m 18 de Ju
lho findo: Atendido, perdendo os 
pontos o ultimo, e m vista da inclu
são ilegal de u m jogador ; do Clube 
Recreativo dos Comerciários, sobre 
o jogo disputado com o Auto F.C. 
em l.o do corrente. Atendido, sendo 

o Auto considerado vencido por ha
ver incluído no l.o quadro dois ama
dores inscritos ilegalmente. 

dor — Suspenso por 2 meses, a 
contar de 15 do corrente, o amador 
do Clube Recreativo São Pedro, cr. 
Nelson de Melo, que no jogo de 
domingo ultimo se portou de modo 
inconveniente em campo, desrespei
tando o juiz da partida e ainda mal' 
tratando com ditos chistosos o re
presentante da Comissão, quando 
advertido. 

DE SALTO 
FUTEBOL 

Realizar-se-á hoje na visinha cida
de de Salto, mais uma sensacional 
tarde esportiva, medindo forças a 

3 

ro «Pinheirinho», filho de Vieri 

Saitori e de d. Julíeta Sella ; e d. 
Clementina Sorio, nascida é m ltú 
a 21 Abril de 1921, -doméstica, 
solteira, e residente no bairro «Pi
nheiro», filha de José Sorio e de 
Lúcia Roveri. 

H , equipe da associação A . Saítense, 
oie as 9,d0 horas da manha no „~V J" - j «o D J 
' , c r p i j ( campeã da zó.a Ket/iao e a do 

campo do b.L,. Oa2zola defrontar- e . . j A J J 
_r rj i rr r* -r" 'orte conjunto dos «Amadores do 

ee-ao o ralmeiras r. C e o& ioc-,c- p i c r J t I 
, t | .j foao Paulo r.C», da capital e tam-

chetons, novel conjunto constituído i „ •- „ - J in/io 
i, . ' , i bem Campeões de 1942 

por 11 primos e onde se destacam 
elementos como Jucá, Zinho, Ren-
nê e outros. 

Sr. José Francisco Pereira, nasci
do ém ltú a 21 de Julho de 1918» 
lavrador, solteiro, e residente no 
bairro «Pinheirinho», filho de José 
Pereira do Nascimento e de d. A n -
tonia Sabina; e d. Flor Narcilia 
Francisco, nascida e m ltú a 3 de 
Dezembro de 1924, doméstica, sol
teira, e residente no bairro «Pinhei
rinho», (ilha de Inácio Francisco 
e de d. lsolina Maria. 

Sr. Dovilio Paulo, nascido em 
Americana a 21 de Maio de 1909, 
pintor, solteiro, domiciliado e m a m e 
ricana e residente à rua Capitão 
(Corrêa Pacheco, filho de Augusto 
Paulo e de d, Martinha Paulo; 
e d. Maria Miguel, nascida e m Sal
to a 18 de Maio de 1918, domés
tica, solteira, e residente à rua dos 
Andradas, 169, filha de Elias Mi
guel e de d. Rosa Miguel. 

* 
* * 

m hoje na visinha cidade de 
Salto os conjuntos de cestobol e de 
volley-ball do Colégio Estadual de 
ltú e Estudantes Saltenses. Esses en
contros estão despertando bastante 
interesse no seio de nossa classe es-

tudantina. 

* * 

Possivelmente esle mês as nossas 
.seleções de cestobol e volley-ball fa
rão sua primeira exibição, tendo pe
la frente as turmas representativas de 

Tietê. 

fí-fjwvvívrH 

SERVIÇO H n Dl SANTA USi DE 
^ ^ ^ ITÚ 

O DR. ARMANDO STRAZZACAPA 
atende ás segundas e sejcta-feiras 
mn,,m» no período da tarde 

* * 

IIIMIIIIIM 

O Colégio Estadual promoverá 
dentro em pouco uma excursão de 
seus cestobolistas à prospera cidade 
de Jaboticabal, por feliz iniciativa ao 
professor Eduardo Toccheton. 

J.CF. 

ates fia Comissão de Esporte 
E m reunião de 16 do corrente, 

foi deliberado o seguinte : 
I SoSnçslo de recintos — 

Nos recursos apresentados pelo A u 
to Futebol Clube e Clube Recrea
tivo dos Comerciários, foi delibera^ 

Nessa partida será disputado o 
lindo troféo «Dr. Alfredo Aloé», 
D.D. Diretor da Empreza Constru
tora Universal, patrocinadora desse 
acontecimento esportivo. 

O s visitantes serão condignamente 
recebidos naquela cidade, cuja che
gada se dará pelo trem das 10 
horas. A's 15,30 horas terá inicio 
o jogo principal, arbitrado por u m 
juiz da Federação Paulista d^ Fu
tebol. 

diteis de Proolenias 

Sr. João Batista da Cruz, nascido 
em Sorocaba a 15 de Maio de 
1914, lavrador, solteiro, domiciliado 
neste município e residente em o 
bairro «Varejão», filho de Ernesto 
Marcelino e de d. Joaquína da Con
ceição ; e d. Margarida Pedroso, 
nascida em ltú a 20 de Outubro de 
1923, doméstica, solteira, e residen
te em o bairro «Varejão», filha de 
Benedito José Maria e de d. Er-
nestina Pedroso. 

Sr. Benedito Varolle, nascido em 
ltú a 30 de Março de 1918, bar
beiro, solteiro, e residente à rua 2/ 
de Abril, 361, filho de Anacleto 
Varolle e de d. Idalina de Camar
go ; e d. Leonilda Lúcio, nascida 
em Salto a 27 de Setembro de 
1925, doméstica, solteira, e residen
te em Salto à rua Rui Barbosa, 
75, filha de Avelino Lúcio e de 
d. Celestina oavioli. 

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

<.>- v 

/V 
É no intestino que o anquílóstomo vi
ve e prolifera. Agarrado às paredes in
testinais, suga o sangue do indivíduo, 
que se vai abatendo aos poucos, até 
ficar incapacitado para o trabalho. Às 
pessoas atacadas desse mil, o Labora
tório Camargo Mendes recomenda o 
PER ODIOL, remédio que extermina 
as verminoses. O P E R O D I O L faz 
voltar as boas cores e dá novas forças. M 

^ü38RãTÕR10 CRMÜRGQ MENDES 
CAJXA POSTAL 3413 SAO PAULO 

ALVAFA D. E, I.P. — 115 
.-*. rcmiun 
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VINHO QUINADO 

EíJiFANTB 
Estimula o apetite e 

desperia as energias 

Antônio de Almeida Toledo, Escri
vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil deste Distrito de ltú, etc. 

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

Sr. Arcilio Sartori, nascido em 
ltú a 17 de Outubro de 1920, la
vrador, solteiro, e residente no bair- L e í â H l « A C i d a d e » 

Agradecimento e convite 

Missa de 7.° dia 

Maria Albertina Francisco L e m e e filhas ; os irmãos, cunha
dos, sogros, genro, sobiinhos e demais parentes do sempre pran
teado 

LUIZ LEME DE CAMARGO 
agradecem penhoradissimos a todos que compareceram ao seu se-
pultamento. e de novo convidam seus parentes, amigos e conhe
cidos para a missa de 7.o dia, que e m sufrágio da alma do ex
tinto mandam rezar amanhã, segunda-feira, no Santuário do Sa
grado Coração de Jesus, às 7 horas. Por mais este ato de reli
gião e caridade antecipadamente agradecem a todos. 

•®GXsXsXS®®GX2)^^ 

Convite de Missa 
2.o aniversário 

A Família do saudoso 

Glicerio Silveira Arruda 
convida os seus parentes e conhecidos para assistirem à missa de 
2.o aniversário que manda rezar por intenção da alma do seu 
sempre chorado chefe, às 7 horas do dia 24 de Agosto (terça-feira), 
na igreja do Carmo. Por este ato de religião e caridade, anteci
pa o seu agradecimento a todos. 

« •. POILK1IMUL 



22 de Agosto de 1943 A CIDADE ãg 

PÉitaJujfai de I 
Decreío-lei n. 45 
O Prefeito Municipal de ltú, na 
conformidade do disposto no art. 
5.» do decreto-lei n. 1202, de 8 de 
abril de 1939, e nos termos da Re
solução n. 9S3, de 1943, do Con
selho Administrativo do Estado, de
creta : 

Art. l.o — Fica a Prefeitura Mu
nicipal autorizada a conceder, no 
presente exercício, os seguintes au
xílios : 

I - Cr. $ 720,00 (setecentus e 
vinte cruzeiros) ao Grupo Escolar 
Convenção de ltú, para a sopa es
colar ; 

II - Cr. $ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos cruzeiros) ao Orfanato 
Menino Jesus; 

111 - Cr. $ 1.200,00 (um mil e 
duzentos cruzeiros) à Escola Notur
na Nossa Senhora fcdo Bom Con
selho ; 

IV — Cr. $ 3.600,00 (três mil e 
seiscentos cruzeiros) aos grupos es
colares «Cesário Mota» e «Con
venção de ltú», para manutenção de 
gabinetes dentários; 

V — Cr. $ 5.000,00 (cinco mil 
cruzeiros) ao Ginásio do Estado, 
para o serviço de laboratório e bi
blioteca ; 

VI — Cr. $ 7.400,00 (sete mil e 
quatrocentos cruzeiros) à Comissão 
Municipal de Esportes; 

Vil — Cr. $ 7.200,00 (sete mil 
e duzentos cruzeiros) à Escola de 
Pilotagem do Aero Clube de ltú; 

VIU — Cr. $ 1.800,00 (um mil e 
oitocentos cruzeiros) à Guarda No
turna : 

IX — Cr. $ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos cruzeiros)*ao v4silo de 
Mendicidade Nossa Senhora da 
Candelária ; 

X -- Cr. $ 3.200,00 (três mil e 
duzentos cruzeiros) à Corporação 
Musical «União dos Artistas», para 
realização de retretas publicas; 

X I — Cr. $ 6.000,00 (seis mil 
cruzeiros) à Maternidade Borges, 
para amparo à maternidade e in
fância ; 

Xll - Cr. $ 5.000,00 (cinco mil 
cruzeiros) para manutenção de um 
estudante na Escola de Serviço So
cial (Bolsa de Estudos) ; 

Xllt — Cr. $ 6.000,00 (seis mil 
cruzeiros) à Biblioteca Publica Maes
tro Elias Lobo. 

Art. 2.° — At despesas com a 
execução do presente decreto-lei 
correrão por conta das verbas pró
prias consignadas no orçamento. 

Art. 3.o — Este decreto-lei entra
rá em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em 
contrario. 

Prefeitura Municipal de ltú, 20 
de Agosto de 1943. 

Mario Costa de Oliveira 
Prefeito Municipal 

Registrado no Livro Competente, 
na data supra e publicado. Secreta
ria da Municipalidade de ltú, em 20 
de Agosto de 1943. O Secretario : 
Marius Amirat Braga. 

Novo Fiscal 
Acha se residindo definiíiva-

mente nesía cidade, o nosso 
estimado amigo Dr. Lauro Li
ma Verde, que aqui continuará 
nas funções Je Fiscal do Insti
tuto de Aposentadoria e Pen
sões dos Induslnarios. 

Nossos cumprimentos. 

Colégio Salesiano 
de Campinas 
No próximo dia 19 de Se

tembro realisar-se-á no Colégio 

Salesiano N . S. Auxiliadora, 

e m Campinas, u m a concentra 

';ão de Iodos os ex-alunos da

quele eslabelecimento. 

A essa solenidade, para a 

qual recebemos u m amável con

vite, estão convidados todos os 

ex-alunos que residem enlre nós. 
m 

Aniversários 
Transcorreu no dia 20 

do corrente o aniversário 
natalicio do nosso preza-
dissimo amigo sr. Joaquim 
Galvílo de França Pacheco, 
a quem, muito embora tar
diamente, enviamos nossas 
felicitações. 

Fazem anos : 
No dia 28, a exma. ara. 

d. Isaura Ferraz Alves, es
posa do sr. Fernando Jesé 
Alves; 
a srta. Maria Adelaide, 

inteligente e aplicada alu
na do Colégio Estadual ; 
a exma. sra. d. Maria 

Galvão de França, proge-
nitora do sr̂  Fernando José 

Alves, comerciante nesta 
praça. 
Completou na data de 

20 do corrente mais um 
aniversário natalicio, a es 
timada senhora d. Jorgina 
do Nascimento Almeida. 

SARGENTO GLM1R 
Transferido de adido do 

Quartel General da 2.a R. M., 
para o 4.o R. A. M., encon
tra-se nesta cidade, o distinto 
militar o 2.0 sargento Elmir 
Alves da Silva, a quem dese
jamos longa e feliz permanên
cia entre nós. 

Falecimentos 
•iiiiz JLeine d e C n m a r g o 

Zombando de todos os 
recursos da ciência médica, 
finou-se na tarde de. 16 do 
corrente, o estimado cida
dão sr. Luiz Leme de Ca
margo. 

Há vários mezes preso 
ao leito, por pertinaz mo
léstia, o sr. Luiz Leme de 
Camargo não poude resis
tir aos progressos da doen
ça, vindo a falecer, depois 

de ter recebido os últimos 
Sacramentos da Sta. Igreja. 
Contava o finado 49 anos 

de idade e era casado com 
a exma. sra. d. Maria Al 
bertina de Francisco Leme, 
deixando desse consórcio 
duas filhas : as d.d. profes
soras Marina Conceição Le
me e Edith Leme Ianni, 
casada com o nosso preza
do amigo sr. Antônio Ianni. 
Era também genro do sr. 
Nicolau de Francisco, 

— Noticias vindas do nor
te do país trouxeram-nos 
a triste nova do falecimen
to, no dia 15, em Natal, 
do sub-tenente João de 
Deus Pereira, que se acha
va aquartelado naquela ci
dade. 

Senhor de uma bela alma 
e de um coração boníssimo, 
a todos atraindo por aque
le trato cativante que dis
pensava indistintamente aos 
que dele se aproximavam, 
o pranteado sub-tenente 
João de Deus Pereira, por 
esses predicados, se impu-
'nha à estima e considera
ção, tanto dos seus supe
riores como dos seus subor-
diuados, e também no vas

to circulo de suas amiza
des nesta cidade, onde 
a sua morte foi muito sen
tida. 

Era casado com a exma. 
sra. d. Arminda Ávila Pe
reira e, desse matrimônio 
deixa os seguintes filhos : 
Nilza Pereira e João de 
Deus Pereira Filho. 

Por intenção de sua alma 
foi rezada ontem na igreja 
do Carmo, às 7 horas, a 
missa do 7.0 dia do seu 
passamento, a qual esteve 
muito concorrida. 

A si ri t t€s 
b,' UMA DOENÇA GRAVL-.SI 
MA MUriO PEHIGOSA PARA 
A FAMÍLIA E PARA A RAÇA 
COMO UM BOM AUXILIAR IN O 
TRATAMENTO DESSE 'ÍRAN. 
DE FLAGELO 

USE O ELIXIR DE NOGUEIRA 
A í-friLIS SE APRESENTA SOU 
INÚMERAS FORMAS, TAES 
COMO: 

REUMATISMO 
ESCROFULAS 

ESPINHAS 
ECZEMAS 

MANCHAS 
ÚLCERAS 

FERIDAS 
DARTROS 

"ELTXIR DE NOGUEIRA" 
CONHECIDO HÃ í>5 AN'-

VENDE-SE E MloDA PARTI 

Um simples gesto 

Faça esta experiência. Dia 

encoberto ? Loja escura ? 

Cantos sombrios ? Gire as 

chaves de iluminação. 

Encha de luz a sua loja. E 

à medida que vitrines, armários e 

objetos ganharem forma, colorido e 

beleza, o ambiente convidativo da 

sua casa estará atraindo maior número 

de fregueses. E com eles os lucros 

virão. Ilumine bem o seu estabeleci

mento. Encha-o da alegria que só a 

luz pode trazer. E a sua caixa regis

tradora mostrará logo como vale a 

pena iluminar de maneira ampla e 

correta uma casa comercial. 


