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0 Proí. Tristão Bauer, novo Prefeito 
de IHí 

As inequívocas demons
trações de júbilo com que 
os ituanos receberam a co-
raeaçíTo do Prof. Tristão 
B^uer, prra exercer as fun
ções de Prefeito Municipal, 
marcaram um acontecimen
to que bem traduz- a alta 
significação dos esforços 
empregados por distintos e 
beneméritos filhos desta 
terra, os quais. ladeados e 
secundados por espíritos 
isentos de qualquer paixão 
partidária, não tropeçaram 
no terreno difícil e espi
nhoso de solucionar o im
passe, causado pela demis
são do dr. Mário Costa de 
Oliveira, do cargo de pre
feito. 

Cometeríamos uma falha 
imperdoável, se não regis
tássemos, nesta crônica, os 
nomes dos doutores Luiz 
Gonzaga Novell i Júnior, 
Sérvulo Correia Pacheco e 
Martinho Di Ciero e outros 
eméritos filhos desta terra, 
qne, num rasgo de abne
gação sem par, tudo fize
ram para conseguir e con-
gráçamento da famíli a 
itnana. 
Os doutores Luta Gonza

ga Novelli Júnior e Mar
tinho Di Ciero vivera lon
ge de nosso convívio, po
rém, os seus corações pal
pitam juntos cornos nossos 

e procuram servir a sua 
terra com o melhor dos seus 
esforços. Quando, com o 
perpassar dos anos, Itú 
tiver experimentado o influ
xo dessa onda de renovação, 
que se vem derramando, co
mo um redemoinho gigan
tesco, em todos os sentidos; 

quando sobre este solo, que 
o suor dos nossos antepas 
sados regou e fecundou 

com seu sangue generoso, 
tiverem surgido os frutos 
dourados da sua operosi
dade, depois de mirífica 
florada, sentiremos o orgu
lho sadio, muito nosso, ao 
reconhecermos que tudo isso 
devemos ao esforço viril, 
gasto por estes nobres filhos 
do nosso torrão. A eles, pois. 
as flores do nosso reco
nhecimento ! 

De todas as tdemarches» 
empreendidas para o fim 
de pacificar o nosso ambien
te político, resultou bem 
patente a boa vontade do 
governo, que quis brin
dar esta cidade com um 
ituano que goza de estima 
geral, sem vínculo partidá
rio e de caráter soberana
mente honrado. 

Com estas credenciais 
entra o Prof. Tristão Bauer 
no exercício de suas novas 

i funções, apoiado pelo povo 

e favorecido pelo apreço 
dos seus conterrâneos. 

U m dos paladinos da 
educação, muito acatado 
nos meios estudantinos, o 
prof. Tristão Bauer ocu
pava até ontem a cadeira 
de Latim, no Colégio Esta
doal, e de Sociologia e La
tim no Colégio do Patro
cínio. Por este motivo, é 
intensa a alegria da mo 
cidade estudiosa de Itú, 
que vê o seu professor 
elevado ao mais alto posto 
da administração municipal. 

Assim também os seus 
colegas de magistério. 
O prof. Tristão Bauer 

nasceu nesta cidade aos 15 
de março cie 1903, sendo 
seus pais Felipe de Paula 
Bauer e Maria Augusta da 
Costa Bauer, ambos faleci
dos. Aos ]3 anos, iniciou 
os seus estudos no Colégio 
de Nova Friburgo. Concluí
dos os estudos de huma
nidades, dedicou-se ao ma
gistério e em 1922 regres
sou a Itú, tendo sido no
meado professor no Colégio 
Apostólico dos Carmelitas, 
até 1933. 

E m 1932 fora nomeado 
professor interino para a 
cadeira de Francês no Gi
násio Estadoal. E m Setem
bro de 1939 obteve a sua 
efetivação na cadeira de 
Latim, que vinha ocupando 
até o recente ato governa
mental que o trouxe para 
a administração da Prefei
tura. 

Não poderia a «A Cida
de», em poucas linhas, tra
çar uma substanciosa refe
rência sobre a personalida
de do prof. Tristão Bauer. 
Pode, entretanto, afirmar 
que hoje temos à testa dos 
negócios municipais, um dig
no continuador das ativi
dades do dr. Mário Costa 
de Oliveira. 

O sr. Tristão Bauer é, 
ademais, um lídimo repre
sentante da nata intelectual 
de Itú, que honra, sem os
tentação, a cultura de sua 
terra, sendo, outrossim, 
muito acatado nos meios 
religiosos, pois, sempre tim
brou em pautar os seus 
atos segundo os preceitos 
da moral católica. 
Eis porque Itú está hoje 

em festas. Ela compreende 
a ufania eo profundo con

tentamento dos seus filhos 
e de todos os que aqui desen
volvem as suas atividades 
para o seu progresso. To
dos eles, gregos e troianos, 
num arroubo entusiástico e 
numa evidente significação 
de fé, sempre tiveram o 
pensamento fixo no seu 
destino promissor e soube
ram receber, com a espe
rança focalizada na boa 
vontade da sua gente, todos 
os atos emanados do go
verno estadoal. 

Assim é que, neste dia, 
com toda a forca espiritual 
dos seus sentimentos cívi
cos e com o testemunho 
dasua indisfarçávelalegria, 
a população dá largas ao 
júbilo e ergue um «viva.. 
muito expressivo, ao seu no
vo prefeito, Prof. Tristão 
Bauer, que não desmentirá 

de Itú, não obstante certa relutância 
de minha vontade, julguei não po
der fugir ao dever de servir nesta 
emergência a minha cidade natal, 
berço também de meus pais e avós. 

Sei que não poucas nem peque
nas serão as dificuldades adveoien-
tes no exercício deste cargo, acresci
das sobremaneira com á situação a-
normal por que passamos, em vir
tude da guerra que exige de nós 
nesta hora, sacrifícios e restrições 
de modalidades diversas. 

Mas eu sei também, e isso me 
conforta deveras, que hei de encon
trar por parte do Exmo. Snr. Dire
tor do Departamento das Munici
palidades, Dr. Gabriel Monteiro da 
Silva, toda esclarecida orientação 
para guiar-me sem receios através 
das dificuldades que não faltarão. 
E m minha terra, amigos experimen
tados não m e hão de negar suas 
luzes, suas sugestões felizes, para 
que possa desempenhar do melhor 
modo possível as funções que aca
bam de ser-me confiadas. 

Estou no meu posto para servir 
a todos indistintamente, para sacri-

DR. iUE GONZAGA NOVELLI JÚNIOR 

O Seu passado de Virtudes ficar-me por minha terra cuja feli-

cívicas e de fé cristã. 
Seja benvindo, prof. Tris

tão Bauer ! 

, a seguir, o discur-
onnnciado pelo prof. 

no 
posse, no Departamonto das 

Municipalidades-
Convidado pelo governo do Ex

mo. Snr. Dr. Fernando Costa, a 
quem São Paulo ficará devendo um 
período de grandes realizações e de 

cidade e progresso ardentemente de
sejo, como também vós por certo 
desejais. 

E digo-vos sem vangloria: em 
mim residirá, enquanto duiar esta 
minha comissão, uma vontade sincera 
de acertar, assim como o reconheci
mento, sempre que se faça mister, 
de falhas ou enganos que porventura 
possa cometer na gestão do meu 
mandato. 

Guiado pelos princípios que nor
teiam a política do governo Getúlio 
Vargas, grande e admirável condu
tor de homens, tenho fé em que 
meu esforço e meu trabalho com a 
ajuda de todos os Ituanos, reverterão 
em benefício da tradicional cidade 
republicana, glória inconteste do nos-marcantes iniciativas, para ocupar o 

o alto posto de prefeito municipal so Estado 

EXTERNATO &JLO r^UlLO 

= Aberta a matrícula para o curso Preparatório = 

Rua Barão do Itaím, 118 —:— Itú 
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GESTOS QUE ENOBRECEM 
Mantém a Santa Casa, 

há alguns anos, anexo à 
Maternidade Borges, um 
serviço de puericultura or
ganizado durante a prove-
doria do Sr. João Batista 
de Matos Pacheco. 

Não precisamos encare
cer o elevado alcance eo-
cial dessa feliz iniciativa. 
Só isso bastaria para assi
nalar-lhe, com marco de 
ouro, a profícua atuação à 
frente dessa benemérita ins
tituição si por outros não 
menos relevantes serviços 
muito não lhe tivesse ficado 
a dever a Irmandade de 
São João de Deus. 
Lutando com precarie

dade de recursos, a manu
tenção desse serviço vinha 
se fazendo com a exígua 
verba de Cr. $ 6.000,00 for
necida pela Câmara Mu
nicipal. Não podia ter, assim, 
a amplitude e eficiência 
que seriam para se desejar 
em cidade, como a nossa, 
com crescente aumento da 
população operária em luta 
constante com a carestia 
da vida. 
O elevado índice de mor

talidade infantil, apontado 
pelas estatísticas locais, bem 
traduz a angústia dessa si
tuação. Deficientemente ali
mentado, pela carência de 
recursos de alguns pais e 
a ignorância de outros, vão 
tombando aos milhares, cei
fadas pela morte, inocen
tes criancinhas. Os orga
nismos debilitados pela má 
alimentação tornam-se pre
sas fáceis e inermes de 
todas as doenças. 

Ninguém mais desconhe
ce, hoje, que não basta 
cuidar da criança doente, 
é preciso cuidar da criança 
sadia para mantè-la sadia. 
A assistência à infância 

é — «preocupação política 
verdadeiramente nacional e 
obra de salvação pública» 
— como a considerou o emi
nente estadista Dr. Getúlio Vargas, Chefe da Nação. Dignos de louvores são, portanto, todos aqueles que por esse magno problema se interessam contribuindo para auxiliar-lhe a solução. Os atos desses beneméritos merecem divulgados, 

muito embora lhes sofra a 
modéstia, para edificante 
exemplo e tenham a ba
nhar-lhes as mãos bemfa-
zejas as lágrimas de gra
tidão das mães que lhes 
devem a felicidade de po-

Editais de Proclamas 
Antônio de Almeida Toledo, Escri

vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil deste Distrito de Itú, etc. 
Faço saber que pretendem casar-

se e apresentaram os documentos 
exigidos pela Lei: 

Sr. Erotides Ezequiel Machado, 
nascido em Salto a 10 de Abril 
de 1921, lavrador, solteiro, domici
liado neste distrito e residente à 
rua Matadouro, s/n, filho de Bene-

der aconchegar aos seios dit0 Machado e' de d Alzira Jannes. os filhos fortes e sadios. 
Temos, assim, o imenso 
prazer de tornar público o 
gesto nobilitante dos adian
tados industriais proprietá
rios da fábrica de tecidos 
São Luiz, desta cidade, 
que acabam de doar a im
portante soma de eeiss 
mil cruzeiros (Cr. $ 
100.000,00), à nossa Santa 
Casa, para serem aplica
dos na manutenção do ser
viço de puericultura que 
ihe está anexo. Dotando-o 
de recrrsos para ampüar-
lhe o campo de ação, for-
necendo-Ihe elementos para 
atuar com maior eficiên
cia o Sr. João Batista de 
Matos Pacheco, pioneiro 
da campanha em prol da 
criança ituana, demonstrou-
sé possuidor do mais sadio 
patriotismo e da mais per
feita caridade cristã. Implo
rando para êle e os entes 
que lhe são caros as bên
çãos do Céu terá milhares 
de tenras luãozinhas das 
inocentes crianças salvas 
da morte cruel pela sua 
generosidade. 

16. 7 de Setembro, 18 
^ . 

e d. Joana Alves de Araújo, nas
cida em Sorocaba a 1 de Dezem
bro de 1920, doméstica, solteira e 
residente neste distrito, filha de João 
Alves de Araújo e de d. Benedita 
Maria Nunes. 

Sr. João Batista Salva, nascido 
em Salto a 11 de Novembro de 
1915, operário, solteiro, e residente 
à rua Dr. [Barros Júnior, 105, filho 
de João Carcia Salva e de d. Dó
lares Squndo Mara: e d. Maria 
Trindade Sanches, nascida em Sal
to a 30 de Satembro de 1922, do
méstica, solteira, e residente no bairro 
«Chafariz», filha de José Sanches 
e de d. Maria Garcia. 

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 Oficial Maior, Oscar Serra 

I.' UMA DOKNCA GRAVÍriSl 
MA MUITO PERIGOSA PARA 
A FAMÍLIA E PARA A RAÇA 
COMO UM BOM AUXILIAR NO 
TRATAMENTO DESSE 1RAN. 
DE FLAGELO 

OSE O 

A IrKLAS SE APHESENTA SOB 
rr-ÜMiCRAS FORMAS. TAES 
CO •!•': 

REUMATISMO 
ESCROFULÁS 

ESPINHAS 
ECZEMAS 
MANCHAS 

ÚLCERAS 
FERIDAS 
DARTROS 
"ELIXTJR DE NOGUEIRA" 
CONHECIDO 11Â 65 ANOS 

VENDE-SE E MTODA PAUTE 

•* m 

ml V — -
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W BilHDRHH&EH KfiTíI B 
ESTÍMULO HO THGBaLHO! 

E* fácil tratar esse desâni
m o que o acabrunha e lhe 
tira a vontade de trabalhar! 
Tome agora as C Á P S U L A S 
A Z U E S de Camargo Men

des, à base de azul d-
metileno, que desin
fetam as vias uriná-
rías e agem com efi-
cácía no tratamento 
da blenorragia, cisti-
te, etc. A venda cm 
tubos de 30 cápsulas. 

GAPSUtASAZÜlI 
DE CAMARGO MENDES 
LABORATÓRIO CAMARGO MENDFl 

««. MLíTüitT 

DR. FELÍCÍANO BICUDO NETTO 
APARELHO GÉNITO-URINARIO — CIRURGIA - RAIOS X 

Ss*o Paulo _, Rua da Consolação, 2304 
tHK Telefone 7-U401 

DR. HERMOGENES GOOOY 1 
CLINICA DE ADULTOS, CRIANÇAS, SENHO

RAS E MOLÉSTIAS PULMONARES 
CONSULTAS : 

^ Das 9 ás 11 e das 15 és 17 h&us RUA 
CONSULTÓRIO: 

FLOBMIN PEIXOTO, I. 
T E L E F O N E S Residência 4-2-5 - Consultório 4-1-0 

comprasse sem intermediário. 
Tratar c o m Antônio Bolognesi. 

RUA SANTA CRUZ, N. 974 

Maternidade Borges 
Comunico ao publico que no 

próximo dia 23 começará a 

funcionar na Maternidade Bor

ges o serviço de Puericultura. 

Este serviço acha-se sob a 

competente direção do ilustre 

pediatra Dr, Pinheiror Júnior, 

que atenderá os interessados 

das 8 ás 9 da manhã. 

Itú. 18/3/44, 
Dr. Felippe Nagib Chebel 

Diretor Clinico interino. 

R u a Floriano Peixoto, 8 6 4 (Prédio Banco de Itú) — Caixa Postal, 18 — Telefone, 147 

Operaçõen Banearias ema geral — Guarda de 

"Valores — KecebiiMeiitos de juros e dividendos 

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) 

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

Corraipondintet nai prinsipa.i praça» da país o h eilerior 

MATRIZ : 
São Paulo 
R. Álvares Penteado 16$ 
Caixa Postal, 4077 

FILIAES: 
Rio de Janeiro 
Santos 

AGÊNCIAS 
Americana 
Atibáia 

Barirí 
Campos do 
Campinas 
Capivarí 
Garça 
Guararapes 
Ibitinga 
Indaiatuba 
Itapeva 
Itú 

Jordão 
Leme 
Lins 
Olímpia 
Palmital 
Pindamonhangab? 
Pirajuí 
Piratininga 
Porto Feliz 
Quiatana 

Corraiinfldintu tu 

Prefeitura lunicipal k Itú 
De ordem do Senhor Dou

tor Prefeito Municipal, faço 
ciente aos Senhores Comer
ciantes da cidade e do Mu
nicípio que, em conformidade 
com a tabela em vigor, du
rante o mês de abril vindou
ro, todos os dias úteis, das 
12 ás 17 horas, exceto os 
sábados que será das 9 ás 
11 horas, proceder-se-á a 
aferição de balanças, pesos e 
metros, devendo os Senhores 
contribuintes, no ato de afe
rição apresentar as suas li
cenças. 

Finda a época estipulada, 
essa taxa será arrecadada 
com o acréscimo de l0o/° 
de multa. 

E para que não se alegue 
ignorância, fsço o presente 
aviso que vai afixado no 
logar do costume e publica
do pela imprensa. 

Itú, 15 de Março de 1944. F. Ernesto Favèro Contador 



A CIDADE (12 de Março de 1944) 

DE 
« \ Cidade», o semanário 

independente que tem sabi
do se manter numa conduta 
séria e inalterável, obedecen
do fielmente ás normas da 
boa disciplina do seu pro
grama — zelar pelos interes
ses do município e defender 
as causas justas — sente-se 
hoje no dever indeclinável 
de externar ao ilustre dr. 
Mário Costa de Oliveira, 
a sua imperecível gratidão, 
pelas inequívocas e desva-
necedoras provas de atenção 
e simpatia que, durante a sua 
gestão na Preteitura de Itú, 
dispensou ao nosso modesto 
jornal. 

Incorreríamos mesmo numa 
indesculpável falta, se assim 
não procedêssemos, pois que 
a nossa consciência nos des
pertou para o cumprimento 
de u m dos mais sagrados 
deveres, como é o da gra
tidão. 

Nada nos parece mais 
justo e louvável, ao deixar o 

^ dr. Mário Costa de Oliveira, 
j P a Prefeitura de Itú, do que 

endereçar-lhe estas linhas que 
irão de modo claro e expres
sivo, levar ao nobre amigo, 
os nossos agradecimentos 
mais sinceros, pelos conside
ráveis benefícios que a todos 
que mourejam nesta casa, 
dispensou, toda vez que o 
procurámos. 

Asseguramos ao honrado 
cidadão dr. Mário Costa de 
Oliveira, ex-prefeito de Itú, 
o nosso respeito, a nossa 
amizade e consideração, hi-
potecando-lhe os nossos in
significantes préstimos, quan-

g ^ do os julgar úteis. 

ARQUITETURA - CONSTRUÇÃO - CONCRETO ARMADO 

CAETANO RUOOIERI 
CONSTRUTOR-LICENCIADO 

rOlTE, 223 = = ITU* 
N a Capital d o P a r a g u a i ! 

Dr. Alvarez Bruguez, Medico 
Forence y Qrurgiano dei Hospital 
Militar Central: 

Tuve ei agrado de recebir UD 
frasco de «ELIXIR D E N O G U E I -
R A « que se serviran remitirme 
para su ensayo. Oebo maaifestarles 
que dicho preparado no me es des-
conocido, pues hace mucho tiempo 
he vanido recetandolo com êxito, 
em todos los casos en que ha sido 
necessário una buena depuración de 
Ia sangre y especialmente en Ias 
afecciones reumaticas crônicas y de 
origem especifico. Agradeciendote su 
envio, saludole. 

Dr. Alvarez Bruguez 

Assunción, Paraguai. 

f O «ELDCIR D E NOGUEIRA, é o 
único depurativo que exibe e prova sem
pre com novos e importantes atestados o 
seu valor curativo. Único de grande con
sumo ! Cuidado com as imitações! Ven
de-se em toda a parte! Tem o seu ates
tado na Voz do Povo! 

FRACOS E ANÊMICOS l 
Tomam: 

VINHO CREOSOTADO 
Do PK. Ch. Joio d« Sllv* Silv«lro 

Empregcdo coa cxlto nts : 

Tosses 

Resfriados 

Bronchile» 

Escrophulos* 

Convalecanças 

IHO CREOSOTADO 
* um gerador de Múd*. 

itios e cases \ venda 
C o m 11 alqueires de terra 

mais ou menos, 1 alqueire de ca
poeira, 1 casa de morada, paiol, co-
cheira, tulha, e 25 a 30 mil pés de 
eucalipto, 500 pés de banana maçãs, 
água corrente atravessando o sitio e 
que serve aos animais, 1 poço com 
bomba para serventia da casa, 1 char-
rete arreiada com 1 ótimo cavalo, 4 
bestas de 8 a 14 anos de idade, 
1 carroção de quatro rodas, 5 
cabeças de gado, 1 arado, 1 car-
pideira, 1 semeadeira e outros uten
sílios de lavoura e demais benfeito
rias existentes no dito sitio. 

Vende-se um sitio, a 4 quilô
metros desta cidade, com mais 
ou menos 9 alqueires de terra, 
toda maçapé, todo fechado com 
3 fios de arame, com ótima 
aguada 1 poço muito bom, 2 
casas, 1 burro, 1 arado, uma 
carpideira, 1 alqueire e 1/4 de 
algodão, 1 alqueire de mato, 
todo terreno plano, pode traba-
balhar com animal. 
Vendem-se 2 casas, sitas á rua 
J.B. Borges n.s 129 e 139, como 
também 1 á rua Piraí n. 309. 
Os interessados nestes negó
cios podem procurar o «r. Luiz 
Xavier da Silveira» á rua Santa 
Cruz, 1124. 

Dr. Manoel Roldan 
- ADVOGADO 

Praça da Bandeira, 65 
Antigo Largo do Mercado ITU 

DR. NILTON VIEIRA DE SOUZA 
MÉDICO EHMBCJIAM8TA 

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta 

Cousulttírfio e r e s i d ê n c i a : 

Rua 1 5 de Novembro, 97 - Telefone, 548 

Consultas: das 15 às 18 hrs. - SOROCABA 

ceder do l.o jogo x Vence
dor do 2.o jogo. 
Juizes escalados: — Para o 

l.o jogo — Sr. Antônio Bo-
lognesi; para o 2.0 jogo — 
SE. José Pereira; para 3.o 
jogo — Sr. Otávio Soave. 
HORÁRiO — Início do 

l.o jogo: 15 horas. 
C A M P O — Do Auto Fu

tebol Clube. 

ITU 
O DR. ARMANDO STRAZZACAPA 

atende ás segundas e sejcta-feiras 

immuiii n o pçríodo d a tarde Miiwmiir 

GUALIDADK 
acima de tudo 

V I N A G R E f 
só de vinho marca 

CASTELO 

V E N H O A Z E D O 
Compra-se qualquar quantidade 

DESTILARIA IPIRANGA 
RUA CAP. FAUST1NO DE UMA,' !*• 
Telefono 2-8762 SAO PAUtO 

*. 'UHLICIBIBI 

Planíão de hoje 
Farmácia 

"São José" 

FUTEBOL 
Dâ Comissão de Esportes 
local, recebemos comunicação 
de haver sido deliberada em 
reunião de 14 do corrente 
mês, o início das atividades 
esportivas de 1944, hoje, com 
a realização do torneio início 
de futebol, entre os clubes 
inscritos. 

Dado o preparo e a orga
nização dos conjuntos que 
pelejarão com ardor, a-fim-
de conseguir a vitória, pro
mete ser agradabilíssima a 
tarde esportiva de hoje. 

Antes do início dos jogos 
serão entregues as taças a 
que fizerem jús os clubes 
vencedores do campeonato e 
do torneio início do ano de 
1943, que são o Auto Fute
bol Clube e o Esporte Clube 
Oficina Oazzola, respectiva
mente. 

E' a seguinte a ordem dos 
jogos do torneio início de 
hoje: l.o jogo —Clube Re
creativo São Pedro x Espor
te Clube Oficina Gazzoia; 
2.0 jogo — Esporte Clube 
São Luiz x Extra Auto Fu
tebol Clube; 3.ojôgo— Ven-

A FOME DOS POVOS EUROPEUS 
A ocupação do território 

italiano pelas tropas britânicas 
e aliadas deu ensejo a que 
os jornalistas aliados que acom
panham os vitoriosos exércitos 
das democracias se certificas
sem da miséria e da fume 
que grassa nos territórios ocu
pados pelos alemães. N o terri
tório italiano, os aliados tive
ram de enviar com urgêneia 
os mais variados gêneros ali
mentícios a-fim-de alimentar 
uma população que morria de 
inanição. As requisições his
tóricas dos nazistas agrava
ram-se de fal forma que nos 
últimos dias de dominação do 
sul da Itália, que a chegada 
dos exércitos britânicos nas 
cidades italianas era saudada 
como que a chegada de um 
salvador. Si os britânicos e 
aliados depararam com esse 
espetáculo nas cidades italia
nas, onde o domínio nazista 
foi relativamente de pouca du
ração, é possível imaginar o 
estado em que se encontram 
as populações francesas, bel
gas, holandesas, gregas, po
lonesas e norueguesas, onde 
os nazistas estão instalados des
de o primeiro ano de guerra. 

(Do C.E.C.) 

Dr. J. C. Fiitmlli 
— Clínica Médica-Cirúrgica — 

Trabalhos do parto 

Atende chamados das 10,30 às 

12 horas— 15,30às 17 horas 

Secção livre 
EDITAL 

Tendo sido perdida, neste mu
nicípio, uma chapa traseira de 
n.° 295.234, do auto-caminhão 
de propriedade do sr. Cirilo 
Martinato, pede-se a quem en
contrar a mesma, fazer o obsé
quio de entregá-la na Delegacia 
de Polícia local. 

MIMIIII1IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIUIUI1lllinilHlHIUIIIMHIIIIhUlllIIHI1ll1llllll1tllHHnil1IHIIMIItlHIIMIIHIllllltllIHIIIin 

Compra de algodão em caroço ( 
| A Fábrica S, Pedro em Itú, compra qualquer quan- 1 
I tidade de algodão em caroço, pagando os melhores | 

— preços da Praça. ^ ^ ^ — 
| Tratar diretamente no escritório da Fábrica ou pelo telefone 34 j 

Cia. Fiação Tecelagem S. Pedro — I T Ú | 
uifiiiHiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiifiitiiiiiiiiiiMiitiiiiHifiiiiiiiniiiiiiiitH 

istas da cidade de Itú, a escolher, é só no 

IF € T © SETI/HC H U M w H a É i i 

Ampliações e Reproduções - Molduras ovais e outras 
Precisando de um Fotografo em sua casa é só chamar pelo 

FONE 228 ou a RUA SANTA RITA 1222. — ITU' 



19 de Março de 1944 

Proteção ao 
Estudioso 

Alo de profunda justiça 
acaba de ser realizado pelo 
presidente Geiúlio Vargas, com 
a assinatura do decreto-lei que 
extende aos alunos dos es
tabelecimentos de ensino su
perior, os quai? encerram suas 
atividades por não poderem 
adatnr-se às exigências dos 
decreios-leis ns. 20.179 e 
42l — embora não tivessem 
sido proibidos de funcionar — 
os direitos concedidos pelos 
artigos 1 e 3 do decreto-lei 
(V 5.515, 

Tem sido bastantes vezes 
ventilada a situação desses 
alanos. O s decretos-leis em 
apreço, introduzindo no ensino 
cerlas modificações que se im
punham, provocaram o desapa
recimento dalguns institutos de 
ensino. Quanto a isso, nada 
havia a fazer, pois não seria 
possível evidentemente deixar 
de aplicar medidas reconheci
das como necessárias, para 
salvar algumas escolas que 
não pudessem ou não quises
sem adaptar-se à nova situa
ção. Mas acontece que com 
isso se aíingia a grande nú
mero de alunos, matriculados 
nos institutos em apreço e 
que se viam ameaçados de 
perder por completo os es
tudos. 

Ora, esses estudos repre
sentam um grande esforço por 
parte do aluno. Tanto mais. 
quanlo em geral ele não se 
dedica exclusivamente à esco
la. Trabalha, no comércio, no 
jornalismo, como, auxiliar de 
escritório etc. e "só depois de 
encerrado o expediente é que 
se atira aos livros ou corre 
às aulas, na ânsia de progre
dir. Desiste muitas vezes dum 
emprego melhor, para não per
der seu salário de estudos. 
Inutilizar de um golpe todo 
esse esforço, anulado todo o 
sacrifício feiío. significaria não 
só prejuízo material, como in-
dizível amargura moral. 

E não é isso que o sr. 
Getúlio Vargas quer. Várias 
medidas suas já vieram am
parar alunos em semelhante 
situação. O decreto . ora assi
nado aumenta ainda essa série, 
para demonstrar ainda mais 
uma vez que e> Estado Ne-
ciouai não desampara aos que 
tamanhos esforços realizaram 
para melhor servir a Pátria, me
diante um mais perfeito pre
paro espiritual. — (A.N.) 

Aniversários 
Transcorreu no dia 10 do 

corente o aniversário natalício 
da exma. sra. d. Ana Spínosi 
Lopes, digna esposa do nosso 
amigo sr. sargento Nilo Gon
çalves Lopes residente em Du
que de Caxias. 
— Também festeja na data de 

amanhã, o seu aniversário nata
lício o estimado jovem Mário 
Silveira D'Elboux. 

A CIDADE 
SE PUERICULTURA DA 

MATERNIDADE EDORGES 

Pág. 4 
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Dr. José Leite Pinheiro Júnior 

Era notado em nossa ci-
ditde, a-pesar-dos baldados 
esforços da classe médica, 
a falta de u m amparo com
pleto à criança ituana. 

£ste amparo e esta pro 
teção tornaram-se u m a rea 

lidade com a fundação do 
Serviço de Puericultura da 
Maternidade Borges. 

E m sessão realizada pe
los* esforçados diretores da 
Santa Casa de Misericórdia, 
o sr. João Batista de Mattos 
Pacheco, batalhador incan

sável e m prol das gran
des iniciativas de nossa 
terra, doou, e m nome da 
S/A Fábrica S. Luiz, a im 
portância de cem mil cru 
zeiros para o supradito 
empreendimento. 

Foi encarregado o dire 
tor clínico interino da San 
ta Casa, Dr. Felipe N a 
gib Chebel, para a escolha 
do médico para este desem

penho, o qual, n u m feliz e 
brilhante descortínio, viu 
na pessoa do Dr. J.L, Pi
nheiro Júnior, a autorida-
de competente para esse 
cargo. 

Esta escolha foi aprova
da com aplausos gerais da 
assembléia e teve acolhida 

muito satisfatória por par
te do? itcanos, que admi
ram no dr. Pinheiro Júnior 
o facultativo benemérito 
e talentoso, o conceituado 
pediatra patrício, que, nes
se espinhoso e delicado ra
m o da ciência médica, tem 
sabido jmpôr-se como u m 

Pinheiro Júnior, que por 
certo, saberão dar maior 
assistência à criança ituana. 

Dr. Felipe Nagib Chebel 

profissional emérito. 
Deixamos aqui, nesta pa

ginais nossos sinceros pa
rabéns aos diretores da 
S/A Fábrica S. Luiz e aos 
drs. Felipe N. Chebel e 

E' com prazer que transmiti
mos aos nossos leitores e ami
gos a grata notícia do restabeleci
mento do dr. Qraciano Geribello 
e do seu próximo regresso à 
terra natal, onde reiniciará suas 
atividades. 
Temos certeza de que esta notí

cia encherá de alegria e prazer 
o povo de Itú que muito admi
ra e respeita esse digno faculta
tivo, que há mais de quarenta 
anos, exerce com dedicação sem 
par o seu sacerdócio médico 
em sua terra, que lhe deve inú
meros benefícios. 

DESPERTE A BILIS 
DO SEU FÍGADO 

E Saltará da (ama 
Disposto para Tudo 

Seu fígado deve produzir diariamente um 
litro de bilu. Sc a bilii não corre livre
mente, oi alimentos nio são digeridos e 
apodrecem. Os gases incham o estômago. 
Sobrevem a prisão de ventre. Voei sente-
se abatido e tomo que envenenado. Tudo 
é amargo e a vida e u m martírio. 
U m a simples evacuação não tocará a 

•ama. Neste caso, as Pílulas Carter sao 
extraordinariamente eficazes. Fazem correr 
este litro de biüs e você sente-se disposto 
para tudo. São suaves e, contudo, especial
mente indicadas para fazer a bilis correi 
livremente. Peça as Pílulas Carter. N ã o 
aceite outro produto. Preço: 3$00G. 

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 u m a casa comercial. 
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