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COMO OS TEMPOS APPÊLLO 
M U D A M . . . | ̂  associados do Maranhão 

Telephone 
Prompto ! Sou eu... 

Bom dia ! 

Após uma ausência 
de cerca de um mez, 
regressou a esta cida
de e assumiu o £xer 
ciciô do seu cargo» o 
prefeito municipal, sr. 
dr. GraciançxGeribello. 

Chegou como par1 

tiu — sob a glacial in1 

differença de todos. 

Dir-se ia que os 
amigos e correligio
nário não deram pela 
sua ausência. 

Pode-se dizer que 
acephala ficou a pre
feitura e ninguém per 
cebeu. 

Antes d& sua parti* 
da, durante a sua per* 
manencia fora do 
município e depois do 
seu regresso tudo con
tinuou como sem* 
pre. 

Dá4 uma idéa de 
que o prefeito partiu 
e o prefeito ficou, idèa 
paradoxal para quem 
não conhece a engre
nagem administrativa 
d^sta terra. 

Pois se é assim, ra
zão tinha o povo pa
ra não levar ao exe
cutivo da Câmara as 
demonstrações d o s 
seus votos de boas 
vindas. 

0 sr. dr. Geribello 
fui prefeito quando 
chefe situacionista de 
Itú o preclaro sr. Go-
doíredo da, Fonseca ; 
ainda o, foi durante ap 
chefia do illuslre sr. 
dr. João Martins e 
ainda o é sob as 
dens do sr, dr.. Al
meida Sampaio. 

Ponha s. s. a mão 
na consciência e veja 
como tudo hoje está 
mudado. 

Eu vou bem; e você s ') 
Leu os versos ? Que tal ? 

( Checaram até os ou" 
vidos da colônia ituamt 
desta Capital, em cojof Indiscretos, porque? 
espirito' produziram a Os outros vão saber ? Mas é isso justamente 
mais viva impressão de que eu quero. 
tristeza, os échos dosl Porclue não ? < 2 u e r o ^ue toda Sentc 

i • j i tenha inveja de mim. 
últimos suecessos desen-. M a s si faço questão 

O" seu prestigio le* rú,ados n o sei° dessa de que saibam de tudo! 
vou u*ma cambalhota sociedade> da Mual SC,,C1| E'c'aro : indiscreção 

Hp-acirova taram a sua demissão em amer quer dizer vaidade... 
üebastrobd. {^ ^ ?presjdente^ Se- ^ Eu não seria 
Em OUtr>S eras O CretaHo e Director Es- «W* Deante de todos, sim : 
povo mais de u m a Port,vo- • ) Que eu não diria? 
vez foi levar=Ihe O É s s a resolução dos | Aposto! Quer que diga? 
• concurso do seu apoio 
e a manifestarão da 
sua estima. 

illustrados membros da 
Directoría, naturalmente 
estribada em razões de 
alta monta, produz, indu 

Oi dois primeiros bitavelmente, um grande 
ChefêS C o m que S. S. a b a I° nos alicerces mo* 
serviu nunca trans- raes d o c I u b e > a <lue 

filmaram a prefeitura têm elles prestado relê" 
n u m valhacouto d^,vantes serviços. 
desoecupados. O exe- Realmente, para gau' 
cutivo trabalhava s e m j d i o de tod°s quantos 
os incommodos cau-. d e v o t a m a essa Terra 

sados pela presença Ium verdadeiro amor, 
dos chefes pedinchões,lviu se, num repente, com 
que c o m e ç a m solicU ! surpreZa«e alegria? toda 
lando e acabam exi- p soledade ituana abra' 
gindo, e m n o m e d o ; Ç a r a caufa do sympa' 
partido, a collocação lnico alvirubro e coope* 
de amigos, cuja po lrar> desassombradamen-
breza maior é n ã o s a jte> Pai"a ° se,! prompto 
ber trabalhar. (resurgimento. Desses mui' 

tof, porém, que nao me' 
Foi assim, a*ten= dindo esforços e nem 

dendo ás imposições 'temendo sacrifícios, lu-
extranhas e negando ctaram para o bom êxito 
publicas explicações 'dessa grandiosa tarrefa, 
dos Seus actOS, que Sg.| manda a Justiça que se 
S. impopularJSOU-se 'destaque o nome do 
para ser hoje O man- exmo. snr. dr. Jcse Lei" 

Hein ? 
Com muito prazer... 

Ouça 

Ha gente aqui perto... Eu não posso dizer... 

GUILHERME DE ALMEIDA. 

datarjo, não das de
terminações dos seus 

ts Pinheiro. 
Quando,—ha tempos 

collegas de Câmara, já,—era o %aranhao» 
m a s para tornar-se oium grêmio sò de dolle' 
executor de ordens gia^s, fínha á sua frente 
criadas para O Ukim-Jesse distineto- mestre, e 
pho d a política -jprovecto director; e mais 
gem. 

cendo atè hoje, com todo a orientação de homens 
o critério, sob louvores intelligentes e perseveran' 
de todos os snrs. asso' tes, seria lamentabilissi' 
ciados. Isto significa, me ! 
quando não a confiança ^ ., , _ 
M .. * O «Maranhao> repre 
que nelle depositam, ao „ . e* D- i 
s K*. . senta perante i>ão ramo 
«jenos a gratidão que I , - , 
••, " „ * s^ todo o valor esportivo 
todos he consagram. (Js , T , • rU 

* * * , . „ Í de Itu, de cujes filhos e 
seus inúmeros trabalhos u 

,, , ,- i - l um íusto orgulho, e 
em prol do «Maranhão» . J , 

m n h u r t rir* 

ninguém os desconhece, 
não podem, portanto, 
ser esquecidos. 
Assim é que o seu 

pedido de demissão 
deve ser unanime' 
mente recusado. O 
mesmo acontece com os 
snrs. Alceu Geribello e 
Vicente Maurino, que se 
têm revelado amigos 
leaes do clube. Pedir* 
lWes igualmente a desis 
tercia da proposta, é um 
dever de todo o «mara" 
nhense» agradecido. 

Não ha nessa cidade 
quem ignore os benefi I tarde, quando se tratou 

ida reorganisação do clu-lcios que o clube te^e 
ü povi 0 quer be, ao qual adheriram durante e gestão desses 

hoje porque já não o'os melhores elementos esforçados dirtcioreü, e, 
nume- locaes, foi ainda elle o perde'los agora, RO mo*j#, pOT, conseguinte, 

ro <: uni- escolhido para presidente, mento em que- mais in' da pVOpria Cidade. 
gOS-... cargo esse que vem exer' dispensável se lhe torna'Nós, que daqui de longe 

motivo de grandes ale" 
grias para aquelles que 
não se esquecem do tor" 
rão natal. Ve-lo, pois, 
caminhando para a deca' 
dencia, esquecido e aban" 
donado, é, acima de tu* 
do, um depoimento vi* 
brante contra o * bom 
nome desse povo, tantas 
vezes celebrado ! 

Esportistas reconheci* 
dos ! «Maranhenses» sin* 
ceros ! Ituanos de coro" 
ção ! Keuni-vos t ide 
levar o vosso apoio a 
esses distinetos cavalhei 
ros. Recolloca%los nos 
seus postos significa 
pugnar pelo engran 
dectmento do clube 



KEHJL-LiCA 

vos empreitarhos o ges' 
to, estaremos promptos 
a vos applaudir e acom' de 

panhar no cumprimento i 
desse grande, sagrado i 
dever de gratidão e Jus 
tíça. Assim procedem os 

CASA SA^TORO 
JOSÉ' S ANTORO — R u a do Commereio, 62 -3 

nÍK.ne 150—1TÜ' — Fundada em 1912 
Tele 

JOIAS e RELÓGIOS das melhores marcas, preços 
mais baratos que os de S, Paulo, sortimentos os maift 

que a m a m a sua terra, o , chics e novos, vindos da Allemanha, Norte America, 
seu lar, a sua gente! j França e Itália. Depositário exclusivo dos aíamados re-

São Paulo, Outubro de legios O M E G A e ZEN1TH, em ouro, prata .e nickel t 
Ide outras muitíssimas marcas aíamadas. Grande sorti 
intento em relógios de pulseira, de 25$ a 250$, para 
'senhoras e cavalheiros. Variado e lindo sortimonto de 
j bolsa em alpaca para senhoras e creanças. Trousses -de 
! rodas, as qualidades e de todos os preços. Despertado* 
res desde 15$ a .r»0$. Relógios alltíiiiães de parede, ba-

. tendo horas e quartos desde 45$ a SCOS. Jóias de to-
puro sano-ue, importado de das qualidades o preços módicos. Variado Hí̂ rtimèntò 
França. Para ser utilisado ' de artigos de phantazia e objectos para presentes. Visi* 
trata'se na Villa Nova cha' tem as vitrines da CASA SANTOR(f, íí ti'a do Com-
cara de Cypriano Agarussi.! mercio, 62 e vos conveneereis que esta cada não tem. ri* 

| vaiem artigos e preços. Concertam-se relógios e jóias de 
""' todas as qualidades com a máxima perfeição. Com' 

j pram-se e trocam se relógios, jóias, ouro prata e pedras 
| tinas. Saldo de pulseira «Encrava» desde 1$. A casa 
mais antiga desta cidade. 

«Se, dentre os que c 
.batem a minha reeleição, 
houvtr alguém com presti
gio s-uffieiente para fazer 
parti; da chapa uffjcíal, 
aconselho-os a que votem 
nesse candidato, seja embo' 
ra o meu maior adversário 

lho de ' 1909 também pnr 
merecimento. Coronel a 22 
de Junho do corrente anno 
também por merecimento. 
T e m o curso das três ar
mas pelo regulamento de 
1890 e é Bacharel em Scien-

écias. Commandou a Foríaíe-

IQ2I 

João Vera C%uz 

Reproductor 

Orçamento 
para 1922 
A Câmara Municipal, 

erri sua primeira sessão, | 
votará, com certe^a sem| 
discutir, o orçamento da1 

sua receita e despesas 
"para o exercício de 1922 

O projecto será lei 
sem o contratempo do 
mínimo embaraço porque 
quasi todas ?s emendas 
sahem peiores que os 
sonetos. 

A luz de uma leve 
discussão poderá trazer iá 
dentro as trevas da anar* 

chia. 
Que vá como vier e 

que fique para Matheus 

Pela Política 
Para currprir a promessa 

feita puzemos em aetividade 
a nossa' reportagens desde 
sabhado e estabelecemos 
uma eommunicação perma
nente daqui a Cabreúva, on' 
de os políticos ituanos ha 
viam assentado a base de 
suas operações." 

Ficamos^ logo scientes de 
o»ue o presidente do dire-
ctorio desta cidade ainda 
não perdeu a esperança de 
[conquistar uma cadeira de 
i deputado estadual. 
^ Foi justamente para tra* 
ibalhar nesse mentido que se 
jorganisou a comitiva ituana o trabalhe de embalar o I para convencer aos cabieu-

proprio filho... 1vanos de que s candidatura 
Affirma-se que p a r a l ^ í ^ Almeida 

quafrocentos njil re^
obnDho 

dondos vai ser augmenta 
da a nossa receita. 

328: 5oo$ooo não*che' 
g a n para cousa alguma 
'-; com 400:0008000 è 
bem possível que se 

conclua 

viável 
4.0 districto, 

a rgto 
mas tríumphante no 

No ài-a. seguinte, isto 6, 
domiugo cedo chegou á 
visinha cidade o dr. João 
Martins que com o sopro 
da sua conhecida habilidade 
desfez todas as bolhas de 
sabão 'espalhadas na vés
pera por todos os cantos 
da localidade. Não tratou 
da sua ieeleição porque 
não foi para resolver esse 
assumpto que se abalara 
de S. Paulo. A alguém que 
o interpellou nesse senlido 
respondeu sorrindo : «Isso 
é com a Commisão Directo' 
ra, não é commigo e muito 
menos com os calouros 
e neophytos que por ahi 
andam a fallar em nome 
de quem ainda não fallou.» 

O dr. João Martins veiu 
a Cabreúva harmonisar al
guns elementos que ditpu-

Sampaio tavam a chefia suprema da 
era só política Io Al. Foi fatil a 

solução do caso, tendo se 
que -confinasse 

za de São João e o 5,o 
Nada mais franco, nada Grur^o de Montan||t e foi 

mais leal, nada mais claro Director do Tiro de Guerra. 
a nada mais positi vo. 

Vendem-se 

T e m desempenhado varias 
com missões Techuícas e 
exercido varies commandos 
no« quaes ha pantenteado 
grande illustracção e alta 
capacidade de chefe. Acha-

os três prédios sob n.os 84, se actnalmente comraandan-
86 e 65 da rua de Santa do este Regimento, escolha 
Cruz. esfa feita pelo Governo por 

Para tratar com João Lou* ser ofíícial de inteira con renço dos Santcs. de 3f> 
Repu 

fiânç i. T e m mais 
annos de serviços á 
blica. 

A redacção do tRepubli-
*».a» apresenta ao sr. cons-
mandanto as suas respeito
sas saudações de boas 
vindas, almejando lhe feliz 

— - ^—- ) permanência nesta terra e m 
Já assumiu o commandal Q u e Ia ^ q ^ s 

do 4.o Regimento de A m Perfeita confratermsação do 

loronel leão 
de iouza 

lharia Montada o sr. cifro* 
nel Pedro Frederico Leão 
de Souza. 

T o m a m o s parte no júbilo 
que reina dentro do quartel 
por esse acontecimento. 

A sociedade ituana tam
bém deve rejubilar-se com 
o Jacto porque o sr. coro. 
n*l Leão de Souza, pelas 
excelsas qualidades que 
exornam o seu caracter, 
alem de ser un. elemento 
primordial de ordem e dis
ciplina junto aos seus ca
maradas, conetitúe uma fi
gura de destaque no seio 
social em que vive. 

Officiai de estirpe, a sua 
trajectoria na vida militar 

u m facto a 
nisa< 

povo com o soldado, 

Beneficio dos morphetlcós 

faltando-lhe resolvido 
apenas, para urmnimidade, na presidência do directo 
as indicações de Indaiatuba r j 0 () sr Cel. João Xavier 
e Cabreúva. <ja silveira e que na prefei

tura ficasse o sr. . Alonso viu A comitiva chegou, 
e... almoçou na casa de re- Rodrigues de Vasconcellos. 
sidencia do sr. Antônio Na- F o r a m reconheiidas duas 
tividade de Godoy. C/m-
versou-se animadamente até 
a hora em que o sr. Igua-
cio Bueno de Miranda par-
! tiu para S. Paulo, apparen-

correhgionanos, j t e m e n te ou de verdade 

ao menos o jar
dim do Braiaiá e que se 
possa ao mesmo tempo 
favorecer u m poucochito 

alguns 
cujo unk# sonho dourado 1 contra os desejos 
é ser ©jTípregadc da (presentantes da 

Câmara... 
Nao avancemos muito 

para, esperar que o pro' 
jecto de orçamento seja 
pomposamente apresenta. 
do, silenciosamente dis* 
cutido, sabiamente appro' 
vado e conscientemente 

posto em execução. 
C o m o os vereadores 

nao têm verbo para na
da ahi ficam e^ses adver" 
bios para seu consolo e 
para fazerem delles 

que lhes convier... 

dos re-
politica 

ituana. Para estes tornava-
se desnecessária e até ab
surda qualquer consulta ao 
deputado dr. João Martins, 
tanto qHe, antes de regres' 
sar para Itú, o dr. Almeida 
Sampaio entregou a nm dos 
membros do directorio de 
Cabreúva a minuta da indi' 
cação do seu nome para 
deputado nas futuras elei
ções, minuta essa que devia 
ser copiada até o dia se 
ííuinte e devolvida a Itú 
0 % • 

com as respectivas assi-
g na tu r as uso, Parecemos que não pin
gou nenhuma assignatura... 

vagas na Câmara Municipal 
e escolhidos os candidatos 
para preenchel-as. Mais tar
de, porem, isto é, antes de 
hontem o cel. João X. da 
Silvv -a resolveu deixar .a 
presiti Ê ^ do directorio, 
indicanuWIÍ sen substituto, 
que vae ser o prestigioso 
cabreuvano, sr. Manoel Mar
tins de Melft). 

Retirando se- <te regresso 
para S. Paulo, o dr. João Martins 
nhrase : 

usou da seguinte 

«Refiro-me satisfeito por 
vel-os unidos e fortes. Con 
cito-os a que continuem a 
prestar decidido opoio a 
esse governo que tanto está 
trabalhando pelo 
cimento' deste menicipio 

Intcrpellado sobre as futu 
ras eleições ao 
Estadual, respondeu : 

Estiveram bastante con
corridos os espetáculos de 
sabbàdo ultimo, no cinema 
Parque em beneficio dos 
morpheticos. 

A digna commissão com
posta dos esforçados cava
lheiros, srs. Francisco Fer
raz de Toledo, Viriato Va
lente, João Pires Guimarães, 
Adriano do Nascimento e 

é u m exemplo edificante dei José D'Onofrio, conseguiu 
virtudeí cívicas, tanto que apurar u m a s o m m a relativa* 
muitas das suas promoções mente apreciável para be-
foram feitas por mereci- noticiar aquelles infelizes 
mento, ; doentes. 

Nascido e?h 28 de junho j A orchestra de Sorocaba, 
de 1867. Praça de 10 de' regida pelo inspirado mães-
Outubro de 1885. 2.0 Te- tro Juvenal W e y , agradou 
nente. de 8 de Outubro de muitíssimo e foi sem duvi-
1890. l.o Tenente de 17 de da u m dos factores do bri-
Fevereiro de 1897. Capitão Ihíntiemo de que se revés* 
de 8 de Julho de 1903. tiu o festival. Músicos 
llajor por merecimento de excellentes e cavalheiros 
18 de Juuhe de 1913. Te-' distinetos fazem elles honra 
nente Coronel de 9 de Ju- á sociedade sorocabana. 

COLORANTE SOREL 
•^*¥*^*Dí+>*>-

engrande 

Congresso 

Transforma os vestidos velhos em novos 

A mais moderna, cômoda, econômica, scientifica das 
Tintas. Acondicionado e m viHrinhos, com sua caixa e o 
modo simples de usa!-o.. 

I 
Cores as mais Variadas e Bellas ! 

Laranja, Salmon, Cinza, Palha, Marron, Preto, Violeta, 
Lilá, Bordeaux, Fraise, Azul Marinho, Rosa, 

Verde Garrafa, Azul Natier, etc. 

Deposito e Fabrica: PHARMACIA GERIBELLO — 
Rua do Commereio 115 — Tèlephone 230 — ITU'. 
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UMA NOTICIA que precisa ser lidaj 
por todas as exma<. famílias— 

R CASA IDEAL í™0
do

fí.0
cZ, 

( Em frente au largo da Carmo ) — 

acaba de receber um grande sortimento de colchas bran' 
cas inglezas, de linho. de 65.000 ptr 35.000 e de íus-
tão em cores, ̂  dimensões capazes de cobrir quasi 
duas dúzias cr? pessoas, de»240 X 270 ao preço ina
creditável de 28.000 quando antes eram vendidas 
por 38 000. 

Attenção 
Colchas de fustão em cores de 25.000 por 18.000 

Colchas brancas de-39.500 por 15.500 
Colchas mercerisadas de 22.000 por 16.500 
Colchas brancas para solteiro de 15.000 por 10.000 

e de 10.000 por 7.500 
P<irttws para meza (cor chie) com franjas — preço 

vantajosissimo 
Brim halci verdadeira especialidadt—extrangeiro e nacional 
—Estrangeiro de 7.500 por 4.500 de 4.500 por 3.500 
—Nacional de 3.500 por 2.500 

O proprietário desta casa espera a visita tias exmas. 
famílias e cavalheiros para verificarem a boa qualidade 
dos artigos e a modicidade dos preços. 

No' Parque 
A's 7 e ás 9 horas 

Hoje, serão projectados os 7.0 e 8.c episódios do film 
A ('idade Perdida, em 8 pa<tes e uma comedia zoológica 

Amanhã, continuação do bello e sentimental drama 
As duas garotas de Pariz. devendo ser passado o 2.0 
episódio e caprichosamente editado pela fabrica franceza 
Gaumount. 
Para sabbado teremos o drama, sob o titulo: 

Mulher Ideal 
da Art Drama, em 10 partes, por Jean Solthern. 

DIA 19, A lucta de box entre Corpentier e Dampsey. 
Pera o mez de Novembro a em preza aemuncia a nova 

Linha Bialtç, em que trabalham os artistas americanos 
Aüa Nazimova, Viola Dana, Norma Talmadge, Bessíe 
Barriscale, Bessie Love, Francis Bvshman, Bevedy Bd> • 
ne, Charles Chaplin. Gloria Swanson, William Desmosn. 
William Duncan, William S. Hart, Louise Glau«n, Do 
rothy Dalton, Roy Stwart, Bert Lytell e outras ceíe 
bridades que dominam os espectadores mais exigentes. 

F. F. de Toledo •! 
Rua do Commereio, 84 

Telephosie 9 

E a única casa nesta praça q t 
tem j *...JS para prompta entrega, « n 
pre iMmas e ?• preços de catai* go 

Futebol 

Jtíaranhao vs. Tfrazil 

2 a O 

Conforme noticiamos-rea* 
lisen-se domingo p. p. o 
encontro entre as valorosas 
equipes do Maranhão dea-
ta cidade e a do Brazil F. 
C., .ia Capital ; o jogo teve 
inicio ás 12 horas, sendo 
actuado pelo sr. Tenente 
Roberto Drumond, o qual 
agiu com toda imparcialída 
de e a contento da assis
tência em geral; as duas 
equipes estavam de forças* 
eguaes, sendo que a pelota 
ora achava-se na área do 
Maranhão e ora na do 
Brazil, sendo porem que 
após uus 30 minutos de 

renhida lucta o Maranhão 
consegue dar uma das suas 
bellUsimas invastidas coroa* 
da de êxito e apoderando-se 
da pelota Tony marca o 1 o 
ponto para o seu quadro. 
Voltiudo a pelota ao cen
tro, o jogo continua equili
brado até o d&scanço regu
lamentar. Após 10 minutos 
de descanço voltam os dois 
quadros aos seus postos, 
continuando o jogo, com 
maior animação, pela parte 
do Brazil, que por varias 
vezes tentou sua desforra, 
sendo sempre repelido pela 
optjpna defeza de Cice, 
Apnzio, Berthone e Lazinho, 
que com todo o orgulho ] 

souberam defender as cores ; 
do Maranhão, nada cense-i 
güiu. Tendu em uma dessas 
defesas Cice arremessado a 
pelota ao centro, foi esta 
eahir junto a Pereira que já 
se achava collocado, esca

pando com a mesma dando 
um fortíssimo tiro PO goal 
do Brazil, que foi tiradi 
pelo valente arqueiro da* 
quelle quadro, mas devido 
a agilidade de Pereira, es
te 'apoderou se novamente 
da pelota, dando um bellis* 
simo shoot de diffieil defesa, 
consegue marcar o segundo 
e ultimo ponto para o Ma
ranhão. Voltando a esphera 
aí> Centro, continuou o jogo 
na maior harmonia, termi
nando na hora regulamentar, 
com o seguinte resultado : 

Maranhão* 
Brazil 

Çarage Jiuarja 

Automóveis novos e con' 
fortaveis para passeios e 
viagens.— Serviço rápido, 
execulado por pessoal idô
neo e apto.-—Rua Rio Bran
co 6.—Telephones 243 e 
189.—Itú. 

TROLY 
acolchofldo e puchado por 
boa parelha, mansa e 
espertr. 

Aluga-se á rua de Sant'Am 
na n.o 36. 

O proprietário—Joaquim 
de Mattos. 

Vida ̂ oèíal 

NÍCROLOGIA 

Ac uosso amigo, sr. Vir
gílio Castanho de Barros e 
á sua exma. esposa d. On* 
dina Pmto Castanho, apre' 
sentamos sentidos pezamos 
por haver perdido a.sna fi' 
liiinha Nair, de um anno 
de edade, fallecida q.;inta 
feira. 

Circo Jferino 

Recebemos hontem a vi
sita do sr. Pedro Lobato, 
esforçado representante da. 
guinde eoinpànhirt eqüestre 
egymnastiea que trabalha no 
conhecido circo Nerino, do 
qual é proprietário o sr. 
Nerino AvanzL 

A estréa da eompanhia 
terá logar, segundo estamos 
informados, na próxima ter
ça feira. 

Secção livre 
Agradecimento 
O abaixo assignado vem 

respeitosamente agradecer 
a todas as pessoas que o eoa-

,djuvaram durante a enfer
midade do seu idolatrado 
filho Luiz de França Ara»' 
jo e todas as pessoas qne 
bondosamente acompanha" 
rani o enterro e ao digno! 
gerente da Fabrica de Hão < 
Pedro, bem como a iodos 
es operários que sje prompti* 
íicaranTa contribui1' com RS 
suas oSertas para o enterro 

e também ao illusírado re-
dactor desta folha e, faltan
do me expressões que pos
sam patentear a sua 
etefna gratidão, faz ponto 
final. 

Itú, *2& - de Outubro <!<; 
1921.' 

Jmquim José de Araújo. 

pelos morpljeticos 

A commisão encarregada 
de promover os espetacir 
los em beneficio dos mor 
pheticos, agradece ao publi
co em geral o seu campa 
recimenio aos mesmos, par* 
ticularisando os seus agra
decimentos ao distineto em" 
prcíario do cinema Parque, 
á esplendida «Orchestra I* 
deal», proficientemente regi' 
j da pelo maestro Juvenal 
|Wey e á apreciada corpora* 
1 ção musical iTJnião dos 
[Artistas» pelo efficaz auxilio 
presUdo pira que o? fçs* 
tjvaes produzissem um re-

snltado satisfatório. 

Itú, 26 —10 — 93^H 

^1 Commissão. 

SITIO 
Vende-se um sitio no 
Itahym com 53 alquei
res de campo, para in-
vernada, feéhados com 
arames, e urna boa ca
sa de moi 

Tiaia-se na casa 
Rua Santa Rita. 

79, 
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Fabrica de Sabão 
Vende-se a fabrica de sabão montada no baíro da 

Vi lia Nova, desta cidade. 
O pretendente encontrará toda a facilidade para a 

realisaçào de negocio, pois o vendedor promptifica-se a 
ensinar como se faz a fabricação. 
Para tratar com Luiz Leis no bairro da Villa Nova. 

I T Ü 

Únicos depositanos em Itú 
\ 

Toledo, Prado & Cia 

Clinica Medica 
e Cirúrgica 

de DR. BRAZ BICUDO DE ALMEIDA 
• 

com grande pratica de clinica civil e militar. 

Tenente Medico do Exercito da 2.a Linha 

Clinica medica em ^eral—gynocologia—curati 
^os—lavagens verico-uretraes—injeções endovenosas e 
íntra musculares * 
Dispõe de uma optima sala pana curativos em 

geral e pequenas operações com todo o rigor anel 
psia para o que possúe modernos estenlisadores 
electricòs. — Consultas nos dias úteis: # das 8 ás 
11 da manhã e das 4 ás 5 da tarde. Aos domin 
gos das 8 às 11 da inanhã. -

— Telefone 94 — 

Consultório e residência—Rua do Commereio 114 

X**T IT —, 

ideal,«a Farinha Cruzeiro do 
Sul, de José Maria Portella, 
fdia fpelo systema moderno 
— sem^iefmentação — Fa
bricada em Itú, á rua 
S3nt'Anna n.o 7-A 

Casa Cecilio 
— — D £2 - --

Francisco. Cecilio Malfa 

Rua da Palma,*n.° 69 — TelepUone 152 

-= YTU=-

ne [n.o 156. 

O Soberano Pão 

Previne-se ao distineto publico desta cidade e municí
pio que foi installado á rua da Palma n.o 69 um bem 
montado estabelecimento commerciat que se propõe a 
servir sua freguezia por preços sem competidor, expon 

telepho'jdo á venda molduras de diversos estylos, vidros para 
(vidraças, lisos, phantasias e em cores, telhas de vidro, 
estampas de diversos tamanhos, espelhos, porta-
retiatos, etc. etc. _ 
Concerta se imagens, collocara-se vidres em caixilho, 

apromptam-se quadros com perfeição; com a máxima 
brevidade e por preços excepcionalmente baratos. 

Para a cura rápida e certa da 

GOfíOHmíTR 
— usem — 

B L E j j i O I T 
Especifico infallivel 

A' venda nas melhores pharmacias 
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Veterinário 
DR. EMÍLIO CRVZ 

Medico veterinário 

£icet}aado pela Sirectoria de Sau<^e ̂ e 

\S&o pau Io — especialidade em n\oksiias 
de cavallos e cães. 
' Consultas e chanjados á T{ua Santa Cruz 

rj.o 211 — Zetephone 199. 

U m apello 
Quantos sonjos . •. 

—DOLOROSA IN
TERROGAÇÃ01!!-

dí nnp znffretrrt Ho estorna 

go devido a má alimenta
ção ? ! O uso constante da 
farinha de mi'rio apodrecido 
ou fermentado tem sido cau* 
sa de muitas doenças do 

estômago. Pois bem, basta 
t de sonrimento : eis o reme' 

•'dic — a farinha de milhn 

Sellaria "Santa M a " 
Acha-se montada nesta 

cidade, no prédio n.o 1 do 
Largo de Santa Rita uma 
ofTicina completa de Selleiro 
confiada a dois profissionaes 
habilitados. Aceita'se qual
quer serviço concernente á 
arte. 

r n< 

Nard>«c QÜveira 

Ao C i n t n J? i +. 

í 

Fabrica de Vehiculos 
— DE — 

J O Ã O r,YJt|A J I M I O K 

--Largo do Mercado — 

O seu proprietário offetec? ao publico os servi" 

ços desta officina- a preços nunca vistos. T e m um 

grande deposito de madeira, ferro, aço, carvão, 

tinta, etc etc 
Faz também rodas de. automóvel. —Especialida

de em.pintura.'—Os trabalhos sáo executados por 


