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cantando, com muito desemba
raço, a lindo (patriótico "Hym-
no Paulista", seguido do Hymno 
Nacional extcctarit- peia, banda 
de musica "Uniío P.arbarcnse"'. 
A seguir, o sr. Argemiro Assis* 
S.íes, presitíenie tis. Federarão, 
pronunciou um bello discurso 
discorrendo sobre o grawdfrwo 
feito histórico de Q. de julho, 
sendo, ao terminar, muito ap-
plaudido. Seguiu-se a inaugura
ção da 

IVwfa » <5«- J r t t t s o - At-
teodendo ao pedido feito pela 
Federação de Voluntários local, a 
Preíi iiurs resolveu dar á Praça 
Municipal, sita em frente á Ca
deia Publica desta cidade, a rie-
nommaçlo de "Prr.',a 9 de Ju
lho", justíssima homenagem á 
gloriosa date que ião intimamen
te toca os corações da gente 
bandeirante. 

O sr. Emílio Romi, adiantado 
e progressista industrial qce fez 
de Santa Barbara SUS lerin ado
ptiva, tendo oado inicio aòs ser
viços de sua Fundição de Ferro 
e Bronze, á Praça Rio Branco, 12, 
nesta cidade, mandou fundir em 
bronze a placa com a denomi
nação acima e oífereceu-a para 
o elevado fim alludido. Após o 
discurso (\o sr. Argemiro Sríes, a 
massa popular, professorei £ 
alumn.is do Grupo Escolar, au
toridades, representantes da im
prensa e bandas de musica des
ta cidade e da Usina Sahta Bar
bara, desfibram, em bem orgn-
tlisado cortejo cívico, em direc
ção á pr?fs!ade Pracu Munícipe), 
onde o sr. Joio ce 0'iveira Lino, 
prefeito municipa!, declarou que, 
attendendo ao desejo do povo, 
declarava Inaugurada a placa de 
bronze gentilmente offerecids pe
las Otíicmas Romi, em virtude 
ds qual a Praça Municipal pas
sava a dcnormim-se Praça 0 de 
Julho. O sr. prof. Odilon Martins 
Cruz. em nerne da Federação 
dos Voluntários, \<:z, B seguir, 
uma bella prelecçEo civica Sobre 
aquelia tocante se'-etinidade, que 
foi abrilhantada pela exceileute 
banda de musica ' Cd. Luiz Al
ves", da Usina Santa Barbam. 

i P l « » « ' K ' » t l > M SMO «U>H í i ' N -
t e j o * - Daili dirigiram-se todos, \ 
ne novo, ao Jardim Publico, cn- I 
de prnseguirsm os festejos cnm-
memorativos, lendo produzido 
beM'*s discursos alitísivos a o ] 
(acto que então c n por todos , 
remorado com jiiMa ufania, os j 
inteligentes moços bnrbarer.ses, 
voluntários paulistas, srs. prof. j 
Odilon Martins Cruz, Manoel f 

Teixeira e Jorquím Pereira ce ! 
Arruda Nctto, tendo encerrado 
a série de prelecções cívicas o • 
académico oe Medicina, sr. Enéas 
Assis Sí ts , que entoou um hy
mno de gloria i Mulher Paul.sta. 

Todos esses discursos mere
cei ain da grande assistência ca
lorosos applausos. Os alutnBOS 
do Grupo Escolar entoaram de 
novo o Hymno pjullsU e as 
bandas da musica executaram o 
Hymno Nacional. O sr. Manoel 

Teixeira, em nome do sr. presi
dente da Federação dos Volun
tários, agradeceu ao povo, pro
fessores e alumnos do grupo 
escolar, autoridades, bandas de 
musica, etc, o seu concurso para 
o brilhantismo dos festejos coro-
memoiativos da gloriosa data 
de 9 de lulho, enccrrjndo-se, 
assim, a bella e edificante de-
mcn-traçSo civica do povo bar-
btreflssji 

K r t r c t i i tio Jn iV. lu t F a . 
M i e » — A banda de musica 
"Cel. Luiz Alves", da Usina 
Sapta Barbara, gentilmente cedi
da para abrilhantar os festejo?, 
realisoi;, depois, um magnifico 
concerto no Jardim Publico, 
deieifnnrio-nos cnm as melhores 
peças do seu vasto e escolhido 
repertório. 

Os d t a e a r k o a p r o n n n e l i i -
slo* — Mau grado a falta de 
espaço cem que luciamos, envi
daremos esforços no sentido.de 
ser reproduzido em o nosso 
modesto semanário ao menos 
um dos bellos e patrióticos 
discursos pronunciados por oc-
casiSo dos festejos commtmors-
tivos da grande data paulista. 
Sorr! uma pallida borrensgem da 
"CIDADE" á Federaçlo dos 
Voluntários local. 

Kcprcnea t iMs t** <£»' Y i l l a 
JIwaajlaaTam — Estiveram pre
sentes aos nossos festejos, como 
repreaestantes da wisiaJu c ami
ga cidade de Villa Americana, 
os distinctos moços, srs. Stepha-
r.ine Faraone e Fortunato Naroini. 

V«ln;:l:!r«(!!i liritEiaires-se* 
SHt « a p i t s i l - Afim de repre
sentarem os seus companheiros 
btnbarerises da inesqueeivel jor
nada civica de 1932, nos festejos-
repisados na capital do Estado, 
daqui seguiram para Silo Paulo 
os distinctos moços, srs. Zeao 
Maia, Pedro Sana, João Bignotto 
a llagyba Fonseca. 

A l i s t a aaaai vsaMM br.-»-
r v a v o í n n t m r j a s — Como um 
preito de atacara ' e merecida 
homenagem aos bravos volun
tários br.rbarenses 03 arrancada 
civica de 1932, aqui reprodu
zimos a lista dos mesmos, pela 
ordem da sua apresentação ás 
autoridades iocaes, lista essa que 
o nosso redactor guarda cari-
nhcsamer.ie, corno uma relíquia 
e um precioso subsidio para l 
historia de Sarda Barbara, t' a 
seguinte: 

Theodoniiro Pedroso, Roaue 
Calvino Netto, Mário Assis, Ma
noel Rodrigues de Moura, jr^Jo 
Rodrigues de Moura, Celso ce 
Arruda Ribeiro, Joaquim Pereira 
de Arruda Netto, Adelino de 
Oliveira Lino, Clodomiro Pedroso, 
Itagiba Fonseca, José Joly, Bene,-
ditto Martins Sampaio, Cnristiano 
Augusto Claus, Nicolau Fmamo-
re, Leonel Faggiri, José Cafil 
Baruque, Henrique Mac. Knight 
Filho, Geraldo de Toledo Martins, 
Pedro Tortelii, Durvaliiio Rodri
gues, Justino Braulino, Eduardo 
Costa Machado, Jnvclino 3ut.no 
de Camargo, José Cândido, Aie-

xandra Furlan Netto, João Mare
ara, Domingos de Oliveira, Jo5o 
Bignotto, Luiz Leme Machado, 
Pedro Ramos de Moraes, Miguel 
úe Campi s. Osniidio Buck de 
(íoiioy, Jonquirn Paiva, João 
Gonçalves dos Santos, Florou-
cio António Pires, Avelino 
Paulino dos Santas, LtíiX An-
tuiies Leito, Pedro Sana, An
tónio de Almeida, -losé Antó
nio <to.s ijiiulMS, AntoillO Telles 
de Freitas, Manoel Teixeira, 
.losé Olymjiin de Morr.es, For
tunato Lyra .Umior, Emílio ú* 
Siene, José Miranda, Luiz An
tónio do Oliveira, JJelniiro de 
Andrade, 1'eregriiio ú" Paula, 
KriH-sto Nardini, Autduiò líõ-
drigues-da r^ilvn, António Nar-
diui, Benerilcto Major, Norber
to Franco, Josó Franciseo Lo
pes,- João Moraes, Pedro 1'ílon, 
P í d r o Pinheiro, Luiz.Custodio, 
A)Cio Fincatti, Lúcio dos San
tos, António F"incalti, Antwnio 
da Silva, Carloa I e: eira, An
tónio Lourenço de Lima, Jo.se 
ria Silva, Manoel Francisco da 
Silva, João Ribeiro Filho, Se
bastião Pires, Plácido Coelho 
Maricato, . Olegário Neves e 
João Pedroso. 

— O Directório Democratioo 
desta cidade esteve representa
do pelo sr. Aristides Bueno 
de Oliveira e o do Part ido Re
publicano Paulista pelo sr. 
Plácido Ribeiro Ferreira. 

— O sr. cel. José Gabriel de 
Cliveiru e Souza, antigo cbeíe 
do Partido Republicano His
tórico de Santa Barbara, não 
tendo podido comparecer, por 
motivo de força maior, pediu 
ao nosso redactor, ar. prof. 
Arruda Ribeiro, que o repre
sentasse. 

T::\ e u p l t a l , n o K J U K S O «• 
a o R i s — Na capital e no in
terior do nosso Estado, bem 
como no llio de Janeiro, fo
ram tocantes e expressivas as 
comineinoraçõps- feitas â data 
para sempre gloriosa do S) de 
Julho, das quaes d oram exten
sas noticias oa principaes ór
gãos ilu imprensa paulistana. 

I GOLTO GATHOLIGO 
: 8." Domingo após o Pen

tecostes 

j UAQUELLE tempo, disse aia-
J* da Jesus a seus di.-eipulos 

• esta parábola: Havia um Lo-
I nirni rico qr.e tinha um feitor, 
: e este foi acusado peraníe ell^ 
como quem havia dissipado 

• os seus bens. E ellrt o ehaniou, 
•o lhe dlsée: Que ê i.sto que 
; eu ouço dizer de ti V PA-ir.o 
! conta dí! lua administração'; 
; porque, já não poderás ser, 
I para o diante, meu feitor. 
i Disso, então, o feitor de si 

para COtnsigo: Que farei, visto 
I que o meu amo mo tira a 
administração'? Cavar, não 

' p o s s o ; de mendigar tenho 
vergonha. Mas bem sei o que 

: hei de fazer, para que, quando 
me despedirem da feiloria, 

I ache quem me recolha em sua 
• casa. Chamairdy, pois, um por 
• um todos os devedores do seu 
ppatrão, disso ao primeiro .-
Quanto deves ao meu amo? 
E elle respondeu: Cem cados 

| de azeite. Disse-llie: Toma a 
I tua obrigação : »ssenta-te de

pressa, ti escreve outra de 
; cincoenta. Depois disse ao ou-
I tro : E tu, de quanto és deve-
j d o r ? Respondeu elle: De cem 
I coros de trigo. Disse-lhe o 
: feitor: Toma o teu esiripto, o 
! escreve oitenta. E louvou o 
• amo es:to feitor prudente, por 
ter obrado como homem de 
juizo ; porque os filhos deste 
século são mais sábios, no seu 
género, do que os filhos da 

: luz. Pelo que vos d igo: Gran-
; geao amigos pom as riqueza* 

da iniquidade; p a r a que, 
quando virdes r. faltar, vos 

' recebam nos eternos taburna-
iculos. L u c . XVI — J — 9. 

Ao encerrarmos osta noticia, 
a mais ileiaihada que nos foi 
possível fornecer aos nossos 
prezados leitores, dos nossos 
realejos eoimuemorativos do í) 
de Julho, apresentamos á Fe
deração dos Voluntários local 
e ao p :no ,burbnronso nossos 
sinceros pa rabéns pela sua de
monstração de civismo, aliás 
nunca desmentida. A todos, a 
"CIDADE" applaude sincera-
mente. 

Sub - Estação Eléctrica 
Tendo estado em S. Pedro, 

a passeio, duran te Ba terias 
quo lho foram concedidas, re
assumiu, a 4 do corrente, o 
exercício do seu cargo de 
chefe da sub-estaeào da Em-
preza Eléctrica "Carioba S./A.", 
o nosso amigo, &r. Manoel 
Françozo. 

. A's 7,1/2, missa no altar de 
N. Senhora, por altna de d. 
Benodieu Leocadia de Moraes, 
a pedido do sr. prof. Uiysses 
O. Vidente, e communhào ge-

! IM! da Pia União. 
A's 10 hs.. missa pnrochial. 
A's 13 horas, aula de Cate

cismo e, em seguida, leilão 
para as ereanças. 

A's lf heras, reunião da 
Congr.-g. da Doutrina Christà. 

A's 14,1,'â íeuuião da Pia 
União. 

A's 17,1/2, reunião da Liga 
do São José. 

A's 18,1/2, reza o bençám 
, do Santíssimo. 

Dia 16, 2.»-feira - A's 7,1/2, 
missa por alma de d. Felizar
da Cainelli, a peilido do sr. 

I Guiihermo Cair.eili. 
Dia 17, 3 --leira—A's7 horas, 

I missa por alma, de Sebastião 
Amaral, a pedido do sr. Be-
nedieio lr(>lix do Amaral. 

Dia 18, -!.»-feira — A's 7,1/2, 
missa p.or alma de Vicente 
Zamboni, a pedido da «ra. d. 
Clementina linssini. 

Dia 1«). ,r..--feira—S. VlCKNTí 
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