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Crrata efeméride CONVOCAÇÃO DAS CLASSES 1920/1921 

Dr. Mario Costa de Oliveira, dd. Prefeito Municipal 

N o próximo dia 23, a ei- mente esse beneficio, que a 
dade de ltú festejará a par de outros ilustres conter-
data natalicia do sen dig- j raneos, o dr. Mario Costa de 
nissimo prefeito, o Dr. Ma- j Oliveira legou à nossa ei-
rio Costa de Oliveira. jdade bastaria para consa-

Dotado de uma robusta gra-lo. Mas, não quiz ele 
inteligência, de uma solida 
cultura, vem o Dr. Mario 
Costa de Oliveira se im
pondo entre os ituaoos da 
nova geração como o vulto 
Ide maior expressão. 

Seu trabalho à testa da 
administração do nosso mu
nicípio é de u m realce dig
no dos maiores elogios. Inú
meras e grandes ralizações 
vêm se tornando realidades, 
engrandecendo cada vez 
mais a nossa tradicional 
cidade. 

Bastaria apenas uma das 
suas conquistas para que 
seu nome fosse outorgado 
aos posteros como de gran
de ituano. Trata-se da ins
talação do Colégio Esta
dual e m nossa cidade. So-

dormir sob os louros dessa 
estupenda vitoria. Finda 
essa batalha de novo lan
çou-se a outras. Elas já es
tão travadas. E confiantes 
no resultado final estamos, 
porque sabemos que esse 
espirito lúcido e brilhante, 
esse bravo e grande ituano 
não descansará até obter a 
vitoria. 

Por isao é justo e mere
cido que o povo ituano 
seja tomado de júbilo no 
dia 23, festejando a data 
natal do nosso estimado 
conterrâneo, Dr. Mario Cos
ta de Oliveira. 

«A. Cidade>, associando-
se ao povo ituano. envia 
ao aniversariante as suas 
efusivas felicitações 

H0rTien3gem 'versariante a srta. prof. 
Tendo transcorrido no 

dia 13 do corrente o ani
versário natalicio do sr. 
Antônio Adolfo, digníssimo 
chefe do Posto Fiscal des
ta cidade, os seus amigos 
prestaram-lhe uma home
nagem, que teve lugar na 
própria residência do ani
versariante. 

Fez uso da palavra o 
sr. Flavio* Novelli que em 
brilhante improviso teceu 
justos e merecidos encomios 
ao sr. Antônio Adolfo. Res-

Aracy Sales. 
E m seguida serviu-se uma 

lauta mesa de doces, rega
da com champanhe e bebi
das finas. Essa reunião in
tima, que correu entre 
maior alegria, prolongou-
se até alta madrugada. 

fnnía de Alistamento Militar 
de ltú 

D e ordem do Exmo. Sr. 
Comandante da 2.* Região 
Militar, o Presidente da J.A. 
deste município, convoca com 
o prazo de 8 dias a partir desía 
data, aíé 28 do corrente, os 
sorteados abaixo, pertencentes 
às classes de 1920/1921. que 
tiveram suas incorporações 
adiadas, para epresenlarem-se 
a ŝfa Junta, a-fim-de rece
berem os certificados e serem 
encaminhados à unidade para 
a qual foram designados ; 

Àlmiro. f. de Luiz Lopes 
Pinheiro; Antônio Mario, f. 
de Mario Guimarães Coulo; 
José Maria Sampaio, f. de 
Antônio Campeio; Benedito 
f. de Antônio de Arruda ; Bla-
demir Becerra, f. de Augusti-
nho Becerra; Benedito Gon-
çalo B„ f. de Avelino Antônio 
de Barros; Fausto, f. de Oli-
vio Antônio de Oliveira : Hum
berto, f de Carmino D'An-
gelo; Gentile Catelan, f. de 
Borto Catelan ; João Augus
to, f. de Eugênio Augusto; 
José da Cruz, t. de Sebas
tião Honorio da Cruz; La-
erte. f. de João Caveden; 
Mario. f. de José Castaldello ; 
Osvaldo, f. de Manoel Lei
te ; Olesio, f. de Liberato Ci-
priano; Valdomiro, f. de Fran
cisco Soares de Moraes; 

Aladino Barbi. f. de Vitorio 
Barbi ; Benedito, f. de José 
Roberto de Arruda; Antônio 
Felisberlo, f. de Pedro Rizzi ; 
Clemrntino, f. de Benedito 
Martins; José Maria. f. de 
Benlo de Campos ; João Iná
cio, f., de Maria Henriqueta 
da Conceição; Silvio Diana, 
f. de João Diana; Afonso, 
f, de André Canavezzi; Lau
ro, f. de José Altero : Juve
nal, f. de Constante Leonar-
di ; Ricardo, f. de Raul Fon

seca ; Milton, f. de Antônio 
Galíi; José. f. de Nicola Mo-
relli: Amador Domingos de 
Barros. f. de Romao Domin
gos de Barros ; Benedito, f. 
de José Inocencio Lopes; 
Atilio, f. de Celestino Luiz; 
Casimiro Machado, f. de Be
nedito Machado ; Fioravanli, 
f. de Ângelo Faion ; Arcilio, 
f. de Adelermo Savioli; Fran
cisco, f. de José Perini; Isaias 
Pereira, f. de Severino da 
Silva; Acacio. f. de Benedito 

Luiz Pereira; Placidio, f. de 
Anastácio Elias de Almeida ; 
Antenor, f. de Amador Ferrei
ra Gandra ; Antônio, f, de 
João Corrêa Leme; João, f. 
de Carlos Domenici ; José 
Godinho. f. de Benedito Go-
dinho da Silva ; Luiz da Sil
veira, f. de Benedito da Sil
veira ; Nicanor. f. de Virgílio 
Gaudencio de Andrade; Pe
dro, f. de José Maria de 
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O incêndio da Casa Prado 
Na madrugada de domingo 

ultimo, a nossa população, que 
ainda descançava em seus 
lares, foi acordada pelo alar
me dado em virtude de um 
pavoroso incêndio que irrom
peu no prédio li6. da Praça 
Padre Miguel, onde se achava 
instalado o conceituado esta
belecimento Casa Prado, de 
propriedade do estimado co
merciante sr. Herculano de 
Toledo Prado. 

O motivo do sinistro ainda 
continua ignorado, tendo feito 
investigações no local um menv 
bro da Policia Técnica de S. 
Paulo. 

O fogo destruiu completa
mente o prédio lendo amea
çado os prédios vizinhos, não 

SSSSSSSÍÍSSÍÍSSSÍSSSSSÍS: 't^^^wyt^^i******'^^ 
*********>f4F</>«4h/<*vvsrv«w>*'** «S$35$55$55$535Í$5$Í553$$55SS35^^ 

BATISMO DO "LIBERO BADARÚ 
ULTIMA HORA 

Foi transferido o batis
m o do «Libero Badaró» que 

pondeu e m nom e do ani-lestava marcado para on

tem, na sede do Aero Clube 
de S. Paulo, avião doado 

ao nosso Aero Clube pela 
Brasital S/A de Salto. 

assumindo maiores proporções 
graças ao combate que lhe 
deram uma guarnição do Cor
po de Bombeiros de Campi-
pinas. soldados do 4.o R.A. 
M . e populares, os quais lu
tando com bravura consegui
ram extinguir o fogo. 

Tanto o prédio como o es
tabelecimento não estavam asse
gurados. 

O prejuízo foi avaliado em 
cerca de Cr. $ 400.000,00. 

Visitante ilustre 
Esteve vários dias. em nossa 

cidade, o ilustre e benemérito 
conterrâneo, Dr. Luiz Gonza
ga Novelli Júnior. 

S. Excia.. que foi um dos 
paladinos da campanha pró 
instalação do Colégio Esta
dual em nossa cidade, esteve 
nesse estabelecimento, receben
do justa homenagem do dire
tor, dos professores e alunos. 

O seu regresso deu-se on
tem. 

Moraes; Anselmo Lira. f. de 
Gilberto Lira ; Benedito, f. de 
Lêo Scavano; Epifanio, f- de 
Joaquim Veronezzi ; Eduardo 
Lucarelli, f. de Miguel Luca-
relli; Francisco, f. de José 
Melchior; Lamartine, f. de 
João José de Camargo; José 
R. da Silve, f. de Marcos 
Rodrigues da Silva : Mario, 
f. de Afonso Rodrigues de 
Araújo; Manoel, f. de José 
Blanco; Pedro Oíaviano. f. 
de José Sanches; Wagner, 
f. de Gentil Godoy. 

Outrossim, faz ciente que 
a não apresentação no prazo 
acima mencionado, implica na 
declaração de « 1 N 5 U B M I 5 -
S A O » , e, como tal. serão, 
os infratores, processados pela 
Justiça Militar. 

Junta de A. Militar de ltú, 
18 de junho de 1943. 

O Presidente 

Dr. Mario Costa de Oliveira 

Dr. Benedito Gaivão 
Faleceu no último dia 13, 
na capital paulista, onde resi
dia ha muitos anos. o nosso 
ilustre conterrâneo, Dr. Bene
dito Gaivão. advogado de re
nome no foro paulistano. 

Oriundo de uma família pau
pérrima, mostrando desde a 
mais tenra idade uma inteli
gência viva, conquistou a sim
patia de outro ilustre causídico 
ituano, Dr. Eugênio Fonseca, 
que prevendo n'aquele jovem 
um futuro brilhante, indicou-o 
para a proteção do Dr- Alfre
do Pujoi. Ê m S. Paulo, o ex
tinto cursou a Escola Normal 
Caetano de Campos, e depois 
de uma rápida passagem pelo 
magistério público ingressou 
na Faculdade de Direito onde 
diplomou-se no ano de 1907. 
Pouco a pouco foi aumentan
do o seu conceito entre os 
colegas de profissão, chegando 
a ocupar o cargo de vice-pre
sidente da Secção de S. Paulo 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil, cargo em que a morte 
c veio colher. 

Era casado com a sra. d. 
Alceste Gaivão. filha do seu 
protetor. Dr. Eugênio Fonseca, 
e não deixa filhos. 

O seu sepultamento deu-se 
em S. Paulo na 2.a feira, sen
do os funerais feitos à? ex-
pensas da Ordem dos Advo
gados Brasileiros, falando a 
beira da sepultura os srs. drs. 
Pelagio Lobo e Manuel Car
los de Figueiredo Ferraz. 



C I D A D E (20 de Junho de 1943) 

Pelo presente convidamos 

os cidadãos abaixo relaciona

dos a comparecerem nesta 

Junta, sita à rua dos Andra-

das, 526, a fim de receberem 

as guias para o pagamento 

das Taxas Militares, corres 

pondentes aos. seus certifica

dos de quitação com o ser
viço militar. 

Outrossim, fezemos cientes 

que esse pagamento só será 

feito até o próximo dia 24 

de junho corrente, e que o 

compromisso à Bandeira será 

prestado no próximo dia 25 — 

sexta-feira, às 14 horas. 

ltú, 17 de junho de 1943. 

O Secretario 
Oscar Serra 

José Pimenta. Jesuino Gas
par. Anastácio Sanches Mo-

rela, Benedito José de Oli

veira. Antônio Castedo. Pe

dro Almeida Bueno, Tom az 

Modagnese, Antônio Rodri

gues, João Justino da Rosa, 

João Rodrigues Alonso, Luiz 

Gomes Siqueira, Inácio de 

Freitas. Antônio Cláudino da 

Silva, Francisco Martins, Ma

rio Chagas de Moura, Mar-

celino Barros Silveira, Este-

vam de Almeida,1 Adolfo Gar-

dini. Avelino Rodrigues de 

Campos, Francisco da Neves 

Raimundo, Paulo Nunes. José 
de Carvalho, José Manoel de 

Almeida, João Pedro Alexan

dre. Eugênio Antônio de Ca
margo. 

TODOS os E 
CESTOBOL 

§. Pedro (27) i Comercisnos 
(19) 

O jogo de 4.a feira ultima seria 
considerado o numero \ do cam
peonato não tosse certas cenas desa
gradáveis e que depõe contra a 
ética social-esportiva que (oram pre
senciadas por quem esteve na qua
dra da A . A . Ituana. 

O embate agradou. A luta (oi 
sugestiva e empolgante. A vitoria 
ficou imprecisa até os minutos finais, 
quando ela pendeu para o 5. Pe
dro. A contagem de 27 x 19 foi o 
resultado final, favorável aò São 
Pedro. 

Quadros e marcadores : 
São Pedro: Castilho, Antônio, 

Nelson (4), Jucá (14) e armando 
(4); Leopoldo. 

Comerciarios: Tomba (3), Fagun
des, Milton (5), Soave (\) e Ca-
ramez (5); Roldão (2) e Cario
ca (3). 

E m , vista do não comparecimento 
dos juizes escalados, alfas, por mo
tivo de força maior, dirigiu o en
contro um único juiz, o sr. Joaquim 
Dias, que logrou apresentar u m bom 
trabalho. Não teve o sr. Dias um 
auxiliar devido a falta de um... 
apito. 

N a preliminar venceu ainda o 5. 
Pedro por 18 x 15. 

A s cenas desagradáveis que todos 
presenciaram' teve como ator o téc
nico do S. Pedro, o sr. J.A. Scri-
tzmeyer (Basquete). Não sabe ele 
conduzir-se como u m esportista cor
reto. Torce de maneira espalhafatosa 
procurando sempre irritar os joga
dores do quadro adversário. É um 
técnico que deve ser o exemplo 
para os seus pupilos e quando den
tro da quadra deve portar-se como 

; um esportista correto. O procedi-
| mento do sr. Basquete é bastante 
censurável e o exemplo que vem 
dando aos seus pupilos é bastante 
mau. £* preciso por u m paradeiro 
nisso porque tais cenas vêm depre
ciar o nosso esporte. Deve partir 
da própria diretoria do S. Pedro 
o corretivo a ser aplicado ao seu com rigor. 

técnico, visto que atingiu o «clímax» 
o seu mau comportamento 4.a feira 
ultima, tendo o mesmo originado 
um incidente com um diretor do 
Comerciarios, em virtude do sr. 
Basquete dirigir-se ofensivamente con
tra o clube. 

E* preciso agir contra isso e agir 

Secção Livre 
ABERTA AOS ESNITISTJkS I 

ESPORTISTA, 

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

COMPRA-SE 
Ofertas para a C A » A O D I L O N 

SERVIÇO CIRÚRGICO Dl SANTA CASA BE IISERIlOli DE 

O DR. ARMANDO STRAZZACAPA 
atende ás segundas e sejeta-feiras 

•»f • nc período da tarde uiiifiinii 

M 

/-Vossígamos. Ainda no mesmo 
item temos a alínea b ) : 

«b) Esta Associação estando em
penhada na disputa de u m campeo
nato e na previsão do inicio de ou
tro, tem, por essa razão, um ho
rário estabelecido para os seus exer
cícios, horário esse que só poderá 
ser alterada por detisão da Dire
toria em conjunto.'» ( O grifo é 
meu). 

N ão está provado pelo próprio 
oficio da A . A . Ituana que ela de
sinteressa pelo preparo da nossa 
seleção ? Senão vejamos: 

Não houve reunião da Diretoria 
para responder ao oficio 123/043 
enviado pelo C E . ? Nessa reunião, 
ao em vez de se tomar aquele in
feliz gesto de neger a cessão da 
quadra não se poderia alterar o ho
rário ? E' só havendo desinteresse, 
pois, de outra maneira não se expli
ca essa atitude? O u melhor, expli
ca-se também, se houver alguém na 
diretoria com poderes para delibe
rar isoladamente, caso não houve 
reunião. 

Para finalizar o tal oficio, lemos; 
«III) Aguardando outra solicitar 

ção da C E . aqui ficamos prontos 
para dar o nosso apoio a essa es
forçada Comissão, ressalvados os 
interesses da coletividade social.» 

Quer dizer que si os associados 
desse clube não desejarem que al
gum de seus jogadores tome parte na 
seleção, este não tomará ? Não será 
do interesse dos associados que a 
nossa seleção tenha o melhor pre
paro possível ? Haveria protesto 
por parte de algum associado si 
naquela 2.a feira fosse suspenso o 
treino dos quadros sociais, para dar 
lugar ao treino da seleção? 
Pelo exposto acima, você espor-

| tista sensato, verá que eu não em-
[ baralhei nenhum fato, como dizem 
i os senhores Diretores da Asáocia-
I ção na sua infeliz replica. Si alguém 
| achou embaralhado o que escrevi 
1 no « E m crise o nosso esporte», 

(Continuação) 

aconselho a esse alguém o uso de 
fosfato, pois, ele é que deve estar 
com o cérebro embaralhado. 

Essa é a explicação clara dos 
fatos para quem não compreendeu 
o que eu escrevi no dia 30 de 
maio findo, e uma satisfação a você 
que se presa em ser u m bom es
portista. Neste não estou «mal in
formado», porque usei para replica 
o oficio da A . A . I. 

Mas não serão esses contras que 
irão arrefecer o animo dos que lutam, 
como você, esportista cioso das nos
sas tradições, empenhados na nobre 
missão de reconduzir o nosso espor
te ao lugar que lhe cabe por di

reito e justiça, no cenário esportivo 
bandeirante. Esses acontecimentos 
servem para apontar ao publico os 
cjue são esportistas na verdadeira 
acepção da palavra, os que merecem 
o aplauso coletivo, e os espíritos 

Legião Brasileira de Assistência 

No intuito de melhor'atender ás necessidades das famílias 

dos convocados, sob sua proleção, esta Legião, mais u m a vez 

confianle na generosidade d o povo de Ilú, v e m solicilar-lhe o 

apoio na c a m p a n h a que vai iniciar-se c o m o fim de obter m e 

dicamentos para a sua dispensa de auxilio aos pobres. 

derrotistas, os que devem ser bani
dos do nosso meio esportivo. 

A o m eu ver o esporte ituano 
merece mais do que u m sacrifício 
de u m treino. Merece muito mais 
do que isso. Eu, pelas colunas des
te jornal, farei o que m e for possí
vel. Si conseguir ultrapassar os li
mites de minhas possibilidades, para 
ver tremular, orgulhosamente, no mas
tro da vitoria a bandeira rubro-ne-
gra do esporte ituano, não vacilarei. 
Pela imprensa ou por outro meio 
qualquer, sen>pre lutarei pelo nosso 
esporte. Serei obstinado nessa luta, 
até que os pesos dos anos ou as 
surpresas do destino m e venham 
afastar dela. Nesse dia então, irei 
plantar batatas ou abóboras. M a s 
enquanto eu tiver acolhida nas co
lunas dos jornais e nada m e impe
dir, eu lutarei. N ã o pouparei elogios 
aos que de fato os merecerem, ma3 
não deixarei de falar a A V E R 
D A D E , embora isso venha ferir 
melindres ou susceptibilidades. 

E tenho a certeza de que não 
serão angustiosos os meus lamentos, 
quando eu perguntar si valerá a 
pena trabalhar pelo esporte ituano, 
porque sei que você, o verdadeiro 
esportista ituano, responderá que 
vale a pena, porque você estará 
ao lado dos chefes nessa honrosa A 
empresa — elevar bem alto o n o m e ' 
esportivo desta gloriosa terra da 
Convenção. 

Cordialmente abraça-o, o seu sin
cero companheiro de ideal, 

Rogério Lázaro Toccheton 
(Rogeríc) 

Mt 

Banco Mercantil deS- Paulo 
Rua Floriano Peixoto, 864 (Prédio Banco de ltú) — Caixa Postal, 18 — Telefone, 147 

Operações Baueárãas ema geral .— Quarda *íe 

Tal ores — KecehimeHtos de juros e «íavitlemlos 

Depósitos a prazo fixo e de prévio aviso 

Depósitos a prazo fixo coru pagamento mensal de juros 

Depósitos em contas correntes de movimento 

CONTAS CORRENTES LIMITADAS (com uso de cheques) 

M A T R I Z : 
São Paulo 
R. Álvares Penteado i6y 
Caixa Postal, 4077 

FILIAES: 
Rio de Janeiro 
Santos 

AGÊNCIAS 
Americana 

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

Lins 
Olímpia 
Palmital 
Pindamonh angab? 
Pirajuí 
Piratíninga 
Porto Feliz 
Quinta na 

Correspondentes n a princi 

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

:u praças tio país e da uterior 

£ 

AGRADECIMENTO • 
O abaixo assinado vem pelo presente agra

decer a todos, indistintamente, autoridades locais, 

4.o R.A.M., Corpo de Bombeiros de Campinas e 

outros que de boa vontade colaboraram n» ex

tinção do lamentável incêndio ocorrido na manhã 

de 13 do corrente, no seu estabelecimento comer
cial, sito nesta cidade à praça Padre Miguel 
n. 116. 

ltú, 17 de Junho de 1943. 

Herculano de Toledo Prado 

AGRADECIMENTO 
Jarbae Silveira Arruda, serventuário do car

tório do l.o oficio da Justiça desta comarca, vem, 

por intermédio da «A Cidade», agradecer since

ramente a todos que tomaram a iniciativa e au

xiliaram no sentido de serem removidos para 

lugar Seguro, como medida preventiva e assás 

louvável, os papeis e moveis do cartório a seu 

cargo, por ocasião do lamentável incêndio da 

Casa Prado, ocorrido na madrugada de domingo 
último. 

Aproveita o ensejo para comunicar que o 

cartório acha-se provisoriamente instalado no pré

dio n. 128 da rua Barão do Itaim, e que voltará 

a funcionar no mesmo prédio sito à Praça Padre 

Miguel, logo que seja reparada a parte dani

ficada. 

• H M H n 



CIDADE 

TTAME,NTO DÁ;« SIFILIS E 

S U A S MAÍÍXFESTAÇ'0'ÈS 

qtJTÂNEÁS»; ÁRT R ÍTICÁs2 

20 de Junho cie iy43; 

lÜllRíI 
CQ'M POSTO. 

ÍPEC À ;A S üA: vF AR M Á Cl A 
ÒÜ Ò. POSTAL. 1861 - S. PAULO 

«A FOMTALEZA» 
l^MPAKHXA 
N ACIONAI, 
4c ttEGUKOS 

ges; Emydio. f. de Alfredo Rodri
gues da Silveira ; Ennos, f. de João 
de Andrade ; Epaminondas, í. de 
Inácio Rodrigues de Moraes; Ereu-
tides, f. de Inácio Firmino de Cam
pos : Ermando, f. de João Gavioli ; 
Eüpeditot í. de Antônio Rodrigues 

f. d, n edro 

FRACOS E ÀNLMiCÔS í 
Tomem; 

Rua B. Paranapiacaba, 24 - 6.° dal 
W ^ d c : R i o d e Janeiro 
Rua do Ouvidor, 102 Kua D. raranaptacaoa 

Dr. Nelson Ottoni de Rezende — Dr. Djalma Pinheiro Chagas — Dr. Paulo Rodrí 
- Dr. Roberto Haas. — A S S I S T E N T E Dfl D I R E T O R I A : Thiago Masagão. 

AUTOMÓVEL — ACIDENTES PESSOAIS E ACIDEHTES RO TRABALHO 

D I R E T O R I A 
gues Alves 

IIGEIDIO - TIHF. IURÍTIMOS E TERRESTRES 

Chefe da Produção: Thiago Masagão Filho 

Ageníe e m IM: Manoel dos Saníos Oliveira 
(DEDICO: DR. DAGIB CHEBEL FARíDACIA : CURY 

££3 

i ornem: o 

VINHO CRFOSOTAPOj 
Do í>h. Ch. Jo3o da Silva Sflyíifã 

Emoresedo cora exilo rwi 

Tosses 

Kesfrledos 

Bronchites 

tacrophulose 

Convelocenças 

VINHO CKEOSOTÁDOJ 
é um ge-odor d* saúda. 

•MMMi 

DR. NILTON VIEIRA DE SOUZA 
MK1>K4'0 KSPErí A M W T A 

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta 

<onvn!!ório e residêucãa : 

Rua 15 de Novembro, 97 - Telefone, 548 
Consultas: das 15 às 18 hrs. ~ S080HB1 

DR. CASTRO CARVALHO 
M é d i c o üix TTngflo Federsttivw E5f*B*í •"»$*» Paultwtsi 

Responderá diretamente a todos os que necessitam de seus 
«Conselhos Médicos». 

Dirijam as suas cartas com as indicações : idade, estado ci
vil, histórico da doença, sintomas atuais, tratamentos feitos etc. 

Pede-se que o endereço seja exato para a resposta e onde 
chega a distribuição postal. 

iz AxrtoHáo, 144.7 

&Ã© PAFLO 

IL/Eimicipio d.e Xfriá. 

BSrigatiteiro 
Fosee: 3-75G8 

T O S S E I N A B E R G Ã f c l O é r a s a c a -
rolafo ás ação microbicida e cicafóizan-
te isisHcaiia CGSRQ tratamento das nsoíés-

ífas d$ aparelha respiratório. 
Peça â sua Farmácia ou â Caixa Postal, 1861 - S. Paulo 

£ fácil tratar esse desâni
mo que o acabrunha e lhe 
tira a vontade de trabalhar! 
Tome agora as CÁPSULAS 
AZUES de Camargo Msn-
, des,à base de azul de 

metileno, que desin
fetam as vias uriná-
rias e agem com efi
cácia no tratamento 
dablenorragia, cisti-
te, etc. Á venda em 
tubos de 30 cápsulas. 

Silveira; Benedito Antônio, f. de 
Renato de Almeida Macedo; Be
nedito Aparecido, f. de Luiz Mar-
celino da Silva ; Benedito Expedito, 
f. de Maria Etelvina ; Benedito Ro
berto, f. de Luiz Roberto de Arru
da; Benedito dos Santos, f. de A na 
Cândida dos Santos ; Benedito Wal-
dir da Silva, í. de Ozorio Augusto 
da Silva ; Benildes, f. de Ary An
tônio Cardoso; Bento, f. de João 
Antônio da Silveira; Braz, (. de 
José Faião; Carlos, f. de Carlos 
Bugni; Carlos» f. de João Pacheco; 
Cecilio Guido, f. de Francisco Gui-
do; Celso, f. de Carlos Pinto M a
rinho ; Cristobal, í. de João Batis
ta ; Cleante, f. de Natale Banzzi; 

Camargo; Benedito4 f. de Clovis f. de Amadeu Vanini: Cons-
Oliveira ; Benedito, f. de j tantino, f. de Ernesto Stephani; 

Constantino, f. de Francisco Ribeiro 
da Silva ; Corino, f. de João Corrêa ; 
Deonello Paulo, f. de Severino José 
Sbrissa; Dimas, f. de João Silverio 
da Silva; Divilio, f. de Hilário Fio-
ravante; Domingos, f. de Delfino 
Leite; Domingos, f. de Manoel Hi-
dalgo; Domingos Manoel, f. de 
Eduval Antônio Barbosa; Dorival, 
f. de Evaristo Leite de Campos ; 
Dorvalino, f. de Benedito Furquim; 
Dorvalino, í. de Jeronymo Paschoal; 
Dulphe, I. de Álvaro Carneiro de 
Azurara; Dulvalino, f. de José de 
Moraes; Edmur, r. de Gabriel 
Grofí; Edoal, (. de Antônio Pi-
notti ; Eduardo, f. de João Guar-
nieri; Egydio, f. de Júlio Spinardi; 
Elcio Domingos, f. de José Fortu-
nato Bergamini ; Eliseu, f. de Afon
so Sanavio; Eliseu, f de João Buz-
zo; Elisiano, f. de Ângelo Braga-
nholo ; Elisiario, (. de Elisiario Bor 

(Continuação) 
Benedito, f. de Adolfo Francisco 

Maneio : Benedito, f. de Anastácio 
Elias de Almeida; Benedito, f. de 
Antenor Benedito de Moraes ; Be
nedito, f. de Antônio Globleque 
ner; Benedito, f. de Antônio Ri
beiro de Melo ; Benedito, f. de An
tônio Serrano ; Benedito, f. de Ave
lino de Oliveira; Benedito, f. de 
Benedita da Conceição; Benedito, 
f. de Benedito Silveira Arruda; 
Benedito, f. de Damarina de Lima ; 
Benedito f. de Dionisio Rodrigues 
de Araújo; Benedito, f. de Eugê
nio Ciampi; Benedito, f. de Fran
cisco Toscano; Benedito, f. de Iná
cio de /4lmeida; Benedito, f. de 
Inácio de 
Inácio de 
Inácio da Silveira Moraes ; Benedito, 
f. de João Dias Ferreira; Benedito, 
f. de João Elias Soares; Benedito, 
f. de José Affonso de Moraes ; Be
nedito, í. de José Antônio Leite; 
Benedito, f. de José Gonçalves; Be
nedito, f. de Luiz Ferreira Pimen
ta; Benedito, f. de Luiz José de 
Andrade; Benedito, f. de Luiz Ma
ria da Silveira; Elenedito, f. de Sal
vador Leite; Benedito, f. de Silvino 
Maurício dos Santos ; Benedito A m a 
deu, f. de Osório Dias; Benedito 

j .4ntonio, f. de Afonso Xavier da 

de Ávila ; Espedito, 
Magagnolo; Euclydes, f. de Pedro 
Tavernaro; Eugênio Nobre, f. de 
Inácio Antônio Nobre ; Eugênio de 
Oliveira Santos, f. de Antônio José 
dos Santos; Evair Vedolin, f. de 
Santo Vedolin; Fábio f. de Antô
nio de Castro Freitas ; Fausto, f. de 
Ângelo Francischinelli; Flaminio, 
f. de Benedito de Paula Leite; 
Florencio, f. de Antônio Guilherme 
de Almeida; Floriano, f. de Car
los de Almeida; Francisco, f. de 
Antônio Alves Gaivão; Francisco, 
f. de Antônio da Silveira e Silva ; 
Francisco, f. de Benedito Antônio; 
Francisco, f. de Ezechias Rodrigues 
^res; Francisco, f. de Francisco 
Amancio da Silva; Francisco, f. de 
Francisco Siqueira Lima ; Francisco, 
f. de Joaquim da Silveira Arruda; 
Francisco Benedito, f. de Marcos 
Guilherme; Francisco José, f. de 
Marcello Sorio; Franckeíin, f. de 
Domingos Peixoto; Gabriel, f. de 
Luiz Tosi; Galhano, f. de Escar-
pante Adelelmo ; Genesío, f. de 
Antônio de Quadros ; Gentil, f. de 
André Ronignollo; Geraldo, f. de 
Gentil de Araújo Corrêa ; Geraldo, 
í. de José Boff; Gevesco, f de Be
nedito Soares Moreno; Gonçalo, 
f. de Benedito da Silveira Moraes ; 

(Cont. no próximo num.) 

APSULAS AZUES 
D* CAMARGO MINÍÍS 

•'.>*. '. iP-VW 
VINHO QUINADO 

Estimula o apetite e 
desperta as energias 

ALVARÁ D.E. I, P. — 115 «L »ETTINAT: 

• ». PUBLICIDADE 

4®®®®®®®®®®®SXs)S^ 

4.o AIVITEBSiBIO 
A Família de 

Glotilde Lins de Souza Lima 
convida as pessoas de suas relações para a mis
sa de aniversário que manda rezar na igreja do 
Carmo às 7 horas—.sexta-feira, 25 do corrente. 

anfessa pelo compafecimento. Agradecida se con 
DffMniTragsittBpm 



20 de Junho de 1943 

Editais de Proclamas 
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. Jaime Gonçalves, nascido em 
Bauru a 8 de Novembro de 1922, 
tipografo, solteiro, e residente no 
Asilo Colônia Pirapitingui, filho de 
Jesus Gonçalves e de d. Teodomira 
de Oliveira; e d. Mafalda Nardo, 
nascida em Piracicaba a 26 de Fe
vereiro de 1923, doméstica, solteira, 
e residente neste distrito, filha de 
Antônio Nardo e de d. Angela de 
Bortolo. 

distrito, filha de Umberto Piva e de 
d. Tereza Ferraresi. 

ST. Ângelo Trabachini, nascido 
em ltú a 27 de Maio de 1915, 
operário, solteiro, e residente à rua 
Dr. José Elias, filho legitimo de Se
bastião Trabaquini e de d. Benvin-
da Godarim ; e d. Judith Carneiro, 
nascida em Xarqueada a 16 de 
Março de 1924, doméstica, solteira, 
e residente no Bairro Alto, 409, 
filha legitima de Quintino Carneiro 
e de d. Paulina de Lima. 

Sr. Benedito Narciso Fratini, nas
cido em ltú a 9 de Outubro de 
1919, escriturado, solteiro, e resi
dente neste distrito, filho de Domin
gos Fratini e de d. Clementina Fra
tini ; e d. Irmã Piva, nascida em 
Jundiai a 11 de Outubro de 1919, 
doméstica, solteira, e residente neste 

Sr. Emilio Sotelli, nascido em 
Jundiai a 15 de Maio de 1920, enca
nador, solteiro, e residente neste dis
trito, filho de Antônio Sotelli e de d. 
Emilia Gíudici Sotelli; e d. Marga
rida Gomes, nascida em Bragança, 
a 30 de Janeiro de 1917, doméstica, 
solteira, e residente neste distrito, 
filha de Valeriano Gomes e de d. 
Valeria Maria da Conceição. 

Sr. José Pereira Filho, natural de 
Lisboa (Portugal), nascido a 15 de 
Maiço de 1898, lavrador, solteiro, 
e residente neste distrito, filho de 
José Pereira Bartolomeu e de d. 
judith Pereira; e d. Josefina Car-
pani, nascida em Bragança a 1 de 
Outubro de 1910, doméstica, soltei
ra, e residente neste distrito, filha de 
Paulo Carpani e de d. Maria das 
Dores Silva. 

A CIDADE 
1273, filho de José da Costa La
deira e de d. Maria José Seixas; 
e d. Durvalina Vieira da Silva, 

nascida e m ltú a 8 de M a i o de 
de 1914, doméstica, solteira, e resi
dente no baiiro «Itapecerica», filha 
de Benedito Vieira da Silva e de 
d. Luiza Vieira da Silva. 

Pág. 4 

Sr. Antônio Dimas, nascido e m 
Ribeirão Vermelho, deste Estado, 

a 2 3 de Março de 1918, comercio, 
solteiro, e residente neste distrito, 
filho de João Antônio e de d. Joa
na de Souza; e d. Adelia Vecchia, 
nascida e m Pirajú a 25 de Dezem
bro de 1921, doméstica, solteira, e 
residente neste distrito, filha de Aris-
tides Vecchia e de d. Francisca 
Siqueira. 

Sr. João da Costa Ladeira, nas
cido e m Capivarí a 8 de Dezembro 
de 1896, lavrador, viuvo, e resi
dente e m Salto à rua Rui Barbosa, 

Sr. Francisco Conde, nascido na 
Capital, no distrito da Moóca, a 18 
de Setembro de 1906, comercio, 
viuvo, e residente neste distrito, filho 
de Antônio Conde e de d A n a 

Cabull; e d. Paulina Josefina Vei
ga, nascida e m Santo A m a r o a 13 
de Abril de 1905, doméstica, sol-
teiia, e residente neste distrito, filha 
de Alexandre Veiga e de d. Emilia 

Veiga. 

Sr. Vitorio Miliorance, nascido 
e m Santa Rita a 12 de Abril de 
1902, lavrador, solteiro, e residente 
neste distrito, filho de Antônio Mi
liorance e de d. Helena Milioran
ce; e d. Isabel Silva, natural de 

C a r m o da Cachoeira, município de 
Varginha, nascida a 1 de Março de 
1906, doméstica, viuva, e residente 
neste distrito, filha de Jeronimo A n 
tônio da Silva e de d. Isabel M a -
riana Fonseca. 

Sr. Lyrio Françoso, nascido em 
Piracicaba a 23 de Abril de 1919, 
carpinteiro, solteiro, e residente nes
te distrito, hlho de Primo Fançoso 
e de d. Adelia Servelini; e d. 
Clara Sante Marrocó, nascida e m 
Santos, a 7 de Março de 1919, 
doméstica, solteira, e residente nes-

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

•CJASECA E M GERAL- PARTOS 
Consultório eResidência: R. Floriano Peixoto, 1084 

Consultas das $ às 11 e das 15 às 18 horas 
Domingos, Dias Santos e Feriados : 

das 8 às 11 1/2 boias 

tfisniMEnaaa 

te distrito, filha de Agostinho Santo 
Marroco e de d. Teresa Martins. ; 

Apresentaram os documentos exi-i 
gidos p*>ia Lei Civil devidamente j 
processados. Se houver algum impe-1 
dimento, acuse-o para os fins de Di- J 
reito. 

O Oficial Maior, Oscar Serra 

Nupcias 

Falecimento 
Faleceu, no dia 15 do cor

rente, ás 3 horas, após cruel 
enfermidade, na residência de 
seus pais sr. João Batista 
Pereira Pinío e exma. sra. d. 
Olinda Ruth Cintra Pereira, a 
menina Zilda das Dores Cin
tra Pereira, com dezessete 
meses de idade, cujo sepulía-
mento veriücou-se as !7 ho
ras desse mesmo dia. 

DE NOITE 

gM TODOS OS GATOS SÂ0 PARDOS... 

Teve lugar, ontem, na igre
ja Matriz, o enlace matrimonial 
da prendada senhorinha Fie-
nediía Gaivão de Almeida, 
dileta filha do sr. José Felin-
to de Almeida, jã falecido, e 
da exma. sra. d. Risoleta Gai
vão, com o sr. Ademar Mon
teiro, residente em S. Miguel 
Arcanjo. 

Aos nubentes. «À Cidade» 
apresenta seus votos de feli
cidades. 

Jl^sMfcriíMfS. 
E! UMA DOlüNÇA GRAVÍSSI 
MA MUITO PEltIGOSA PARA 
A FAMÍLIA E PARA A RAÇA 
COMO U M BOM AUXILIAR NO 
TRATAMENTO OESSE *ÍRAN 
DE FLAGELO 

USE O 

num A .- ÍFILIS SE APRESENTA SOb 
INÚMERAS FORMAS, TAES 
GOMO; ' 

REUMATISMO 
ESCROFULAS 
ESPINHAS 

ECZEMAS 

MANCHAS 

GLCERAS 

FERIDAS 

DARTROS 

"EL1XIR DE NOGUEIRA." 
CONHECIDO HÁ «5 ÂNUS 

VENDE-SE E MTODA " PÀHTfc 

U m velho provérbio diz justamente o contrário. 

Vinha de outras eras, quando a iluminação 

deficiente prejudicava a visão. 

Hoje, não. A iluminação ampla, 

abundante, adequada, que a ele

tricidade permite, conserva as 

cores, as linhas, os contornos. 

BOA LUZ É 

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

noite confortàvelmenfce, sem fadiga e sem es

forço, constituindo um puro pra

zer. Não prejudique a sua visão 

das coisas. Nem o seu conforto e 

a sua saúde. Ilumine, para isso, 

de maneira adequada, o seu lar. 

SEUS OLHOS 

José 
Hoje às n horas, reunião de todos os 

Sócios. 
Quinta leira próxima, na Festa do "Cor

po de peus, todos os Liguistas devem se 
reunir às 15 horas na igreja do Carmo 
para incorrjorados tomarem parte na pro
cissão do - Santíssimo, que. sairá da Matriz 
às 15 hrs. e meia. 
Fazemos u m apelo veemente para que 

venham todos afim de que possamos for
mar uma longa fileira que é sempre assas 
diminuta por aqueles sócios que preferem 
enfileirar-se nas outras associações de que 
são membros. 

Plantão d e hoje 
Farmácia 
Santa Terezinha 

DESPERTE A BILIS 
DO SEU FÍGADO 

E Saltara da Uma 
Disposto ptra Todo 

Seu fígado deve produzir diariamente u m 
litro de bilis. Se a bilis rtío corrt livre
mente, os alimentoi não slo digerido* c 
apodrecem. Os gases incham o estômago. 
Sobrcvém a prisão dt Tentre. Voei «ate
ie abatido e como que envenenado. Tudo 
c amargo e a rida é u m martírio. 

U m a simples evacuação não tocará « 
causa. Nesta caso, as Pílula* Carter tia 
extraordinariamente eficazes. Fazem correr 
Esse litro de bifas e você sente-se diiposto 
para tudo. São suaves e, contudo, especial
mente indicadas para fazer a bilis corro 
livremente. Peca as Pílulas Carter. K l » 
aceite outro produto. Preço; 3$000. 


