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A UNIÃO PAN-AMERICANA iJSírSS 
ERMELINDO MAFFEI 

Conseqüência da convenção ex- j arremessando aos adversários a cul-
pressa entre os países americanos j pa da desgraça. 

aparição de Sta. Terezíaba a 
(rês meninas 

contra a agressão, o rompimento das 
relações diplomáticas do Brasil com 
a Itália, a Alemanha e o Japão, e, 
posteriormente, a declaração de guer
ra aos dois primeiros representaram, 
nesta fase de transição para o mun
do inteiro, mais que uma posição 

definida contra a política agressiva 
convertida em norma comum de di
tadores que, em nome de uma su
posta superioridade de raça, preten
dem impor o domínio sobre os 
demais povos. Cuida-se de uma po
lítica agressiva, de conseqüências 

limitadas, determinada pelas dificul
dades econômicas e financeiras do 
racismo, que, assim, procura man
ter-se e fortalecer-se à custa da 
conquista e partilha de novos terri

tórios e novos mercados. Para tanto, 
^Êk ditadores fascistas, Hitler e Musso-

lini à frente, proclamam que, para 
alcançar tal objetivo, a piedade, os 
sentimentos de igualdade e huma
nidade devem ser banidos, para 
prevalecerem, somente, a idéa da 
íorça e da superioridade de uma 
raça sobre as demais. 

E* que são eles instrumentos de 
grupos e potências ocultas. 

Representa, para sempre aquele 
ato do governo brasileiro, em con
sonância com o sentimento popular, 
a solidariedade efetiva aos paises 
abarcados pela fúria guerreira sem 
limites, nem entranhas dos que se 
julgavam os reformadores únicos, 
inspirados, do mundo, por onde a 
neutralidade, ante tal sombrio pano
rama, se confundiria com a injustiça 

j « a covardia. 

^ ^ Se o coração humano não v§ 
fronteiras, não vê raças e nacionali
dades, e só vê a grande família hu
mana, cujo fim é a cooperação ds 
todos para o progresso social, per
de a neutralidade qualquer sentido 
deante do crime continuado, das re 
presalias sangrentas, das expulsões 
em massa das populações civis, dos 
bombardeios delirantes de cidades 
com o único fim de aterrorizar os 
seus habitantes como nos evocam 
os quadros sinistros de Varsovia e 

Belgrado, o massacre de Roterdam, 
na Holanda, onde, entre outros tan
tos, perderam a vida milhares de 
crianças, mulheres e velhos, o arra-
zamento de Lidice, na Tcheco-Slo-
vaquia, onde os nazistas fuzilaram 
Iodos os homens, sem exceção de 
um só, unicamente pela suspeita de 
ali estarem em guarida, patriotas, 
que eliminaram o sanguinário chefe 
de policia nazista Heydrich. 

Tudo isso e mais os fuzilamentos 
de inocentes e patriotas que se ba
tem pela independência de sua pá
tria e protestam contra a eterna re
quisição de gêneros alimentícios 
pelos invasores. 

A inteligência, nem o sentimento 
humano, não condescendem com 
tais morticinics que estremecem a 
conciencia e clamam por justiça, 
para que, jamais, se repitam esses 
métodos e sistemas de governos que, 
na hora da arrogância e entusiasmo, 
desprezam as idéas de paz e coope
ração para proclamar a guerra uma 
necessidade dos povos, mas que, 
novos Kaizers, fogem, no momento 
da responsabilidade, à expiação, 

Contra a guerra total se organiza 
a reação total. A União das A m é 
ricas, fundamento da futura Federa
ção Pan-Americana, constitue uma 
poderosa contribuição para a reali
zação da Federação Democrática 
Mundial dos povos. 

Se o Fascismo quer a superiori
dade de um povo ou de uma raça, 
a Democracia representa a igual
dade e a cooperação de todos os 
povos e de todas as raças. Se o 
facismo pretende impor a divisão 
do mundo entre u m determinado 
grupo de potências industriais e 
paises agrícolas e fornecedoras de 
matérias primas àquelas, a Demo
cracia tem, por objetivo, o progresso 
econômico, industrial e agrícola, e 
cultural de todos os paises em be
neficio da humanidade e não somen
te de uma nação ou u m grupo de 
nações. 

Se o fascismo prega a guerra 
como demonstração de bravura, a 
Democracia pugna pela Paz ao ins
trumento da ciência e da técnica 
para a realização da fraternidade 
humana, que, u m dia, com tais ar
mas, existirá sobre a terra. 

Já fermentam as forças constru
toras desse mundo na energia e 
decisão dos povos que lutam pela 
vitoria desses princípios. 

Dentro nesse mundo, não haverá 
distinção de raças ou povos, mono
pólios comerciais em beneficio deste 
ou daquele grupo, ou existência de 
multidões, incultas, ou mal alimen
tadas, como ainda acentuou, há 
pouco, a Conferência Internacional 
de Alimentação, reunida em W a 
shington, Capital da America do 
Norte. 

E* o mundo da Democracia a 
que o Fascismo, em qualquer de 
suas modalidades, é a principal opo
sição. M as essa oposição a destruirá 
o acontecimento que se realizará, P i â l & í & O < Í C 1 " Í O J C 
de u m momento para outro, com p. , . 
decisão e ímpeto tremendo: — a i c U m a C l E 
invasão da Europa. 

Itú, 30/6/1943. C U R Y 

A imprensa de Manaus, 
Capital do Amazonas, di
vulga a noticia da apari
ção de Santa Terezinha, 
no bairro Alto Nazaré, a 
três crianças — Maria Ju-
lia, Francisco de Patimé e 
Carmelita Figueiredo, todas 
de sete anos de idade. M H -
ria Julia, segundo se noti
cia, no momento em que 
descobriu a aparição, pró
ximo de uma cacimba, no 
terreno da residência de 
João de Figueiredo, onde 
brincavam — caiu desmaia
da, depois de um grito, o 
que não aconteceu com as 
companheiras, que, gritan
do de alegria, contempla
vam a santa, junto aos pés 
de jurubeíra frondoso. As 
crianças chamaram a aten
ção dos transeuntes que, 
instantes após, de acordo 
ainda com as noticias di
vulgadas, compareciam em 
massa ao local. A primei
ra aparição de Santa Te-
rezinha- v̂erificou-se às 12,30 
horas, repetindo, na tarde 
e na noite do dia seguinte, 
somente visível porem para 
as três crianças. U m a mul
tidão reune-se no terreno 
onde se deu o milagre, 
acendendo velas e fazendo 
orações. 
(Transcrito do «Diário de São Paulo», de 

, 27 de Junho) 

Parada em Londres 

Aviadores do exército norte-americano foto
grafados durante uma parada na Praça de Tra-
falgar, em Londres, quando tomavam parte numa 
cerimonia em homenagem a todos aviadores das 
Nações Unidas que estão participando da gran
de ofensiva aérea contra os dominadores nazi-
nipo-fascistas. (Foto da Inter-Americana). 
eSSSSSSSS&SSSSS '^^•^•^^•^•^^d^^^y^^^y^J^^^^^f^^^s^v^JsA^^'* 1» ̂ŝ ^̂ -̂ «ĵ s«v/sjŝ fsf̂ -̂ >r̂ ŷ ' 3S39 

Palavra autorizada 

O Sr. Henry Wallace, vice-presidente dos 
Estados Unidos, quando era cumprimentado 
pelas autoridades chilenas por ocasião de sua 
chegada em África, a caminho de Santiago. 
Tropas chilenas fazem guarda de Honra. 

(Foto cja Inter-Americana) 

CARLOS AFONSECA -

A palavra de dona Lú
cia Magalhães, ilustre dire
tora da Divisão do Ensino 
Secundário, dev£ ser ouvida 
com acatamento* pois é de 
uma dama patrícia, que se 
encartou com inteligência 
e habilidade no agitado 
jogo de competições em 
o nosso meio educacional, 
vencendo as partidas com 
viva capacidade de esforço. 

Ultimamente dirigindo-se 
à Juventude Brasileira, em 
frases repassadas de patrio
tismo, mostra o dever des
ta em face do Estado de 
Guerra, terminando com 
as seguintes e sensatas pa
lavras: *E' preciso ter ple
na conciencia de que cada 
minuto de vocês está hoje 
estreitamente ligado ao fu
turo da nossa terra e que 
vocês — geração destinada 
a colaborar na reconstru-

- (Especial para « A Cidade)» 

que tiver de reconstruir e 
de caminhar para frente, 
vai exigir precisamente de 
vocês, a quem não exigiu 
o sacrifício do sangue, o 
sacrifício dd^esfôrço. 

Vocês, que m e ouvem, 
e a quem vim hoje dizer 
do meu agrado e do meu 
aplauso pela maneira com 
que tão bem compreende
ram tudo isto que acabo 
de dizer, sabem talvez que 
a Divisão do Ensino Se
cundário, desde o inicio da 
guerra, adotou no cabeça-
lho dos seus ofícios e circu-
íares uma frase evocativa : 
Tudo pelo Brasil imortal! 

Esta frase, que já mere
ceu mesmo uma inespera
da publicidade, respondeu 
sem dúvida a uma neces
sidade espiritual de toda 
gente porque, insensivel-
mente, sem que tivesse 

ção do mundo — não po-l havido a menor sugestão, 
derão cumprir esta missão 
com uma preparação im
perfeita ou descuidada. E' 
preciso, portanto, que vo
cês se impregnem bem 
desta idéia de que o tra
balho anônimo e esforçado 
de cada dia é um trabalho 
civico, como os demais, e 
que a Pátria amanhã quan
do brilhar o sol da Vitó
ria, que já se anuncia, e 

vários inspetores copiaram-
na em seus documentos 
oficiais e ela vai se propa
gando rapidamente. Con
tou-me u m inspetor que, 
fiscalizando uma prova, pro-
poz aos alunos que a en
cimassem com aquele lema. 
Houve então um aluao 
que lhe respondeu: Mas 
si eu puzer no alto da mi-

(Cont. na 2,a pãg.) 
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Dr. Virgílio P. de Souza L i m a 
Médico pela Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro 

CLÍNICA EM CHEKAIJ - PABTOK 

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

Domingos, Dias Santos e Feriados • 
das 8 às 11 1/2 horas 

Frederico Gzanem e Assistência Soei 

5f"^s#s^/^/s<s#^^v^>*^V^#W^rf^^^^*>*^-*W«'W-.r'. " N W V W •te '^te^&i&l&fitzte^ttfxfztt***-

(Conclusão da l.a pág.) 

nha prova Tudo pelo Bra
sil imortal, tenho o dever 
de apreseutar una trabalho 
perfeito, e não estou certo 
de poder faze-lo. 

Este menino, cujo nome 
ignoro, deu pessoalmente 
provas de ter uma CGncien-
cia delicada e u m senso 
raro das suas obrigações. 
nuas, em conjunto, ele vem 
testemunhar uma evolução 
altamente promissora na 
alma adolescente dos jo
vens brasileiros. 

E' por certo Índice de 
alta formação moral, é si
nal sensível de uma ética 
cavalheiresca, esse que vem 
envolto na frase do meni
no que tinha escrúpulos de 
escrever — Tudo pelo Bra
sil Icâortal — ao alto de 
uma prova medíocre.» 

Realmente, foi a voz de 
uma criança, que também 
disse — tudo — era sua fra
se singela e expressiva. 

E sensibiliza à gente co
nhecer gestos como este, 
tão oportunamente subli
nhado por dona Lúcia e 
pelo qual se vai tendo cer
teza de que a geração vin
doura prosseguirá no mes: 
m o passo firme e patrió
tico dos brasileiros de hoje, 
na estrutura solida e hu
mana de um novo mundo, 
em: que a paz ea vida fe
liz sejam asseguradas a 
todos'os povos. 

Tipografia "A Cijd«de9' 

IMPRESSOS EM GERAL 
PREÇOS /v\QDiCÕS ---

Constituiu para mim 
imenso prazer e inteira sa* 
tisfação o assistir num pas
sado próximo a uma reu
nião vicenúrca no salão~do 
Circulo Operário Ituano. 
Inaugurou-se no dia, o 

Vetrato de Frederico Oaa-
nam, fundador da Associa
ção de São Vicente de 

Í. Achavam se congregados 
no recinto, confrades vicen-
tiaos, marianos e autori-

! dades religiosas. Iniciou-
jae.a sessão com as ora-
| ções do costume, e logo 
após à leitura da ata da 
reunião anterior, fez uso 
da palavra o sr. Francisco 
jSimoni, confrade dos mais 
distintos e dos mais dedi-

D©pisado ' 
h Saltará da Cama 
Disposto pira Tudo 

Seu fígado deve produzir diariamente um 
litro de bilis. Se a bilis não corre livre

mente, os alimentos não :5o diccriííoj e 

aperrecem. Os gases incham ó estômago. 

Sobre vim a prisãj de ventre. Você sente-

se ab.uido t como que envenenado. Tudo 

c anW-go e a vida é a m marano. 

U m a simples evacuação não tocará a 

causa. Neste caso, as Pílulas Cartcr são 

estraoftlinnr amente eficazes. Fazem correr 

Esse litro de bilis e você sente-se disposto 

para rudo. SS.» suaves e, contudo, especial-

rni-nt* indicadas para fazer a b^é£;p§£çj 

livremente. Peça as Pílulas Carter. Não 

aceite outro ptvdctp. Preço. 35000. 

e o nosso amigo e uma 
grande alma, o padre An
tônio Ferreira S. J. 
Encerrou-se a sessão com 

as orações costumeiras. 
Deixei aquele salão, sin

ceramente comovido pela 
grande obra vicentina. 

Sempre se deu grande 
valor a essa fraternal ati
vidade, que tem o nome 
de assistência social. Nos 
nossos dias, — dias de lu
ta, de privações e misé
ria— com mais razão atri-
buè-se lhe "maior valor ain
da. Não era para menos, 
quando sabemos que é essa 
obra gigantesca a garantia 
de muitas vidas, a espe
rança de familias inteiras, 

Leiam «A Cidade» 

Temam : 

VINHO CREOvQTAQO 
• — - — j * — • — ' - -

Do Ph. Ch. Joio da Silva Silveira 

Enpregedo com exlio nas : 

Tosses 

Kesfriadds 

Brcnchiles 

Escrophuloso 

Convaíece riças 

NHO CREOSOTADO 
é um gerador de saúde. 

o alento do pobre, o arri-
oausa que, e m ' m o do invalido, o eonsolo 

vibrante alocação, desper-
'• tou no auditório o verda* 
deiro entusiasmo religioso. 
E m meio de sua oração 
descobriu-se o retrato do 
insigne Ozanam. A esse 
[gesto ressoaram prolonga
das ovações da assistência. 
A seguir, o prof. Berreta, 
incansável e intrépido ge-
neralissimo da falange vi
centina ituana, pronunciou 
uma conferência sobre o 
•homenageado do dia, con
ferência essa muito aplau
dida pela sua beleza dou
trinaria e valor histórico. 
Ainda fizeram uso d 
lavra o padre Faure 

% pa-
, S. J., 

Bicicletas 
j Vendem-se duas ótimas bicicletas de mar
ca inglesa. O s interessados podem se dirigir 
a esta redação. 

~^7^ ITÚ ^^"~ 
ÍO DR. ARMANDO STRAZZACAPA 
t 

atende ás segundas e se;cta-feirâs 

"•""»»' no período da tarde IIIMIUIIM 

ercaotiS deS. Paulo 
ZXCCC^CZZCCXXX>OC£OC£CC<^^ 

Rua Floriarò Peixoto, 864 (Prédio Banco de Itó) — Caixa Postal, 18 — Telefone, 147 

Operaçõ«f* SSan^áriiis em geral — Guarda de 

Vàlortes — Keeelilníentos «le 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 COREENTES LIMITADAS (com uso de cheques). 

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

FIUAES: 
Rio de Janeiro 
Santos 

AGÊNCIAS 
Americana 

Atibáia 
Barirí 
Campos do Jordão 
Capívarí 
Garça 
Guararapes 
Ibitinga 
Indaiatuba 
Itapeva 
Itú 

Lins 
Olímpia 
Palrnital 
Pi n dàm o nh anga b? 
Pirajuí 
Piratininga 
Porto Feliz 
Quintana 

Corrèspondentss m principais praçss h país e do Ditsricr 

Rio Claro 
Salto 
Santa Cru2 do Rio Pardo 
Santo Amaro 
São João da Bôa Vista 
Sertãozinho 
Sorocaba . 
Vera Cruz 

do enjeitado. 

Seria injusto querer ne
gar às Conferências Vicen-
tinas a liderança nessa 
grande campanha travada 
ao lado do infeliz, do me
nosprezado da sorte. 

Se isso se diz das Con
ferências Vicentinas em ge
ral—o que não só se diz 
como se prova estatistica
mente — podemos nos or
gulhar de poder parfeicula 
rika-lo, com referencia às 
Conferências V;icentinas de 
Itú.1 Possuímos números e 
fatos suficientes para "cer
tificar que no Estado de 
São Paulo éerà difícil en
contrar uto 'núcleo vicen 
tino comr. um valor, uma 
capacidade de trabalho e 
utn trabalho realizado que 
se lhe possa comparar. 

Apreciando essa admi
rável organização e não 
menos admiráveis realiza
ções, é ^ue o nosso go
verno resolveu votar-lhe 
um auxílio, que juntado 
aos devidos ao generoso 
coração ituano, irão abran
dar muito sofrimento e sa
nar males de todas as es
pécies. 

N.N. 

Es* 
Enlre os inleíeciuojs latino-

americanos contemplados es^e 
ano com bolsas de Fundação 
John Gurgenheim figura o mé
dico brasileiro Fabío Leoní 
Werneck, erâpmglogista do 
JnsÜfufo Oswaldu Cruz, auíor 
de inúmeros e valiosos traba
lhos divulgados na imprensa 
especializada e gozando de 
merecido renome nos círculos 
científicos . internacionais. O 
dr. Fábio Werneck foi distin-
guído com uma bolsa para 
terminar um original trabalho 
de entomolpgia na Universi
dade dè Síanford, na Cali
fórnia; O dr. Werneck deverá 
percorrer os principais centros 
científicos de sua especialidade 
nos Estados Unidos. a~f:m-de 
aplicar, quando do seu re
gresso ao, Brasil, a experiên
cia colhida ao prosseguimento 
dos seus trabalhos de pes-
quiza e experimentação no 
instituto O.swaldo Cruz. 

;.:VfT 

MtfffSfi 

PARA APARELHOS 
MUNIDOS DE FOGAREiSOS 

OU F0RNILH0S 
I N G R E D I E N T E 

" J Ú P I T E R " 
(EM PÔ E EM PEDRAS) 

• 
PARA 0 EXPURGO DE 
SEMENTES i DE GRÀOS, 

SACARIA, ETC. 

EjI-SULFURETO 
DE C A R B O N O 

'M Ú PIT E R" D>TQ$,,avVí-íOS * . 

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

C O M P R A - S E 
Ofertas par» a C A S A O D I L O N 

% fk 

DR. NILTON VIEIRA DE SOUZA 

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta 

Consultório e residêticí» : 

Rua 15 de Novembro, 97 - Telefone, 548 

Consultas: das 15 às 18 hrs. — 
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KTA1LEZA » 
C OMPANHIA 
NACffOKAI, 
<2e «Bí«ILTfitOS 

Mé«le : Sftio d e J a n e i r o 
Rua do Ouvidor, 102 

KufurNnl : SíSo £*siuEo 
Rua B. Paranapiacaba, 24 - 6.° andar 

D I R E T O R I A : Dr. Nelson Ottoni de Rezende — Dr. Djalma "Pinheiro Chagas — Dr. Paulo Rodri
gues Alves — Dr. Roberto Haas. — A S S I S T E N T E Dfí D I R E T O R I A f Thfágo Masagào. 

1ÜCEHP10 - TMF. MfiBlTIMOS E TEBBESTBES - AUTOMÓVEL - flCIDEHTES PESSOAIS E flCIDEHTES 80 InflBflLllO 

Chefe da Produção: Thiago M a s a g ã o Filho 

Agente e m Itú: Manoel dos Sanlos Oliveira 
fnÉDICO: DR. RfíGIB CHEBEL FflRmflCIA: CURY 

1943 
ia de 

4.a Circünscrição de Becrutamento Militar 

Alistamento Militar da classe 
de 1923 em 1943 

2*£vin.icIpio cie Itú. 
(Conclusão) 

Luiz Armando, f. de Hercule 
Consih; Luiz Carlos, f. de Ricar
do Amorim Bezerra; Luiz Gonza
ga, f. de Antônio Bento; Luiz Gon-
za, f. de Manoel da Silveira Ca
margo; Luiz Orlando, f. de Atílio 

^Lourençato; Luiz Rodrigues, f. de 
^Augusto Rodrigues ; Lupercio, f. de 

Antônio Furlan; Lupercio, f. de 
Benedito Amancio; Manoel, f. de 
Antônio Maria Ferrinha; Manoel, 
f. de Manoel Galiano de Oliveira ; 
Marcelto, f. de Aeacio de Souza 
Costa ; Mario, t de Felicio Marmo ; 
Mario, f. de Francisco Nobrega de 
Ávila; Mario, 1, de João Sorio; 
Mario, L de José Catani; Mario, 
de Júlio Zepini; Mario, í. de 
Manoel Munhoz; Maximino, f. de 
Luiz Btírtolazzo ; Máximo, L de 
Humberto Urbano; Miguel, f. Jde 
Miguel Nava; Milton, f. de Joaquim 
Galvão de França Pacheco; Mo
desto, f. de José Maria Contre-
ra; Morilu Carlos de Oliveira, f. 
de Antônio Abílio Gonçalves de 
Oliveira; Moysés, f. de João do 

^^Lmaral Campos; Muxeque, f. de 
^ ^ n h u r João; Nadai, f. de Pedro 

Cavana; Nestor, f. de Pedro Nia; 
Niase, f. de Salim Zakia; Nilo, 
f. de Sylvio Castellani; Nilthon 
Gonzales, f. de Miguel ^Gonzaies; 
Noé, f. de Joaquim Vieira Macha-

U Í F I LIS 
E' UMA DOENÇA GRAVÍSSI 
MA MltllO PEKIGOSA PARA 
A FAMÍLIA E PARA A RAÇA. 
COMO UM BOM AUXILIAR NO 
TRATAMENTO DESSE *5RAN. 
DE FLAGELO 

USE O 

«um A Í lilLIS SE APRESENTA SOB 
INÚMERAS FORMAS* TAES 
COMO: 

REUMATISMO 
ESCROFULAS 
ESPINHAS 
ECZEMAS 
MANCHAS 
OLCERAS 
FERIDAS 
DARTROS 

"ELLXIÍt DE NOGUEIRA" 
CONÍiECIDO IIÀ" 65 ANOS. 

VENDE-SE E MXODA PARTfc 

do; Norberto, f. de Cristiano An
tônio da Rosa; Otávio, f. de Au
gusto Zanoni; Otávio, í. de Luiz 
Bruni; Odorlco, f. de Saturnino 
Antônio Godinho ; Oíair, f. de Mar
garida Pires.; Olavo, f. Ana Bene
dita ; Olavo, í. de Francisco de To
ledo ; Olyndo, f. de Silvio Mazur-
chi;' Olyntho, i. de Alexandre Si-
mionatto; Orlando, (. de Antônio 
Del Bem ; Orlando, (. de Benedito 
Nunes ; Orlando, f. de Ernesto To-
si; Orlando, f. de Ferrucho Favilla ; 
Orlando» f. de Luiz Felix dç Oli
veira ; Oscar, f. de Antônio Scalet ; 

J Oscar, f. de José de Camargo ; Os
valdo, f. de Firmino Vieira da Sil
va ; Osvaldo, f. de José Ferreira; 
Osvaldo, í. de Manoel Franco do 
Nascimentos; Osvaldo, f. de Quiri-
no da Silveira Mo.aes; Paschoal, 
f. Mario Macedo; Paulino, f. de 
Benedito Luiz de Oliveira; Pauli
no, (, de Domingos Furlan; Paulino,, 
f. de Paschoal Trabuco; Paulo, 
f. de Batista Marckes ; Paulo, f. de 
Benedito de Carvalho; Paulo, f. de 
Francisco Cecilio Malfa; Paulo, f. 

de Joaquim Antônio Gomes ; Pau
lo, t. de João Pires; Paulo Moraes 
\ lungria, í. de Euclydes de Moraes 
Rosa; Pedro, f. de Atílio Boni; 
Pedro, f. de Celestino Luiz; Pe
dro, f. de João Cavedejfc Pedro, 
f. de Mineiro Vechiatto^ Pedro, 
f. de Pedro Antônio Vieira; Pedro, 
f. de Pedro Eusebio Rodrigues; 
Pedro, í. de Pedro José Barbosa; 
Pedro, f. de Salvador Lopes Mon
tes ; Plácido, f. de Evaristo Fonse
ca ; Plácido, f. de Joaquim David 
Vieira; Ramiro, f. de José de Sou
za ; Ranulfo, f. de Francisco Acu-
nha ; Ranulfo, f. de Pedro Amirat; 
Raul Savioli, f. de Luiz Savioli; 
Raimundo, f. de Agostinho Faja; 
Renato Bento, í. de Inácio Bento 
Manoel; Reinaldo, f. de Francisco 
da Silveira Camargo; Ricardo, f. 
de Augusto Peixoto; Ricardo, f. de 
José A vila; Ricardo, f. de Secon-
do Appendino; Roberto, f. de Faus-
tino Aranda; Roberto Eduardo, f. 
de Gino Luiz Alfredo Del Cam
po ; Romão Brigido Claro, f. de 
Manoel. Brigido; Roque, f. de An
tônio Branco; Roque, f. de Louren-
ço da Silva Barbosa; Rubens, f. 

de Ernesto Gomes Lustosa ; Salva
dor, f. de José Carlos; Sebastião, 
f. de Antônio de Souza Moraes; 
Sebastião, f„ de de José Paschoal; 
Sebastião, L de José Teixeira; Se
bastião, f. de Pedro Vicente Ribei
ro ; Silvio, f. de Américo Gianetti; 
Silvio, f. de Etelvina Gonçalves de 
Jesus ; Silvio, f. de Waldomiro Mar
ques dos Santos; Thales, f. de An
tônio Leme Maciel; Valentino, f. 
de Leone Bertuletti; Vitorio Trettel, 
f. de José Trettel; Virgílio, f. de 
João'Batista de Almeida; Virgílio, 
f. de Virgílio Castanho; Virgilio 
Gino Massuco, f. de João Massuco ; 
Waldemar, f. de José Dias Car
doso ; Waldemar, f. de Luiz José de 
Oliveira ; Waldomiro, f. de Alfre
do Rodrigues da Silveira;. Waldo
miro, f. de Luiz de Oliveira; Wal
domiro, í. de Luiz Gonzaga do 
Amaral Duarte ; Walter, f. de Ven
tura Brito da Fonseca. 

Junta de Alistamento Militar de 
Itú, 30 de abril de 1943. 

O Presidente, Mario Costa 
de Oliveira. 

O Secretario, Oscar Serra 

Alistamento MSI24ar 
das Classes DiTersas 

em 1943 
M U N I C Í P I O D E 1TÜ 

Classe de 1898 
João Bento Fernandes, f. de Sa

muel Bento Fernandes, 
Classe de 1Q00 

Benedito A. de Carvalho, f. de 
Salvador Antônio de Carvalho; Luiz 
de Souza, f. de Miguel Augusto de 
Souza. 

Classe de 1901 
João Laureaoo, L de Emílio Lau-

reano. 
Classe de 1905 

José da Silveira, f. de José da 
Silveira Moraes. 

Classe de 1Q06 
Francisco Egidio doa Santos, f. de 

Bento Egidio dos Santos. 

Classe de 1908 
Oswaldo, f. de Joaquim de To

ledo PiZa. 
Classe de 1910 

Emílio Litran, f. de Emílio Li-
tran. 

Classe de 1914 
Primo Furlan, f. de Luiz Furlan. • 

Classe de 1915 
George Cavalcanti de Melo, f. , 

de Horacio Cavalcanti de Melo. 

Classe de 1917 
Domingos de Almeida, f. de Iná

cio de Almeida.. 
Classe de 1920 

José Ferreira, f. de Belarmino 
Ferreira. 

Junta de ' Alistamento Militar de 
Itú, 30/4/943. 

O Secretario: Oscar Serra 

O Presidente: Mario Costa 
de Oliveira. 

*5)®®®®<*XsX^ 

í Convite de Missa 6.o m ê s 
Leticia B. Martini e Família convidam os seus parentes e 

conhecidos para assistirem à missa de 6.° mês que em sufrágio 
da alma do seu sempre chorado esposo, pai e avô 

João Martini 
mandam rezar na próxima sexta-feira, 9 do corrente, às 7 horas, 
na igreja de São Benedito. 

Por este ato de religião e caridade, anticipadamente agra
decem. 

É 
Ü 

Tônico - reconstifusnle geral. Reparatior das 
ataações anatômicas. § A L U TB N A 

B E R G A I V J © . RenoYã o sangue e res-

fa^eSece as funções da vISsIidade orgânica. 
Peça â sua Farmácia ou â Caixa Postal, 1861 - S. Pauto 

AO. PETT1N.-,1 

Alistamento Militar 

da Classe Futura eiu 

1943 
MUNICÍPIO D E ITÚ' 

Classe de 1924 
Ângelo Gatti, f. de Ernesto 

Gatti; Benedito Zulmiro Fonseca, 
f. de Francelino Fonseca; Edgar 
Alves, f. de Benedito Alves de 
Andrade; Joaquim d§ Jesus, f. de 
Ignez Natalia de Jesus; Pedro Ferra
ri, f. de Mario Ferrari; Rui Zanini, 
f. de Sabino Zanini. 
Jenta de Alistamento Militar de 

Itú, em 30 de abril de 1943. 

O Presidente; Mario Costa 
de Oliveira. 

O Secretario: Oscar Serra 

Convite de Missa 
lo A N I T E K H i K I O 

João Batista Pereira Pinto, Esposa e filhos convidam os seus 
parentes, amigos e conhecidos, e de modo especial, a associação 
Santa Terezinha do Menino Jesus, para assistirem à missa de l.° 
aniversário da morte de sua inesquecível filha, irmã tia e cunhada 

Franciscs Conceição Cintra Pereira 
(COTINHA) 

que mandam rezar na capela do Cemitério Municipal desta ci
dade, às 8 horas do dia 7 de Julho, pelo descanso eterno de sua 
alma. 

Por este ato de religião e caridade, desde já sumamente agra
decem. 

•...tC 

VINHO QUINADO 
< m 

Estimula o apetite e 
desperta as energias 

. • MJULICtOAUI 

fX»X2)®®®(2X&2X^^ 

ifONliOl 
CAMARGO MENDES 

DEFENDA-SE DOS ATAQUES 
CONTRA SUA SAÚDE 

A fraqueza, a anemia, 
a insonia e o desanimo 

PODEM SER COMBA
TIDOS TOMANDO O 

TÔNICO CAMARGO MENDES 

Reconstituinte Geral 
e Renovador do Sangue 

CAMARGO MENDES 
í CAIXA POSTAL - 3,413 - SflO PAULO 

ALVARÁ D-E-I-P - 115 AO. PETTINATI 



4 de Julho de 1943 

SECCÃG LIVRE 

D eclaração 
O infra assinado, gerente da conhecida e acredita

da C a s a Xjoterica «^vdC-A-^TUSTO», por 
esto meio^ vem declarar ao público em geral e aos 
seas cambistas e inúmeros freguezes e amigos, que 
carecem de todo fundamento as criminosas invectivas 
assacadas contra o seu gerente e o bom nome da con
ceituada casa loterica desta cidade. 

Os autores das calúnias serão oportünaruente res
ponsabilizados por seus atos, pois a «O-A-S-A-
^E-A-H^TUSTO», na defesa de seus direitos e de 
seu bom nome, agora criminosamente atacados, irá 
tomar as providências que se tornarem necessárias 
a-fim de processar criminalmente os autores de seme
lhante atenr,ado. 

Itú, 3 de Julho de 1943. 

LOURENÇO SALES1ANI 

Roconheço a firma supra de Lourenço Salesiani. 

Itú, 3 de Julho de 1943. 
E m test. — N . D . — da verdade. 

Nabor Dias — Oficial Maior 

A CIDADE 
Almeida e de d. A n a Cândida da 
Conceição. 

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 

Pág. 4 

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. Antônio Vieira dos Passos, 
nascido em Piedade, Estado de Mi
nas Gerais, a 14 de Fevereiro de 
1915, guarda-civil, solteiro, domici
liado neste distrito e residente no 
bairro Chafariz, filho de Joaquim 
Vieira dos Passos e de d. Maria 
José Vieira ; e d. rura Benedita 
Sanches, nascida neste distrito a 12 
de Outubro de 1925, doméstica, 
solteira, e residente em o bairro 
cChafanz», filha de José Sanches e 
de d. Maria Garcia. 

gitimo de Francisco Caetano e de 
d. Amaha Pires de Camargo; e d. 
Rosa Bernadete de Almeida, natu
ral deste distrito, nascida a 2 de 
Dezembro de 1923, doméstica, sol
teira, e residente no bairro Taqua
ral, filha de José Domingues de 

L I V R O S ? SÓ IA ÍSÊNCIS CURY 

Grandes festas em 
honra de N. Sra. do 

Carmo 
C o m o nos anos anteriores, 

lera inicio na próxima sexta-
feira, na igreja do Carmo, a 
tradicional novena que prece
de as grandes solenidades 
que no- dia lô do corrente 
se realizarão naquele templo, 
etn louvor ò excelsa Rainha 
do Carmelo. 

Afim de tornarmos bem 
conhecido de todos o horário 
desses funções publicamos ho
je o programa que nos forne
ceu o revmo. Frei Mateus, 
digníssimo Prior do Convento 
do Carmo. Ei-lo : 

D o dia 9 a 14 de Julho. 

A's 19 horas piedosa no
vena em louvor de Nossa Se
nhora do Carmo, ladainha, à 
grande orquestra e bênção do 
SS. Sacramento. 

Nos dias 15. 16 e 17 de 

Julho, solene triduo em pre
paração da festa, pregado 
pelo distinto sacerdote revmo. 
Frei Tarcísio, do Covenío do 

Carmo de S, Paulo. Durante 
este triduo e no dia da festa 
haverá leilões de prendas 
depois da Bênção do San
tíssimo. 

N o dis 17 de Julho, os 
fieis que desde 12 horas des
te dia até findar o dia se» 
guinte, visitarem a igreja do 
Convento do Carmo, crando 
segundo as intenções do Su

mo Pontífice (ó vezes 1 Po
dre Nosso, Ave Maria e 
Gloria Potri) poderão lucrar 
indulg. plenária tantas vezes 
quantas visitas fizerem. 

Depois da Bênção do SS. 
Sacramento, refreia pela ban
da «José Vitorio». 

Dia 18 de Julho — Do
mingo da Feste — A's 5 ho
ras alvorada pela banda 
«União dos Artistas.* 

As Missas serão rezadas 
ès 3,30, ? e 8 horas, sendo 
a das 7 horas, com comunhão 
geral de todas as associações, 
do Carmo. 

A's 9 horas solenr Missa 
cantada com sermão ao Evan

gelho pelo distinto sacerdote 
Padre Tarcísio. 
íA's 17,30 horas sairá be

líssima procissão, abrilhantada 
peias bandas «José Vitorio» 
e «União dos Artistas», Ao 
recolher haverá sermão pelo 
mesmo orador sacro. 

Çonvidam-se Iodas as asso
ciações da cidade a tomar 
parle nesta procissão com seus 
estandartes e respetivos dis
tintivos. 

Solicita-se e espera-se todo 
o apoio deste bom povo itua-
no para maior realce drstas 
festas. Qualquer auxilio em 
dinheiro ou em prendas, po
derá ser enviado ao Conven
to do Carmo ou a uma dás 
pessoas autorizados pelo Prior 
do Carmo,para angariar es
molas. 

Assim pois, contando com 
a generosidade do povo itua-
no. o revmo. Frei Mateus 
o convida a comparecer às 
festividades e aos leilões e 
implora as bênçãos da SS. 
Virgem para as exmas. famí
lias ituanas. 

TIPOGRAFIA "fl CIDADE* 
Impressos para o comércio, a 

indústria é o foro 

DE NOITE " W W W W W W l 
H0tik TODOS OS GATOS SÃO PARDOS... 

Sr. Ulisses Barbosa da Silva, na
tural deste distrito, nascido a 22 
de Setembro de 1921, lavrador, 
solteiro, e residente na fazenda 
«Santo Antônio», filho de Edgardo 
Barbosa da Silva e de d.r Maria 
Cerqueira ; e d. Benedita Alves, na
tural deste distrito, nascida a 14 de 
Novembro de 1923, doméstica, soltei
ra, domiciliada neste distrito, e resi
dente na fazenda «Santo Antônio», 
filha de Benedito Alves e de d. An-
íonia Maria da Conceição. 

Sr. Candelario Bento Barbosa, 
natural deste distrito, nascido a 14 
de Julho de 1915, lavrador, solteiro, 
e residente no bairro «Poruduva». 
filho legitimo de Joaquim Barbosa 
de Campos e de d. Léopoldina 
Maria do Espirito Santo'; e d. In-
carnação Nunes, natural deste dis
trito, nascida a 9 de, Maio de 1917, 
doméstica, solteira, e residente no 
bairro «Guapíranga», filha legitima 
de Joáo Antônio Nunes e de d» 
Maria Cecília Lopes. 

Sr. Sebastião Batista Moz, natu
ral deste distrito, nascido a 30 de 
Julho de 1917, lavrador, solteiro, e 
residente no bairro ltaim Mirim, 
filho legitimo de José M ó z e de d. 
Emilia Fruet M o z ; e d. Lidia Cas-
telli, natural deste distrito, nascida 
a 22 de Outubro de 1923, domés
tica, solteira, e residente no bairro 
Itaím Mirim, filha legitima de Vitó 
rio Castelli e de d. Santlna Spinardi. 

Sr. Alberto Caetano, natural des
te distrito, nascido a 24 de Agosto 
de 1922, lavrador, solteiro, e resi
dente no bairro Taquaral, filho le-

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. 

A B O A L U Z 

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

noite confortàvelmente, sem fadiga e sem es

forço, constituindo utrLpuro pra

zer. Nao prejudique a sua visão 

das coisas. Nem o seu conforto e 

a sua saúde. Ilumine, para isso, 

de maneira adequada, o seu lar. 

S £ U S O L O s 
ua*Kuan»a 


