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MODELO DE BOMBARDEIRO 

« 

O presidente Roosevelt fotografado e m u m a fabrica de aviões situa-
a na região sudoeste dos E E . U U . no momento e m que era obsequia-

c o m u m a miniatura dos aparelhos que se constróem no mencionado 
estabelecimento. — (Foto da Inter-Americana). 

Esse êxito deve-se, antes 
de tudo, ao Presidente Ge-
túlio Vargas que acompa
nha com a mais viva sim
patia, todas as questões 
que iüteressam ao nosso 
povo. Graças à sua boa 
vontade e à solicitude do 
ministro Souza Costa, fo
ram adotmlas as medidas 
que, aproveitando em pri
meiro lugar aos lavradores 
paulistas, redundam em be
neficio de toda a economia 
nacional. 

(Da D.I.PJ 

Os japoneses perseguem o 
Ba 

0 amparo à lavoura algodoeira 
Lemos na imprensa ca-[ Outros detalhes como 

por exemplo o preço mí
nimo do caroço do algodão, 
agora fixado em 7 cruzei-

dãò de S. Pauio estão dejros por arroba, posto no 
parabéns. Agora mesmo, interior do vagão, a revo-
regressando ao seu Estado, gação da portaria da Coor-
depois de realizar no Rio.denação que fixava em 
os entendimentos neces&á-.Cr,. $ 82,50 o preço máxi 

noca o seguinte comen
tário : 

Os lavradores de aleo-

nos para a solução dos 
problemas algodoeiros, o 
sr. FIávio Rndrigues, pre
sidente da União dos La
vradores de S. Paulo anun
ciou, na capital bandeiran
te, d feliz término de sua 
missão. 

Avistando-se com o Pre
sidente Getúlio Vargas e 
com o ministro Souza Cos
ta, o representante dos la
vradores paulistas encon
trou, tanto da parte do 
Chefe da Nação, òomo do 
titular dá Fazenda, o má
ximo interesse afim de que 
as questões determinantes 
de sua viagem fossem re
solvidas com a indispensá
vel presteza. 

O próprio Presidente Ge
túlio Vargas- autorisou a 
União rio.s Lavradores "Me 
Algodão, «pdo seu presi
dente, a declarar que as 
pretençõ-s dos lavradores 
de algodão estavam aten
didas era sua plenitude.» 

De fui;o, o financiamento 
do algodão à base de 66 
cruzeiros livres de despe
jas está assegurado. N e m 
siquer se fez necessário 
novo decreto, mas apenas 
simples instruções transmi
tidas automaticamente ao 
Banco do Brasil. 

mo do algodão em pluma 

ê a preferencia dõ trans
porte do algodão logo após 
o dos gêneros de primeira 
necessidade, revelam que a 
economia algodoeira paulis
ta teve plenamente satisfei
tas todas as suas aspirações. 

As terríveis condições em 
que estão vivendo os cristãos 
nos territórios da China ocu
pados pelos japoneses foram 
descritos pelo radio do Vati
cano. Segundo declarou o 
locutor, uma carta recebida da 
China revela as grandes difi
culdades que lêem de ser en
frentadas pelas missões cristãs. 
Shangai se transformou num 
enorme campo de concentra
ção. Jesuítas americemcs fo
ram internados em Ze Zeka-
wie e as aulas não podem 
mais ser dadas em inglês. A s 
aulas de religião são rigoro
samente proibidas e os missio-
darios de Merinon ficaram in
ternados no próprio edifício 
das missões. As catedrais in
glesas foram transformadas em 
templos japoneses. Apesar dos 
japoneses. — deferindo, nesse 
ponto, dos alemãos, — não 
terem ainda atacado aberta-

PRISIONEIROS DE GUERRA 
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mente o Vaticano, é evidente 
que não estão -menos dipos-
tos a perseguir sem tréguas 
o Cristianismo. 

(Do B.N.S.) 

/\ li J"|"0 £1 ÁY*Ck£k ^8la fotografia foi tomada no momento em que uma «Fortaleza Voa-
* * I d I Q d v ^ I v C l " dora» era atacada por um grupo de caças nazistas, nos céus da Eu
ropa ocupada. A aviação inimiga foi incapaz de cortar o caminho dos bombardeiros estadunidenses que cum
priram sua missão e derrubaram nesta ação 19 aviões do Eixo (Foto da Inter-Americana). 

Soldados japoneses capturados pelas tropas norte-americanas no Paci
fico meridional fotografados a bordo de ura navio de prisioneiros quando 
eram transportados para um campo de concentração nos E E . U U . 

(Foto da Inter-Americana). 

Livros que não se encontram 
Por J. P. GALVÃO DE SOUZA 

Copyright da Asapress, especial para *A Cidade» 

Com o titulo acima pu- cem novidades em profu-
blicou o «Diário Popular» são nos mostruarios das 
de São Paulo oportunas livrarias: traduções, roman-
considerações, que merecem ces, ensaios, poesia. Entre-
particular atenção das nos- tanto, uma série de obras 
sas casas editoras. antigas e clássicas jaz no 
Todos os meses, apare- esquecimento, apesar do seu 

imenso valor e mesmo da 
procura. Uai o formar-se 
um verdadeiro comércio 
clandestino de' livros, por 
parte de pessoas que, com
prando obras tidas por es
gotadas, tratam de vende-
las a preços elevadíssimos. 

Tais, em síntese, aa con
siderações do. redator do 
«Diário Popular*, que te
ve ainda a feliz idéia 
de lembrar o nome de um 
autor cuja pena inconfun
dível deu grande brilho 
àquele vespertino e cuja 
obra, esparsa eru artigos 
e folhetos, está a reclamar 
imperiosamente por quem 
se dê ao meritorio trabalho 
de a coligir e editar : Car
los de Laet. 

Quanto teriam a lucrar 
os jovens amigos das boas 
letras, hoje tão mal servi
dos principalmente no que 
diz respeito ao esmero da 
linguagem e à claresa das 
idéias, si abandonassem a 
leitora de certos autores 
modernos de grande cartaz 
e pequenas letras, tornan
do mais freqüente e mesmo 
diuturno o seu contato com 
escritores como Laet! 

Animar-se-iam, então, a 
(Cont. na 2.a pâg.) 



A CIDADE (11 de Julho de 19*3) 

(Conclusão da l.a pág.) 

remontar até às fontes pu
ríssimas do vernáculo, e 
dentro em pouco seriam 
capazes de melhor compre
ender e apreciar os mes
tres perenes de nosso idio
ma: Vieira, Bernardes, Frei 
Luiz de Souza e outros. 

Jóias literárias, que não 
são apenas um primor de 
estilo mas também um es-
crinio de lições de sublime 
elevação moral, os escritos 
de Bernardes e Souza nem 
sequer se encontram naa 
livrarias, a não ser em 
excertos ou antologias, ou 
nas estantes dos «sebos», 
aí figurando como rarida
des ao alcance de poucos 
bolsos. 
Já se deu à publicação 

das obras completas de Rui 
Barbosa, promovida pelo 
Ministério da Kducação. 
Por que não fazer o mesmo 
com as de Laet ? E com 
as dos clássicos portu
gueses? 

A feliz lembrança do 
Diário Popular precisa ser 
devidamente aproveitada. 

TIPOGRAFIA"'! CIOÍDE" 
Impressos para o comércio, a 

indústria e o foro 

QUADRO 
Eunicp Arruda 

(Especal para « A Cidade») 

N u m a exposição de pintura, 
destas muitas que há na ca
pital paulista, um quadro foi 
exposto, com o nome : P R E C E . 
Não era a prece das seis ho
ras, da Ave Maria. Era ai 
go diferente, cuja expressão 
traduz o anseio de uma alma, 
a aflição de um coração. 

Salientando do doirado da 
moldura da tela, o azul lím
pido do céu, faz com que a 
fisionomia ali estampada apre
sente um quê de sublime e 
belo. 

O busto desenhado pelas 
hábeis mãos de artista, re
produz fie! e claramente o ho
mem do povo; de camisa 
aberta, cabeça erguida, tendo 
os olhos dirigidos para o in
finito como quem, por entre 
nuvens divisa alguma cousa 
suprema e divina. 

Sob o quadro num simples 
cartão desprovido de qualquer 
adorno, estava o singelo e 
suave nome PRECE. 

* * 
— Qual será o motivo des

sa prece ? 
— Saudade da noiva dis

tante ? Alguma dôr secreta ? 
Segredo precioso, que no es-
crinio dalma esconde com 
ciúme ? 

« A IF TAILEZA 2» C O M P A N H I A 
2VA€?I09TAIJ 

de KEGUâ&OS 

Sede: Rio de Janeiro 
Rua do Ouvidor, 102 

Nuenvs»!: H ão JPaulo 
Rua B. Paranapiacaba, 24 - 6.° andar 

DIRETORIft: Dr. Nelson Ottoni de Rezende — Dr. Djolma Pinheiro Chagas — Dr. Paulo Rodri
gues Alves — Dr. Roberto Haas. — f\S5ISTENTE Dfl DIRETORIA : Thiago Masagáo. 

IHCEHDlfl - TflflHP. MARÍTIMOS E TERRESTRES - AUTOMÓVEL - flCIPEHÍES PESSOAIS £ ACIDEÜTES HO TliUSflLíiO 

Chefe da Produção: Thiago Masagão Filho 

Agente em Ilü: Manoel dos Saníos Oliveira 
(DEDICO: DR* -nflBIB CHEBEL FflRfnfiClfi : CURY 

— Não! 
— E' a prece pela pazl̂  é o 

homem do povo pedindo cle
mência aos céus, para os que, 
lutando pela liberdade, família 
e religião, sacrificam a própria 
vida. 

E* a prece pela paz I pelo 
pão de cada dia que 'ameaça 
faltar às criancinhas, pelos 
que. no mundo sem amparo 
e consolo ficam, pelos que, 
já riem" mais vida possuem e 
desta terra já partiram ... 

• 
• * 

Paz ! és o ideal do mundo 
de hoje, o anseio de todas as 
vidas, o desejo de todas as 
almas, és a suprema prece do 
universo. 

PAZ ! O'! DOCE PAZ ! 

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

CLÍNICA E M « E B A L - P A R T O S 

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 

i, 
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Bicicletas 
Vendem-se duas ótimas bicicletas de mar

ca inglesa. O s interessados podem se dirigir 
a esta redação. 
Mi _ _ _ _ ^ , . 

FRACOS E ANÊMICOS i 
Tomem: 

VINHO CREOSOTADO 
Do Ph. Ch. Jo5o da SÜva Silve,rd 

tnpregedo coro tStiio nas: 

Tosses 

Resfriados 

Bronchires 

Escrophulose 

Convalecençoj 

ViNHO CREOSOTADO 
é um gerador de saúda. 

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

COMPRA-SE 
Ofertas para a C A S A O D I L O l f 

DR. NILTON VIEIRA DE SOUZA 
M É O H O ESPECIALISTA 

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta 

Consultório e residencisi : 

Rua 15 de Novembro, 97 - Telefone, 548 

Consultas: das 15 às 18 hrs. — §í 

SERVIÇO CIRÚRGICO Dl SANTA CASA DE i l l ü l í DE 
" ^ ^ ^ ITÚ ^^~~ 

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

no período da tarde uiiiimi» imiiiiiiii 

Novo diretor do "Esfaio de 
u 

Causou satisfação na im
prensa paulistana a desig
nação do sr. Sud Menucci 
para diretor do «Estado ile 
São Paulo», em vista do 
sr. Gabriel Monteiro da 
Silva ter sido designado 
para outro cargo. O sr. 
Sud Menucci é largamente 
conhecido na imprensa, es
critor de renome, tendo 
tido grande repercussão 
essa noticia. 

esss ^/^/^<?J^*^'y><^f>^y>r^<•<»^*^r<^yy^'^<^ryy^ '4S/+&Vt&&it>i<&ir:&*tt;if!&t^tii^ 

FUTEBOL 

rcaníil deS. Paulo 
Rua Floriano Peixoto, 864 (Prédio Banco de Itú) — Caixa Postal, 18 — Telef one, 147 

OperaçOe.s Igamcatrias eitti geral — Gnarcla de 

"Valores — l&cceliimcMtos de juros e dividendos 

Depósitos a prazo fixo e de prévio aviso 
Depósitos a prazo fixo com pagamento mensal de juros 

Depósitos em contas correntes de movimento 

CONTAS CORRENTES LIMITADAS (com uso de cheques) 

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

FILIAES: 
Rio de Janeiro 
Santos 

AGÊNCIAS 
Americana 

65 

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

Uns 
Olímpia 
Palmital 
Pindamonhangab? 
Pirajuí 
Piratíninga 
Porto Feliz 
Quintana 

Carrsspondsittas nas principais praças rio psfs o da arterioi 

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

Realizou-se no domingo p. 
p., dia 4, no campo do Aulo 
F.C., interessante e divertida 
partida entre os. turmas Calou
ros Engomadores e Calouros 
Contra Mestres de Tecelagem, 
quadros esses formados pelos 
operários da Fabrica São Pe
dro, cabendo a vitória aos 
engomadores pela contagem 
de 5 tentos a 4. 

A mâioiia dos jogadores, 
principiantes no esporte da 
pelote, mas adiantados na 
idade, como por exemplo, Pa
redão com 55 primaveras e 
ainda dando seus belos pulos 
e boas corridas. 

À noite na sua Sede So
cial, houve uma magnífica cer-
vejada em regosijo à boa 
camaradagem que reinou du
rante o correr do prélio, usan
do da palavra Malinhos, re
serva do quadro vencedor, 
agradecendo a todos seus co
legas pela amizade demonstra
da por ocasião do jogo que 
correu magnilicamente e sem 
acidentes. 

Engomadores; — Izallino, 
Vanucchi, Ferrinho. Vecchi, 
Jaime, Messias, Martins, Ro
drigues, Elias, Avelino. Nelson, 
Malinhos. 

Contra-Mestre: — Benja
mim, Lupercio, Chimine. Gui-
o 1.°. Guido 2.c, Jucá. Tra-
achine, Piva. Paredão, João, 

^ Zico. 

DE SALTO 
FUTEBOL 

Realizar-se-á hoje, na vísi-
nha cidade de Salto, uma 
sensacional partida de futebol. 
em prosseguimento ao Cem^iw 
peonalo do Interior, organiza ^* 
do pela F. P. Futebol, e que 
reunirá os fortes conjuntos do 
«Comercial F.C.». campeão 
do cidade de Tietê e a «Asso
ciação Atlética Seltense>. cam
peão local. 

Trata-se da 2.a partida da 
série «Melhor de Duas», len
do a 1 .a. delas, sido realiza
da na cidade de Tietê, e os 
comercialinos levaram a me
lhor pela contagem de 3 x 0 . 

DESPERTE A BIL1S 
DO SEU FÍGADO 

E Saltará da (ama 
Disposto para Todo 

Seu fígado deve produzir diariamente um 

litro de bilis. Se a bilis não corre livre

mente, os alimentos não sío digeridos • 

apodrecem. Os gases incham o estômago. 

Sobrevém a prisão de vtmrc. Voei seme

ie abatido c como que envenenado. Tudo 

e amargo « a vida c u m martírio. 

U m a simples evacuação não tocará a 

causa. Neste caso, as Pílulas Carter Ao 

extraordinariamente eficazes. Fazem correr 

âne litro de bilis c voei senti-se disposto 

para tudo. São suaves e, contudo, especial

mente indicadas para fazei a bilis correi 

livremente. Peça as Pílulav Carter. Nio 

aceite outro produto. Preço. 3SC00. 
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Aviso aos Empregadores 
(Cumprimento do Decreto-Lei n. 5.505, 

de 20-5-43) 
1 — Inicio d o s descontos 

1 1 — A partir do mês corrente, todo salário pago a 
empregado, com base superior a Cr. $ 250,00 
mensais, Cr. $ 12,00 diários ou Cr. $ 1,50 por 
hora, está sujeito ao desconto para Obrigações 
cie Guerra, na forma da Tabela abaixo: 

CLASSE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1 12 

Base dos salários 

HORA 

-|-1,50 a 2.00 
» 2,00 a 2.75 
» 2,75 a 3,50 
» 3,50 a 4,25 
» 4,25 a 5,00 
» 5,00 a 5,75 
» 5,75 a 6,50 
» 6,50 a 7,25 
» 7,25 a 8,00 
» 8,00 a 8,75 
» 8,75 a 9,50 
» de 9,50 

DlflRíO 

-1-12,00 a 16,00 
» 16.00 a 22,00 
» 22,00 a 28,00 
» 28,00 a 34,00 
» 34,00 a 40,00 
» 40,00 a 46,00 
» 46,00 a 52 00 
» 52,00a58,00j 
» 58,00 a 64,00 
» 64,00 a 70,00 
» 70,00 a 76,00 
» de 7õ,00 

MENSAL 

-|-250,00 a 400,00 
» 400.00 a 550,00 
» 550,00a 700,00 
» 700,00 a 850,00 
• 850,00 a 1.000,00 
»1.000,00 a 1.150,00 
»1.150,00 a 1.300,00 
»1.300,00 a 1.450,00 
»1.450,00 al.600,00 
»1.600,00 a 1.750,00 
»1.750,00 a 1.900,00 
>, de 1.900,00 

ÇÜ6TA 
KEBAL 
CR. S 

5.00 
10,00 
15,00 
20,00 
25,00 
30,00 
35,00 
40,00 
45,00 
50,00 
55,00 
60,00 

( 2 — O desconto integral da Classe será efetuado no 
primeiro pagamento relativo áo mês, devendo 
nesta ocasião ser entregue ao associado o valor 
correspondente em selos. 

Z — Base de Salário 
21-— Entende-se por «Base de Salário» o salário pelo 

qual foi contratado o serviço do empregado, in
dependentemente do que tenha sido auferido pelo 
mesmo durante o mês. Ex: O empregado a Cr. $ 
2C0.00 mensais será descontado em Cr. $ 5,00 por 
mês, quer techa percebido salário corresponden
te a poucos dias, quer salário superior a Cr. $ 
260,00, por efeito de serviços extraordinários. 

22—No caso de «Tarefeiro» ou «empregados a co
missão», será a «Base de Salário» a média men
sal percebida no ano anterior. 

3 — Aquisição de seios 
Os selos deverão ser adquiridos pelos emprega
dores com antecipação, no Órgão Local do IAPI. 

32—Aos empregados filiados ao IAPI só poderão ser 
entregues selos adquiridos no IAPI, com o ca
rimbo característico do Instituto. 

3 3 — A aquisição dos selos se fará em Guia própria 
do Instituto (fornecida gratuitamente nos Órgãos 
Locais), contra recibo próprio. 

34—Aos empregadores é facultado adquirir selos para 
as necessidades de um ou mais meses. 

4 — Registro 
41—Ficam os empregadores obrigados a manter Re

gistro de Movimento de Selos, de acordo com o 
modelo referido no inciso VII da Portaria n.# 

66, de 29/6/43, dos Ministros da Fazenda e do 
Trabalho, Industria e Comércio. 

íSSSSSíSSáSsssssássasssaafiiafflasssssfiaa 

DE 

Apresenta ladrilhos em desenhos mo-
dernissimos, absolutamente originais e de 
qualidade superior. Absoluta perfeição em 
confecção e acabamento. 

Fálirlcd a roa lasé WeSssoSin o. 7 - Fone, 44 - SALTO 

PRECISA-SE DE LADRILHEIROS 

lll de Julln- UÜ 0)43) 

QUALIDADE 
acima de tudo 

V I N A G R E ? 
só de vinho marca 

C A S T E L O 

U km mãimm & 'a mm 8 wer-
sSa H*i 

V I N H O A Z E D O 
Campra-s* qualquer quantidade 

DJS76LAR1A IPIRANGA 
RUA CAP. FAUSTINO DE UMA, 1*9 
Tclofona 2-S762 SÃO PAULO 

íbis jejreelanas 
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. Benedito Felipe, nascido em 
Indaíatuba a 20 de Maio de 1923, 
lavrador, solteiro, e .residente na 
Fazenda Água Branca, filho de An
tônio Felipe e de d. Anionia Gar
cia ; e d. Benedita de Oliveira, nas
cida em Socorro a 4 de Fevereiro 
de I927r doméstica, solteira, e re
sidente na fazenda «Água Branca», 
filha de Benedito de Oliveira e de 
d. Francisca Maria de Jesus. 

Sr. Arcidío Bazalha, nascido em 
Indaíatuba a 14 de Julho de 1917, 
lavrador, solteiro, e residente na fa
zenda «Floresta», filho de Amabilia 
Bazalha; e d. Maria da Gloria Fon
seca, nascida em itú a 27 de Agos
to de 1924, doméstica, solteira, 
e residente na fazenda «Floresta», 
filha legitima de Quirino Rodrigues 
da Fonseca e de d. Laurinda Adria
na Cândida Pereira, 

É um esplêndido gerador de leite. 
Poça à sua Farmácia ou ã Caixa Postal, 1861 - 5. Paulo 

AO. FETTI.VATI 

bondosa d. Amalia Monteiro 

em São Peulo. 

«A Cidade» faz ardentes 

votos a Deus : pelo completo 

restabelecimento da venerando 

enferma. 

—Continua enferma e re

colhida eo leiío neste cidade. 

porem já lendo experimentado 

sensíveis melhores, a estima-

dissima senhora d. Narciso 

da Cosía Borges, dedicado 

diretora 'do Coro da igreja de 

Nossa Senhora do Carmo, 

Nosso? votos pelo seu bre

ve e completo restabelecimento. 
1 . a» 

Designação de 
inspetor federal 

Comunica-Dos o sr. prof. 
Antônio Berreta, diretor 
do Colégio Estadual de 
nossa cidade, ter sido de
signado o sr. Dr. Benedito 
Carneiro Camargo, inspe
tor federal, para servir 
junto ao estabelecimento 
que dirige. 

1923, doméstica, solteira, e residen
te no bairro «Socorro», filha legi
tima de Fernando Archila Rodri
gues e de d. Cândida Gonçalves 
Marin. 

Sr. Mentori Zaccarias, nascido 
em Itú a 15 de Janeiro de 1918, 
lavrador, solteiro, e residente no 

I bairro «Itaim Mirim», filho legitimo 
de Archimedes Zaccarias e de d. 
Cíeonice Castelli; e d. Maria A m é 
lia Moz, nascida em Itú a 4 de 
Junho de 1921, doméstica, solteira, 
e residente no bairro «Itaim Mi
rim», filha legitima de José M o z e 
de d. Emilia M o z Fruet. 

Apresentaram os documentos exi
gidos pfla Lei Civil devidamente 
processados. Se houver, algum impe
dimento, acuse-o para os fins de Di
reito. O Oficial Maior, Oscar Serra 

Sr. Mário Ravanelli, nascido em 
Capivarí a 2 de Abril de 1918, 
lavrador, solteiro, domiciliado neste 
distrito, e residente na fezenda «San
ta Maria», filho de Ravanelli Car
los e de d. Maria Bianca ; e d. 
Assunta Candiani, nascida em Itú 
a 17 de Dezembro de 1924, do
méstica, solteira, e residente na fa
zenda «Santa Maria*, filha de Luiz 
Candiani e de d. G e m a Branca-
Ihoni. 

Sr, Alexandre Joáo, nascido em 
Salto a 19 de Julho de 1908. la
vrador, solteiro, e residente à rua 
Patrocínio, 616, filho de José Ja-
como e de d. Henriqueta Qualhi-
no ; e d. Maria Sartori, nascida em 
Itú a 22 de Junho de 1907, domés
tica, solteira, e residente no bairro 
«Pinheirinho», filha de Sartori Cae
tano e de d. Amabile Vechi 

Sr. Leonel Filietaz, nascido em 
Santa Barbara, neste Estado, a 11 
de Junho de 1922, lavrador, sol
teiro, e residente no bairro «Cara-
catinga», filho legitimo de Eduardo 
Filietaz e de d. Maria Luiza Filie-
taZ : e d. Isabel Archila Rodrigues, 
nascida em Itú a 21 de Março de 

Enfermas 

D.. íalia Drosf 
Por noticias recém-chegadas 

do Capital Paulista, soubemos 
que a'-distinta e venerando se
nhora d. Amalia- Drost Mon
teiro, em conseqüência de uma 
forte queda que sofreu há 
dias em sua residência em 
S. Paulo, continua ainda in
ternada no Hospital de Santa 
Casa daquela cidade, porém 
já em estado animador. 

Em Itú, onde a estremeci
da progeniíora do ilustre Mon
senhor José Mario Monteiro. 
mui digno Vigário Geral da 
nossa Arquidiocese, goza de 
geral estima e veneração, essa 
noticia causou triste impressão, 
sendo grande o numero de 
pessoas que ansiosamente pro
curam, por cartas ou pelo te-
fone inleirar-se do estado • do 

UVROS ? St IA AGÊNCIA GURY 

SífrElt 
E' UMA DOENÇA GRAVÍSSI
MA MUHO PEHIGOSA PARA 
A FAMÍLIA E PARA A RAÇA 
COMO UM BOM AUXILIAR NO 
TRATAMENTO DESSE SRAN. 
DE FLAGELO 

USE O 
I 

• * * J A >f FILIS SE APRESENTA SOB 
INÚMERAS FORMAS, TAES 
COMO: 

REUMATISMO 
ESCROFULAS 
ESPINHAS 
ECZEMAS 
MANCHAS 
ÚLCERAS 
FERIDAS 
DARTROS 

"ELIXIR DE NOGUEIRA" 
CONHECIDO i\& 65 ANOS 

VENDE-SE E MTODA PARTE 

/&P***- MORA o VERME 

ARELÃD/ 

É no intestino que o anquilóstomo vi
ve e prolifera. Agarrado às paredes in
testinais, suga o sangue do indivíduo, 
que se vai abatendo aos poucos, até 
ficar incapacitado para o trabalho. Às 
pe$soas atacadas desse mal, o Labora
tório Camargo Mendes recomenda o 
PERODIOL, remédio que extermina 
as verminoses. O P E R O D I O L faz 
voltar a?; bons cores e dá novas forças. 

LSSQRftTÓftO CflMftRGO MENDES 
CAIXA POSTAL 3413 — SÃO PAULO 

AS. «TTtHAl; 
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11 de Julho "de 1943 A CIDADE '*g-

Junta de Alistamento lutar 
Pelo presente convida-

mo» os cidadãos abaixo 

relacionados, para compa

recerem nesta Junta, nos 

dias úteis, com exceção 

dos sábados, das 15 àe 16 

horas, afim de receberem 

as guias para o pagamen

to das Taxas Militares, 
devidas pelos seus docu

mentos de quitação com o 

Serviço Militar. 

Ontrossim, comunicamos 

que o compromisso à Ban

deira será no próximo dia 

16 de julho — sexta-feira — 

às Já horas. 

Itú, 8 de julho de 1943. 

O Secretario, Oscar Serra 

Antônio Piaia 

Avelino Rodrigues de Cam
pos 

Eatevam de Almeida 

Marcelino Barros Silveira 

Mario Chagas de Moura 

Francisco Martins 

Antônio Claudino da Silva 
Inácio de Freitas 

Luiz Gomes Siqueira i 

João Rodrigues Alonso 

João Justino da Rosa 
Antônio Rodrigues 

Tomaz Mcdagnese 
Adolfo Gardini 

Sebastião Pedro Alexandre 

Eugênio Antônio Camargo 

José Manoel de Almeida 

Paulo Nunes 

José de Carvalho , 

Voluntários para @ Exército 
Acha-se aberto desde o dia 1.° 

o voluntariado para o E X É R C I T O 
N A C I O N A L cujo prazo terminará 
a 31 do corrente. 

Transcreve-se abaixo o ato do 
Exmo. Sr. Ministro da Guerra 
sobre o assunto : 

Voluntariado — Aviso 
«N.o L5l6.de 16/6/943--*--I— 

Paia preencher os claros dos corpos 
de tropa, decorrentes da mobiliza
ção, estará aberto o voluntariado 
durante o mês de julho próximo, 
em todas as Regiões Militares, de
vendo os candidatos satisfazerem às 
seguintes condições: 

a) — ser brasileiro nato, de mais 
de 21 e menos de 26 anos de 
idade ; 

b) — ter boa conduta comprova
da com atestado da competente au
toridade policiai ou por oficial das 
Forças Armadas Nacional; 

c) — possuir aptidão física para 
o serviço ativo; 

d) — ser solteiro ou viuvo sem 
filhos; 

e) — ter no mínimo, instrução 
primaria completa. 

II — A condição de ser reser
vista e, bem assim, a de ser sor
teado convocado não constituem im
pedimento para a admissão neste 
voluntariado. 

III — O s voluntários admitidos de 
acordo com este aviso, se destinam 
às unidades de infantaria, artilharia 
de campanha, engenharia e motori
zadas. (Diário Oficial de 18/6/943) 

Para maiores esclarecimentos os 

interessados devem dirigir-se à Jun
ta de Alistamento Militar local. 

teêa Rslael Roldão 
Com expressivas demons

trações de apreço e simpa

tia dos seus novos paro-

quianos, tomou posse no 

dia 5 do corrente, do car

go de vigário da Matriz 

de N. Senhora do Carmo, 
em Campinas, o nosso ilus

tre conterrâneo e virtuoso 

sacerdote revmo. Conego 

Rafael Roldan. 

Frei B e r n a r d o 
Hospedado no Convento 

do Carmo, onde por vários 

anos residiu, acha-se entre 

nds o virtuoso e ilustrado 

Frade Carmelita, revmo. 

Frei Bernardo, lente no 

Ginásio do Carmo, era São 
Paulo. 

Obrigações de Guerra 
Da Gerencia local do 

Banco Comercial do Esta

do de São Paulo, recebe

mos a seguinte comuni

cação : 

«As obrigações de guer

ra são títulos negociáveis 

livremente, têm cupões se

mestrais de juros à taxa 

de 60/° ao ano, constituin

do, porta ato, bom empre

go de capital. Este Banco 

poderá encarregar-se da 

sua aquisição, pelo valor 

nominal, sem despesa al

guma para o interessado. 
Os títulos são do valor de 

100, 200, 500, 1.000 e 

5.000 cruzeir</S.> 

Falecimento 
D. Hortencia de Vasconcelos 
Prado 

A's primeiras horas da manhã de 
ontem, a população ituana foi pro
fundamente abalada com a triste e 
dolorosa noticia da morte em São 
Paulo, às 22 horas de sexta feira 
última, da nossa estimada conterrâ
nea a exma. sra. d. Hortencia de 
Vasconcelos Prado. 

Oriunda de uma respeitável es
tirpe ituana, a exma. sra. d. Hor
tencia de Vasconcelos Prado era 
uma senhora que sabia tornar-se 
digna da amizade, estima e venera
ção das exmas. famílias ituanas, que 
nela viam uma senhora dona de um 
coração magnânimo, verdadeiro tem
plo de bondade e de virtudes acri-
soladas. 

Esposa extremosa e mãe carinho
sa ; alegre e atenciosa para com 
todos, e de uma dedicação inexce-

divel para com a pobreza desvalida, 
toda a vez que esta se acercava 
dela, solicitandolhe o socorro para 
minorar os seus sofrimentos. 

Católica fervorosíssima, fazia par
te de diversas associações religiosas 
desta cidade, tanto da igreja Matriz, 
como do Bom Jesus, — no Aposto-
lado da Oração — e em todas d. 
Hortencia sempre se conduziu com 
um zelo e solicitude admiráveis. 

Filha' do finado e honrado filho 
desta terra sr. Franklin Basilio de 
Vasconcelos e da exma. sra. d. Ger-
trudes Engler Vasconcelos, também 
já falecida, era d. Hortencia de 
Vasconcelos Prado casada com o 
nosso prezado amigo sr. Oscar de 
Toledo Prado, de cujo vinculo ma
trimonial deixa vários filhos e netos. 

O corpo da extinta foi transpor
tado em carro fúnebre para esta 
cidade, sendo recebido ontem às 
11 horas, na residência do sr. Os
car de Toledo Prado, 

A's 17 horas realizou-se o se-
pultamento do corpo de d. Hor
tencia de Vasconcelos Prado, com
parecendo ao ato as associações ca
tólicas às quais a finada pertencia 
e grande numero de pessoas de 
todas as classes sociais. 

A* Exma. família enlutada, «A 
Cidade» apresenta os seus senti
mentos de profundo pezar. 

Planíão d e froje^ 

Farmácia 

GERIBELO 

Milbares de casos de lepra 
apareceram DO exército ale-

Q aparecimento da lepra 

entre es tropas alemãs está 

alarmando as autoridades sa

nitárias nazisfas — segundo in

forma o comentarista diplomá

tico í do «Sunday Diápalch», 

de Londres. Cerca de 1.700 

casos de lepra na pele e; al

guns milhares de lepra (dos 

nervos jà foram verificados 

pelas autoridades médicas. 

Além disso, o serviço de saú

de do exército alemão receia 

que haja outros casos, porque 

as vitimas sejam ignorantes ou 

não queiram revelar o seu es-

lado. U m departamento exis

tente e m Berlim para comba

ter as epidemias está se esfor

çando, dfsesperadamenle, para 

descobrir os meios de impedir 

a proliferação da lerrivel m o 

léstia, atribuída à imundice e 

à m a alimentação. O comen

tarista acentua que a Gestapo 
lem u m departamento especial 

para eliminar os portadores 

de moléstias contagiosas, c o m o 

meningite cerebro-espinal e íifo. 

Contudo, é possível que as 

autoridades alemãs procurem 

esconder o aparecimento da 

lepra entre as forças armadas. 

pois o fato poderia ler u m 

nuilo desmoralisanle. 

(Do B.N.SJ 

Faça esta experiência. Dia 

encoberto ? Loja escura ? 

Cantos sombrios? Gire as 

chaves de iluminação. 

Encha de luz a sua loja. E 

à medida que vitrines, armários e 

objetos ganharem forma, colorido e 

beleza, o ambiente convidativo da 

sua casa estará atraindo maior número 

de fregueses. E com eles os1 lucros 

virão. Ilumine bem o seu estabeleci

mento. Encha-o da alegria que só à 

luz pode trazer. E a sua caixa regis

tradora mostrará logo como vale a 

pena iluminar de maneira ampla e 

correta uma casa comercial. 
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