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2.° aniversário da Mario Costa de Oliveira 
Sábado próximo transcorre

rá o segundo aniversário da 
posse do dr. Mario Costa de 
Oliveira à testa do governo 
do nosso município. 

Esses dois anos foram de 
sobejo para demonstrar a alta 
capacidade administrativa de 
que é dotado o nosso atual 
prefeito. 

A m a n d o sua terra natal, 
nada impede que se atire à 
luta por u m melhoramento que 
venha beneficiar a nossa po
pulação. E nesses dois anos 
que serão completados no pró
ximo dia 31, enorme é a lista 
de seus trabalhos sempre regi

dos por uma enorme força de vontade, uma luta decidida e pela 
certeza de realização. 

E o seu governo ativo e m todos os setores só aplausos tem 
recebido, quer da população urbana, quer da população rural, 
pois ambas têm sido beneficiadas. E grandemente beneficiadas. I 

Dr. Mario Costa de Oliveira 

FESTA OE NOSSA SENHORA 00 CARMO 

Jrevetade a I.' turma de pilotas do Aero Clube de Itú 
^ Depois de um brilhantís
simo exame, ao qual não 
pouparam aplausos os exa-
minadores, foi brevetada a 
primeira turma de pilotos 
do nosso Aero-Clube. 

Os novos ícaros que tão 
bem se houveram nesse 
exame foram os seguintes, 
por ordem de vôo: 

Dr. Luiz Bicudo Jr., Pas-
coal Macedo, Domingos Do-
nini, José Fratini, Renato 
Del Campo, Abel Neup-
praan, Sebastião Cláudio 
Barreto, Armando Prado, 
Antônio Luiz O. Mendes, 
Ademar Menquini, Alfeu 
Menquini, Marius Amirat 
Braga, Nahor Leite Gomes, 
Galileu Bicudo e Renato 
Nei. 

Foram os examinado-
res o Aspirante-aviador Se
bastião Brito, da F.A.B. e 
o Dr. Carlos Domanschi, 
do D.A.C. 

A turma brevetada teve 
como instrutores sr. Agos
tinho Renoldi e, atualmen
te, o sr. Mucio de Carvalho. 

Segundo nos informou o 
néo-piloto e presidente do 

Aero Clube, o Dr. Luiz | para uma 3.a turma, sendo 
Bicudo Jr., está recebendo! esta bastante numerosa. 
instrução e já se acha bas
tante adeantada a 2.a tur
ma de pilotos. 

Como vemos, o nosso 
Aero Clube prossegue vi
torioso e cumprindo a sua 

Após o regresso do avião'missão : formar pilotos para 
serão iniciadas as aulas o Brasil. 
Í^K^Í^5ft^tt^yi^íí;C*ftírí;ÇA^tí *̂*>#i#»*'>#»*«**KKh***íiNKfSNí SSSSSSSWSSSS; **y*-*v wswssssssssssssssss^sssssssssssssss 

Padre Luiz Riou, S,J 
E m visita à Rçsidencia 

do Bom Jesus, esteve nes
ta cidade o distinto e vir
tuoso sacerdote revmo. P. 
Luiz Riou, digníssimo Pro
vincial da Companhia de 
Jesus. 

E m homenagem ao in
cuto membro da gloriosa 
falange de apóstolos deno-
dados da fé [católica, rea
lizou-se no dia 21 do corren
te, às 19 horas, no salão 
anexo à rtferida Residên
cia, grande manifestação 
de apreço e simpatia, pro
movida pelas associações 
religiosas do B o m Jesus 

ta assistência. A' seguir 
usou da palavra o nosso 
prezadissimo conterrâneo 
Monsenhor José Maria Mon
teiro, o grande amigo de 
Itú, em cuja oração deixou 
bem claro e patente a to
dos o incontestável valor 
e merecimento a que têm 
direito em Itú os abnega
dos discípulos de Santo 
Inácio de Loyola. 

Encerrou-se a sessão com 
o vibrante discurso do dig
níssimo P. Provincial, que 
agradeceu comovidissimo 
aquela justíssima homeua-

Saudou o homenageado, gem que acabava de rece-
o prof. Tristão Bauer, cuja ber, sendo as suas ultimas 
oração bela e eloqüente foi palavras coroadas por pro-
muito aplaudida pela sele- longadas palmas. 

Revestida de grande pompa 
e excepcionai brilho, encerra
ram-se no domingo passado, 
na igreja do Carmo, as so
lenes festas em honra da Vir
gem Santíssima N. Senhora 
do Carmo, 

O tradicional templo, que 
a fé de um povo genuinamen
te católico levantou em Itú, em 
honra da Augusta Rainha do 
Carmelo, tornou-se pequeno 
para conter a enorme multidão 
de fieis que desde os primei
ros dias da novena prepa-

rafória, até o íriduo final, para 
ali se dirigia afim de render 
o seu preito de gratidão e 
reconhecimento à grande M ã e 
e Advogada das almas que 
vivem aflitas. 

Sob aquela eboboda suave 
quanto perfume delicioso não 
respiravam os filhos queridos 
de N. Senhora do Carmo, 
e quanta doçura não lhe ia 
na alma ao contemplar aquela 
imagem tão linda e bela da ex-
celsa M ã e de Deus, que pare
cia lá do seu trono sorrir cari
nhosamente para todos que 
com suas fervorosas preces 
lhe invocavam as graças para 
as suas necessidades ! 

Quanta impressão arrebata
dora não sentiam os presen 
tes ao ouvirem aquelas musi-
sicas tão cheias de encantos 
que a inspiração feliz dos 
grandes músicos legou aos 
séculos! À ornamentação es 
merada da igreja, a sua pro
fusa e feérica iluminação até 
à fachada do templo, muiío 
contribuíram para maior bri
lhantismo da grande festa. 

O s oradores, tanto o do 
triduo, o ilustrado P. Frei Tar 
cisio, como o do dia da fes
ta, o revmo, P. Frei Ansel
mo, satisfizeram imensamente 
o auditório por seus doutriná
rios e eloqüentíssimos sermões. 

N o dia 16. — consagrado 
a N. Senhora do Carmo — 

houve diversas missas e todas 
elas com numerosa comunhão. 

N o dia 18. {dia de encerra. 
mento das solenidades. foram 
celebradas missas às 5,1/2, 7 
e >3 horas, nas quais tanto as 
Associações pertencentes à 
igreja do Carmo, como os devo
tos da Virgem SSma. se apro
ximaram da sagrada Mesa da 
Eucaristia. A's 9 horas reali
zou-se a solene missa cantada, 
à grande orquestra, em honra 
de N. Senhora do Carmo, 
com um empolgante panegirico 
da Virgem do Santo Escapu-
lario, pelo revmo. P. Frei An
selmo. 

A's 17 horas e meia, com 
o compareeimento das Asso
ciações religiosas das igrejas 
do Carmo e da Matriz ; dos 
alunos do Colégio Apostólico 
N. Senhora do Carmo, e de 
grande massa de povo. teve 
lugar deslumbrante procissão. 
a qual percorreu com muita 
ordem as ruas do costume. 

Abrilhantaram a procissão 
as corporações musicais locais. 

O encerramento de soleni
dade deu-se com a benção 
solene do SS. Sacramento. 

-<*^rf^^^Ws^J^^*W^^«^«l*W^*«^>^^^*«*^«*^^#***/«#V«rfl«^|^•^ 

O exército americano, 
que se prepara, para com 
seus poderosos aliados, des
fechar golpes arrazadores 
contra a Alemanha e o 
Japão, aperfeiçoou um sis
tema de «pipelines» portá
teis, destinadas a transpor
tar gozolina para as uni
dades motorizadas na fren
te de batalha. Â revista 
« Â M Y M O T O R S » , da Es
cola de Transportes, cal-
cuia que essas «pipelines» 
poderão transportar gazo-
lina através de pântanos, 
florestas e montanhas numa 
media aproximadamente de 
200 galões por minuto. 

de na e 
iLviso aos Empregadores 

1 — A partir de 2 de agosto de 1943, as contribuições 
para a L B A serão recolhidas e m Guio própria, que pode ser 
obtida gratuitamente no órgão arrecadador d o Instituto, fican
d o sem efeito as instruções anteriores sobre o assunto. 

2 — A partir da m e s m a data. os recolhimentos para o 
S E N A I deverão ser efetuados através daquela m e s m a Guia. 
e m separado, ou conjuntamente c o m a LF)A. 

3 — À m e s m a Guia servirá, também, para aquisição de 
Selos de Obrigações de Guerra, quando fôr iniciada sua 
venda. 

Itú, 2 5 de julho de 1943. 
J. PIRAT1NINGA JÚNIOR 

Agente 
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Tabela cie preços májcirnos de Vendas, em grosso e a varejo, dos produtos seguintes, dentro da área municipal: 

(Portaria n. 36 do Coordenador 
da Mobilização Econômica) 

PRODUTOS 

Álcool 
1 litro sem vasilhame (42o C.) 

Arroz 
Amarelão Extra, 1 quilo no varejo 
Iguape l.a, 1 quilo no varejo 
» 2.a, 1 quilo no varejo 

1/2 arroz « < « 
Agulha 1 quilo 

Alho 
De l.a uma «cabeça» 
De 2.a uma «cabeça» 

Banha 
E m pacote por quilo no varejo 
E m lata de dois quilos no varejo 

Batatas 
Das águas de 1.», 1 quilo no varejo 
* « « 2.*, * « 

Café 
Extra-fino, 1 quilo 
Bom, 1 quilo 

Cangica — 1 quilo 
Cangiquinha, 1 quilo 

Carne de Bovino 
de l.a 1 quilo no varejo 
« 2.a « « * * ' 

Carne de Suino 
Lombo, 1 quilo no varejo 
Banha, * « « « 
Toucinho, 1 quilo no varejo 
Carne, « 

Carvão 
Saco com 30 quilos 

Cebolas 
Do estado quilo 
Do estado do Rio Grande 

Farinha de milho 
Especial (suspiro), 1 quilo 
De l.a, 1 quilo 
De 2.a, (amarela), 1 quilo 

Farinha de Mandioca 
De t.a 1 quilo no varejo 
« 2.a « c * 

Farinha de trigo 
Saco com 50 quilos, 
1 quilo no varejo 

Farelo ; Saco com 30 quilos 
Farelinho : Saco com 30 quilos 
Feijão 

Mulatinho claro especial 1 quilo 
« comum, 1 quilo no varejo 

Chumbinho comum, 1 quilo no varejo 
Feijão novo, 1 quilo no varejo 

Fubá 
Comum, 1 quilo 
Mimoso, 1 quilo 

Frango, Bom 
Macarrão 

Petybon, 1 quilo no varejo 

Preço esmsrsii) PÍBÇG mrtie 
fcffl fjf&SSS 

Cr. $ 

4,60 
4,20 
1,00 
1.10 

7,00 

1,30 
1,20 
1,10 

• 

70,00 
* 

0,90 
1,00 

a vareja 

Cr. $ 
3,10 

2,40 
2,20 
2,10 
1,50 
2,30 

0,20 
0,10 

8,00 
16,00 

1,00 
0,80 

5,00 
4,60 
1,20 
1,30 

3,20 
2,50 

6,50 
6,50 
6,00 
5,00 

9,00 

1,50 
2,10 

1,60 
1,40 
1,301 

1,00 
0,80 

| 

1,50 
10,50 
11,50 

1,00 
0,90 
0,90 
1,80 

1,10 
1,20 
6;00 

• 3,00 

PRODUTOS 

Talharini, 1 quilo 
C o m u m , 1 quilo 

Milho 
Amarelão, saco com 60 quilos 
Cristal branco, saco com 60 quilos 
l quilo nò varejo 

Manteiga 
E m lata de 250 gramas, salgada 
E m lata de 500 gramas, salgada 
E m lata de 1 quilo, salgada 
Manteiga fresca, u m quilo 

Massa de Tomate 
Marca Peixe, 1 quilo 

» . ,« 200 gramas 
» Rosa, 1 quilo 
» « 200 gramas 
* Colombo, 1 quilo 
» 200 gramas 
» Elefante, 1 quilo 
» « 200 gramas 
» Sorocabana, 1 quilo 
» « 200 gramas 

Leite, Litro 
Lenha 

Metro cúbico 
Carrocinha 

Óleo comestível de Algodão com menos 
1/4 °/o de Acidez: 

Lata de 1 quilo 
* 2 

» « 4,5 « 
» « 5 « 

< 9,5 « 
» «10 
» «) 8 « 

Quilo a granel 

Pieçe «saneie Pigça wwúv 
em QGSSO 

! C r . $ 2,00 
1.80 

28.00 
Í50,00 

i 

i 

• 

i 

i 

! 

* 

i i 

I i 

Litro a » 

Pão 
N o balcão - peso 45/50 gramas 

> * » yo/.iuu » 
» 195/200 » 
> 395/400 » 

Pão a peso : Na base de Cr. $ 1,60 (um 
cruzeiro e sessenta centavos) o quilo. 

N O T A : Não existindo à venda, o pão ta
belado, o consumidor tem o direito de 
adquirir, pelo preço da tabela, o pão que 
houver, m e s m o de qualidade superior. 
Toucinho prensado 

i quilo no varejo 
Querozeríe 

Lata com 18 litros no varejo 
1 litro no varejo 

odl Mi 
Saco com 60 quilos 
1 quilo no varejo 
Saquinho de V quilo, c o m u m 
Saquinho de 2 quilos, c o m u m 

27,20 

Cr.S 2,20 
2,00 

32,00 
34,00 
0,60 

4,00 
8,00 

16,00 
16,00 

9,00 
1,80 
8,30 
1,70 
7,80 
1,60 
8,30 
1.70 
8,30 
1,70 
1.00 

| 
18,0(7 
10,00 

Ô,9Q 
11,70 
25,20 
27,00 
50,40 
52,80 
92,80 
5,50 
5,0^ 

0,10 
0,20 
0,40 
0,80 

i 

6,50 

45,00 
1,80 

29,40 
0,60 
1J0 
2,00 

&̂ s preço» constantes desta tabela vigoram 
das parsi pagamento 

W.B. 

ITL 

para as vincas à;vis3u» assina eansitler&das t a m b é m as efetua 
dentro dos iŝ issía clia» de eom p r a -

PRESIDENTE — Mario Costa de Oliveira 

«A FORTALEZA» 
l*09IPAütTlIIA 

Rua do Ouvidor,. 102 Rua B. Paran.apiacaba, 24 -_ 6.° andar 

DIRETORIA: Dr. Nelson* Ottoni dá Rezende,— Dr. Djalma Pinheiro Chagas — Dr. Paulo Rodri
gues Alves — Dr. Roberto Haas. -- ASSISTENTE D M DIRETORIA : Thiago Masagão. 

mim - itm. vm\m» E KSBESinis - Mwiifta - mmm PESSOAIS E ÃCIDEHTES HO TMMHB 
Çjhefe da. Produçqp: Thiago M a s a g ã o Filho 

'Ageníe esxi-ItâL: Manoel elos Saníos Oliveira 
| OIÉDICO: DR. DflGIB CHEEEL , FftRmflCIfl: CURY 

MAQUINAS DE ESCREVER 
ROYAL - REMINGTON 

COMPRA-SE 
<MerS»M pars» s» C A S A I L & I Í 

Bicicletas 
Vendem-se duas ótimas bicicletas de mar

ca inglesa. O s interessados podem se dirigir 
a esta redação. 



A CIDADE 

Qoeíjf^a a Iffiveadljiliílade do 

0 E.C. Gazzoia íriuoíou por 
3 a 2. lêsê (2), Maore. 
Podrao e Gloriei os mar

cadores 
Muitos dos que «correram 

3o campo do Auto F.C. do-, 
mingo p.p. não deixavam cie 
crer numa surpreza do E.C. 
Gazzoia. 
I Não erraram esses espor-
listas em seu prognostico. 
I O Gazzoia, com sua equi
pe jovem e entusiasta, se hou
ve com brilhantismo e conse
guiu superar o lider de nosso 
campeonato por 3 lentos o 2» 

O jogo em si foi movimen-
tadissimo, repleto de sensa-
CÍÍ^5Í«^5Í^^5^ÍS^5Í5ÍÍ»Í^Í5Í^^ 

QUALIDADE 
acima da tudo 

V È N A G R E ? 
to de vinho marca 

CASTELO 

V í N H O A Z E D O 
Compra-sc qualquer quantidade 

DESOLARIA IPIRANGA 
RUA CAP. FAUSTiN© DE LIMA, 199 
Telefono 2-8762 SÃO PAULO 

»- »u«ucionne 

ções e de lances sugestivos, 
havendo, por parle de ambos 
os contendores. ataques peri
gosos e jogadas de valor, 
culminadas pela marcação de 
belíssimos tentos. 

Se de um lado Nenê, Ata
iiba, Delfino e Costa tudo fi
zeram pelas suas cores; Pe-
drinho, Nabor, Mauro e Pe* 
drão também lutaram com 
denodp, tudo fazendo para a 
vitoria de sua equipe. Foram 
mais felizes os rapazes da ca 
misa *grenat», perfericendo-
Ihes as glorias do vitoria. 

As equipes foram es se
guintes : 

Auto F.C: Gení, Olímpio 
e Pedrinho. Lopes, Luiz e 
Lobo. Oscar, Nabor. Pecfrão, 
Nenê e Mauro. 

E.C. Gazzoia : -Ataiiba. Dal-
don e Belarmino, Oscar. Del
fino e Franco. Gabriel. Cosia. 
Nenê, Roque e Espanhol. 

* 
* * 

O s tentos: a contagem foi 
aberia aos 16 minutos do pri
meiro período por Gabriel ao 
emendar com firmeza uma per
feita «puxnda» de Nenê. 

Dois minutos depois, rece
bendo u m passe de Nenê, 
Mauro kivade a área e com 
forte tiro cruzado vence a pe
rícia de Aíaiiba, empatando a 
partida, 

O terceiro lento da. tarde 
[oi de autoria de Pedrão aos 
12 minutos c\a segundo tem-
po. após tintar- os zagueiros 
adversários e deslocar Ataiiba. 

Aos 20 minutos Nenê em
pata novamente a peleja, ao 
receber de Costa. 

Quando faltavam 4 minu
tos para o termino da pugna 
Nenê assinalou o terceiro dos 
seus, ao aproveitar um centro 
da direita. 

O arbitro do peleja Sr. 
Luiz Bolognesi foi infeliz em 

(25_de_Julho ne 1943) 

sua atuação, podendo-se con
sidera-la bastante falha. 

J.C.F. 
_ , O». 

Isttnles Sslteases (3)i 
m m Estateí (3) 

Defrontaram-se domingo ul
timo no campo do 4.o R.A. 
M.." gentilmente cedido pelo 
seu d.d. Comandante, es equi
pes representativas do Colé
gio Estadual e Estudantes Sal-
tenses. 

Apeser do forte vento que 
soprava na ocasião, não falta
ram episódios técnicos e emo
cionantes, tendo havido de 
ambas-equipes bastante dispo
sição para a luta. 

O empate recompensou os 
esforços dos litigantes, já que 
o domínio da partida perten
ceu um período aos locais e 
outro aos visitantes. 

O s rapazes dos livros e da 
pena se apresentaram assim 
constiluidos : Cabrita, Bentão 
e Oeslilho, Antoninho. Mil
ton e Jabur, Chico. Atnilo, 
Doía, Fagundes e Mano. 

O s visitantes alinharam : Re
nato (SilvioJ, Pedrinho e Lui-
zinho. Sonteg, Guido e Nes-
tor, Rorberto. Bertinho, Nu
nes. Nani e Uerlito. 

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

CLÍNICA EM CEHAL» PARTO» 
Consultório e Residência: R. Floriano Peixoto, 1084 
Consultas da? 8 às 11 e das 15 às 18 horas 

Domingos, Dias Santos e Feriados: 
das 8 às 11 1/2 hoías 

SERVIÇO CIRÚRGICO DA SAUTA CASA DE « K 1 I I D 
^^T* ITÚ ^ s ^ -

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

mmmin n o período da tarde IIHIllllllt 

Fntebsl em Salto 
Grandiosa particjb de fute

bol realizar-se-á hoje na ci
dade de Salto. Defrontar-se-
ão as aguerridas equipes da 
A.A. Sallense e a E.C, São 
Bctifo, de Sorocaba, cm dis
puta do titulo de Campeão 
da 23.a Região. A primeira 
partida, disputada no domin
go passado, na cidade de 
Sorocaba, terminou empatada. 
sem abertura de contagem. 
A Saltense contará com o 
concurso de Aníbal ex-de
fensor do 5. Paulo F.C, e 
Frederico, da Portuguezo de 
Desportos. 

O E.C. São Benio incluirá 
na sua equipe, Guanabara, do 
S.-P.K., Gibi, da Portuguesa 
de Desportos e Fubá, da A. 
A. Caldense, conjunto profis
sional de P. de Caldas. 

^ _JÉ 

Bane© Mercantil de B. Paulo 
Rua Floriano Peixoto, 864 (Prédio Banco de Itú) — Caixa Postal, 18 — Telefone, 147 

Operaç&e** Bancárias e m geral — Cruarcla de 
• ' i 

Valore» — Kecehinicutos de juros e dividendo» 

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 i6y( 
Caixa Postal, 4077 

FILIAES: 
Rio de Janeiro 
Santos 

AGÊNCIAS 
Americana 

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

Lins 
Olímpia 
Palmital 
Pindamonhangab? 
Pirajuí 
Piratininga 
Porto Feliz 
Quintana 

Correspondtntes nas principais praças do país c do exterior 

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

DR. NILTON VIEIRA DE SOUZA 
mÉDItO ESPECIALISTA 

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta 

Consultório e residêucia : 

R u a 1 5 de Novembro, 9 7 - Telefone, 5 4 8 

Consultas: das 1 5 às 18 hrs. --

S3$SSS3$$$3$$SS$$3$a333$$$3S$$$3^^ Jsfs^^*s*V^^^^s*^s#**sWs(S<S<^JSy^y^Nti£JS££ $$$ *>/VJW^* 

0 p s é isso? 0 seafaer está tão bravo 

por tão psaeo? tes© ê fígado. E para as 

tiasziças do ftgaão, p s gsraî tBRte causam 

rarasíen^sc FIOEllE SERGftMO. 
Peça â sua Fermâcia ou a Cnixa Posto!,. 1S61 - S. Pauio 

Fábrica k Ladrilhos "PfOpsss" 
DE 

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

FflrtM è m a losé Weíssoha B. 7 - Fone, 44 - SttTft 
PRECISA-SE DE LADRILHEIROS 

IMPRESSOS? só na Tipografia "A Cidade" 
ssssssssssssssssssssss» 

ESSA ASMA OUi CHEGA QUASI A SU
FOCÁ-LO E OUE LHE DEIXA O PEITO A 
DOER, PODE SER COMBATIDA USANDO 

xija o Roraí "CAMARGO MENDES". 

A L V A R Á D. E. I.P.-115 



25 de Julho de 1943 

TERRENO DE ESQUINA 
Vende-se por Cr. $ 2.000,00 á vista 

e o restante em módicas mensalidades de 
Cr. $ 200,00 üm terreno à rua 21 de 
Abril, esquina da rua Andradas. 

Tratar na "Agência Cury". 

A CIDADE 
Artur Tedesco, Álvaro Ribeiro, Sal
vador BaroD, Joáo Barbieri, Henri
que Silveira Bueno, Fernando Ferraz 
Alves, jose Luiz Leme, Luiz de 
Souza, Avelino Rodrigues de Cam
pos, Marcelino Barro* Silveira, Es-
tevam de Almeida, Mario Chagas 
Je Moura, Francisco Martins, Inácio 
de Freitas» Lutz Gomes Siqueira, 
João Justiho da Rosa, Antônio Ro
drigues, Tomaz Modagnese, Adolfo 
Gardini, José Monoel de Almeida, 
José de Carvalho, Sebastião Pedro 
Alexandre, Eugênio Antônio Ca
margo. 

Pág. 4 

Editais de Proclamas Junta de Alistamento Militar 
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 Urbano íerich, nas
cido em Mafra, (Estado de Santa 
Catarina) a II de Setembro de 
1922, canteiro, solteiro, domiciliado 
neste distrito e residente à rua Ce
mitério, 44, filho de Rogério Íerich 
e de d, Angela íerich ; d. Carmeli-
na Florido, nascida era Avaré a 31 
de Agosto de 1925, domestica, sol
teira, residente ã rua Cemitério, 44, 
filha de André Florido e de d. Flo-
rencia Nava* 

deli 

Sr. Nilo Marcondes, nascido em 
Caçapava a 21 de Maio de 1912, 
funcionário do I.AP.I., solteiro, e 
residente á rua Floriano Peixoto, 
202. filho de Virgílio Marcondes 
e de d. Nila Marcondes, ambos fa
lecidos ; e d. Maria Aparecida Mar
tins Bonilha, nascida em Tietê a 
29 de Dezembro de 1919, domésti
ca, solteira, domiciliada em Tietê, e 
residente à rua Tenente Gelas, 113, 
filha de d. Adelaide de Castro 
Albuquerque, _____ 

Sr. Benedito Roberto de Arruda, 
nascido em Itú a 14 de Setembro de 
1923, lavrador, solteiro, e residente na 
fazenda «Pirapitingui», filho de 
Luiz Roberto de Arruda e de d. 
Ehza Maria de Jesus ; e d. Clotil-
de Siqueira, nascida em Itú a 1 de 
Dezembro jác .1922, doméstica, sol
teira, e residente à rua Santa Cruz, 
s/n, filha de Cesario Siqueira e de 
d. Sebastiana Leme. 

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 

^ 

Aniversário 
Faz anos hoje, 25 do corrente, a 

graciosa menina Maria Stela, filha 
do nosso amigo sr. Luiz Toledo 
e da esma. sra. d. Luzia Toledo. 

Nossas cordiais felicitações. 

J . . • • . . . 

Pelo presente convidamos os ci
dadãos abaixo relacionados, a com
parecerem nesta Junta, nos dias úteis, 
das 15 às 16 horas, á-fim-de rece
berem as guias para o pagamento 
das Taxas Militares, devidas pelos 
seus documentos de quitação com o 
Serviço Militar-

Outrossim, comunicamos que o 
compromisso à Bandeira será no 
próximo dia 30 de julho, sexta-feira, 
às 14 horas. 

Itú, 24 de julho de 1943. 

O Secretario: Oscar Serra 

Benedito Franco Guimarães, Ce
lestino Carlos, Arcangelo Furlan, 
Lino Marangont, Milton Martins Si
queira, Isidoro Francisco Sombíni, 
Roberto Romano Lúi, Ozorio Se-
verino, José Rodrigues de Castro, 

E m férias 
Aproveitando se das fé

rias da Faculdade de Fi
losofia e Letras de Campi
nas, acha-se entre nós, o 

simpático jovem Firmino 

Otávio do Espirito Sanío 

Jr., aplicado aluno daque

le conceituado estabeleci
mento de esino superior. 

FRACOS E ANtMlCO.S! 
Tomem : 

VINHO CREOSÕTÁDO 
D o Ph. Ch„ Joio àà Silva Silveira 

Empreendo coo êxito nas -

Tosses 

Resfriedos 
Bronchitet 

Escrophulose 
Convolecenças 

VINHO CREOSOTADO 
é um gendor de teúde. 

4h Convite de missa 
S-* mês 

Sargento Francisco Caramez e Família convi

dam os.s,eus parentes, amigos e conhecidos para 

assistirem à missa de 6.0 mês que por intenção 

da alma de seu saudo&o irmão; cunhado e tio 

Vitorio Caramez 
mandam rezar na próxima sexta-feira, 30 do cor
rente, às 7 horas, na igreja do Carmo. 

Por este ato de religião e caridade anticípada-

mente agradecem a todos. 

Lar em festas 
Pelo nascimento de um 

lindo menino que na fonte 

batismal receberá o nome 

de Rubens José, acha-se 

em festas, desde o dia 21 

do corrente, o lar do esti

mado casal sr. João Stucchi 

e exma. sra. d. Âna Stucchi. 

Nossos sinceros parabéns 

aos ditosos pais, com os 

votos de felicidades ao re

cém-nascido. 

DESPERTE A BILiS 
DO SEÜ FÍGADO 

E Saltará da Cana 
Disposto para Tudo 

Seu fígado deve produzir diariamente um 
litro de-.bilis. Se a bilis nio corre livre
mente, ps alimentos nio são digeridos e 
apodrecei 11. O s gases incham o estômago. 
Sobrevém a prisão de ventre. Voei sente-
se abando c como que envenenado. Tudo 
c amargo e a vida é u m martírio. 

U m a simples evacuação njo tocará a 
causa. Neste caso, as Pílulas Carter são 
extraordinariamente eficazes. Fazem correr 
esse litro de bilis e você sente-se disposto 
para tudo. São suaves e, contudo, especial -
mente indicadas para fazei a bílis correr 
livremente. Peça as Pílulas Carter. N ã o 
aceite outro produto. Preço. 3S0C0. 

mFÍ 1 
li' UMA DOENÇA GRAVÍSSI

MA MUIIO -PERIGOSA PARA 

A FAMÍLIA E PARA A RAÇA. 

COMO UM ROM AUXILIAR NO 

TRATAMENTO DESSE '.RAN. 

DE FLAGELO" 

USE O 

1 sumi A > ÍFÍLIS SE APRESENTA SUU 

INÚMERAS FORMAS, TAES 

COMO: 

REUMATISMO 

ESCROFULAS 

ESPINHAS 

ECZEMAS 

MANCHAS 

ÚLCERAS 

FERIDAS 

DARTROS 

"ELIXTR D E NOGUEIRA" 
CONHECIDO HÃ ft5 ÀNpS 

VENDE-SE E MTODA PARTI-

Um simples gesto 

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 os lucros 

virão. Ilumine bem o seu estabeleci

mento. Encha-o da alegria que só a 

luz pode trazer. E a sua caixa regis

tradora mostrará logo como vale a 

pena iluminar de maneira ampla e 

correta uma casa comercial. 

S E U S O L H O S 


