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O novo Prefeito 
Foi nomeado para exercer o car- manista. E ser versado no conheci
do de Prefeifo deste município o mento das literaturas antigas, sabe-o 
$>rof. Tristáo jBauer. i toda gente, é conhecer muito bem 

A escolha ínfio podia ser melhor.; a humanidade, considerada no tempo 

Fel 

E X T E R J Í A T O SSsAO P A U I O 
J==T,. Aberta a rndtrícüla para ío curso Preparatório = 

icissuna. pia recomenda sobre-' e no espaço. Para Maritain, «o hu-
modo o descortínio do patuótico Go-| manismò tende essencialmente a tor-
vêrno do Estado, à frente do qual j nar o homem mais verdadeiramenta 
vemos, com grande satisfação, a figu-! humano e a manifestar a stía gran-
ra serena etsimpática de um ^dos deza original, fazendo-o participar 
maiores homens públicos deste país 
o Exmo. Sr.j Interventor Fernando 
Costa. 

Itú está, pois, de parabéns I 
Q u e m não! conhece, entre nós, o 

prof. Tristáo 'Bauer? 
Todos, aqui em Itú, o conhece

mos e admiramos sinceramente. 
E* u m distinto ituano. Pertence, 

pelo lado materno, a uma das nossas 

de tudo quanto possa .enriquecê-lo 
na natureza e na história; libera e 
desenvolve as virtualidades latentes 
no homem, suas forças creadoras e 
a vida xJa razáò». Todo 'hamem 
publico deve, pois, ser1', humanista. 

Havendo sempre'' residido em 
sua- terra natal, conhece lhe muito 
bem Jlúi&s os' problemas, tanto os 
da cidade como os 'do município, e 

Rua Barão do ítaím, 118 —: Itú 

J6» 

Ofício do Br- Mário Costa 
de Oliveira a 

" A 

famílias mais. antigas. — a Exma.' com o seu claro, luminoso; espirito 
família Mariàno da Costa — e è ̂ dar-lhes-ã a devida soluçáo. 
filho também ide u m nosso saudoso j T e m o novo Prefeito', h&ò há 
conterrâneo, ,o sr. Felipe Bauer, duyida alguma, itôdas as-' qualidade* 
cujos honrado^ piogeoitores- aqut se' para poder sopesar a responsabili-
radicaram definitivamente, demons-. dade de governar a velha e qucri-
trando sempre uma comovida afeição ç\a Cidade da Convenção, nesta 
pela nossa gente e por esta -letra"1hora^'átt^VeJ-em -meio ás ináme-
que lhes guarda os restos mortais, |ras dificuldades decorrentes da guer-

Inteligente e culto; é à^prof. Tris-j ra Éle caberá compreender e' dúm-
tão Bauer apontado, sem favor a l - j p ^ a in̂ por.tante missão íjue. lhe 
gum, como uma das mais belas ex-'[ fóí confiada. N 
prrssões da inielectualiç(ade,tituana je. ;E a nós, Uuanos, que nos toca 
todos nele reconhecem uma admira-j deante da feliz escolha' do novo 
vel capacidade de trabalho e o cha- Prefeito? <*•• * b 
mado mas, infelizmente, tão raro sen
so comum... .'--;' b L.; 

A resposta será uma só: , / 

Devemos' rodos, sem exceção, re? 
E po.sue, sem q , H q ? « «Urde ^ «Wecbo àk 

ura caráter integro. Ihtegerrimo. tqaestko £ • Prefeitura de ltü», au-
Não perde jamais aqueles seus do ao p r o f Tria,áo Ba(]er 

modo. de um perfeito gentkman. * m a aQ r e al m e n t e-p T Ove J t 0 8 a- a„ s 

Protessor do nosso C ° égío tsta- =„,„.„„ J„ „„ „ 0 ,„,. 
doai e do Colega N&.'. <& P a - ^ ^ , ^ " 0 : ^ ' ^ 8 

t-rocínio, desta cidade, revelou-se um, ' ' " W " * " 
exímio vulgarigadofda- cultura- 4m—' *—«***-**" *>**— — - J . K . 

A 

"MÚ M Ói MI C E" 
— ^ r ^ 4 

CARLO$,tAFpiySEÇA ^ (Especial para «A-Cidade»)? 

E Dão há prata saborb 
so, n e m guloseima fima 

testa^ti3|íia^tiv8f Guerra if que tlosa E u m c e aã^ anó,; 
ja 8ua|ipitura ipxasçera^ncís >te e comente com o séu| 

Os livros que aparecem 
iffora tão quabi todos sobre 

ps nervos, é* serhprr sa 
Imesma, os mesmos colori-
fdos negros,/ íJé, que., élá1 de 
ífáto se reveste. i T , 

Contudo, dfi vejf. erffi ftuqu: 
fio, há assuntos mais ame
mos e interessantes como 
o de que trata o livro que 
sria da senhora dona Euni-
|ce de Souza Uampps ? ̂ um 
|verdaâJii'óT)áfiamo9arà os' 
•nossos espíritos agonindos. 

* m prosa simples e agra 
Pdáye^^eao ̂ e r ^ 0,11(0?$ 
mohàsàêúá cíimpètòncü.de 
[professora. ©{ dona de,,ca 
^a.^proeura avivar ' a " tné-
'?7JÓría de suas conterrâneas 
para' diversas retíeitaó; defpagatãó" dessa doença. "Com doces e iguariaá e instruir 
as casadinhas' de ; hoje

! de 
tudo' quanto diz respeito 
ao metier das donas de 

espíHtcr* àfrpAftò/ - prop-orciip-i 
nando às jovens que ee 
C^dá^r UQJ . rhbdo'. atraente 
de trazerem pelo beicinaol 
ps ŝ jis, esposos..;' ,l . ' i \ 

È, olhem, que hoje etn 
dia é sempre b om adoci 
ca-los... 

quer atrapalhação. é (ió 
recorrerem, pois,"ao livro 
'«Vóvé^Sffce», íjqtfe> todbs 
devem ter à m ã o e assim 

Trata-se d& ílm -trabâ hcr *er«G sempre os seus lar^s 
l» TV» rYt»í'\i?0 ui n v n ,.n n ni.i<ii.. |-»í»rv\ Vi ti m i-» V rt ri r\ Cí 

D o exmo. sr. dr. Mário 
Custa de Oliveira, recebe
mos o ofício abaixo trans
crito, no qual é ressaltada 
a orientação segura, hones
ta e- cónsciênciõsá que tem 
sido imprimida a este or-

i Ers as \ palavras contidas 
tio ofício, • ào HÒ8S0 ex-
prefeitp: v-
,/cExceíetftMSÍnio Senhor. 
Diretor-proprietáriol da 

<À Cidade». 
JVfortag^tOnrPela; genti

leza de seu ofício e, tam
bém, pèlò fc àgtádécitírétitxí 
publicado na.-Av QiíUdeif 
de domingo último, permi-
ta-nae encareSfeP' (jlíe" ffií 
atenções <jue,;.lhe í̂or.arPí 
vJísp~éíi8ã3ãe ou ao seu se-
rnanáiipj apetíaá ^uderaft' 
retribuir a,meaütória.e pxo.-r 
ficua colaboração dispensa
da, aó executivo municipal, 
e ar mim, próprio, n£ss&pç-
MOÍIO dé*"quasi trêr atiosf 
v Aproveitando o , ensejo,, 
faço votos-para -q»e—«-A^ 
Gidade> cotatínpe na mesr 
^ta1 digna orientação "cfryé 
mantêto1 e qtie' tiáVaritéri^a 
è B em conceitija , toda..'1037 
prensa q,uei jmourejai sem 
outro sentido que o lde« ele> 
Vlal*Vj$>h&ét prcgredif a Co
letividade , e m cujo ãeib 
vive-ri ,1 ... IW l\ 
.Reiterando jneu jproxqn-

do agradecimento^ sübsore-
Võ-me cbm elevada I estima 
e ipui distinto àrifêrjol» , k| 

Mqrjó \Coètq üç^Qíifteira. 
engenheiro^agtônojno 1, 

« A o ifCxmo.^Sur.'. 1 / 

Sylvio Cury. 

Nesfàr.' ; "' -'-

nicipal. Itú. Ao tomar Vos-
sência posse prefeitura Itú 
faço votos para tjue gover
ne muito tempo e sempre 
e m verdadeira paz. Filho 
de u m a terra eminentemen
te católica, não deixará de 
atender aos reclamos jus
tos da Santa Igreja,'do seu 
digno clero com o novo 
vigário à frente,, padre hu
milde*, obedfentp nomeado 
para essa paréquia pelo 
finado Arcebispo. Deus 
acompanhará sempre se
nhor Prefeito, ] e m todos 
atoBjcrue^serãa^ustos para 
oT>em de todo?, sendo sem
pre credor, das bênçãos 
desta Arquidiocese. Sauda
ções .eurabraços de quem 

vos quer b e m po penhor, 
(a) Monsenhor-'7 Monimraj 
• Vigário CápTtiil^r.í1 " 

— «Pwfeírffor y T^ri^ão 
Bauer. Itú. Impossibilitado 
comparecer sua gosse car
go Prefeito ^upipipjptí,^^ 
qae dev^rj^.. ̂ repr;e^eqt^r 
também nosso amigo< No-
veli? envio-lhe granrife'abra
ço fáfeéfido ̂ votTos^dé^tanl 
governo brilhante, desejo 
ardente,e, altruísiico tô^aa 
corrente» rde apiniãon^ue 
tão nobremente abdicaram 
interêfeseÜ próprids' èm be
nefício dá tranqüilidade e 
paz terra ituana, cujas vir
tudes cívicas e morais alia
das colaboração dos oHoá* 
nos e áé 'bênOã,0(s de^Demí 
são garantias'máxitíás de 
promissores ,,fl̂ as , b^r$t, a 
gloriosa,i.terr̂ , d&mkÍQ&xevb 
ção, São PauJ-o e o Brasil. 
(a) Martinho BiÀ Ciero.» n 

= 11.1 

• : ' • 

Ecos tia passe h Prol. Tris
táo Baoer no cargo de 

Prefeito/ Municipal 
! -I 

bem humorados... 

, O doente de pripe, fò^tè' que 
é de infecção, deve .cofebo- 81jà admiúistraçãô Útü'"pe-
rar na campanha contra a pro-^^j^ j„ Mrt„ * „rt 

Telegramas receb}! 
_<Proi easoj,Tris!ão_Bauer. 

Jtú. fAs8^mindo você a Ê re-
feitu^a, jnbs^à dier^i4a| tórá, 
faço ardentes' Votos 'se'ja 

esse fito,, ,,fümi5r̂ lhe'perrriane-j 
cer no , Jeito, eyítaf a soníacio1 

com outras pessoas e, princi
palmente, não comparecer a reu
niões sociais, cinemas, teatros., 
eíc —S.RfllS . "* " 

dodo,( de çaz e > progresso, 
unindo Iodos oé Ituaoos 
para o bem do Brasil. Abra
mos, (a^ Ifypeü Juiç,ify[> 
— «Ao-Professor Tristão 

Bãuer, -?/f.D. Prefeito Mu-

Ima ©porltinidade para á 
emancipação do Brasil 

-= >-> i 

O Sr. Brasílio MachadoJ necessidade ̂ e objetividade 
Neto, presidente da Asso-je ação.- iNo .após-guèrra', 
cia^ãoç Cgmerc^tl de Sãofnossa cooperação talvesi 
Paulo, viu na solenidadei deva ampliar-se aindífnraid 
^«k-posfiô. da»-oava Direto-j a-fim-de que: à rápida re-
riã, u m a oportunidade para; construção dos , países de-
e^apílinní^uta •'dos'<hja^ljnt.| vastados pel^cocflagraçãp 
portantesr-i^robte^n^Sj que aj torne a pa^ efetiva e, ver-
gŷ errta feVsuxgir em todos1 dadeira. O desenvolvimen-
0$ p̂ ísjes.f ó.da," inflação.,: to, no campo intèr&acional', 
ijjl̂o. 'se íimitàndQ a falarei de fim''programa rdtítii' tal 
apenas ."sobre o-sentido dajobjetivo implicarão estudo 
çerirpoflia de sua ínyeptj- e solqçaqde nume^Qspa prqr-
dura e ae peus companhçi-j blemas internos: possa prov 
r.os.jnòs altos cargos p^raidução terá-de continuar se 
os quais foram , eleitos e 
superanci^ a e m p ç ^ sempre 
p^ttyral em tais çiççunstãp-
(jiasi o oiacloij revelpu,,a(9 
a p r e c ia r çqncretamente 
problçm^, i^m;espírito.obje; 
tiv(p e. upa jiémpèrájmento 
dé acáo, qualidades sem" ou
vida indispensáveis em que 
vai , enirentar, iniimeras e 
árduas tarefas relacionadas 
com os interesses dos majs 
variados e setores da vida 
oconÔmTca ê "financeira "* do 
ÈátáH& eído^paíã. 1 I ?í 3 ] 5̂ 

Se o fim? (Játiguerra virá, 
de- u m lado, • .encerrar, as 
lutas militares; de outra 
parte ela ' dará lrJg,ar' a noi
vos problemas de' oráéra 
econômica, político re social, 
os quaia envolverãro^ iúte-
rAsses • de''tòdo3 'os* >-países 
e todos os povos.,VMÍCÍS; do 
que nunca 'haverá,- pois, 

intensificando/ para qoe os 
povos da'lEaíbpà pbssatn 
voltar ó maís depressa pos
sível a se' reintegrarem 
no convívio normal idqs ppt 
vos. Isso - nüo significará 
apenas u m a boa< oportms-v 
dade para nossa economia, 
mas ta|nbém uni' rfever^ 
porque cada^ dia é mais 
certo que a paz do mundo 
é indivisível* isto o ó,-nossa 
paz será ilusória" se u m 
povo"'da Europa1 ô u da Ásia 
estiver sendo viti,ma de 
fome ou de agressão. 

Contribuir / a ssim, em 
grande escala1, para a solu
ção de problemas mundiais 
eqüivalerá a enfrentar, den
tro do país, as rna'ls 'V^Ha-
das tarefas n^ çánapó da 
produção e do comércio, rea-
parelhar os meios de trans 
portes existentes e criar 

(continua na 3.a pâg.) 
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Banco Mercantil deS. Paulo 
Rua Floriano Peixoto, 864 (Prédio Banco de Itú) — Caixa Postal, 18 — Telefone, 147 

Operações Bancárias em geral — Gnarda de 

Valores — Kecehinientos de furos 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 OORRKNTES LIMITADAS (com uso de cheques) 

MATRIZ: 
São Paulo 
R. Álvares Penteado 16$ 
Caixa Postal, 4077 

FILIAES: 
Rio de Janeiro 
Santos 

AGÊNCIAS 
Americana 
Atibáía 

Barirí 
Campos do 
Campinas 
Capivarí 
Garça 
Guararapes 
Ibitínga 
Indaiatuba 
Itapeva 
Itú 

Jordão 
Leme 
Lins 
Olímpia 
Palmital 
Pindamonhangab? 
Pirajuí 
Piratininga 
Porto Feliz 
Quintana 

CoirunfiBilinfsi ni 

Ribeirão Preto 
Rio Claro 
Salto 
Santa Cruz do Rio Pardo 
Santo Amaro 
São João da BÔa Vista 
Sertãozinho 
Sorocaba 
Vera Cruz Cojfespopdenl» nai principais praçai ü país i do iitirior 

Uma iniciativa da L.B.A. 
Nova e oportuna inicia

tiva vem de ser tomada 
pela Legião Brasileira de 
Assistência ao inaugurar 
os cursos do combatente, 
nos quais serão ministra
dos conhecimentos aos que 
se encontram atualmente 
aos serviços das forças ar
madas. O objetivo visa
do pela direção da be
nemérita entidade é, pre
cisamente, assegurar me
lhores condições educacio
nais aos soldados e mari
nheiros que lhes permita 
uma vez licenciados do 
serviço, readatar-se mais 
prontamente à vida civil. 
Os estudos compreenderão 
uma primeira série na qual 
serão ensinadas as primei
ras letras, rudimentos de 
cálculo e noções de ciên
cia e na segunda série 
abrangendo ensinamentos 
mais adeantados -que se 
irão ampliando à medida 
que o aluno for revelando 
aproveitamento convenien-

Parabéns ás classes 
trabalhistas 
As resoluções tomadas na 
reunião presidida pelo minis
tro do Trabalho em conjunto 
com a Comissão do Impopfo 
Sindical têm importância trans
cendental na vida do traba
lhador brasileiro, pelo gran
dioso alcance de que se re
veste. A construção das colô
nias de férias para os traba
lhadores, medida que de há 
muiío se impunha no sentido 
de eíeluar-se a verdadeira assis
tência social ao trabalhador 
brasileiro, veiu colocar o Bra
sil numa situação paralela a 
das grandes potências mundiais. 
A exemplo dos trabalhadores 
britânicos, que têm garantido 
para si e suas famílias um 
local onde passar conforta* 
velmente as suas férias, muito 
breve o trabelhor brasileiro 

j te. Haverá, por outro lado, 
! cursos especiais destinados 
aos alunos que desejarem 
completar estudos iniciados 
na vida civil e que a con
vocação veio interromper 
temporariamente. Como as 
demais iniciativas da L.B. 
A., os cursos do combaten
te se revestem de um cu
nho prático altamente lou
vável. Fugindo à sedu
ção de esquemas teóricos 
atraentes mas nem sempre 
exeqüíveis, foi dada prefe
rência a um organismo sim
ples mas eficaz, susceptí
vel de progressiva, amplia
ção à medida que as cir
cunstâncias assim o exigi
rem. Este detalhe constitue 
uma garantia de sucesso 
e, também, de pronta en
trada em funcionamento 
dos cursos o que. talvez, 
não se lograsse com tama
nha presteza se outra fosse 
a orientação a prevalecer. 

(Da A.N.) 

vX-x^vivXvrwrv:-:*::^ 

poderá auferir essas vantagens 
modernas concedidas pelas 
mais perfeitas legislações tra
balhistas. O projeto aprovado 
naquela reunião estipula a cons
trução imediata de três colô
nias de férias, uma localizada 
no Rio Grande do Sul, outra 
em Pernambuco e a terceira 
entre os;Eslados de São Pau
lo, Minas e o Distrito Fede
ral, que servirá para abrigar 
os trabalhadores desses três 
centros. 

Paulo Alberto 
(Do C.E.C.) 

DESPERTE A BILIS 
DO SEU FÍGADO 

E Saltara da U m a 
Disposto para Tudo 

Sen fíg*do deve produzir dicritmeute u m 
litro de btlis, Se t bilii oio corre livre
mente, os alimentos nio rio digeridos c 
apodrecem. Oi gaset incham o estômago. 
Sobrevém a prisão de ventre. Voei sente-
se abatido e como que envenenado. Tudo 
o amargo e a vida i ura martírio. 

Uma' simples evacuação não tocará a 
causa. Neste caso, as Pílulas Carter sfo 
extraordinariamente eficazes. Fazem correr 
esse litro de bilii e vocá sente-se disposto 
para tudo. São suaves o, contudo, especial
mente indicadas para fazer a bilis correr 
livremente. Peça as Pílulas Carter. N i o 
aceite outro produto. Preço: 3SQQ0. 

SC 

Editais de Proclames 
Antônio de Almeida Toledo, Escri

vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil deste Distrito de Itú, etc. 
Faço aaber que pretendem casar-

se • apresentaram os documentos 
exigidos pela Lei: 

Sr. Melchiadea Ferreira da Silva, 
nascido e m Bauru a 11 de Abril 
de 1923, operário, solteiro, e resi
dente * rua Joaquim Borges, 751, 
(ilho de Antônio Ferreira da Silva j 
e de dona Maria Luíza; e dona 
Benedita Galvâo, nascida e m Itú a 
27 de Setembro de 1925, domésti
ca, solteira, e residente no bairro 
Matadouro, filha de Luiz GalvAo 
e de dona Maria Xavier. 

«RlÃfMElK* 

Prefeitura Municipal de Itú 
De ordem do Senhor Dou

tor Prefeito Municipal, faço 
ciente aos Senhores Comer
ciantes da cidade e do Mu
nicípio que, em conformidade 
com a tabela em vigor, du
rante o mês de abril vindou
ro, todos os dias úteis, das 
12 ás 17 horas, «xceto ;os 
sábados que será das 9 ás 
11 horas, prGceder-se-á a 
aferição de balanças, pesos e 
metros, devendo os Senhores 
contribuintes, no ato de afe
rição apresentar as suas li
cenças. 
Finda a época estipulada, 

essa taxa será arrecadada 
com o acréscimo de 10o/° 
de multa. 
E para que não se alegue 

ignorância, faço o presente 
aviso que vai afixado no 
logar do costume e publica
do pela imprensa. 

Itú, 15 de Março de 1944. 
F. Ernesto Favero 

Contador 

Sr. Paulo Reale, nascido e m 
Itatinga a 14 de Maio de 1922, 
ferroviário, solteiro, e residente à 
rua Piraí, 63, (ilho de Salvador 
Reale e de dona Maria Inconorata 
Barrile; e dona Dolores Marmol, 
nascida e m Itú a 14 de Março de 
1925, domestica, solteira, e residen
te è rua Piraí, 11, (ilha de João 
M a r m o l e de dona Celedoníà Ro
drigues. 

Sr. José de Jesus e Silva, nasci
do e m Itú a 1 de Mar ç o de 1918, 
roarcineiro, solteiro, e residente à 
rua Andradas, 818. filho de Antô
nio da Silva e de duna Maria da 
Conceição; e dona Durvalina Viei
ra, nascida e m Cabreuva a 23 de 
de Maio de 1923, doméstica, sol
teira, e residente no bairro «Asilo 
Velho», filha de Marcos Vieira e 
de dona Aotônia Maria de Jesus. 

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

Fabril Redenção SlA. 
Assembléia Geral 

Ordinária 
São convidados os srs. Acionistas 

a se reunirem em Assembléia Ge
ral Ordinária, às 14 horas do dia 
10 de abril do corrente ano, na 
sede social, em Itú, para tomarem 
conhecimento e deliberarem o se
guinte : 

a) — Aprovação do relatório, ba
lanço e demais contas da Diretoria, 
referentes ao exercício de 1943. 

b) — Eleição dos Membros do 
Conselho Fiscal. 

c) — Eleição dos Membros da 
Diretoria para o próximo triênio. 

Na sede social se encontram à 
disposição dos interessados os docu-
m«ntos referidos pelo artigo 99, de
creto n. 2.627, de 26 de setembro 

de 1940-
São Paulo, 4 de março de 1Q44. 

A DIRETORIA 
Sylvio Brand Corrêa — Diretor-

Secretário 

V I N H O Q U I N A D O 

ELEFANTE 
Estimula o apetite e 

desperta as energias 

MILHÕES 
DE PESSOAS TÊM USADO 
COM BOM RESULTADO O 
POPULAR DEPURATIVO 

ELIXIR 914 
1 SÍFILIS ATACA TODO 0 ORGANISMO 
O Fígado, o Baço, o Coração, o 
Estômago, os Pulmões, a Pele. 
Produz Dores nos Ossos, Reuma
tismo, Cegueira, Queda do Cabe
lo Anemia, e Abortos. Consulte o 

médico e tome o popular 
depurativo 

ELIXIB 914 
Inofensivo ao organismo. Agradá
vel como um licor. Aprovada co
mo auxiliar no tr̂ tâ iento daSI-
FlLIS e REUMATISMO da mes
ma origem, pelo D. N. S. P. 

Maternidade Borges 
Comunico ao publico que no 

próximo dia 23 começará a 
funcionar na Maternidade Bor- -^^ 
ges o serviço de Puericullura. ^ ^ 

Este serviço acha-se sob a 
competente direção do ilustre 
pediatra Dr. Pinheiro Júnior, 
que atenderá os interessados 
das Ô ás 9 horas. 

Itú. 18/3/44. 
Dr. Felippe Nagib Chebel 
Diretor Clinico interino. 

— m 

L I V R O S ? Si) IA AGÊNCIA CUflT 

1C. 7 de Setembro, 18 

•:*3 

1 

DR. NILTON VIEIRA DE SOUZA 
PfOÍOICO ESPECIALISTA 

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta 

4'uiisiillúrio c re s i d ê u c i i i : 

Rua 1 5 de Novembro, 97 - Telefone, 548 

Consultas: das 15 às 18 hrs. - $080» 

SERVi CIRÚRGICO Bi SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
- ^ s ^ ITÚ * ^ ^ -

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

I.IHIIWJI nc período da tarde »«»»»» 

DR. HERMOGENES GODOY 1 
CLINICA DE ADULTOS, CRIANÇAS, SENHO 

RAS E MOLÉSTIAS PULMONARES 
- SJÍ 

CONSULTAS: 
Das 9 ás 11 i das 15 ás 17 horas 

CONSULTÓRIO: 
RUA FLORIAM) PEIXOTO, K 

[§> T E L E F O N E S : — Residência 4-2-5 - Consultório 4-1-0 <<H 
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**A FORTAtiEZA" COMPANHIA 
Ti AVIOU Al* 
<le ttKGUKOS 

Sede: RS© <Ic Janeiro 
Rua do Ouvidor, 102 

DIRETORIA 
gues Alves 

Nuenrsal: Sslo Paulo 
Rua B. Paranapiacaba, 24 - 6.° andar 

Dr. Nelson Ottoni de Rezende — Dr. Djalma Pinheiro Chagas •— Dr. Paulo Rodri-
- Dr. Roberto Haas. — ASSISTENTE Df\ DIRETORIA : Thiago Masagão. 

I8CEH010 - - TRAHP. MARÍTIMOS E TERRESTRES - AUTOMÓVEL - ACIDENTES PESSOAIS E ACIDENTES 80 TRABALHO 
Chefe da Produção: Thiago Masagão Filho 

Ageníe e m Ilü: Manoel dos Santos Oliveira 
(DEDICO: DR. DAGIB CHEBEL FAROIACIA : CURY 

Oportunidade para responsabilidade que 
sobre os ombros dos 
res de nossas classes 

pesa|crean conveniente; su muy atento 

emancipação do Brasil 

(Copy-E.B.I.) (Conclusão da l.a pág.) 

outros, intensificar a ex
ploração de nossas rique
zas naturais, etc. M a s se 
devemos ampliar nossa pro* 
d ação e nossas relações 
econômicas com o exterior, 
não esqueçamos que para 
isso será essencial desen
volver o consumo interno. 
Nossos mercados domésti
cos devem elevar sua ca
pacidade de consumo, seu 
poder aquisitivo, sem o que 
nossa expansão econômica 
seria u m colosso de pés j de «ELIXIR D E NOGUEIRA», 
de barro. Por isso OS pro-ly S°V ei mayor propagandista de 
blèmas de srneamento daj d i c h o PreParado, por los optimos 
difusão rlA -pr.fl'inn * A o I resultados que he obtenido sobre 

dutoras 

líde-
pro-

y S. S. 
(Ass.) Dr. Anatol Gaillard 
Alto Acre, Bolívia, Bolpebra. 

I\:i República da Bolívia ! 

Dr. Anatol Gaillard, Doctor em 
medicina por Ias Faculdades de La ; 

Paz y Sucre, y medice de Ia Guar-
nición de Bolpebra-Acre-Bolivia : 

Habiendo cogido resultados favo- ft 
rables con ei empteo dei «ELI
X I R O E N O G U E I R A » , em todas 
as enfermedades sifilíticas, de Ias 
personas à cjuienes he clinicado, en 
mi gabinete, no puedo permanecer 
indiferente ai elogio que se merece 
su fabricante, para Io que envio ei 
presente certificado. A todos mis 
colegas de Bolívia aconsejo ei uso 

! Mi\E! Ilüll! 
TODAS DEVEM USAR 

FLUXO-SEDATINÂ 
(OU R E G U L A D O R VIEIRA) 

B EVITÜRÁ DORES 
IMS 6TER1NAS 

Emprega-se com vantagem para 
combater as irregularidades das 
funções periódicas das senhoras 
É Calmante e regulador dessas 

funções 

do ensino e da i todo, en Ias ulceras de rnal caracter 
ido cedido a instrução profissional e daiy quando estas no nan . 

execução de u m plano VÍ-jlos diversos preparados conocidos.i 
Sando elevar O padrão de jlie e m p a d o ei milagroso descobri-

vida de nos3ali 1popnlaçõefl!^ C T t o d el , n a l58™ d
1
0 farmacêutico-

- . A. ~ ! Uuimico João da Silva Silveira, no-
ao interior. , terão, c o m o ;lando siempre q u e desde ei primer! 
t e m d e s d e ja, U m a ^XCep- | vidro, Ia erfermedad, ha cedido 
CÍonrtl importância econô- como por encanto, bastando en Ia 
mic a . mayor parte de los casos para Ia 

Ê i . ' j cura completa 3 vidros de su ma-

sse ligeiro exame do ravi[hoso *EUX1R DE NOGUE1-
panorama de u m futuro R A » , salvo los casos en que Ia 
próximo indica-nos que está dolencia estaba demasiado arraigada 
se apresentando ao Brasil,q»e ne emple?do hasta 6 vidros. 
u m a oportunidade cujo apro-j A 8 r a d e d d o Por lo* triur.fçs que he 
v7AÍfn m n«f n « J « * « « J c- íalcanzado, con ei auxilio de su pre-

veitamento adequado e efi-{ j -L . J I 
_^ .parado, suscnbome, autonsando los 

ciente eqüivalerá a nossaL haver de mi carla 
emancipação econômica, à | 
entrada do pais e m umj 
novo ciclo de prosperidade. 
E o seu aproveitamento 
depende da capacidade de 
provisão, de planejamento 
e de ação de nossos diri
gentes. E' enorme, pois, a 

FLUXO-SEDATINA 
pela sua comprovada eficácia é 
muito receitada. Deve ser usada 

com confiança 

FLUXO-SEDATiNA 
ENCOMTRA-SE EM TODA PAR1E 

TENIHJGAS 
DE C A M A R G O M E N D E S 

O tratamento da solitária pode ser resolvido pelas 
CÁPSULAS TENÍFUGAS DE C A M A R G O MEN-
DP.S, há longos anos experimentadas e sempre com 
bons resultados. Em duas horas, mais ou menos, 
sem risco, está o doente livre do perigoso parasita. 

LABORATORI O 
CA5XA POSTAL 3.413 - SAO PAULO 

tò®®®(-Xs)(sX^^ 

DR. FELICIANO BICUDO NETTO 
APARELHO GÉNITO-UKINARIO - CIRURGIA - RAIOS X 

s^panu. HOSPITAL SÃO I0RGE Rua da Consolação, 2304 Telefone 7-1/401 

comprasse sem intermediário, 
Tratar com Antônio Bolognesi 

RUA SANTA CRUZ, N. 974 

uso que 

Prédios a V e n d a 
VENDEM-SE OS SEGUINTES PRÉDIOS: 

Rua Joaquim Borges ns. 533 e 545, ambos com 
terreno até a Rua Convenção. 

Rua de Santa Cruz, ns. 905 e 913, local apropria
do para um Posto de Gazolína. 

Rua do Piraí, ns 98, 110 e 120. 
Tratar com o encarregado Manoel dos Santos 
Oliveira —Rua dos Andradas, 851. — NESTA 

1 

ARQUITETURA - CONSTRUÇÃO - CONCRETO ARMADO 

CAETANO RUQQIERI 
CONSTRUTOR-LICENCIADO 

SÂMENOL 
C O N T É M 

VÁRIOS ELEMENTOS TÔNICOS: 
ARSENIATO, VANADATO, 
FÓSFOROS, CÁLCIO ETC. 

TÔNICO D O CÉREBRO 

TÔNICO DOS MÚSCULOS 

Os Pálidos. Depauperados, 
Esgotados, Anêmicos, Mães 
que criam Magros, Crianças 
raquíticas receberão a tonifi-
cação geral do organismo 

com o 

SANGUENOL 

Praça da Bandeira, 65 
Antigo Largo do Mercado TU 

Dr. J. C. Fontenelle 
— Clínica Médíca-Cirúrgica — 

Trabalhos do parto 

Atende chamados das 10,30 às 

12 horas — 15,30 às 17 horas 

HIIIII[]ll[l1[IIIIIIIIIIIIHIIIIllHlllll|[|IIMIIIIIillllIIMIH1l]ll1llll]llllHIIIUIIIllllllHltl1llllHUIlll[IIIHIIIIIIIIUIIini]|lim 

1 Compra de algodão em caroço } 
| A Fábrica S. Pedro em Itú, compra qualquer quan- l 

1 tidade de algodão em caroço, pagando os melhores | 

| ^ — ^ — preços da Praça. — ^ — 

1 Tratar diretamente no escritório da Fábrica ou pelo telefone 34 f 

Cia. Fiação Tecelagem S. Pedro — I T Ú | 

nillllllllllllllllimilIllllltEllllllllIIIIIIIIIlIUIlIlMIlllllllIlMIllllllllMMIIIIIIlINItlllllMtllillHlilIlIllIlllllllllllllUimilll 

isfas cia cidade de Itú, a escolher, é só no 
:©T© SEfl/HC ""•" • ~ • — 

Ampliações e Reproduções -Molduras ovais e outras 
Precisando de um Fotografo em sua casa é só chamar pelo 

FONE £28-ou a RUA SANTA RITA. 1222. ITU' 
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Versos para una criança ti 
21 

Ao distinto pediatra DR. Pinheiro Jor. 
cm homenagem ao DIA D A CRIANÇA 

1 
Teu peso de nascimento 
que é de três mil è tresentos 
e setenta e cinco gramas 
mostra que és forte e que mamas. 
Larga mão dos enjoamentos, 

que irá bem o crescimento. 

11 
Com vinte e um dias passados, 
tens já três mil novecentos. 
Muito bem, ó garotinha! 
Se continuares na linha 
saras bebê sem lamentos 
e entre eles dos mais pesados! 

111 
Vinte a trinta gramas diários 
conseguirás de ora em diante, 
até no terceiro mês... 
Mas... depois... como tu vês, 
terás que marchar avante 
sem íeitos extraordinários.,. 

IV 

O peso com que nasceste, 
lá do quinto ao sexto mês 
por certo se dobrará. 
Melhor que isso não há. 
Por sorte, com mais de três 
quilos ao mundo já vieste. 

O mél de abelhas puríssimo 
a prisão de ventre cura. 
Se vomitou, não faz mal. 
Q u e m te diz, diz tal e qual 
ouvira a um médico e jura 
ser file competentíssimo. 

Vi 

Abandona a gulodice 
para não mais vomitares. 
Teu pê&o diz a verdade. 
Mama, pois, com sobriedade, 
bem nas horas regulares, 
sem muita tagarelice... 

Vil 

Já tens uma chupetinha ? 
Então trata de arranjar 
depressa a sobrecelente. 
Sé te sujar, de repente, 
uma, tu hás de levar 
bem limpa a outra à boquinha 

VIU 

Vestuário? Limpo e sequinho. 
Camisolas de cambraia, 
fraldas, toucas e cinteiros, 
os babadouros, os cueios... 
Sapatinho que não caia, 
deixando o outro sozinho... 

IX 

Na tua idade, o cinteiro 
pode ir às coisas usadas, 
liberando a barriguinha... 
As outras peças, filhinha, 
que não sejam apertadas, 
folgando-te o corpo inteiro. 

Conforme o frio, o calor, 

assim tu te vestirás. 
Teú banho é morno, por ora. 

Água e sabão... só por fora. 
Mais tarde te habituarás 
ao banho frio, sem temor. 

XI 

Finalmente : Da boquinha 
que Deus te deu, tem bom zelo 
e avaramente a desvia 
da boca que contagia. 
Só assim serás modelo 
da perfeita criancinha I 

Humberto de JIATlOS 

Itú; 25/3/44. 

000 TODOS OS GATOS SÃO PARDOS... 

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 tinhas, os contornos. 

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

noite confortavelmente, sem fadiga e sem es

forço, constituindo um puxo pra

zer. Não prejudique a sua visão 

das coisas. Nem o seu conforto e 

a aua saúde. Ilumine, para isso, 

de maneira adequada, o seu lar. 

B O A L U Z V I D A D E S E U S O L H O S 

Banco Comercial do Estado 
de São Paulo 

Da agência do Banoo 
Comercial do Estado de 
São Paulo S/A, nesta ci
dade, recebemos o relatório 
geral das suas atividades 
durante o ano de 1943. 
Vem esse relatório niti

damente -impresso em óti
ma brochura, contendo to
dos os dados precisos para 
bem demonstrar ao público 
o belo e sempre progressi
vo movimento financeiro 
desse banco, o trabalho in
teligente e perspicaz dos 
seus funcionários, aos quais 
não podemos regatear os 
nossos sinceros encômios. 
Gratos pela gentileza da 

oferta. 

Procissão de N. Senhor dos 
C o m o nos anos anteriores sairá 

hoje, às 17 horas, da igreja do Car
mo, a tradicional procissão de N> 
Senhor dos Passos, que percorrerá 
as ruas Barão do Itaím, Paula Sou
sa e Floriano Peixoto. 

O comovente ato representando 
o encontro de Jesú* com a sua afli
ta M ã e a Virgem Polorosa, dar-se-á 
na Praça Padre Miguel, onde ha

verá sermão pelo Revmo. Cônego 
Pedro Gomes, decano da igreja de 
Santa Generosa, em S. peulo. 

O s Passos serão armados nas se
guintes residências : 

1 — Jesus no Horto — Orfanato 
Menino Jesus. 

II — Jesus Preso — Residência, do 
sr. Miguel Rizzo. 

111 — Jesus Coroado de Espinhos 
— Residência das Irmãs Lobo. 

IV — Jesus na Coluna — Resi
dência do sr. Joaquim Luiz Bispo. 

V — Jesus na Pedra Fria — Re
sidência Fuad Cury. 

IV — Jesus com a Cruz às Cos
tas — Residência do sr. Firmino O . 
do Espírito Santo, 

Vil — O Calvário — Igreja do 

Carmo. 
E m írente às residências onde 

estiverem armados esses Passos, 
serão cantados com acompanhamen
to de orquestra, lindos números de 
motetei seguidos do canto da Ve
rônica, cujo papel está confiado à 

senhorita Deuclesis Valente. 
Abrilhantará a procissão a corpo. 

ração musical «União dos Artistas»-

í 
Impressos para o comércio e 

indústrias 

- PREÇOS MÓDICOS 

Plantão de hoje: 
Farmácia Souza 

í CONVITE DE MISSA 
l.o aniversário 

A Família de 

ARINA TOME PEIXOTO 
convida os parentes, amigos e pessoas de sua amizade, para assis
tirem à missa de l.o aniversário que por intenção de sua alma 
manda celebrar dia 29, quarta-feira, às 7 horas, na igreja do Car
mo, altar de Santa Terezinha. 

Por mais este ato de religião e caridade antecipadamente agra 
deee. 

Agradecimento e convite 
Missa de 7.o dia 

A Família de 

Luiz Chrisfofoletfi 
sinceramente reconhecida faz público, por estas linhas, o seu sin
cero agradecimento a todos que de qualquer modo a auxiliara» 
durante a enfermidade do seu sempre pranteado chefe; fazendo 
extensivo este agradecimento, maxímé aos Revmos. Frades Car
melitas pelo pronto conforto espiritual ministrado ao seu querido 
esposo, pai e avô; desde já convida seus parentes, amigos e co
nhecidos para assistirem à missa de 7.o dia que em sufrágio da 
alma do extinto manda rezar Jamanbã, às 8 horas, na igreja do 
Carmo. Por mais este ato de religião e caridade, antecipadamente 
agradece. 


