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GRAVE REVELAÇÃO 
Unidos. Diante do que se está pas
sando, e mesmo.com o fito de colo
car a questão nos devidos termos, 
o governo de Washington fez sentir 
que responsabilidade alguma cabe 
aos ianquis na vergonhosa especula
ção. Diz-se que o governo norte-
americano foi claro e sincero, afir
mando, ter sido por preços normais 
a venda de produtos aos importa
dores do Brasil. Tais preços, segun
do é notório, correspondem aos ta
belados lá na América do Norte, 
vale dizer, com o acréscimo que 
não vai além de 15 por cento ago-
1% com o estado de guerra. A ele
vação do cui>to, na grande Repú
blica do norte, não excedeu, pois, 
de 15 por cento apesar de tudo 
quanto engendraram os famintos de 
riquezas mal adquiridas. Concluindo, 
o conceituado membro da classe 
íavourista observou que a majoração 
é obra de indivíduos deshonestos, 
dentro de nossa casa. A «maffia» 
opera no coração do Brasil, saqueia 
a economia popular, usando de pro
cessos odiosos. Compram esses mal
feitores a preços razoáveis, a pro
dução importada da América do 
Norte, e em seguida forçam, com 
as manobras de sempre, a venda 
mais elevada. Dai, como explicar — 
acrescentou o sr. Alberto Whately 
— à alta 

Comentando aqui, há poucos dias, 
as declarações do comandante Ama
ral Peixoto à imprensa, relativas ao 
abastecimento da população e ao 
«mercadu negro» dos gêneros de 
primeira necessidade, tivemos, ainda 
uma vez, oportunidade de pôr em 
foco as explorações dos negociantes 
sem escrúpulos. São indivíduos de 
nefasta atuação que não receiam 
as leis do país. Burlam as tabelas 
em vigor, agem com cinismo, por
que são detentores da maquina de 
extorsões e ladroeiras que se deno
mina «mercado negro». Quisemos 
destacar certos trechos das referidas 
declarações do presidente do Setor 
do Abastecimento da Coordenação 
da Mobilização Econômica, a-fim-de 
mostrar que é chegado o momento 
de se proceder com energia impie
dosa contra os réus do crime de 
lesa economia popular. Fiscalizar, 
mesmo por intermédio da polícia, 
as vendas nas feiras livres, não so
luciona o caso, visto como a explo
ração continua mais deslavada nou
tras partes do comércio. Aproveita
dores de maior guia desenvolvem 
as práticas delituosas da quadtilha 
em lugares onde as autoridades não 
podem estar presentes, isto é, arran
cam o couro e sugam o sangue dos 
pobres e dos trabalhadores por meio 
de recursos e artimanhas que exi
gem a -severidade-de medidas diretas. 

A este propósito, foi explícito o co
mandante Amaral Peixoto : deve-se 
aumentar a produção e acossar a 
camorra da alta dos preços. O s am
biciosos de lucros excessivos não 
têm complacência nem patriotismo, 
conhecem todos os meios de lograr 
a vigilância dos poderes competen
tes. E são eles figuras de alto cotur-
no, de prestígio nos círculos sociais, 
encastelados na convicção de serem 
inúteis quaisquer ordens repressivas 
sobre os abusos que cometem. Apâ-
rando-se as unhas de tais jogadores 
do verbo «rapinar» em todos os 
modos e tempos," dá-se o golpe de
cisivo no caso. O essencial é come
çar pelos «cabeçudos», conforme diz 
a arraia-miúda. 

N a reunião semanal que, ontem, 
foi efetuada na Sociedade Rural 
Brasileira, o sr. Alberto Whately, 
inegavelmente nome de repercussão 
na ciasse dos lavradores, denunciou 
fatos de suma gravidade, no terreno 
da especulação. Critério de sobra 
possue o sr. Alberto Whately para 
fazer, com tanta revolta, uma acu
sação que pede a ação imediata dos 
poderes públicos. E* a prova reve-
Iadora da amplitude da crimínosi-
dade do «mercado negro», que pro
cura arrastar o país a amarguras 
sem remédio. Cremos que a Coor
denação da Mobilização Econômica 
tomará, logo, as providências que o 
povo aguarda, no castigo dos que 
se valera de certas prerrogativas e 
benevolências para delinquirem, des
se modo, na dura situação de des
controle da nossa economia com a 
guerra. Aos autores disso que é 
divulgado em plena reunião da Ru
ral precisam ser cominadas penas 
as mais enérgicas. 

Relatou o sr. Alberto Whately 
que, de acordo com as informações 

recebidas de fontes autorizadas, exis- terminar u m a recaída. C o n v é m , 
te ominosa trama de exploradores, ponsso, permanecer e m repouso, 
causando a majoração de certas; até que o médico dô permissão 
utilidades importadas dos Estados * pa^a retomar suas atividades. 

= Aberta a matrícula para o curso Preparatório — 

Rua Barão do Itaím, 118 Itú 
msmm 

Ação eficiente 
Sempre vigilante no in

teresse de bem servir à co
letividade, a Coordenação 
da Mobilização Econômica 
não retarda providências 
que as necessidades públi
cas reclamam. E m conse
qüência das dificuldades 
de transportes, recentemen
te agravadas, como é do 
conhecimento público, e à 
escassez de celulose, que é 
produto importado, a Com
panhia Nacional de Cimen
to «Portland», sendo priva
da de recebimento de sacos 
para o acondicionamento 
do cimento «Mauá» viu-se 
forçada a suspender a dis-

preciso assinalar. Para acv> 
dir às necessidades que se 
faziam sentir, a Coordena
ção, pelo seu órgão com
petente, o «Setor Constru
ções Civis», entrou, de ime
diato, a agir, podendo assim, 
mercê das acertadas pro
vidências adotadas, garan
tir o abastecimento das fá
bricas produtoras de sa
caria. 

Assim, e atendendo a 
outra providência tomada 
com o estabelecimento de 
u m horário especial de tra
balho, desde domingo últi
mo, a fábrica «Mauá» res
tabeleceu os seus serviços 
de distribuição do produto, 
já na segunda-feira. 

Evidentemente, a evidên
cia comprovada dos esfor
ços da Coordenação e m 

cuja importância não é blico. — (Da A.N.) 

ü cooperação do Brasil 

tribuição desse produto. 
E m conseqüência, os tra- corresponder às necessida-

espantosa das aludidas! balhos de construção e ou-|des que reclamam a sua 
utilidades que chegaram ao aumento fro& ficaram interrompidos, I ação, firma os seus crédi-
de 1.000 por cento? Quasi incrível i • •' -. •» * £' J t 

u » • i v -. u ocasionando inconvenientes tos na contiança do pu-
tamanha gatumee! enquanto os bra-
sileiros de consciência patriótica se 
compenetram dos deveres impostos 
pela luta armada, os sacrificadores das 
classes modestas não recuam na execu
ção de tão indigna exploração econô
mica. Escarnecem das autoridades, 
do próprio governo. Nenhum temor 
lhes incutem as leis de guerra. Pa
rece que dominam o campo, favo
recidos pela conjura de camarilha 
insolente e aventureira. 

A revelação em apreço conatitue 
a evidência de que é indispensável 
o combate urgente aos fomeatadores 
do «mercado negro». N a realidade, 
são os operários, os empregados, 
enfim, as classes de menores e de 
reduzidos recursos, que sofrem as 
terríveis conseqüências da extorsão 
indicada. Multiplicar por 1.000 o 
custo de certas mercadorias impres
cindíveis à subsistência é aproveita
mento sem precedentes na história 
das ladroeiras dirigidas. H á sanções 
prescritas para similhanies hipóte
ses. E é o instante de serem apli
cadas, em benefício do povo, nesta 
hora cm que a salvação da Pátria 
tem por base, acima de tudo, a es
tabilidade da ordem interna. O s 
criminosos da majoração referida 
são, exatamente, os perturbadores, os 
destruidores dessa ordem. 
(Da « A Gazeta», de São Paulo, 

de 24 de IVlarço último) 

0 Preceito do dia 
As complicações da gripe sur

gem» quase sempre, em virtude 
da falta de cuidados durante a 
convalescença. Voltar ao traba
lho, por exemplo, sem estar em 
condições de fazê-lo, pode de-

Altamente simpáticas são 
as referências feitas ao Bra
sil, pela senhora Eleanora 
Roosevelt, quando visitada, 
em Natal, pelos represen
tantes da imprensa brasi
leira e norte-americana. 
Poucos dias atrás, aos jor
nalistas de Belém, a ilustre 
dama já tivera ocasião de 
dizer muita cousa amável 
a nosso respeito, particular
mente com relação ao que 
lhe fora dado saber e seatir 
a respeito da colaboração 
da mulher brasileira no es
forço de guerra, e do espí
rito de excelente camara
dagem que aproxima os 
nossos patrícios dos ofi
ciais e soldados norte-ame
ricanos. 

Neste seu segundo con
tato com os jornalistas, a 
senhora Roosevelt focaliza, 
com mais precisão, as suas 
impressões sobre a coope
ração militar que o Brasil 
está prestando às Nações 
Unidas, para vencer a guer
ra, assinalando que é com 
verdadeira admiraçãa que 
contempla o desenvolvimen
to e os êxitos da Marinha 
e da Aviação do Brasil. 

cujo papei tem satisfação 
e m louvar. 

Refere-se, a seguir, à 
ótima impressão que lhe 
causaram os cadetes brasi
leiros que se aperfeiçoam, 
nos campos de treinamen
to do Texas, impressão que 
foi partilhada por todos que, 
na mesma ocasião, a acom
panhavam. Prosseguindo 
em seus comentários, a nos
sa ilustre visitante não es
quece referências sobre o 
que representou a cessão 
da base de Natal, para o 
êxito das campanhas da 
África e da Itália. 

Enaltecendo a importân
cia dessa base, declara que, 
sem Natal, teriam sido, 
certamente, bem mais gra
ves as perdas em vidas e 
material, para os Estados 
Unidos. E, para encerrar 
as suas declarações a se
nhora Roosevelt, depois de 
expressar a sua confiança 
em que, depois da guerra, 
mais se estreitarão as re
lações de amizade e de 
cooperação entre o seu 
país e o nosso, salienta a 
funda impressão que llie 
causaram os nossos imen

sos recursos e a sua forte 
confiança no futuro do Bra
sil. Depoimentos desse va
lor devem, :realmente, en
cher-nos de justo orgulho, 
tanto maior quando traduz 
perfeito conhecimento da 
nosaa lealdade e da nossa 
cooperação, no esforço de 
vencer a guerra. 

(Da A.N.) 

Estudantes brasileiros de ele-
trífleaçás rsral coocloem seus 
corsos aos Estadas Doídos 
Aproximadamente 200 a-

grônomos e estudantes de 
agronomia latino-americanos 
concluíram seu curso de es
pecialização em eletrificação 
rural nos Estados Unidos, 
no ano passado, e regressa
ram á pátria para aplicar oè 
conhecimentos adquiridos em 
benefício do progresso e do 
bem-estar dos povos do He
misfério Ocidental. Aproxima 
damente50 estudantes e-tão, 
atualmente, fazendo o mesmo 
curso em vários departamen
tos do governo americana 

N u m grupo de 24 agrôno
mos latino-americanos, que 
estudaram nos Estados Uni
dos sob o patrocínio do Bu-
reau de Economia Agrícola 
o Brasil foi representado' 
pelo sr. João Moura, funcio
nário do Ministério da Agri
cultura, chefe do servi ;o de 
inspeção de frutas para ex
portação. 

O sr. João Moura decla
rou que o conhecimento de 
inspeção de frutas e técnica 
do mercado, adquiridos du
rante sua permanência nos 
Estados Unidos estão sendo 
valiosíssimos no desempenho 
de suas funções < 

O sr. José Vilela, escolhi
do especialmente pelo minis
tro da Agricultura do Brasil 
como candidato a Bolsa de 
Estudos, representou a gran
de república ?ul-americana 
num grupo de 18 engenhei
ros eletrecistas, que realiza
ram seus estudos sob o pa
trocínio da Administração 
de Eletrificação Rural dos 
Estados Unidos. 

A o concluir seu curso de 
especialização, o sr. José Vi
lela declarou: 

c O Brasil, possuidor de 
formidáveis possibilidades hi
dráulicas e agrícolas, está es
tudando o problema da ele
trificação rural com grande 
interesse. A eletrificação ru
ral constitue uma tarefa gi
gantesca, mas certamente tra
rá vastos benefícios à agri
cultura do meu país » 

http://mesmo.com


A CIDADE (2 de Abril de 1944) 

anc© Mercantil deS. Paul© 
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Operações Bancárias e m gerai — Guarda de 

'Valores — Keeelvinaentos de furos e dividendos 

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

Depósitos era contas correntes de movimento 
CONTAS CORRBJNTES LIMITADAS (com uso de cheques) 

M A T R I Z : 
São Paulo 

| R. Álvares Penteado ifíjf 
Caixa Postal, 4077 

FILIAES: 
Rio de Janeiro 
Santos 

AGÊNCIAS 
Americana 
Atibáia 
Barirí 

Campos do 
Campinas 
Capivarí 
Garça 
Guararapes 
Ibitinga 
Indaiatuba 
Itapeva 
Itú 

Lins 

Jordão Londrina - E. PÍ 
Olímpia 
Palmital 
Pindamonhangab 
Pirajuí 
Piratininga 
Porto Feliz 
Quíntana 
Ribeirão Preto 

Correspondentes 1 

Rio Claro 
Salto 
Santa Cruz do Rio Pardo 
Santo Aniaro 
São João da Bôa Vista 
Sertaozinho 
Sorocaba 
Vera Cruz 

Correspondentes tias principais praças do país 8 do exterior 

/linda a respeito da atitude da "A Cidade", 
assumida por ocasião da posse do novo Pre-
ieilo de Itu, eis como se expressa o nosso 
particular amigo, Dr. Marimbo Di Oero, e m 
carta que nos enviou de São Paulo, e m 28 

de Março e que abaixo transcrevemos: «Prezado amigo Silvio Cury. 

Saudações. 

Agradeço-lhe sensibilizado as re

ferências que me fez em seu jor
nal " A C I D A D E " , de 19 do 
corrente, embora à sua generosida
de amiga as deva, pois, o cumpri
mento de u m simples dever não 
merecia tanto. 

Aproveito da oportunidade para 
testemunhar-lhe, de público, uma 
admiração e m u m reconhecimento 
que já revelei a vários íntimos, 
isto é, que de par em par com 
seus triunfos de ordem particular, 
devidos á sua tenacidade e amor 
ao trabalho, cresce e viceja o ideal 
pelas causas públicas e pelo qual 
a terra lhe deva ser agradecida. 
Sobra-lhe—cousa que não acontece 
a todos — tempo para a dedicação 
ao bem estar coletivo. 

"A> C I D A D E " é sua materialmen
te. V o c ê a comprou e pagou. Isto 
é uma vitória para u m moço. 

O que é mais importante, porem, 
é que é u m órgão independente. Não 
está acorrentado aos caprichos do 
capital ou da vontade de outros. E 
a sua vontade. Isto é u m triunío como recompensa de tão 
para você e uma garantia para a ver- triótica dedicação. 

mos receber essa circunstância com 
os olhos voltados para o sacrifício 
que cada qual terá que fazer pela 
vitória das Nações Unidas entre as 
quais está o nosso querido Brasil e 
nunca pelo mesquinho interesse 
pessoal. 

H á muitos de nossos patrícios 
que ainda não tomaram conhecimen
to de que somos u m país e m guerra 
e que como tal devemos nos portar, 
dando graças a Deus pelo que tem 
nos poupado de suas misérias e 
horrores que são muito maiores que 
simples racionamentos de gêneros. 

Seja, como tem sido, u m soldado 
da verdade e da justiça batalhando 
impávido contra tudo e contra todos 
aqueles que tentarem dividir a fa
mília ituana, toda ela dedicada, e m 
nome do seu passado, para glória 
do presente e para exemplo do fu
turo, ao trabalho bendito de pro-

! MAE! FILHA ! 
TODAS DEVEM USAR 

FLÜX0-SEDAT1HA 
(OU REGULADOR VIEIRA) 

Ã MOUKII EVITAM DORES 
EMU$£Í!f«El!ftM 
Emprega-se c o m vantagem para 
combater as irregularidades das 
funções periódicas das senhoras 
É Calmante e regulador dessas 

funções 

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

com confiança 

FLUXO-SEDATINA 
ENCONTRA-SE EM TODA PARTE 

Caixa Escolar 
Realizaram-se no dia 21 do mês 

de Março as eleições para as 
diretorias das Caixas escolares 
dos Grupos «Çesario Moia» e 
«Convenção de Itú5, desta ei-

duzir muito para que nada venha a d a d e j a.fim.de r e g e r e m essas ins-
faltar aos nossos valentes irmãos do; tituições beneficentes n o corren-
Corpo expedicionário de nosso , ̂ e „ n o . 
Exército e de nossos bem amados A s diretorias, eleitas foram as 
aliados. f s e g U j n í e s . 

ALVARÁ D-E-í-P 

Toesrá'a;£õs
adoíênrsS Pti£ ORUPO ESCOLAR «CESARIO 

util e pa-

Creia-me seu amigo e admirador 
Martinho Di Ciero 

São Paulo, 28 de Março de 1944. 

dade ò para a justiça que ínteres-
arem a opinião pública e a história 
Ia terra ituana. 

A melhor dádiva que u m cida
dão pôde aspirar é a consciência 
tranqüila pelo dever cumprido pe
rante Deus e os homens. Este pe
queno estímulo público que lhe fa
ço, com o aplauso de todos que de
le tiverem conhecimento, porque já E m reunião extraordinária rea 
o fizeram e m suas razões e em seus | lfzada a 28 de M a r ç o p. passa-
corações nada mais é que uma go- do, C o m O cornparecimenío de 
ta dágua no ideal de sua promissora todos OS m e m b r o s dos C o n s e 

mmm 
Associação da Vilã He 
Vigente ie 

mocidade. 
N o semblante da gente ituana vera 

estampado o seu agradecimento pe
los justos aplausos que o seu jornal 
deu a solução do caso político re
ferente à mudança do prefeito local. 
Quero, porém, transformá-lo e m le
tras de fôrma e pedir-lhe que con
tinue, e m quanto a sua consciência 
o permitir, apoiando o emérito pro
fessor Tristão Bauer no seu difícil 
cargo, pois, no momento angusüoso 
que atravessamos, muita cousa há 
de faltar naturalmente, mas não há de 
faltar quem venha atribuir essas fal
tas oriundas do momento e que 
faltam a todos, a descuidos ou im-
perícias do prefeito. O s gêneros ra
cionados o são para todos e, quan
do eles tardarem ou faltarem, deve-

lho Particular e da Associação 
da Vilã de São Vicente de Pau
lo, sob a presidência do Prof 
Antônio Berretta, ficou resolvido 
que se iniciassem imediatamente 
as obras do novo Pavilhão da 
Vila de Sgo Vicente de Paulo, 
sob a direção do sr. confrade 
Jorge Kalil. 

Na mesma reunião os snrs. 
Prof. Antônio Berreta e Dr. Luiz 
Batista, respectivamente presi
dente e l.o vice-presidente do 
Conselho Particular, solicitaram 
u m afastamento em virtude de 
excesso de trabalho nas suas 
atividades profissionais, assu
mindo a presidência da Asso
ciação e tio Conselho Particular 
o snr. Francisco Simoni. 

MOTA-
Presidente: Prcf. Expedito Ay-

res Monteiro; vice-presidente: 
D; Maria Semiramis F. Coim
bra, 1.a Secretária: D. Angelina 
da Fonseca; 2.a secretária D. 
Ana Galvão de Camargo; l'a 
tesoureira: D. Sílvia Fonseca 
U m a , 2-a tesoureira: D. Maria 
E Saes Pompe. 

Conselho Fiscal: Prof. Tristão 
Bauer, Dr. Olavo Lima Guima
rães, P Joaquim Bueno Medei
ros, d. Aida Lobo, d Luiza de 
Almeida Sampaio e d. Rosália 
V. de Quadros. 

G R U P O E S C O L A R 
« C O N V F N Ç Ã O D E ITÚ» 
Presidente: Prof.aZuIeide Ro

drigues Arruda; vice-presidente: 
d. Maria de Lourdes Carrame,-
nha, l.a secretária d. Naír de 
Farias Lemos; 2.a secreta*ia: 
d. Maria Alves Arruda; l.a te
soureira: d Iraídes Flaquer Ro
cha; 2.a tesoureira: d. Olímpia 
Toledo Amaral/ 

Conselho Fiscal: Prof. Tristão 
Bauer, P. Joaquim Bueno Me
deiros, Profs. Maria Conceição 
R. Arruda, Mariana F. Coimbra, 
Judite Moraes e Julieta Zeppini. 

As diretorias eleitas tomeram 
posse imediata e já iniciaram 
su^s atividades, 

Sítios e cisas à vend 
C o m 11 alqueires de terra 

mais ou menos, 1 alqueire de ca
poeira, 1 casa de morada, paiol, co-
cheira, tulha, e 25 a 30 mil pés de 
eucalipto, 500 pés de banana maçãs, 
água corrente atravessando o sitio e 
que serve aos animais, 1 poço com 
bomba para serventia da casa, 1 char-
rete arretada com 1 ótimo cavalo, 4 
bestas de 8 a 14 anos de idade, 
1 carroção de quatro rodas, 5 
cabeças de gado, 1 arado, 1 car-
pideira, 1 semeadeira e outros uten
sílios de lavoura e demais benfeito
rias existentes no dito sitio. 

Vende-se u m sitio, a 4 quilô
metros desta cidade, c o m mais 
ou menos 9 alqueires de tevia, 
toda maçapé, todo fechado com 
3 fios de arame, com ótima 
aguada 1 poço muito bom, 2 
casas, 1 burro, 1 arado, urna 
carpideira, 1 alqueire e 1/4 de 
algodão, 1 alqueire de m?to, 
jtodo terreno plano, pode tr?ba-
balhar com anima!. 

Vende-se 1 casa, á íua Ptraí 
n. 309 

O s interessados nestes negó
cios podem procurar o sr. Luiz 
Xavier da Silveira, á rua stenta 
Cruz, 1124. 

AO. PETTINATI 

QUALIDADE 
acima de tudo 

V I N A G R E ? 
só de vinho marca 

CASTELO 

V I N H O A Z E D O 
Compro-ta qualquer quantidade 

D1S71LARIA IPIRANGA 
RUA CAP. FAUSTiNO DE UMA,' 199 
Telefone 2-0762 SÃO PAULO 

• B. «JOLJCIDADK 

compram-se sem intermediário 
Tratar com Antônio Bolognesi 

RUA SANTA CRUZ, N. 974 
DR. FELÍCIANO BICUDO NETTO 
APARELHO GÉNITO-URINARIO CIRURGIA - RAIOS X 

H^^ÍO mmi gn m s R- &gsü&2304 

PIS- J JB. IMt> AIAEiL OT1BEL 
Clínica médico-cirúrgica 

Das 9 às 12 e 15 às 18 

F o n e - 9 — St. AunSi-sutas, 83*5 

BR. HERMOGENES GODOY 
,—,—_—_ 

CLÍNICA DE ADULTOS, CRIANÇAS, SENHO- igj RAS E MOLÉSTIAS PULMONARES *Z\ 
CONSULTAS: 

Das 9 ás II a fo% 15 ÉS 17 tas 
CONSULTÓRIO: 

MM FL9B1UI PEifflü, l 

T E L E F O N E S : - Sesidencia 4-2-5 - Consultório 4-1-0 %j 
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A TOKTAÜE1A? de SEGUROS 

! 

Séíle : R i o d e Janeiro 
Rua do Ouvidor, 102 

Sneiit-snl : Sito Urânio 
Rua B. Paranapiacaba, 24 - 6.° andar 

DIRETORIA : Dr. Nelson Oítoni de Rezende — Dr. Djalma Pinheiro Chagas — Dr. Paulo Rodri
gues Alves — Dr. Roberto Haas. — f\5SISTENTE Dfl DIRETORIA : Thiago Masagão. 

irnsio - TW. mrinms E TEBRESTBES - mmèm - ACEDEHTES PESSOAIS E ÜCIDEHÍES HB TRABALHO 
Chefe da Produção: Thiago Masagão Filho 

Ageraíe em Ilú: Manoel dos Saníos Oliveira 
mÉÜICO: DR. np\C5IB CHEBEL FF\RÇT)i=\C\(=\: CURY 

diteis lie Proclames 
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. Fernando Júlio, nascido em 
Itú a I de Fevereiro de 1907, ope
rário, viuvo, e residente à rua Sta. 
Ana, 160, filho de Júlio Amadeu 
e de d. Conceição Contrera; e d. 
Maria Furlan, nascida em ltu a 15 
de Fevereiro jde 1915, doméstica, 
solteira, e residente no bairro Cha
fariz, 15, filha de Domingos Furlan 
e de d. Filomena Furlan. 

m̂iiiiiiinniimiiiiniHmiHiiiMiMNiiiiiiiiiiNmiHHiiiimimiiiitiiiiHiHniuiiiiiuiuitiinHiMiiiiHitiniiiitiiiiiiiHu 

I Compra de algodão em caroço [ 
| A Fábrica S. Pedro em Itú, compra qualquer quan- 1 
| tidade de algodão em caroço, pagando os melhores 1 

— — preços da Praça. . — 

| Tratar diretamente no escritório da Fábrica ou pelo telefone 34 I 

Cia, Fiação Tecelagem S. Pedro — I T Ú | 
niuiiMMi!iinin[U!i:tHMininiHi;iiiNii;iiiiMuiii!iiiiN!iiii!NiiNiiiiMn!MiniiMiiiiinií!i:iM!niiii]iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiíí 

Semana Santa i ° MeT[do é verdade e afirmo 
^ ^ , in lide mediei. 

Cuiabá, Matto Grosso. 

\Dr. Francisco E. Rangel Torres 

Conforme noticiamos em a nossa 
última edição, realizou-se no domin
go nesta cidade, com toda pompa e 
magnificência a tradicional procissão 
de Nosso Senhor dos Passos, a qual 
esteve muito concorrida. 
A tocante cerimônia do encontro 

(Major-Médico) 

As Feridas, Espinhas, Manchas, Eczemas, 
Ulceras e Reumatisrnos desaparecem com 

em da"s.*S^™ V S , D S L S ^ » Í ^ ^ ' V E I J X , R D E NOGUEIRA.. 
br. Uonvai Mvua, nascido em ní„;„rt IÜIU« I^A„ ««!•*• , Conhecido há 57 anos como o verdadeiro 

Itú a 9 de junho de 1924, oporá J ™ £ ™ ^ ^ ^ V e n t ? S í ̂ í f i c° d* SlLi 

rio, solteiro, e residente à_rua oan- ja Matrii, tendo por essa ocasião i ta Cruz, 80, filho de Raimundo 
José de Ávila e de d. Balbina Ma
ria da Conceição; e d. Maria Man
eio, nascida em Porto Feliz a 21 
de Novembro de 1925, doméstica, 
solteira, e residente á rua Sta. Cruz, 
194, filha de Marcolino Maneio e 
de d. ldalina de Arruda. 

Sr. Luiz Constantino, nascido em 
Piracicaba a 12 de Janeiro de 1918, 
soídador, solteiro, e residente à rua 
Padre Bento, 429, filho de de Van-
te Constantino e de d. Maria Casi-
mira de Almeida ; e d. Carmen 
Pardial, nascida em Lençoes a 28 
de Outubro de 1926, doméstica, 
solteira, e residente à rua Padre 
Bento, 429, filha de Leandro Gar
cia e de d. Encarnação Garcia 
Pardial. 

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 

DESPERTE A BILIS 
m SEU FÍGADO 

E Saltará da (ama 
Dbpoito para Tado 

Sen fígado deve produzir diariamente um 
Atro de bilia. S« a bilis não c o m thrre-
meme, os alimento* rão tio digerido* a 
apodrecem. Ot gases incham o anomago. 
Sobrevcm a prisío do ventre. Voei tente-
se abatido e como que envenenado. Todo 
i amargo e a vida i u m martírio. 

U m a simples evacuação não tocirí a 
causo. Neste caso, as Pílulas Carter d o 
extraordinariamente eficazes. Fazem correr 
êtse litro de bílii e você sente-se disposto 
Para rado. S5o suaves e, contudo, especial
mente indicadas para fazei a bilia correr 
livremente. Peca as Pílulas Carter. N X o 
acerte outro produto. Preço i 3$000. 

ocupado a tribuna sagrada o revmo. 
Cônego Pedro Gomes, da Capital, 
que em empolgante oração sobre os 
martírios de Jesus Cristo desde o 
Horto até o Calvário, prendeu a 
atenção da seleta assistência pelo es
paço de 30 minutos. 
Em todos os Passos, os quais se 

echavam armados com muito gosto 
e esmero nas já anunciadas re
sidências, foram executados com 
acompanhamento de orquestra pelo 
Coro Paroquia], lindos números de 
Motetes, apropriados ao ato, seguin
do-se o belo canto do «O' vós om-
nes». pela Verônica. 
A' entrada da prociss&o na igreja 

ds Carmo, após um belo e eloqüen
te sermão pelo ilustre Frade Carme
lita, revmo. P. Frei Anselmo, teve 
lugar o comovente ato da apresen
tação do Monte Calvário, em Jeru
salém, onde se consumou n sacrifí
cio da Redenção do gênero humano 
por Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Hoje, Domingo de Ramos, pelas 

10 horas, haverá na igreja Matriz, 
bênção e Procissão de Ramos. Mis
sa cantada, canto da Paixão. A's 17 
horas sairá da igreja do Carmo, a 
tradicional procissSo de Ramos, que 
abrilhantada pela corporação musi
cal «José Vitorio», percorrerá as ruas 
do costume. 

Kuperior aos congêne
res importados do ex-

trangeiro! 
Atesto que em minha clinica 
e no meu serviço nos Hospitais da 
Misericórdia desta Capital, tenho 
empregado sempre com bons resul
tados, nas diversas modalidades da 
infecção sifilítica, o excelente pre
parado «EL1XIR D E N O G U E I 
RA», do Farmacêutico e Químico 
João da Silva Silveira; asseguro ser 
um preparado superior aos seus con
gêneres importados do estrangeiro. 

MÍLHOES 
DE PESSOAS TÊM USADO 
COM BOM RESULTADO O 
POPULAR DEPURATIVO 

ELEXSR 914 
k SÍFILIS AT5CÍ IODO 0 OíiSüilSHO 

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 trbtannento da SI-
FlLIS e REUMATISMO da mes
ma origem, pelo D. N. S. P. 

FRACOS E ANÊMICOS"!I 
Tomem i 

VINHO CREOSOTADO 
I I I I I I I B I I I M m 1 — 1 li I ^ I •MIIIB M I i • 

Do Pb. Ch. Joio de Silve Silveira 
Eapregedo co* «alio n*i : 

Tosses ' 

Resfriado* 

Bronchites 

Escrophutosa 

Convalecencot 

VINHO CREOSOTADO 
é um gerador do saúda. 

liros? SD na flflêncía Cury 
Bt. 7 de Setembro, 18 

CONVITE DE MISSA 
30.O «lisa 

Ernesto Luiz Simionatto e filhos convidam seus parentes e 
amigos para assistirem à missa de 30. o dia q u e m a n d a m celebrar 
n o próximo dia 4 (terça-feira), às 7 horas,, na igreja Matriz, por in
tenção da alma da finada 

Tereza Scavacini Simionatto 
Por este ato de religião e caridade desde já agradecem, pe-

nhoradíssimos, a todos. n«tfr. 

$Éi> AGRADECIMENTO E CONVITE 
Ulissn de 7.o «lia 

A Família de 

Gornélia Alves de Lima 
agradece gpnsibilî ada a todos que a confortaram no doloroso 
transe porque acaba de passar e, convida os parentes e amízos pa
ra assistirem à missa de 7,o dia que por intenção da alma dafina-
a fará celebrar quarta-feira próxima, diaã de Abril, às 6,1/4 

dna igreja doBom Jesus. 
Por mais este ato de religião e caridade, antecipadamente 

agradece. 

t 
CONVITE DE MISSA 

Trigésimo dia 

A Família Ming vem por êstempio convidar todos 
parentes e conhecidos para assistirem á missa de 30.o dia que 
por intenção da alma da sua sempre chorada 

Paulina Ming dos Santos 
m a n d a rezar dia, 5 quarta-feira próxima, ás 7,1/2 horas, n a igreja do 
C a r m o . P o r este alo de religião e caridade, desde já se confessa 
eternamente agradecida. 

DR. NILTON VIEIRA DE SOUZA 
MÉDICO ESPECIALISTA 

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta 

Consultório e residência: 

Rua 15 de Novembro, 97 - Telefone, 548 

Consultas: das 15 às 18 hrs, — 

Prédios a Venda 
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 

O DR. ARMANDO STRAZZACAPA 
Atende ás segundas e sexta-teiras no período da tarde 

istas da cidade de Itú. a escolher, é só no 

F€T© ETI/HC 
Ampliações e Reproduções - Molduras ovais e outras 

Precisando de u m Fotografo em sua casa é só chamar pelo 

FONE 228 ou a RUA SANTA RITA. 12,22. ITU' 
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Ao distinto pediatra DR. Pinheiro Jor. 
em homenagem ao DIA DA CRIANÇA 

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

II 

C o m vinte e um dias passados, 
tens três mil e novecentos. 
Muito bem, ó garotinha! 
Se continuares na linha 
serás bebê sem lamentos 
e entre eles dos mais pesados I 

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 feitos 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. 

V 

O mél de abelhas puríssimo 
a prisão de ventre cura. 
Vomitaste ? Não faz mal! 
Quem te diz, diz tal e qual 
ouvira a um médico e jura 
ser êle competentíssimo. 

VI 

Abandona a gulodice 
para não mais vomitares. 
Teu peso 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 sobreceleote. 
Se te sujar, de repente, 
uma, tu hás de lt-var 
bem limpa a outra à boquinha. 

VIU 
Vestuário? Limpo e sequinho. 
Camisolas de cambraia, 
fraldas, toucas e cinteiros. 
os babadouros, os cuei"os... 
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. 

X 

Conforme o frio, o calor, 
assim tu te vestirá». 
Teu 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 1 

Hnmtoerto de MATTOS 

Ttu725/3/44T 
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N. da R. — Este trabalho poético 
já publicado em nosso numero an
terior, estava com um dos seus ver
sos truncado, razão pela qual o 
damos de novo ao público, após 
feita a corrigenda necessária 

*o 
•03 

(D 
~o o Q. 

O 

<v 
-a 
Q 
O* 

cd 

eu 

DE NOITE W W W W 
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. Â iluminação ampla, 

abundante, adequada, que a ele-

tricidade permite, conserva as 

cores, as linhas, os contornos. 

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

noite confortàvelmente, sem fadiga e sem es

forço, constituindo um puro pra

zer. Não prejudique a sua visão 

das coisas. Nem o seu conforto e 

a sua saúde. Ilumine, para isso, 

de maneira adequada, o seu lar. 

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

SAMENOL 
C O N T É M 

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

TÔNICO DO 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 
Maternidade Borges 
Comunico ao publico que no 

próximo dia 23 começará a 

funcionar na Maternidade Bor

ges o serviço de Puericultura. 

Esfe 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. 

Fabril Redenção SIA. 
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 do» interessados os docu
mentos referidos pelo artigo 99, de
creto n. 2.627, de 26 de setembro 
de 1940. 

São pau Io, 4 de março de 1Q44. 
A D I R E T O R I A 

Sylvio Brand Corrêa — Diretor-
Secretário 

SECÇÃO LIVRE Férias Forenses da Semana 
R e s u l t a d o d a s aposta» 

Por intermédio do sr. Eridano 
Del Campo e de um grupo de seus 
amigos, recebemos a incumbência de 
anunciar os seguintes donativos: 

Para a Irmandade de S. Vicente 
de Paulo Cr. $ 600,00 

Para as Caixas Escolares, «Ce-
sário Mota» e «Convenção de Itú» 

Cr, $ 600,00 
Os interessados poderão receber 

na «A E L É T R I C A » . 

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

Trabalhos do parto 

Atende chamados das 10,30 às 

12 horas — 15,30 às 17 horas 

Objeto perdido 
Perdeu-se uma chapa dianteira 

do Caminhão 295.223, deste muni
cípio. 

Pede-se a quem tenha encontra
do, entregá-la nesta redaç&o que 
será bem gratificado. 

Benedito Moreira 

Comunica-nos o sr. dr 

iJuiz de Direito que, nos 

termos da legislação erra 

vigor, terão início hoje as 

férias forenses da Semana 

Santa, recomeçando os tra

balhos do foro no próximo 

dia 10. Os cartórios funcio

narão no seu horário ha

bitual, salvo na quinta e 

Sexta-feira Santas, em que 

permanecerão fechados o 

dia todo. 

Casa a venda 
Vende-se uma casa à rua 

Piraí n. 146. Tratar com José 

Sanches. no bairro do Cha

fariz n. 136 — I T Ú . 

Visita 
Esteve em visita à nossa redação, 

proporcionando-nos amistosa pales
tra o nosso prezadíssimo amigo dr. 
Hermógenes Godói, ilustre clínico 
residente nesta cidade. 

A^s-rWt/^s 
W UMA DOENÇA GRAVÍSSI
MA MVHO PERIGOSA PARA 
A FAMÍLIA E PARA A RAÇA. 
COMO UM BOM AUXILIAR NO 
TRATAMENTO DESSE SRAN. 
DE FLAGELO 

USE O ELffl DE H i 
A MKILIS SE APRESENTA SOB 
INÚMERAS FORMAS, TAES 
COMO: 

REUMATISMO 
BSCBOFULAS 
ESPINHAS 
ECZEMAS 
MANCHAS 
ÜLCERAS 
FERIDAS 
DARTROS 

"ELIXIR DE NOGUEIRA" 
CONHECIDO HÁ 65 ANOS 

VENDE-SE E MTODA PARTE 


