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guerra 
Da «Gazeta de Noticias» do Rio: 

Desde que o Brasil se 
encontra era estado de guer
ra com as potências do 
Eixo, o governo enfrenta 
a formidável tarefa de aten
der aos problemas da na
ção em armas e que com
preendem, não somente 
a preparação das forças 
armadas para qualquer 
emergência que se apre
sente, como também as 
imensas transformações eco
nômicas e as tremendas 
dificuldades do abasteci
mento das populações da 
retaguarda. 
Nosso esforço de guerra 

tem sido particularmente 
pesado porque, sendo uma 
nação medularmente paci
fista, vivendo na melhor 
harmonia com os demais 
povos do mundo, o Brasil 
estava longe de prever que 
seria arrastado no vórtice 
do conflito atual que, a 
princípio, tsnha aa caracte
rísticas de uma guerra cir
cunscrita ao Velho Mundo. 

Não obstante a formidá
vel tarefa que encontrou 
de repente diante de si, o 
Estado Nacional não cru
zou os braços, nem pensou 
jamais em contemporizar, 
raas enfrentou-a resoluta
mente, aparelhando o exér
cito, a marinha e a avia
ção das armas e equipa
mentos, de navios e aviões 
necessários para a nossa 
defesa. A indústria nacio-
cional foi especialmente 
orientada para produzir de 
acordo com as imediatas e 
prementes necessidades im
postas pela guerra, E aqui
lo que não era possível 
fabricar aqui, foi importa-
do, não obstante todos os 
obstáculos. 

As populações não foram 
esqoccidas neste vasto pro
grama de ação. Longe de 
ficarem entregues à pró-
prin sorte, as famílias dos 
convocados foram ampara
das pela Legião Brasileira 
de Assistência, especialmen i 
te criada com essa final?-' 
dade. E a questão do abas-j 
tecimento mereceu e con-j 
feínua merecendo, por par-i 
te dar* autoridades do Es-' 
tfido Nacional, as maiores 
atenções e cuidados. Medi-j 
lias drásticas foram adota-{ 
das para fazer face à crise; 
de transportes e à tendên-1 

cia de encarecímemo ine

vitável nos países em guer
ra. Tabelamentos, merca
dos de emergência, acordo 
com os produtores, racio
namento de açúcar, proibi 
ção do aumento dos alu
gueis, fabricação o venda 
de tecidos populares — uma 
vasta série de iniciativas 
foi tomada- e está sendo 
rigorosamente executada 
para manter as populações 
abastecidas do necessário 
e para impedir a especu
lação em torno das dificul
dades determinadas pelo 
eetado de guerra. 

O governo multiplicou-
se para atender todas essas 
faces da questão. Mas po
demos verificar com satis
fação, que estamos resol
vendo os problemas que a 
guerra nos impôs, pela 
energia, coragem e deci
são do governo Brasileiro. 

(Da A.N.) 

tóni 1 1 8 

«La Palabra», de Men-
doza, Argentina, publicou 
o seguinte: 

•O magànês, metal essen
cial para as operações fun
damentais das nossas in
dústrias bélicas e que é, 
por assim dizer, a matéria 
com que se endurece o aço, 
está sendo extraído no Bra
sil em quantidade crescen
te. E m contraste com me 
nos de 200.000 toneladas 
métricas do mineral que 
esse país exportou em 1939, 
a exportação que, segundo 
dados oficiais, efetuou no 
ano passado foi o dobro da 
quantidade indicada e es
pera se qne no ano corren
te es6a exportação aumen
te 50*/«. Disse-se há pouco 
que a produção estava rea
lizando á razão do sêxtu 
pio do que era ao estalar 
a guerra na Enropa. 

«A exportação brasileira 
de minério de ferro subiu 
a 420.000 toneladas. Esse 
paia possue grandes jazidas 
de ótima qualidade mas a 
exploração não se desen
volveu bastante. A capaci
dade produtora anual da 
usina siderúrgica que se 
está erigindo atualmente 
em Volta Redonda e calcu
lada em 750.000 toneladas 

Mais uma data gloriosa para Itú 
E' o transcorrer do 1944 

que nos desperta à lem
brança a gloriosa efeméri
de da fundação, em Itú, 
do grandioso templo cató
lico, a Igreja do Carmo, 
dedicada pelos beneméritos 
Frades Carmelitas, que em 
1719 viviam em Itú, à pro
tetora Rainha do Carmelo. 

E' motivo, pois, de nos 
rejubilarmos, principalmen
te nestes dias que estamos 
bem próximos das festivi
dades em louvor a N. Sra. 
do Carmo, cujo programa 
8ai inserto em outro local 
desta edição. 

H á duzentos e vinte e 
cinco anos que a Santíssi
ma Virgem do Carmelo 
vem recebendo, em Itú, os 
tributos da veneração e do 
carinhoso afeto a que Ela 
tem direito, como corre-
dentora que é do gênero 
humano, e, portanto, a es
perança segura da salvação 
dos diletos filhos de Deus. 

Quis aexcelsa Mãe de 
Deus, Maria Santíssima 
Nossa Senhora do Carmo, 
que sua devoção revelada 
ao grande e bemaventura-
do Simão Stock,nas altu
ras do Monte Carmelo, no 
Libano (Palestina) chegasse 
também até a gloriosa Roma 
Brasileira — Itú — e, assim, 
suscita os seus queridos 
filhos da inclita Ordem dos 
Carmelitas a difu adirem e 
tornarem conhecida essa 
salutar devoção, tanto nas 
grandes cidades do Bra
sil como também entre os 
ituanos. 

Assim, graças aos esfor
ços desses obreiros do Bem, 
os abnegados Frades Car
melitas, em Itú o devo
ção a Nossa Senhora do 

on seja o décuplo da pro
dução brasileira total em 
1937. Numerosos eão os 
minerais que aparecem na 
lista das matérias primas 
essenciais que o Brasil está 
fornecendo, e entre os quais 
figuram o cromo, a mica, 
os diamantes para uso in
dustrial e o quartzo. Nem 
todos os proantoe compre 
enJidos na atual série de 
convênios especiaiB são des 
tinados exclusivamente as 
industrias bélicas pois tam
bém se teve em conta as 
necessidades da população 
civil. — ( D a A.N.) 

Carmo e ao sen Santo Es-
capulário é um fato. Essa 
devoção sempre será pra
ticada em Itú, com todo o 
afeto e acatamento. 

A igreja do Carmo é u m 
templo glorioso para Itú. 
Ali naquele coro, onde à 
noite se reuniam os Frades 
para rezarem o ofício di 
vino, cantavam-se musicas 
tão belas e enternecedoras, 
que chegaram a comover 
um ilustre joven ituano, 
Antônio Joaquim de Melo, 
que depois de tantas peri
pécias na sua vida militar, 
decidiu-se abraçar o estado 
sacerdotal e mais tarde 
torna-se uma das glórias 
lídimas do Episcopado Bra
sileiro. E' o que nos con
tou, certa vez, em Itú, o 
nosso distinto conterrâneo 
Monsenhor Ezechias Gal-
vão da Fontoura, de sau
dosa memória. 

E assim como este, quan
tos outros fatos importan
tes não nos contariam hoje, 
aqueles ituanos que per
tenciam à Irmandade de 
Nossa Senhora do Carmo. 
e cujos corpos jazem ocul
tos nas tumbas e sarcófa-
gos existentes no cemité
rio ao lado da igreja. 

Vamos, pois, piedosa e 
devotamente nessas noites 
à próxima novena'. Vamos 
genuflexos levar à nossa 
Santa Mãe, à nossa advo
gada e protetora no transe 
da morte, o nosso preito 
de gratidão e recompensa 
pela ventura inefável que 
a nós foi dada — oculto e 
devoção à Nossa Senhora 
do Carmo e ao seu Sinto 
Escapulário. 

Foi reconHecida a Faculdade 
de Filosofia, Cifimíu e Le

tras de u m m 
D o ilustrado Cônego Dr. 

Emílio José Salim, Diretor 
da Faculdade de Filosofia. 
Ciências e Letras de Cam 
pinas recebemos a publicação 
abaixo: 
Como se esperava, o Con

selho Nacional de Educação 
provou por unanimidade, 
o parecer da Comissão de 
Ensino Superior opinando 
pelo reconhecimento definiti
vo da Faculdade de Filoso
fia, Ciências e Letras de Cam
pinas, merecendo o processo, 
no dia 9 de maio, a aprovação 
dos 15 conselheiros presentes. 
Foi relator do processo pela 

Comissão do Ensino Supe
rior, o dr. Lourenço Filho 
que teceu desvanecedoras re
ferências à Faculdade de Fi
losofia de Campinas, sendo 
bem expressiva suaasserção: 
«O Brasil precisa de Facul
dades como esta». Aprova
do o parecer, foi assinado 
pelos seguintes conselheiros 
da Comissão do Ensino Su
perior: dr. Lourenço Filhe 
(relator), dr. Reinaldo Por-
chat, dr. Cesário de Andra-
de. dr. Josué cTAfonseca e 
dr. Perreiras Horta. O Revmo. 
Sr. Conego dr. Emilio José 
Salim, Diretor da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e 
Letras de Campinas, acom
panhou o desenvolvimento 
dos trabalhos no Conselho 
Nacional e foi muito felici
tado pelos snrs. conselheiros. 
Já poucos dias depois, no 

dia 16 de maio, foi assina
do o decreto n. 15.583, pelo 
Exmo. Snr. Presidente da 
República, reconhecendo a 
Faculdade de Filosofia, Ciên
cias e Letras de Campinas, 
com seus 8 cursos: Filoso
fia, Matemática, Geografia 
e História, Letras Clássicas, 
Letras Néo-Latinas, Letras 
Anglo-Germânicas, Ciências 
Sociais e Pedagcgia. 

A notícia foi recebida com 
grande júbilo em todos os 
meios culturais do País e 
de modo especial em Cam
pinas, tendo sido o Revmo. 
Snr. Cônego dr. Emílio José 
Salim, muito cumprimentado 
pois à sua sábia e competen
te direção se deve o resulta
do rápido e brilhante do de
creto federal de reconheci
mento. 

Levando em apreço a al
ta significação cultural que 
representa para Campinas o 
reconhecimento de mais um 
Curso Superior, porquanto 
já funciona regularmente tam 
bém uma Faculdade de Ciên
cias Econômicas e Adminis
trativas, a Prefeitura Muni
cipal de Campinas está pro 
movendo uma grande de
monstração de regosijo pelo 
auspicioso fato. 

Folas diárias para motoristas 
Horários de Trabalho dos 
Empregados e de Menores 

etc. Vendem-se na TIPOGRAFIA 
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em louvor de I. Seotiora do Carmo 
Do dia 7 a 16 de Julho 

FB06B1H1 
Do dia 7 a 12 de Julho — A*s 19 horas, piedosa novena em lou
vor ne Nossa Senhora do Carmo, ladainha à grande orquestra e Bênção 
do S S . Sacramento. 

N o s dias 13, 14 e 15 do corrente, solene tríduo e m preparação 
da festa, pregado pelo ilustrado e conhecido sacerdote Carmelita Revmo. 
Frei Bernardo, do Convento do C a r m o de São Paulo. 

Durante este tríduo e no dia da festa harVerá leilões de prendas 
depois da Bênção do Santíssimo. 

Dia 15 de Julho os fieis que desde 12 horas deste dia até findar 
o dia seguinte visitarem a igreja do Convento do Carmo, orando segun
do as intenções do Santo Pontífice (6 vezes u m Padre Nosso, A v e M a 
ria e Glória Patri) poderão lucrar indulgência plenária tantas vezes quan

tas visitas fizerem. 
Depois da Bênção do $ S . Sacramento, retreta pela Banda «José 

Vitorio. 
Dia 16 de Julho, Domingo, dia da Festa, às 5 horas alvorada 

pela banda «União dos Artistas^. 
A s missas serão rezadas às 5,30, 7, 8 horas, sendo a das 7 horas, 

c o m comunhão geral de todas as associações do Carmo. 
N o fim desta missa, de conformidade com o privilégio concedido 

neste dia, aos Carmelitas, dar-se-á a todos os fieis, devidamente prepa 
rados, a Bênção Papal. 

A*s 9 horas solene Missa cantada com sermão ao Evangelho pelo 
distinto sacerdote Frei Bernardo. 

A's 17,30 horas sairá belíssima procissão, abrilhantada pelas ban
das «José Vitorio» e «União dos Artistas». A o recolher haverá sermão 
pelo m e s m o orador sacro. 

Convidam-se todas as associações da cidade a tomar parte nesta 
procissão c o m seus estandartes e respecti/os distintivos. 

Solicita-se e espera-se todo o apoio deste b o m povo ituano para 
maior realce destas festas, mormente agora neste ano, e m que se come

mora o DUCENTÊSIMO VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSÁRIO 
da fundação da igreja do C a r m o nesta cidade tão histórica de Itú. Qual
quer auxílio e m dinheiro ou e m prendas, poderá ser enviado ao Con
vento do C a r m o ou a u m a das pessoas autorizadas pelo Prior do Car
m o para angariar esmolas. 

Assim pois, contando com a generosidade do povo ituano, o revmo. 
Frei Mateus, Prior do Convento no Carmo, convida-o a comparecer às 
festividades e aos leilões. 

Muito agradece e implora as bênçãos da S S m a . Virgem para as 

Exmas. Famílias Ituanas. 

Lar em festas 
Acha-se em festas desde o 

dia 25 do corrente, o lar do 
estimado casal Dr. Bento de 
Almeida Pacheco e exma. sra. 
Prof.* d. Lizeíka Dias de Sou
za Pacheco, pelo nascimento 
de mais um lindo menino que 
na fonte batismal receberá o 
nome de Arlindo Roberto. 

Nossos parabéns aos dito-
305 pais. com os ardentes vo-
íos de felicidades ao recém-
nascido. 

Seccão Livre 

Objeto perdido 
Perdeu-se um Certifica

do de propriedade do auto
móvel marca Opel, motor 
n. 25.141, pertpuceate ao 
sr. Benigno José Corrêa. Pe
de-se a pessoa que o encon
trou, entregá-lo na Leiteria 
Saúde, Rua 7 de Setembro, 
que será gratificada. 
Itú, 27 de Junho de 1944. 

M o r m e n t e nos casos de 
sifiEis aguda! 

O Dr. Idalino José Amador, Mé
dico pela Faculdade de Medicina 
da Bahia e ex-Iente de proêlaxia da 
Escola de Medicina do Rio de Ja
neiro : 

Atesto in fide gradus mei que te
nho aplicado, com excelentes resul
tados, na minha clínica particular e 
hospitalar, *o «ELIXIR D E N O 
G U E I R A » , do Farm. e Quina. João 
da Silva Silveira, mormente nos 
casos de sífilis aguda, tais — úlce-
ras, feridas cancerosas, purulentas, 
afeções cutâneas e erupções graves, 
não trepidando em aconselhar aos 
que sofrerem desse terrível mal. 

Porto Velho, Vitória, Espírito 
Santo. 

Dr. Idalino José Amador 
(Firma reconhecida) 

O «EUXIR DE NOGUEIRA» ê o úni
co depuralivo que exibe e prova sempre 
com novos e importantes atestados o seu 
valor curativo. Único de grande consu
mo! Cuidado com as imitações! Vende-
se em toda a parte! Tem o seu atestado 
na Voz do Povo! 

Tipografia n A Cidade 
IMPRESSOS EM GERAL 

MSua 7 de &eSe»Hbr®,S® 

"A FOKTAX.I5ZA" COMPANHIA 
NACIONAL 

Stôde: Rio de Janeiro 
Rua do Ouvidor, 102 

Kut-nrsnl: S ã o P a u l o 
Ri>a B. Paranapiacaba, 24 - 6.° andar 

DIRETORIA : Dr. Nelson Ottoni de Rezende — Dr. Djalma Pinheiro Chagas — Dr. Paulo Rodri
gues Alves — Dr. Roberto Haas. - A S S I S T E N T E Qfl DIRETORIA : Thiago Masagão. 

tòCEHDIO - TBflHP. MARÍTIMOS E TERRESTRES - ÃÜT9TOEI - ItUBIB PESSOAIS E ÃCIBEÜTES 80 THMLEI 

Chefe da Produção: Thiago Masagão Filho 

Ageníe em IM: Manoel dos Saníos Oliveira 
MEDICO: DR. NflBIB C.HEBEL FARÍDACÍPl: CURy 

Prédios QL venda 
VENDEM-SE OS SEGUINTES PRÉDIOS: 

Rua Joaquim Borges ns. 533 e 
545, ambos com terreno até a 
rua Convenção 
Rua Santa Cruz ns. 905 e 

913, local apropriado para um 
posto de gãzolína. 
Rua do Piraí ns. 98, 110 e 

120 

Tratar com o encarregado Manoel dos Santos oli
veira, à ruaxlos Andradas, 851—Nesta. 

AVÓ! IttlE!" FILHA! 
TODAS DEVEM USAR 

FLÜXQ-SEOATIN 
(OU REGULADOR VIEIRA) 

A MIBER WÜBk DORES 

imuuilucDimii Emprega-se c o m vantagem para 
combater as irregularidades das 
tunçôes periódicas das senhoras 

É Calmante e regulador dessas 
funções 

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

c o m confiança 

FLUXO-SEDATINA 
ENCONTRA-SE EM TODA PARTE 

MILHÕES 
DE PESSOAS TÊM USADO 
COM BOM RESULTADO O 
POPULAR DEPURATIVO 

A SÍFILIS ATACA TODO 5 0SGUISE0 

O Fígado, o Baço, o Coração, o 
Esíomago, os Pulmões, a Pele. 
Produz Dores nos Ossos, R e u m a 
tismo, Cegueira, Queda do Cabe
lo Anemia, e Abortos. Consulte o 

médico e tome o popular 
depurativo 

ELIXIR 314 
Inofensivo ao organismo. Agradá
vel como um licor. Aprovada co
mo auxiliar no tratamento da SI-
FlLIS e KEUMATISMO da mes
ma origem, pelo D. N. S. P. 

fKACOS E uNcMiCOÔ! 
Tomem: 

VIMHQ CEEQSOTADQ 
'< '''i. Ch. João d* Sflwa Slíveír* 

twDiesedo C O A êxito ntt; 

Tosses 

Reüfríadoa 

Bronchitos 

Escrophulosa 

Convalecenças 

viNHO CREOSOTADO 
c u m çjere4or d« soúda. 

#***« r4HHHt**-3HHMHrX-ft*~vE-

ROMANCES 7 
só na Agência Cury 

**"SH£-%-**-ft x x- u »*#-& **••* ** y. x y ̂ *~* 

§K. 

DESPERTE A B!ÜS 
DO SEU FÍGAD9 

E Saltará da (ama 
Disposto para lado 

Seu fígado deve produzir diariamente um 

litro de blls. Se z bílú não corre Urre-

ineaie, os aiimeoíoj não são digeridos e 

apodrecem. Os gases incham o esToraago. 

Sobrcvém a prisão de ventre. Você sente-

se abatido e como que envenenado. Twto 

é amargo e a vida é u m martírio. 

U m a simples evacuação não tocará a 

causa. Neste caso, as Pílulas Carcer sa» 

extraordinariamente eficazes. Fazem correr 

esse litro de bilis e você sente-se disposta-

para tudo. São suaves e, contudo, especial

mente indicadas para fazer a bilia correr 

livremente. Peca as Pílulas Carter. NÍ» 

aceite outro produto. Preço: 35000. 

m% 

R u a Fiorianõ Peixoto, 8 6 4 (Prédio Banco de Itú) — Caixa Postai, 18 — Telefone, 147 

€$peB9aç&es ISamrárSas ea» geral — ^xiaariiist, de 

'Valores — l£eeefliiiiittMt'»s de furos e dividendos 

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

Depósitos cnr*contas correntes de movimento 
CONTAS CORRENTES LJMITADAS (com uso de cheques) 

MATRIZ: 
São Paulo 
R. Álvares Penteado 165 
Caixa Postal, 4077 

FÍUAES: 
Rio de Janeiro 
Santos 

AGÊNCIAS Americana 
Atioáia 
.tnen< 

líarirí 

Campos, do Jordão 
Campinas 
Capivarí 
Garça 
Guararapes 
Ibítinga 
Indaiatuba 
Itapeva 
Itú 
Leme 
Lins 

Londrina - E. Paraná 
Marílíã 
Olímpia 
Palmital 
Pindamonhangaba 
Pirajuí 
Piratininga 
Porto Feliz 
Quinta na 

Ribeirão Preto 
Rio 'Claro 
Salto 
Santa Cruz do Rio Pardo 
Santo Amaro 
São João da Boa Vista 0 
Sertãozinho 
Sorocaba 
Vera Cruz 

GdfftspGflfcatss aas principais praças i% país s d> exterior 

Vistas da cidade de Itú, a escolher, é sé 

• SETI/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. 1222. — ITU' 
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ESPORTES 
PONTO DE PARTIDA 

João Lyra Filho 
Tomando, como ponto de parti

da, o cuidado de procurar a vitali
dade da raça, cuidamos de apurar, 
em função da sua homogeneidade, 
os atributos humanos que dignifica
rão a nossa espécie, com os recur
sos que a educação mobiliza e não 
desprezamos o dever de animar a 
coesão e a projeção disse» atributos, 
com os instrumentos compatíveis, 
que os desportos selecionam. 

Para que o povo colabore na 
obra dos dirigentes, bastará que a 
acompanhe e a anime com a sua 
confiança, convencido de que ela é 
o sacrifício de um minuto, pelo bem 
da eternidade. 

Bastará que o povo se eleve até 
onde se movimenta a razão que 
preside aos destinos do país. Basta
rá que o povo guarde a convicção 
de que somos parte de um todo 
eterno, seguro de que vamos subin
do e vamos crescendo, seguro de 
que, para um povo, nada peor do 
que a auto sugestão da sua deca
dência (Fuillée). 

Creio bem que essa diretiva, ra
dicada ao plano de soerguimento 
nacional, que inspira a obra do 
Governo, permitirá que os posteros 
de todo o mundo contemplem as 
realizações do Brasil, que será gran
de pela sua civilização, tanto quan
to pela extensão de suas terras, gran
de porque o é. naturalmente, pa-
rodiando-se Emerson, aquele que 
nunca nos fas recordar outro país. 

•Mt-

Eüra S. Mi xfiírs S. Pedro 
Reiniciando o campeonato ituano 

do corrente ano, teremos hoje, no 
campo do Auto, a realização do 
prelto São Luiz x São Pedro. 

O "São-São" promete agradar, 
dado o preparo das turmas. 

-5W-

Cairá do céu? 
O milagre sempre foi um as

sunto muito discutido, havendo 
quem crô e quem descrô desse 
acontecimento sobrenatural que, 
por convenção, se denomina mi
lagre. Questão apenas de fé. 
Mas nós não vamos tratar desse 
a'ssunto, muito menos expor a 
publico se cremos ou não. Eu, 
por mim, não creio num —- que 
caia do céu, justamente sobre a 
cidade de Itú, um estádio. Disso 
tenho quase a certeza, porque 
em todo o caso poderá cair, e 
a minha previsão falhará redon
damente. 
Diz-se por aí que quem espera 

sempre alcança. Talvez é o que 
se tem feito até agora, em rela
ção áo futuro estádio que será 
«ma gloria para o esporte desta 
terra da Convenção. Espera-se pa
cientemente, até hoje, que se 
realize esse milagre Mas em 
Oposição ao citado dito, existe 
outro — quem espera, desespera. 
E o? esportistas ituanos deses
peram-se. 
O estádio precisa vir, E' pre

ciso trabalhar bastante nesse sen
tido. Mas a boa vontade de que 
estão possuídos os esportistas 

y 
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-"V 
a cerveia 
que o Sr. 
esperava, 

•f* h*iMãinz> 

P 
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A fama já devia ter chegado ao Sr. Agora, para justificar essa 
famí?, chega a própria Hrahma Chopp, a cerveja ideal para o 
seu psJadar e para o nosso clims! Prove-a e verá! A excelên
cia do maite, éo ÍÚJJUIO e do fermento que entram na Hrahma 
Chopp dão-lhe esse raro ' d incomparável sabor, esse "toque* 
supremo de qualidade. A Brahrna, depois de longas experiên
cias, conseguiu fazer com que a cerveja Br&hma Chopp pudesse 
ser apresentada era iodo o Brasil, m e s m o nos lugares mais 
distantes, conservando o me s m o sabor que a fez a bebida 
favorita do Rio e de São Paulo. É por isso qué a Btaíima Chopp 
vai ser também a sua cerveja. Cada garrafa eqüivale a m o 
mentos ae verdadeira festa. 

g P H ^ ^ Só faz bem! J.W.T. 

PRODUTO DA CIA. CERVEJARIA DRAHMA SOCIEDADE A N Ô N I M A BRASILEIRA - RIO DE JANEIRO - SÃO PAULO 

ituanos, as fadigas tornar-se-ão 
insensíveis. 
E m todo o caso, é bom pre

venir : devemos andar com cui
dado, sempre perserutando o 
céu, pois duma hora para outra 
é perigoso que caia na cabeça 
de alguém um estádio. 

Gasas à venda 
Vendera-se duas casas si

tas à rua Santa Cruz n.os 

1013 e 1015. 

Tratar á m e s m a rua n.° 

1124, com o fcr. Luiz Xavier 

da Silveira. 

Fazenda de café em Birigüí 
Precisa-se de colonos para tratar de café. Trans

porte e mais despezas correrão por conta da fazenda. 

paga-se à razão de Cr, $ 650,00 por 1.000 pés por ano. 

O s interessados poderão dirigir-se à rua Benjamin 

Constant, 256, nesta cidade, ou a esta redação. 

PROFISSIONAIS 

DR. FELICIANO BICUDO NETTO 
A P A R E L H O GÉNITO-URINARIO 

São Paulo 

CIRURGIA - RAIOS X 

HOSPITAL SÃO I0RGERHa £>2rS2304 

» » . •B.B. 

Fone 

DO AMARAL «VRGEL 
Clínica 

Das 9 às 

- O — 

médico-cirúrgica 

12 e 15 às 18 

SI. Audradas, 835 

DR. HERMOGENES GODOY 
Clinica de adultos, crianças, senhoras e 

molestou pulmonares 

CONSULTAS: 

Das 9 ás 11 e das 15 ás 17 horas 
CONSULTÓRIO: 

BUA FLORIAHO PEIXOTO, I. 980 
T E L E F O N E S : -- Residência 4-2-5 - Consultório 4-1-0 

Entre nós 
Encontra-se nesta cidade desde o 

dia 30 de Junho p. (indo, onde 
fixará residência definitivamente 
o 2.o Tenente José Gregório 
do Nascimento, recentemente refor
mado e promovido em nosso exer
cito Brasileiro. 

Centro de Saúde de Iti 
Lina Alba Del Campo. Deferido 

á visto do alegado. 
Jacinto Benito, José do Espirite 

Santo, EmiHo Felix Tortosa, Orestes 
Lui, Antônio Corazza, Francisco T< 
nello, João Pedroso da Silva, Bene
dito Ortiz dos Santos, Irmãos Chie-
righini, Orlando Zerbini, Augusto 
Nícacio Pinto. 
Prazo de 8 dias para procurarem 

os alvarás de registro de estabele
cimentos de gêneros alimentícios. Sala ou Quarto 

Senhor do comercio pre
cisa alugar em casa de fa
mília modesta e de comple
to asseio, sala ou quarto. 
Carta para Carlos Pena 

ao cuidado desta redação. 
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CONVITE DE MISSA 
3.o aniversário 

A Família Ming convida seus parentes e conhecidos p« a 
missa do 3.° aniversário da morte de seu saudoso chefe 

JLUIZ HL\& 
a qual será rezada, em sufrágio da sua alma, amanhã, segunda-
feira, às 7 horas, na igreja do Carmo. 

A todos ss manifesta desde já, sumamente agradecida. 

sgS33S$$3$SS$S$$$S$SSS333SS$$S$$33$^ 

Faço minha a nostalgia 
das crianças, quando penam. 
O choro me contagia 
e os olhos meus se condenam. 

— Criança! Contempla o dia! 
São os anjoa que te ordenam! 
Onde a nuvem fugidia, 
que os maus ventos envenenam? 

Repara o Céu, outra vezí 
Mais uma vez. C o m firmeza. 
— Tu perguntas quem o fez? 

Criança dos sonhos meus! 
— Q u e m fez tamanha beleza ? 
Q u e m há de ser, senão Deus? 

Humberto de Mattos 

Editeis rocann 

de Janeiro de 1917, doméstica, viu
va, e residente à rua Sta. Cruz, 
491, filha João Pinto de Camargo 
e de dona Rosa Maria da Conceição. 

Sr. Francisco da Paixão Macha
do, nascido em Salto a 18 de Abril 
de 1924, lavrador, solteiro, e resi
dente no bairro «Itaíra», filho de 
Benedito Machado e de dona Al
zira Janei; e dona Mariana Apareci
da de Araújo, nascida em Itú a 6 
de Abril de 1928, doméstica, sol
teira, e residente no bairro «Itaírn», 
filho de João Alves de Araújo e 
de dona Maria Benedita Nunes. 

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. José Sabino de Melo, nascido 
em Porto-Feliz a 6 de Maio de, 
1918, operário, solteiro, e residente? 
em Itú, filho de Sabino José de 
Melo e de dona Durvalina de Al
meida Lara; e dona Iolanda de 
Marco, nascida em Capivarí a 15 
de Janeiro de 1922, doméstica, sol
teira, residente em Itú, filha de José 
Marco e de dona Albina de Marco. 

Sr. Benedito Pereira, nascido em 
Jacutinga — Estado de M . Gerais 
— a 12 de Dezembro de 1919, e!e-
trecista, solteiro, e residente neste 
distrito, filho de Joaquim Pereira e 

de dona Ana de Oliveira 'Pereira; 
e dona Clelia Nicjoli, nasctda em 
Jacutinga — Estado de Minas Ge
rais - a 20 de Abril de 1921, do
méstica, solteira, e residente em Ja
cutinga, filha de Armando Nicioii 
e de dona Edwiges Nicioii. 

Sr. Antônio Domingues Fernan
des, nascido em Cotia a 20 de Ja
neiro de 1883, comerciante, viuvo, 
e residente à Alameda Barão do 
Rio Branco, 305 filho de Antônio Do
mingues Fernandes e de dona Ger-
• rudes Soares: e dona Francisca 
Pinto Liocci, nascida em Itú a 6 

Sr. Luiz Bertolucio, nascido em 
Itú a 1 de Fevereiro de 1919, la
vrador, solteiro, e residente no bair
ro «Jacú», filho de Luiz Bertolucio 
e de dona Maria Bertoluccio; e 
dona Maria Madalena Perini, nas
cida em Itú a 2 de Outubro de 
1925, doméstica, solteira, e residen
te no bairro «Barreto», filha de 
José Perini e de dona Angelina 

Tretel. 

Sr. José Massoco. nascido em 
Capivarí a 2 de Maio de 1913, co-
merciário, solteiro, e residente à rua 
Floriano peixoio, 441, filho de Flo
rindo Massoco e de dona Giuse-
pina Morato; e dona Maria de 
Lourdes Cintra Pereira, nascida em 
Itú a 17 de Agosto de 1920, do
méstica, solteira, e residente a rua 
Joaquim Borges, 244, filha de João 
Batista Pereira Pinto e dona Olinda 
Ri Ci^ra Pereira. 

Sr. João Mocia, nascido em In-
daiatuba a 20 de Março de 1917, 
operário, solteiro, e residente à rua 
Matadouro, 489, filho de Francisco 
Mocia e de dona Vicencia Sordi; 
e dona Maria de Lourdes Corrêa, 
nascida em Itú a 18 de Março de 
1926, doméstica, solteira, e residen
te a rua Matadouro, 553, filha de 
Silvestre Corrêa e de dona Maria 
da Conceição. 

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

por o nae se» « 

entro**» os 
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A Sub- Comissão de Abastecimen
to desta cidade avisa o povo em 
geral que a quota de açúcar para 
esta quinzena é de 1.000 gramas; a 
do sal, 400 gramas por pessoa, du
rante o mês de Julho. 

U m a loja profusamente ilu
minada exerce grande atração 
sobre o público, proporciona 
a * oport unidade de realizar 
melhores negócios e obter 
bons lucros. D ê ao seu esta
belecimento uma iluminação 
adequada. Venda mais 
pelo maior realce de 

suas mercado
rias... pela beleza dos mos-
truários corretamente ilu
minados. C o m insignificante 
aumento no consumo de 
energia elétrica receberá ele
vados juros deste sólido 

emprego de capital: 
a boa iluminação! 

**/OAOO* 
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0 úxmU baile da S. R- sao 

Dr. J. C. Fontuel 
— Clínica Médica-Cirúrgica — 

Atende chamados das 10,30 às 

12 horas —15,30 às 17 horas 

e òouza 
M É D I C O ESPECIALISTA 

li; oh&.HNlilis. nariz e «raia Consultório e residência: 

R m 15 de Hovembri, 97 - TÍIBIOM, 548 
Consultar da 15 ái II brs. - SOROCABA 

O DR. ARMANDO STRAZZACAPA 
Atende £s segundai ^ sexta-teims H<* perioxltt ú» tnvüc 

Revestiu-se de muito bri-
llhantismo o grande baile 
que a Diretoria da flores 
cente sociedade «Clube Re
creativo Sao Pedro», ofe
receu aos seus sócios na 
noite de 28 para 29, em 
sua sede social. 

Às suas amplas salas 
tornaram-se exíguas para 
conter aquela massa com
pacta formada pelos sócios 
e sócias do clube, cujos 
pares se regosijavam ale
gremente nas contradanças 
abrilhantadas pelas apró 
priadas peças musicais do 
conceituado «Jazz Totó». 

No recinto da sede so
cial, notava-se também a 
presença de pessoas de des
taque em nosso meio social 
o ilustre militar Ma
jor Marcondes Abelardo dos 
Santos e os srs. Antônio 
Paula Leite Netto, Antônio 

Andolfo, Pascoal Di Ciero, 
Tenente Nilo Lopes, Pas 
coal Lombari, que se reti 
raram da aprazível reunião, 
ótimamente impressionados 
e gratos pelas gentilezas e 
amabilidades que lhes fo
ram dispensadas pelos se 
nhores Luiz de Assiz, pre
sidente do clube, e da par
te de seus associados. 

Aniversários 
Transcorreu a 27 do mês próximo 

findo, a efeméride da. veneranda 
anciã sra. d. Carolina Amalia Gal-
vào. que no decurso dos • seus 97 
anos de vida soube conquistar a es
tima, respeito e a veneração das 
famílias ituana, que a tem na conta 
de uma senhora possuidora dos mais 
ricos dotes de espirito e de coraç&o. 
— Ocorreu no dia 28, o aniversá

rio natalicio do sr. Ari indo Nobrega 
de Almeida, comerciante nesta praça 

Standard 

Faltn d e espaço 

Por absoluta falta de espa
ço, fomos forçados a retirar 
da paginação diversas maté-
tias que sairão no próximo 
número. 

A 

Conforme noticiamos e m 
nossa edição passada, rôa-
llzou-se quinta-feira última, 
29 de Junho, a solene inau
guração do Pavilhão da 
Creche fundada na fábrica 
«São Pedro», pela sua res
pectiva Companhia. 

O ato inaugural reves
tiu-se de u m brilho excep
cional, deixando a assis
tência ótimamente impres
sionada e encantada com 
tudo quanto teve a satis
fação de ver. 

Como se trata de u m 
melhoramento de elevada 
importância introduzido na 
conceituada fábrica São Pe
dro, é justo que demos 
descrição bem detalhada 
dessa festa, a qual sairá 
no próximo número. 
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Leiam < A Cidade» 
Todos os domingos t-


