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0 CATOLICISMO E 0 FUTURO DO MUNDO 
ROBERTO ALVES DE CAMPOS 

ordens esperam para mar 
ehar. 

O grande suporíe moral 
dos povos é a religião e a 
grande religião dos povos é 

a calólica que lem no seu 
passado um patrimônio opu
lento de serviços prestados á 

civilisação. C o m o responsável 
pela manutenção moral do 
passado é o catolicismo tam

bém responsável pelo futuro 
do mundo. Estamos nas vés
peras de lutas sociais de enor

mes proporções de gravidade. 
M. missão dos cristãos é séria 

e pesada. Tanto na batalha do 
uresente como na de amanhã 

em que leremos de estabelecer 

(Do C.E.CJ 

as bases de uma ordem po
lítica e social bem conforme 
a altura de uma civilisação. a 
atuação dos católicos deverá 
ser destacada para correspon
der a sua posição na história 
do humanidade. Hinsley, o 
grande e ilustre prelado britâ
nico que faleceu recentemente, 
pregou em alias vozes o pro
cedimento designado para os 
cristãos. E numa de suas ul
timas eloqüentes orações, acen
tuou <̂a importância que a In 
glaíerra dava ò contribuição 
católica que, moralmente, bem 
se equiparava aos esforços 
presentes no campo militar». 

* 

A mulher e a guerra 
EbMICE ARRUDA — (Especial para «A Cidade" 

Declarvtda está a guerra, e outras nos postos da ei 
Mobilizam-se as tropas ... 
Estabelecem-se medidas 

de prevenção contra a ação 
do inimigo no seio do povo ; 
medidas contra a explora
ção comercial; medidas em 
favor da defesa do patri
mônio nacional, da religião 
e da família, 

Levanta-se a 
reconhecendo a 
do perigo no 

mulher, e 
iminência 
momento. 

• também prepara-se. 
Surge a D.P.A.A. com 

as enfermeiras, socorristas, 
condu toras, transmissoras, 
vigilantes do ar, bombeiras, 
compondo com todas as 
exigências militares um 
exército feminino, a Defesa 
Passiva Anti-Aerea, vai se 
aperfeiçoando para agir à 
primeira ordem do alto co
mando. 

Intensificados foram os 
trabalhos da Cruz Verme
lha. E num só período pre
para em diversos locais e 
horários diferentes mais de 
mil e sessenta socorristas 
de guerra, que em seus 
uniformes desfilam em con
tinência à bandeira. Além 
das sncorristas, prepara 
também as Samaritanas e 
<i* piofissionais que nos 
hospitais de sangue atua-
rão no momento oportuno. 
í̂ ste grupo de mulheres, 
que sentindo a necessidade 
do momento agiu, çstá 
classificado como reserva 
do exército Nacional, e 
com ele aguarda as ordens 
para ocupar seus postos 
nos l.o8 socorros, nas trin
cheiras como socorristas 

dade e hospitais de emer
gência. 
Fundada foi a «Legião 

Brasileira de Assistência» 
e procura preencher com 
a eficiência de seu traba
lho as necessidades da 2.a 
linha. Com a sua abnega
ção mostra a urgência que 
há na distribuição de grn-
pos que trabalhem em prol 
dos convocados e suas fa
mílias, não só como distri
buidoras do conforto mate
rial, mas levando-lhes tam
bém o pão espiritual. 

Na lista das mulheres que 
procuram fazer algo pela 
Pátria, houve a formação 
das Socorristas da 2.a RJ 
M. que com suas verdes 
capas, desfilam, testemu
nhando ao Brasil, que as 

Desfilam nas ruas da ca
pital paulista, as compo
nentes da Defesa Passiva 
em seus uniformes côr de 
cinza; as socorristas com 
seus uniformes azul-mari-
nho trazendo no bibi a 
cruz vermelha em fundo 
branco; as Samaritanas com 
suaB amplas capas azuis 
protegidas pelo veu de cré-
pe, as enfermeiras com o 
seu uniforme branco; e as 
da 2.a R.M., com suas ver
des capas, apregoando a 
esperança de um povo li
vre, ordeiro e principal
mente hospitaleiro como o 
do Brasil. 

* * 
Moças de Itú. 
Segui o exemplo das 

vossas irmãs, que se alis
taram prontamente com de
sejos de servir a Pátria. 
Trabalhai ao lado delas, 
para que no dia de ama
nhã possaes receber a gra
tidão da geração futura. 
Moças ituanas, cooperai 

com as vossas patricias e 
alistai-vos nas organizações 
fundadas em vossa terra. 
Somente com a união de 

todos os elementos, e a 
cooperação indistinta de 
todos nós, é que podemos 
esperar melhores dias, se 
gurança e paz. 

Essa revista, ótima e farta-( ficando todas as pessoas alfa
betizadas exortadas a cumprir 
o seu dever patriótico de «de
dicar algumas horas ao Brasil». 
O método Laubach para o 
português comporta 12 lições, 
cada uma das quais exige 
de 20 a 30 minutos de estu
do. Dessa formo o professor 
dedicará apenas 6 horas de 
ensino real a seus alunos, 
pois o estudante completará o 
resto por si mesmo. O s pro
fessores voluntários deverão 
ensinar apenas a um aluno de 
cada vez. 

O mçtodo chave é indicado. 
especialmente, para os adultos, 
pois estes podem raciocinar 
mais rapidamente que as crian
ças e preferem confiar mais 
no raciocínio que na memória. 
O s adultos aprendem dez ve
zes mais rapidamente do que 
as crianças. — (Da I.A-) 

mente ilustrada, estampa arti
gos do momento e de real 
interesse a,todos que cearam 
fileiras em torno da demo
cracia. 

O seu finíssimo acabarnerv 
to e o material empregado na 
sua consecução fazem dessa 
revista um rico e valioso brin
de aos brasileiros, além de 
seus artigos contribuírem para 
estimular mais o nosso animo 
e mais solidificar nossa fé na 
vitória, 

Aos editores de «Em Guar
da» agradecemos a oferta. 

^ — 

Sino Azul 
Dá conceituada Companhia 

Telefônica Brasileira, recebe* 
mos 1 fascículo da ólima re
vista «Sino Azul», correspon
dente ao mês de Fevereiro de 
1943, que muito agradecemos. 

L I V R O S ? SÓ NA AGÊNCIA CURY 

M GUARDA 
P a r a a defesa das 

Américas 

A «A Cidade» acaba de 
receber o n.° '4, do 2.° ano, 
da já famosa revista editada 
nos EE. U U . com o nome 
de «Em Cuarda», para a de
fesa das Américas. 

O famoso pedagogo norte-
americano, dr. Frenk C. Lau
bach, do Comitê Mundial de 
Alfabeíizaçao e autor de um 
«método chave» para a alfa
beíizaçao de adultos, usado 
atualmente em mais de 125 
idiomas, declarou que si o 
seu método for adotado no 
Brasil, com a amplitude ne
cessária, dentro de deis anos 
não haverá mais analfabetos 
em nosso país. O Governo 
já determinou ao Instituto Na
cional de Estudos Pedagógi
cos a realização de experiên
cias praticas com o método 
do dr. Laubach, inclusive a 
imediata publicação de 10.000 
cartilhas. 

Caso as experiências sejam 
coroadas 'do esperado êxito, 
o governo determinará uma 
campanha em grande escala, 

Rua Floriano Peixoto, 864 (Prédio Banco de Itú) — Caixa Postal, 18 — Telefone, 147 

Operações Bancárias em geral — Guarda «le 

Talorcs — Kecehiiuentos de juros e dividendos 

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

Depósitos em contas correntes de movimento 

CONTAS CORRENTES LIMITADAS (com uso de cheques) 

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

FILIAES: 
Rio de Janeiro 
Santos 

AGÊNCIAS 
Americana 

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

Lins 
Olímpia 
Palmital 
Pindamonhangab? 
Pirajuí 
Piratininga 
Porto Feliz 

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

Correspondentes nas principais praças do país e do exterior 

esapertando 
O telefone tiniu, chamando um 

membro da Comissão de Esportes. 
O Amleto atende e é cientificado 
da chegada à vizinha cidade de 
Salto, da turma campineira que está 
realizando o raid fluvial entre o 
Arraial dos Souzas e a Capital do 
Estado, via Tietê acima, depois de 
descido os rios Atibaia e Piracica
ba. Desejavam os intrépidos canoei--
ros auxilio, afim de transportarem 
o seu barco, visto a impossibilidade 
de navegação no trecho compreen
dido entre àquela e imediações des
ta cidade. Mais tarde novo telefo
nema e tudo fica esclarecido, em 
virtude da Municipalidade da refe
rida cidade haver prontamente aten
dido o que foi solicitado. Entretanto, 
no dia seguinte, segunda-feira brava, 
lá estava o Amleto novamente em 
apuros, com a visita inesperada de 
um membro da tripulação dos mo
dernos bandeirantes, por sinal, o 
seu Chefe, o simpático Romeu Nuc-
ci, que veio a cata de UIP outro 
auxilio, desta vez mais grandioso. 
Esperto como é o Amleto, desaper-
tou para a direita, apelando para 
um colega da Comissão, com fun
ção mais elevada, com a atenuante 
de seus afazeres. Conversa 1 

Foi feliz o Amleto, visto a facili
dade que teve o seu substituto 
em conseguir o que estava sendo 
solicitado e assim mesmo porque, 
este também aplicou o truc do A m 
leto, agarrando-se com o poder má
ximo da cidade.'o ilustre Prefeito 
Municipal, Dr. Mario Costa de 
Oliveira, que num gesto todo seu 
atendeu prontamente o pedido, ce
dendo, sem ônus algum, o auto ca
minhão da Prefeitura, para fazer o 
transporte da embarcação, desta para 
a cidade de Prfrnaíba, 

Enfim foi u m merecido auxilio e 
oxalá que tal empreendimento ter
mine com êxito, afim de que o sim
pático Clube de Regatas Campinei
ro inscreva, por intermédio desses 
valorosos moços, u m feito brilhante 
em sua existência. 

N. L. 

^ Leiam «A Cidade 
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ES P O R T E 
R.O.G. 

Restabelecimento 
E' com grata satisfação que da
mos aos nossos leitores, a boa nova 
do completo restabelecimento do Dr. 
Felipe Nagibe Chebel, d.d. presi
dente da Comissão de Esportes de 
Itú, qual já se acha à (rente do 
órgão supremo do nosso esporte. 

Parabéns ! 

e fazendo votos'de inteiro êxito para 
os campeonatos a serem realizados. 

Atenciosamente . 

a) Cap. Silvio de Magalhães 
Padilha 
Diretor 

Sem comentários... 

Reconhecida pela Diretoria de 
Esportes o esforço dispendido pelos 
nossos esportistas no reerguimento 
de nosso esporte. 

Transcrevemos abaixo o oficio 
n.o 349/43 assinado pelo distinto 
esportista Cap. Silvio de Magalhães 
Padilha, d.d. Diretor de Esportes 
do nosso Estado : 

São Paulo, 22 de Março de 1943. 

Diretoria de Esportes — Oficio n.° 
849/43 

limo. Snr. Presidente da Comis
são de Esportes. 

Prefeitura Municipal de Itú. 

I — Acuso o recebimento do ofi
cio n.o 23, de 16 deste mês, enca
minhando o Calendário Esportivo 
para o corrente ano. 

II - Agradecendo a remessa do 
referido Calendário, tenho o prazer 
de comunicar-lhe -que o mesmo foi 
aprovado por esta Diretoria, apro
veitando o ensejo para congratular-
me com essa digna Comissão pelo 
interesse e bôa vontade demonstrada 

FU3TEBOX 
Vai se iniciar o campeonato itua-

no. E* a concretização de u m ideal 
há muito sonhado pelos nossos es
portistas, os esportistas na verdadei
ra acepção do termo. A s rodinhas 
estão sendo formadas e ai são dis
cutidos com toda seriedade os pro
blemas mais sérios para o nosso 
esporte. E isso sem estar o cam
peonato em andamento. Quando de 
começar, então... Bem, deixemos 
isso para depois e vamos ao jogo 
de hoje. 

Dois sérios rivais irão lutar pela 
vitoria. C R . dos Comerciarios e 
E.C. Oficina Gazzola, frente a fren-
ie, numa luta que promete ser em
polgante e sugestiva. 

E m embate recente o Comercia
rios saiu de campo com um triunfo 
sonoro por 3 x 0 . Hoje porém a 
turma do Gazzola está disposta a 
tirar desforra. 

Ambos os quadros estão em con
dições de brindar o público com 
uma luta das melhores, e para isso 
não descuraram do preparo quer 
físico, quer técnico dos seus bravos 
integrantes. 

Para esse jogo recebemos as se
guintes informações; 

C R . dos Comerciarios x -E.C 
Oficina Gazola. 

Quadros : 
Comerciarios: Ferraz, Paulino e 

Cristão; Alcides, Saldanha e Car-
melito; Pereira, Carioca, Nelson, 
Fratini e Vicente. 

Gazzola: Jairo, Palazzi e Antô
nio ; Franco, Leme e Charuto ; Dal-
don, Roque, Nene, Gabriel e Cons* 
tantino. 

Campo do Auto F.C. (rua do 
Cemitério.) 

Juizes — 2.os quadros : Fernando 
D. Ferraz. 

l.os quadros: Antônio Bolognesi. 
Representante da Comissão: José 

Maria Ribeiro. 
Preços — Adultos — Cr. $ 1,50. 
Militares não graduados e meno

res Cr. $ 1,00. Sócios do C R . 
Comerciados recibo n. 3. 

Dr. Virgílio P. de Souza L i m a 
Médico pela Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro 

€!•< JfflCA E M G E R A L - P A R T O S 

Consultório e Residência: R. Floriano Peixoto, 1084 
Consultas das 8 às 11 e das 15 às 18 horas 

Uomingos, Dias Satitos e Feriados : 
das 8 às 11 1/2 horas 

E, 231 :- ITII a 

T O R N E I O INICIO 
l E S T O B O L 

Conforme foi amplamente divul
gado realizou se domingo ultimo o 
torneio inicio de cestobol. Estando 
marcado para realizar-se na quadra 
do São Pedro, o mesmo, devido ao 
forte aguaceiro que desabou sobre 
a cidade, fui transferido para o mag
nífico Ginásio do 4.o R A M , gentil
mente cedido pelo digno comandante 
daquela unidade, que com sua pro-
verbial gentileza, atendeu à solicita
ção dos dirigentes do torneio. 

Considerável foi a massa torce
dora que abalou para o local da 
disputa, lotando completamente aque
las dependências do 4;o R A M . 

Primeiramente defrontaram-se as 
turmas da Associação e do São Pe
dro. Si bem que os tricolores se 
empregassem a fundo não consegui
ram evitar a derrota pela contagem 

de 11x2. 
A Associação apresentou o se

guinte quadro: 

Amleto (1) — Zeppini — (1) — 
Abel (2) — Camargo (5) — Fratini 
e Zezé (2). Juizes: Caramez e 
Toccheton. 

E m seguida pelejaram as turmas 

DR. CASTRO CARVALHO 
Médico dst Uni Ao Federativa Ksplritn Fanliwta 

Responderá diretamente a todos os que necessitam de seus 

«Conselhos Médicos». 
Dirijam as suas cartas com as indicações : idade, estado ci

vil, histórico da doença, sintomas atuais, tratamentos feitos etc. 
Pede-se que o endereço seja exato para a resposta e onde 

chega a distribuição postal. 

Av. Brigadeiro J^uiz Antônio, 1447 
Fone : 3-7568 — SAO P A U L O 

S I F I L I S 
V UMA DOENÇA GRAVÍSSI
MA M1TIO PEUIGOSA PARA 
A FAMÍLIA E PARA A RAÇA. 
COMO UM ROM AUXILIAR NO 
TRATAMENTO DESSE SRAN. 
DE FLAGELO 

USE O 

A ÍKILIS SE APRESENTA SOB 
INÚMERAS FORMAS, TAES 
COM<»: 

REUMATISMO 
ESCROFULAS 
ESPINHAS 

ECZEMAS 

MANCHAS 

ÚLCERAS 

FERIDAS 

DARTROS 

"ELIXIR DE -NOGUEIRA" 
CONHECIDO I Ã 05 ANl-a 

VKNDE-SE E M iO!>\ PARTI 

, do Colégio e do Comerciarios. Jogo 
fraquissimo. Muito se esperava da 
turma estudantina, porém, esta não 
correspondeu à espectativa sendo 
dominada amplamente pelo <íive» 
comerciario que venceu por 23 a 8. 

Eis a turma vencedora e marcado
res : Milton (6) — Tomba — Fagun
des — Caramez (15) e Carioca (2). 

Funcionaram como juizes : Lazi-
nho e Basquete : 

| Para a final entraram em campo 
! os quintetos da Associação e dos 
l Comerciarios. O embate entre esses 
dois quadros foi o mais sensacional 
ida noite, chegando mesmo a abalar 
os nervos da grande assistência. 
I Depois de acirrada luta a Associa
ção levantou o titulo de campeã do 
torneio, derrotando seu bravo adver
sário pelo «placard» de 11 a 6. 

Jogaram e marcaram os pontos da 
turma vencedora : 

Amleto — Zepini — Fratini (6) 
— Comargo (5) — Abel. 

Juizes: Basquete e Toccheton. 
Serviram ainda Osvaldo Tozzi 

(anotador) e L. Furtado (cronom.) 

Treinos para princi^ 
piantes 

N o sentido de estimular entre os 
seus associados, a pratica do espor
te da cesta, e visando o preparo 
de seus futuros jogadores, a Asso
ciação está realizando todas &s 3.as 
e 5.as feiras à noite, proveitosos 
treinos sob a direção do seu com
petente técnico Joaquim Dias. 

O s interessados deverão compare
cer às 20 horas na quadra social, 
munidos dos respectivos apetrechos. 

TABELA DO l.o TURNO DO 

C A M P E O N A T O 1TUANO D E 

CESTOBOL 

Abril 

1 — São Pedro x Associação. 
7 — Comerciarios x Associação. 
14 — Colégio x Associação. 
21 — São Pedro x Comerciarios. 
28 - Comerciarios x Colégio. 

Maio 

5 — Associação x S. Pedro, 
Todos os jogos serão disputados 

na quadra da Associação, mandando 
o jogo o clube designado em pri
meiro. 

REMO 
un„:j" 

(VIA TIETÊ ACIMA) 

Está se realizando com muito en
tusiasmo e grande êxito, o «raid», 
fluvial a São Paulo, via Tietê acima. 
O s integrantes do arrojado empre
endimento contam chegar a São 
Paulo, na sede do Floresta, na an
tiga Ponte Grante, hoje, 4 de 
Março. 

O raid foi iniciado no dia 28 de 
fevereiro p. findo, partindo a ban
deira do Arraial dos Souzas, des
cendo o rio Atibaia, e deste pelo 
Piracicaba até alcançar o lendário 
Tietê, bem abaixo de Porto Mar
tins e daí rio acima passando pelas 
imediaçõs desta cidade no dia 29 
do mês findo. Até aqui foram as 
seguintes as localidades visitadas 
pelos valentes navegantes: Carioba, 
Piracicaba, Porto João Alfredo, 
Porto Martins, Anhembí, Laras, 
Tietê, Porto Feliz, Salto e Itú. 
Daqui seguiram para Parnaíba, a 
pé, e transportada em auto cami
nhão, gentilmente cedido pela Pre
feitura, a embarcação, devido a im
possibilidade de navegação no tre
cho entre as duas cidades. 

A comitiva está formada pelos 
esportistas, Snrs. Romeu Nucci — 
Chefe; Jorge Lazaretti, Manoel S i - ^ ^ 
queira Nunes, Rino Olivo, Aívaro 1^^ 
Bourbon e Paulo Rodrigues. 

Sofreu a comitiva um acidente 
gravisSfmo, felizmente sem conse
qüências funestas, com a perda do 
l.o barco, o Campineiro 2.°, espa
tifado ao ser tentado descer a ca
choeira assombrada, no rio Atibaia. 
Desse local, até Anhembí a viagem 
prosseguiu em duas catraias, de onde 
passou a ser feita na atual embarcação, 
o Campineiro l.o, velha embarcação 
é verdade, mas que vem suportando 
com galhardia e vencendo cs inú
meros obstáculos no longo trajeto. 

Itú, associando-se aos valorosos 
bandeirantes de rio acima, formula 
os sinceros votos de bôa viagem 
para o resto do percurso, e que 
nesta data tenham os mesmos alcan
çado n meta final, como prêmio ao 
esíorço dispendido. ^ ^ 

A o simpático Clube Campineiro^P 
de Regatas e Natação, os calorosos 
aplausos por contar em seu quadro 
social tão admiráveis tsporttas. 

CaiMpeonalo ituano 

São Pedro {19) x Colégio (11) 

Quinta-fetra ultima, defrontaram-
se os quadros acima, iniciando o 
campeonato do corrente ano. 

Coin o concurso de uma assis
tência bastante numerosa, o prelio 
decorreu cheio de combatividade, 
estando a vitoria em posição eclé
tica até os instantes finais. 

A o soar o apito dando por finda 
a partida, o marcador assinalava 19 
para o São Pedro e 15 para o Co
légio. A s turmas atuaram assim or-
ganisadas : 

São Pedro : Armando (2) — Nel
son (1) — Aotoninho (2) — Jucá 
(11) — Pavão (3) — Leopoldo e 
Basquete. 

Colégio: Big (2) — Afranio — 
Osmar (6) — Ferrari (2) -*• Botte-
si (3) — Siriri (2) — Atnilo — Son-
íag e Darcy. 

Juizes: Lazinho e Caramez: fra
cos. Anotador : Osvaldo Tozzi — 
Cronom: J. Dias. Representante da 
Comissão : Nilo Lopes 

Quarta-feira, o «derby» do nosso 
cestobol: Associação x Comerciarios. 

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 
Compra-se qualquer quantidade 

DISTILARIA IPIRANGA 
RUA CAP. FAUSTINO DE LIMA, 199 
Telefone 2-8762 SÃO PAULO 

*. %. PUKLIOIOAOK 



A C I D A D E cie Abril de JíJ43) 

PJtEFEITUIt-Â Jj D E ITU 6) 
BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 1943. 

RECEITA 
CÓDIGOS 

Local 

1-C 
2-(\ 
3-0 
4-0 
5-0 
5-1 
6-0 
7-0 
7-1 
8-0 
9-0 

1-0-0 
1-0-1 
1-1-0 
1-2-0 
1-2-1 
1-3-0 
1-4-0 
1-4-1 
1-7-0 
1-8-0 
1-9-0 
2-0 0 
2-0-1 
-̂6 0 
2-7-0 
2-7-1 

> 2-8-0 
2-9-0 
3-0-0 
3-1-0 
3-1-1 
3-8-0 
3-9-0 
4-0-0 
4-0-1 
4-8-0 
5-2-0 
5-3-0 
5-3-1 
5-6-0 
6-3-0 

! Õ-4-0 
i 6-4-1 
6-6-0 
6-6-1 

| 7-8-0 
7-9-0 
8-0-0 
8-1-0 
18-1-1 
! 8-2-0 
8-2-1 
8-3-0 
8-4-0 
8-4-1 
8-7-0 
8-9-0 
8-9-1 
9-5-0 
9-5-1 
9-7-0 
9-7-1 

Geral 

; o 
i ° 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
X 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

11 

11 
12 

12 
17 

17 
18 

18 
27 

27 

11 

11 
21 

21 
23 

23 
25 

25 

02 

02 

03 

03 

03 

11 

11 

11 
12 

12 

12 
12 
21 
21 
23 
23 

1 

1 
1 

1 
3 

3 
3 

3 
3 

3 

2 

2 
4 

4 
4 

4 
1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

T Í T U L O S 

§ l.o) RECEITA ORDINÁRIA 
A — Receita tributaria 

a) Impostos 
Imposto territorial 

Imposto Territorial Urbano 
da sede 

Imposto Predial 
Imposto Predial Urbano 
da sede 

Imposto sobre Indústrias e 
Profissões 

Imposto de Industrias è Profissões 
da sede 

Imposto de Licença 
Imposto de Licença 
da sede 

Imposto sobre Jogos e Diversões 
Imposto sobre Jogos e Diversões 
da sede 

b) Taxas 
Taxas Rodoviárias 

Taxa de Conservação de 
Estradas de Rodagem 
da sede 

Taxa de Expediente 
Taxa de Expediente 
da sede 

Taxas de Fiscalização e Serviços *• 
Diversos 

Taxa de Aferição de Pesos e 
Medidas 
da sede 

Taxas de Viação 
Taxa de Conservação de 
Calçamento 
da sede 

B — Receita Patrimonial 
Renda de Capitais 

Jums de depósitos 
da sede 

C — Receita Industrial 
Serviços Urbanos 

I) — Taxa de Consumo de água 
da sede 
11) — Taxa de esgotos 
da sede 

D — Receitas Diversas 
Receita de Mercados, Feiras e 
Matadouros 

I) — Receita de Feiras e Mercados 
da sede 
II) — Receita do Matadouro 
da sede 

Receita de Cemitérios 
Receita do Cemitério 
da sede 

§ 2.o) R E C E I T A E X T R A O R D I N Á R I A 
Cobrança da Dívida Ativa 

da sede 
Multas 

da sede 
Eventuais 

da sede 

Saldos de Caixa de 1942 
na Caixa Econômica Estadual 
nos Bancos , 
na Tesouraria 

Saldos existentes 

Cr. $ 

• 

2.291,80 

535.70 

m 

1.395.00 

212,20 

52.008,60 

2.420,40 

2.833,80 
• 

771,00 

4.176,80 

270,00 

120,00 
67.040,30 

Arrecadação do 
mês 

Cr. $ 
i 

344,50 

1.810,90 

1.215,00 

222,80 

16 697,60 

60,00 

2.295,10 

2.717,50 

647,00 

3 616,60 

50,00 

97,00 
29.774.00 

T O T A L 

Cr. $ 
\ 

2.636.30 

2.346,60 

2.610,00 

435,00 

68.706,20 

60,00 

4.720,50 

5.551,30 

1.418.00 

7.793,40 

320,00 

217,00 
96.814,30 

56.242.40 
32.450.00 
44.629.20 

230.135.90 

Importância lança
da até esta data 

Cr. $ 

2.346.60 

2.610.00 

435,00 

« 

68 706.20 

4.720,50 
. 

5.551,30 

1.418.00 

135.255.70 

320,00 

217.00 

Receita Prevista 

Cr. $ 

16.000,00 

200.000,00 

160.000,00 

55.000.00 

17.000.00 

8.000,00 

2.000,00 

2.500,00 

110.000,00 

2.000,00 

200.000,00 

23.000,00 

23.000.00 

38.000,00 

6.000.00 

48.000,00 

2.000,00 

2.500.00 
915.000,00 

C Ó D I G O S 
Local 

! i-0-o ! 
i 1-1-0 ; 
,; 1-1-! ! 
! 1-1-1 : 
• M-l | 
. 1-2-0 
, 1-2-1 
• 1-2-1 

1-2-1 
1 1-2-1 
;! 1-2-1 
| 1-2-1 
2-0-0 
2-1-0 
2-1-1 

Geral 

| 

8,02 

3 
8 
8 
8 
8 

07 
09 
09 
09 
13 

0 

n 
0 
3 
4 
0 

T Í T U L O S 

§ l.o) ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Poder executivo 

Subsidio e Representação do Prefeito 
Subsidio 
Representação 
Prefeitura 
Distrito da sede 

Serviços técnicos e especializados — Pessoal Fixo 
Serviços Diversos — Pessoal Fixo 
Material de consumo 
Despesas diversas 

Exação e Fiscalização Financeira — Pessoal Fixo 
§ 2.o) S E R V I Ç O S PÚBLICOS MUNICIPAIS 

Matadouro 
Distrito da sede 

D E S P E S A 

Saldos Anteriores 

Cr. $ 

750,00 

91,10 

Despesas no 
mês 

Cr. $ 

1.500,00 
750,00 

800,00 
5.380,00 
4.242.00 
1.213,00 
1.600,00 

Despesa Total 

Cr. $ 

1.500,00 
1.500,00 

800.00 
5.380,00 
4.242,00 
1.30.4,10 
1.600,00 

Despesa empe
nhada até esta data 

Cr. $ 

1.500,00 
1.500.00 

800,00 
5.380,00 
4.464,00 
1.473,80 
1.600,00 

Despesa 
Prevista 

Cr. $ 

18.000.00 
9.000,00 

10.000,00 
66.235,00 
6.000,00 
5.000.00 
20.000,00 

Alterações 
orçamentárias 



A CIDADE (4 cie Abril cie iy±3) 
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D E S P E S A 
C O D Í G O S 

i-oca! Geral T Í T U L O S Saldos Anteriores 
Despesas no 

mês Despesa Total 
Despesa empe

nhada até esta data 

Despesa 
Prevista 

89; 0 
89 3 

49 

I 
8J90 
8'91 

8 98 

13 

92 

4 

Pessoal Fixo 
Material de consumo 

Mercado 
Distrito da sede 
Pessoal Fixo 
Material de consumo 

Cemitério 
Distrito da sede 
Pessoal Fixo 
Pesssoal Variável 
Material de consumo 

Limpeza Publica 
Distrito da sede 
Pessoal variável 
Material de consumo 
Despesas diversas 

Serviços Industriais 
Distrito da sede 
Serviços Urbanos — Pessoal Fixo 
Pessoal variável 
Material Permanente 
Material de consumo 
Despesas diversas 

Jardins Públicos 
Distrito da sede 
Pessoal Fixo 
Pessoal variável 
Material Permanente 
Material de consumo 

Iluminação Publica 
Distrito da sede 
Material de consumo 

Fornecimento de energia elétrica 

§ 3.o) Obras e Melhoramentos Públicos 

Conservação de Vias Públicas 
Distrito da sede 
Pessoal variável 
Material de consumo 

Conservação de Rodovias 
Distrito da sede 
Pessoal variável 
Material de consumo 

Reparações diversas 
Distrito da sede 
Pessoal variável 
Material de consumo 

§ 4.o) — Serviços Públicos de Inte;esse 
C o m u m com o Estado 
Higiene 

Distrito da sede 
Pessoal variável 

Escolar. Municipais 
Distrito da sede 
Pessoal variável 
Material de consumo 
Serviço de Inspeção 
Auxílios a Instituições de Educação 

Segurança Publica 
Distrito da sede 
Auxílios diversos 

Departamento das Municipalidades 
Contribuição do Município 
Órgãos Culturais 
Pessoal Fixo 
Material de Consumo 

§ 5.o) DIVIDAS 
Divida Consolidada 

Amortização 
Juros 
Editais e Comissões 

Divida Flutuante 
Para pagamento no exercício 

§ 6.o) AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES 
Assistência publica 

Contribuições diversas 
Diversões Publicas 

Contribuição para retretas publicas 

§ 7.o) APOSENTADORIAS E PENSÕES 
Pessoal inativo 

Proventos diversos 
Contribuição para .Arevidencia 

Contribuição do Município 
Pensões diversas 

Encargos do Município 

§ 8.o) DESPESAS JUDICIAIS 
Executivos Fiscais 
Percentagens e custas 

§ 9.o) DESPESAS DIVERSAS 
índenisaçóes e Restituições 

Despesas diversas 

I CR. S I CR. S I CR. S 

910,00; . 
352,00; 295,40 

623,00 

798.00 

2.098,70 

2.170.20 

3.557,00 

38,00 
6.812,30 

.710,00 

4793.00 

2.726,20 

750,00 

100.00 

197.60 

660,00 

250,00 
670,80 

531,00 
30,50 

1.720,00 
1.626,00 

209,90 
1.910,60 

1.090.00 
2.809,30 

64,00 

6.808,90 

2.205,40 

5.065,10 

2.198,00 
1.578,90 

750,00 

2.400,00 

160,50 

100,00 
559,10 

250,00 

1.092,00 

73,90 

30,00 

232,20 

910,00 
647,40 

660,00 

250,00 
1.293,80 

1.329,00 
30.50 

1.720,00 
3.724,70 

209,90 
4.080,80 

1.090,00 
6.366,30 

64.00 

38 00 
13.621,20 

3.915,40 

9.858,10 

4.924.20 
1.578,90 

CR. S CR. S 

910,00 
800.40 

660,00 

1.500,00 

2.400,00 

100,00 
160,50 

100.00 
756,70 

250,00 

1.092,00 

73,90 

30,00 

232,20 

250,00 
1.293,80 

1.329,00 
265,70 
833,30 

1.720,00 
3.724,70 
234,00 
348,10 

4.080,80 

1.090,00 
6.366.30 

64,00 

177,00 
13.630,90 

3.915,40 
402,60 

11.568,40 
1.759,00 

4.924.20 
4.534,10 

1.500.00 

132,20 

10.920,00 
3.000,00 

7.920,00 
1.500,00 

3.600.00 
6.600.00 
1.000.00 

12.000,00 
4.000,00 

10.000.00 

20.640,00 
15.000,00 
8.000,00 
5.000,00 

22.000,00 

13.080,00 
15.000,00 
1.000.00 
3.000.00 

8.000,00 
90.000.00 

9.000,00 
4000,00 

37.000,00 
8.000,00 

20.000,00 
20.000,00 

Alterações 
orçamentárias 

7.200,00 

2.400,00 
698,00 
100.00 
750,10 

150,00 

100,00 
1.133,30 

250,00 

1.092,00 

191.80 

30,00 

33.240,00 
3.600,00 
1.500,00 

39.520,00 

14.160,00 

27.450,00 

1.200.00 
4.800,00 

41.300.00 
54.722,50 
1.500,00 

130.000.00 

13.400.00 

3.200,00 

13.104,00 

12.000,00 

360.00 

9.000,00 

1.500,00 
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CÓDIGOS 
Local 

9-2-0 
9-21 
9-3-0 
9-3-1 

Geral 

8 

8 

94 

99 

4 

4 

T Í T U L O S 

Acidentes no trabalho 
Prêmios de seguro e indenisações 

Eventuais 
Despesas imprevistas 

Despesa Adicional 
Crédito Especial — Decreto Lei n. 38 
Aquisição terreno para Agência Postal e Telegráfica 

Despesa Extraorçamentaria 
Restituição de caução 

Saldos para Março de 1943 
na Caixa Econômica Estadual 
nos Bancos 
na Tesouraria 

D E S P E S A 
„ . , ;• Despesas no 
oaldos Anteriores m . 

mes 

Cr. $ 

725,50 
28.292.60 

28.292,60 

Cr. $ 

280.00 
52.046,50 

35 280,00 
87.326,50 

Despesa Total 

Cr. $ 

1.005,50 
80.339,10 

35.280,00 
115.619,10 

250,00 

56.242,40 
17.450,00 
40.574,40 

230.135.90 

Despesa empe
nhada até esta data 

Cr. $ 
354.40 

2.004,80 
92.586,10 

35.280,00 
127.866,10 

-

Despesa 
Prevista 

Cr. $ 
2.000,00 

6.748,50 

915:000$000 

915.000,00 

Alterações 
orçamentárias 

. 
Cr. $ 

35.800,00 
35.800.00 

F. Ernesto Favero 
Contador 

Prefeitura Municipal de Itú, em 27 de Fevereiro de 1943 
Mario Costa de Oliveira — Prefeito Municipal 

Manoel dos Santos Oliveira 
Tesoureiro 

EDITAL 
Imposto Predial 
De ordem do Dr. Prefeito Mu
nicipal, aviso aos Srs. Contribuintes 
desse imposto, que no próximo mês 

de Maio se fará a sua arrecadação 
sem multa, e obedecendo á coleta 
feita no ano de 1942. Após esse 

>razo será esse imposto cobrado 
"com o acréscimo de i0 °/o. 

Qualquer reclamação só será 
atendida até o dia 30 do «tês de 
abiil corrente. * 

Itú, 2 de Abril de 1943. 

F. Ernesto Favero 
Contador 

Prefeitura Municipal de Itú 
-A.TTISO 
De ordem do Senhor Doutor 
Prefeito Municipal faço ciente aos 
Senhores comerciantes da cidade e 
do município que, em conformidade 
com a tabela em vigor, durante o 
mês de Abril vindouro, todos os 
dias úteis das 12 às 17 horas, ex
ceto aos sábados que será das 9 às 
11 horas, proceder-se-á a aferição 
de balanças, pesos e metros, deven
do os Senhores contribuintes, no 

ato da aferição apresentar as suas 
licenças. 

Finda a época estipulada, essa 
taxa será arrecadada com o acrés
cimo de I0o/o de multa. 

E para que não se alegue igno
rância, faço o presente aviso que vai 
afixado no lugar do costume e pu
blicado pela imprensa. 

Itú, 24 de Março de 1943. 

O Aferidor 

Luiz Olímpio de Assunção 

"VIDA DE JESUS" 
Plínio Salgado 

á venda na 
PiGÊNCIfí CURY 

0 seu rádio está defeituoso? 
Então, não o mande a qualquer ar 

rioso, chame o telefone 112, C A S A 
ODILON, a qual dispõe de uma bem 
montada oficina de concertos, a cargo de 
competentissimo técnico. 

Preços módicos 

Casa Odilon - R. Floriano Peixoto, 792 
Itú _ Fone 112 

S35535$33$5$$S3$$$$S$$S5$$S333$S35S^^ 

SEU PROBLEMA 
Pôde ser Resolvido com 

5$ MENSAIS!/ & 

í 

Jí %$ 

r'=leí» 

Dinheiro pago á Empresa Construtora 

universal nunca é perdido: é capitali. 

sadol Lembre-se que a sua garanti*' «ao 

os nossos 460.000prestamistas satisfeitos. 

TENIFUGAS 
DE CBMnRGO MENDES 

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

AC O N S T R U Ç Ã O da casa própria é talvez 

o seu maior problema. C o m o conseguir 
essa t^o almejada felicidade c Senhor ai .da 
não conseguiu resolver. N o entanto, com 

apenas 5$000 mensaes, o Senhor poderá so

lucionar esse problema, subscrevendo u m ti

tulo do plano "Universal H " , da Empresa 

Construtora Universal. Procure conhecer as 

vantagens desse e de outros planos da E m 

presa Construtora Universal, devolvendo-nos, 

ainda hoje, devidamente preenchido, o cou-

pon ao lado, afim de receber sem compro

misso de sua parte, u m folheto explicativo. 

Envie-nos hoje mesmo, 
o cvupon abaixo, que 
teremos satisfação em 
atende-lo prontamente. 

LlkO u rn Queiram enviar-me ao endereço ai». 
folheto explicativo aobre o aeu "Plaao H' 

Nome • .-..„_ 

Rua „ 

Cidade ,n , , , 

Estado 

EMPRESA «SIMiTOM-ll tf es 

RUA LIBERO BADARÓ, 103 e 107 - SÃO PAULO 
Agencias e filiais e m todas as cidades do Brasil 

L A B 0 R A T 0 R 1 0 

liilÜMl! 
CAIXA POSTAL 3.413 -

Mlliltf 
SÃO PAULO 

ti. rn iinATi 

A L V A R Á D-E-l-P - 115 

Agradecimento e convite 
Missa de 7.° (lia 

A Família Peixoto, profundamente sensibilizada vem por este 
meio agradecer a todos que acompanharam até o Cemitério Mu
nicipal o corpo da sua pranteada mãe, tia, sogra, avó e bisavó 

MÂRIM TOME PEIXOTO 
e de novo convida os seus parentes, amigos e conhecidos para 
assistirem à missa de 7.o dia, que em sufrágio da alma da ex
tinta manda rezar amanhã, dia 5, às 6 horas, na igreja do Cai mo, 

no altar de Santa Terezinha. Por mais este ato de religião e ca
ridade, a familia desde jã se confessa sinceramente grata a todos. 



4 de Abril de 1943 A CIDADE ág 

Acha-se de novo entre nós, com-
enfer-pletamente restabelecido da 

midade que o prendeu ao leito, o 
distinto e abalisado clinico, nosso 
prezado amigo, Dr. Felipe Nagib 
Chebel, lente da cadeira de Física 
do nosso Colégio. ^ 

A o ilustre Dr. Chebel « A Ci
dade» apresenta respeitosos cum
primentos. 

Editais de Proclamas 
Antônio de Almeida Toledo, Escri

vão de Paz e Ofioial do Regis
tro Civil deste Distrito di 

Faço saber que pretendem casar-
se e apresentaram os documentos 
exigidos pela Lei: 

Elias Viriato da Silva, nascido em Mon
te Mor a 23 de outubro de 1919, lavra
dor, solteiro, residente no bairro Campo 
Grande, filho de Joaquim Viriato da Silva 
e de d. Anna Luisa ; e d. Benedita Antô
nio, nascida em Sorocaba a 10 de setem
bro de 1924., doméstica, solteira, residente 
no bairro «Gramado», filha de Benedito 
Antônio e de d. Gertrudes Antonia Ta
vares. 
Paulo Rodrigues da Silveira, nascido em 

Itú a 14 de fevereiro de 1921, lavrador, 
solteiro, residente no bairro «Varejao», 
filho de Francisco Rodrigues da Silveira e 
de d. Francisca Rodrigues da Silveira; e 
d. Araci Rodrigues da Silveira, nascida em 
Itú a 10 de julho de 1926, doméstica, 
solteira, residente no bairro «Varejao», 
filha de Antônio Rodrigues da Silveira e 
de d. Amalia da Silveira Moraes. 
Primo Furlan, nascido em Cravinhos a 

7 de setembro de 1914, operário, solteiro, 
residente na Vila Sta. Maria, 54, filho de 
Luiz Furlan e de d. Angelina Desmonica; 
e d. Zolica Theochi, nascida em Espirito 
Santo do Pinhal a 2 de março de 1922, 
doméstica, solteira, residente na Vila Sta. 
Maria, 64, filha de Luiz Theochi e de d. 
Maria Salleto. 

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 

•A-TTISO 
A Mesa Administrativa do Asilo 

de Mendicidade N.S. da Candelária 
de Itú, fará celebrar no próximo 
dia 6 do corrente mês, às 7 horas 

Itú, etc. da manhã, na Capela do Asilo, 

missa de o V' dia, em sufrágio da! 
alma do saudoso irmão José Ruggieri. 

Para esse ato de religião e ho
menagem póstuma, são convidados 
todos os irmãos do Asilo e pessoas 
devotas. 

Itú, l.o de Abril de 1943. 

O Secretorio 

Antônio Nardy Netto 

DESP 
DO SEU FÍGADO 

E Saltará da (am 
Disposto para Tudo 

Seu fígado deve produzir diariamente um 

litro de bilis. Se a büis não corre livre

mente, os alimento! não são digeridos e 

apodrecem. Os gases incham o estômago. 

Sobrevém a prisão de ventre. Você sente-

se abatido e como que envenenado. Tudo 

é amargo e a vida é u m martírio. 

U m a simples evacuação não tocará a 

causa. Neste caso, as Pílulas Carter são 

extraordinariamente eficazes. Fazem correr 

esse ütro de bilis e vocâ sente-se disposto 

para tudo. São suaves e, contudo, especial

mente indicadas para fazer a bilis correi 

livremente. Peça as Pílulas Carter. Não 

aceite outro produto. Preço. 3$000. 
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Louvável gesto de dois 
filantropos 

0 que é isso? 0 senhor está tão bravo 
por tão pouco? Isso é fígado. E para as 
doenças do fígado, que geralmente causam 
neurasteniavuseFIDEÍN£ B E R G Ü M O . 
Peça à sua Farmácia ou ã Caixa Postal, 1861 - S. Paulo 

' «-^^^— ^^^^— ftG PETT(NATJ 

desta cidade, duas valiosas^ doações, Isenta um impulso para u patrimônio 
constantes de um prédio à rua Ba- da instituição. 

um terreno a rua rão do Itaim e 
Floriano Peixoto. 

O prédio, ora doado, é o mesmo 
onde se acha instalado o orfanato 
de meninas, que. ali funciona cerca 
de quatro anos, graças à beneme-

rencia do seu doador, sr. Hormindo 
de Almeida Camargo, que desde 
aquela ocasião o havia oferecido 
gratuitamente ao orfanato, em me

mória de seus irmãos falecidos — 
d. Forfiria de Almeida Camargo e 
João de Almeida Camargo, prome
tendo dar a escritura definitiva do 

referido prédio logo que a Asso
ciação Menino Jesus adquirisse per
sonalidade juridica. 

recebeu a 

T a m b é m num louvável gesto, o 
sr. João Valente Barbas, residente 
em São Paulo, que muito já tem 
feito pelo mesmo orfanato, doou, f̂ or 
escritura pública, um terreno à rua 
Floriano Peixoto, avaliado em Cr. 
$ 17.500,00, terreno que será apro
veitado, num futuro muito breve, 
para a construção de novo prédio 
para o orfanato, cuja edificação talvez 
se vá dev«r à proverbíal magnani 
midade da família Paula Leite. 

Segunçlo ouvimos dizer, é inten
ção da diretoria da Associação M e 
nino Jesus dotar a nossa cidade de 
mais um orfanato para meninos. 

E assim, vai a nossa cidade co
locando-se entre as primeiras onde 

Legalizada que foi a situação da a assistência social é um fato, por 
mantenedora do orfanato, eis que o ser completa. Nesse particular nada 
prestante cidadão sr. Hormindo de. nos falta. Temos Santa Casa, Asilo, 
de Almeida Camargo, benemérito • Maternidade, Creche, Orfanato e 

de tantas obras pias de nossa terra, ; Associações Vicentir.as. 

transfere, por doação, a casa onde ; Para sustenta-las jamais faltará o 
mantene- atualmente se acha instalado o orfa- espirito filantrópico dos ituanos, sem-

Durante o mês findo 
Associação Menino Jesus 
dora do Orfanato Menino Jesus,' nato, cujo valor de doação .repre- pre generosos na 

deira caridade. 
pratica da. verda 

Um simples gesto SECÇÃO um 

ir U 

Faça esta experiência. Dia 

encoberto ? Loja escura ? 

Cantos sombrios ? Gire as 

chaves de iluminação. 

Encha de luz a sua loja. E 

à medida que vitrines, armários e 

objetos ganharem forma, colorido e 

beleza, o ambiente convidativo da 

sua casa estará atraindo maior número 

de fregueses. E com eles òs lucros 

virão. Ilumine bem o seu estabeleci

mento. Enchà-o da alegria que só a 

luz pode trazer. E a sua caixa regis

tradora mostrará logo como vale a 

pena «iluminar de maneira ampla e 

correta uma casa comercial. 

BOA L U Z ÍUE-Í'.*Ò:"& 

Itií — A Jnstiçsi Pública •-

José Gandiiii 

Pelas razões constantes de fls. 
111, que adoto e subscrevo como 
fundamento de minha opinião, en
tendo que deve ser provido o pre
sente recurso, para o fim de se pro-
seguir na ação final iniciada e ser 
afinal julgada, quanto ao mérito, pelo 
M . Juiz da comarca. 

D e fato: há crimes de falências 
e há crimes praticados na falência. 
O s primeiros são os consumados 
pelo próprio falido: os demais o 
são por qualquer pessoa que parti
cipe do processo falimentar, antes 
ou depois de decretada a quebra. 

O s primeiros têm na doutrina a 
denominação de crimes falimentares 
próprios. O s outros a de crimes 
falimentares impróprios. 

Isto está bem clara e juridica 
mente exposto nas razões de recur
so, e seria inútil, senão impertinente, 
alinhar outros argumentos além dos 
que ali se -encontram logicamente 
expendidos. 

O Egrégio Tribunal pronunciará 
a palavra reveladora da Justiça. São 
Paulo, 18 de Março de 1943. 

Vicente de Azevedo, 1.o sub-procu-
rador Geral do Estado 

(Transcrito do «Diário Oficial» de 
20 de Março de 1943). 

FRACOS E ANÊMICOS! 
Tomem: 

VINHO CREOSOTADO 
Do Ph. Oi. João da Silva Silveira 

Empregedo com «xito h*i 

Tosses 

Resfriados 

Bronchites 

Escrophulosa 

Convalecenças 

VINHO CREOSOTADO 
é um gerador de saúde. 


