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Compromisso á Bandeira 
de reservistas de 3.a 

categoria 
Realiza-se no próximo dia 17 do corrente, sábado, às 
11 horas, o solene compromisso á Bandeira de mais uma 
turma de reservistas de 3.a categoria, residentes nesta cida
de, que tiveram seus certificados remetidos pela 4.a Circuns
crita o de Recrutamento com sede na Capital do Estado. 

O áto se revestirá de solenidade e será realizado em 
frente ao Paço Municipal. 

Colégio Estadual de Itú 
O Colégio Estadual de Itú 

recebeu do preclaro professor 
Dr. José Leite Pinheiro, uma 
valiosissima coleção de livros 
para sua Biblioteca. Essa dã-

A^^iva tão generosa, conta com 
^Rbras de grande valor cienti

fico, e será por certo, mais 
um patrimônio para a forma
ção intelectual da mocidade de 
nossa terra. 

Recebeu, também, do Snr. 
Dr. Olivério Mario Oliveira 
Pinto, D D . Direíor do Depar
tamento de Zoologia do Esta
do, por intermédio do ilustra
do historiador patrício Dr. 
Afonso E. Taunay, lima belís
sima e uíil coleção de Zoologia. 

Aos ofertantes dessas pre
ciosas dádivas, o Direíor do 
Colégio, Professor Antônio 

%Berretla, dirigiu os seguintes 
eficios, que demonstram a gra
tidão do novel e futuroso Co
légio, que sem duvida é e será 
um dos motivos de orgulho 
de nossa querida Itú: 

Itú, 3 de Abril de 1943. 

Exmo. Snr. Dr. Olivério 
Mario Oliveira Pinto. 

O meu reconhecimento pela 
oferta valiosa dos belos exem
plares de Zoologia que V. 
Excia. fez ao Colégio Esta
dual de Itú. é dificil de expri
mir por palavras. 

Essa coleção será de fecun-
dissimas aplicações no estudo 
de nossa riquissirna e curiosa 

/ fauna, e que infelizmente já 
vai desaparecendo. 

Mostrando assim a gostosa 

e profunda impressão que me 
proporcionou a oferta de V. 
Excia., queiva aceitar cem be
nevolência estas breves expres
sões do meu vivo reconheci
mento. 

Aproveito o ensejo para 
apresentar a V. Excia. os pro
testos de minha maior eslima 
e elevado apreço. 
Antônio Berretta — Diretor 

de Itú, recebido uma belíssi-
coleção de Zoologia, sinto-me 
na obrigação de vir agradecer 
a V. Excia. essa preciosa 
oferta, pois bem sei que ela é 
mais uma prova do amor que 
V. Excia. dedica às coisas 
que se acham intimamente li
gadas à instrução da mocidade. 

Apresento o ensejo para 
apresentar a V. Excia. os pro
testos de maior respeito e ele
vado apreço. 

A. Berreta — Diretor 

oa ile 
te e 

SEMPRE ALERT 

Abril de 1943. 
José Leite 

Itú. 5 d 
Exmo. Snr. Di 

Pinheiro. 
A magnânima oferta de 515 

volumes que V. Excia. fez a 
Biblioteca do Colégio Esta
dual de Itú. é digna da gran
deza d*alma de V. Excia. e 
no toca sensivelmente. 

E3 um novo motivo para 
admirarmos o alto valor cul
tural de V. Excia., e todos 
que aqui trabalham devem a 
V, Excia. mais essa gratidão, 
pois essa dádiva vem jusficar 
os sentimentos de amizade e 
carinho que já uniam V. Excia. 
ao antigo Ginásio, onde, ao 
lado de uma inteligencio de 
escól. derramou V. Excia. as 
luzes do saber—«Digum lau-
de virurn musa vetat mori 
(Horacio), 

Aproveito o ensejo para 
apresentar a V. Excia,, a ex
tensão de seu respeitoso re
conhecimento e grande apreço. 
Antônio Berreta — Diretor 

Itú. 3 de Abril de 1943. 
Exmo. Snr. Dr. Afonso E, 

Taunay. 
Tendo o Colégio Estadual 

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

CIAÍNECA E M CHEIRAI, • F A R T O » 

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

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

[, 231 -- ITII 

O Departamento da Re
ceita da Secretaria da Fa
zenda e a Diretoria de Es
tatística, Indústria e Co
mércio do Departamento 
Estadual de Estatística avi

sam, que as fórmulas para 
declaração anual de con
tribuinte e os questionários 
para a estatística do Co
mércio e da Industria, dis
tribuídos aos contribuintes 
do Imposto de Industrias 

e Profissões tanto da Ca
pital como do interior do 
Estado, deverão ser devol
vidos, devidamente preen
chidos, no prazo de 30 dias 
a contar da data do rece
bimento. 

N a Capital, a entrega 
deverá ser feita na Rece-
bedoria de Rendas, à Pra

ça da Republica n. 365; 
no interior, nos Postos de 
Fiscalização estaduais dos 
respectivos municípios. 

Os contribuintes que não 
receberem os referidos for
mulários deverão retira-los, 
com urgência, na Diretoria 
de Estatística, Industria e 
Comércio, ao Largo do Te
souro, 40 — 8.0 andar, na 

Capital; e nas Recebedo-
rias ou Coletorias estaduais 
dos respectivos municípios, 
no interior, ficande os con
tribuintes que não preen
cherem os formulários su
jeitos às penalidades legais. 

A tripulação de uma «.Fortaleza Voadora» norte-americana, 
que acaba de regressar á sua base na Inglaterra. Depois de bom
bardear as posições nazistas da Europa, espera, em seu posto, o 
momento de voltar a bordo de seu aparelho para cumprir a ordem 
de partir de novo contra o objetivo inimigo. — [Foto da Entâr-Ameriesaa) 

Aniversário 
O nosso prezado amigo 
e popular ituano. sr. Ma
noel dos Santos Oliveira, 
dedicado tesoureiro da nos
sa Municipalidade, foi mui
to felicitado na data de 
sexta-feira, 9 de Abril, pela 
passagem do seu aniversa-
sario natalicio. 

« A Cidade», associando-
se às merecidas demonstra
ções de amizades e simpa
tia de que goza e m nosso 
meio social o querido Ma
noel dos Santos, envia-lhe 
os seus mais sinceros pa
rabéns. 

Remoção e Promoção 

O distinto e estimado ca
valheiro, sr. Conrado M. de 
Oliveira, que ha muito tem
po residia entre nós, como 
contador da Agência do Ban
co Comercial do Estado de S. 
Paulo, nesta cidade, e em 
cujo desempenho sempre se 
portou com máxima retidão 
a cavalheirismo, quer para 
com os seus colegas de 
trabaihos, quer para com 
o publico, acaba de ser re
movido e promovido para 
o Banco Comercial de Ri
beirão Preto, onde lhe de-

G555SS5$$S$$$3Í3$S5S$$£~3A5^^ 

Concentração tios reservistas de 3.a categoria 
Os reservistas de 3.a categoria que tiveram seus nomes 
publicados nas edições anteriores deste jornal que já fizeram 
o expediente relativo aos seus certificados e mais os cons
tantes da relação publicada na presente edição, devem estar 
concentrados no próximo dia 17 do corrente (sábado), às 
10 horas, em frente h Prefeitura Municipal, para a soleni
dade do compromisso á Bandeira. 

sejamos toda sorte de feli
cidades. 

Para substituir o nosso 
digno amigo sr. Conrado 
de Oliveira, foi promovido 
a contador da Agência lo
cal o sr. Elviro Kunts. 

Comunicado 
Comunicam-nos da Pre

feitura Municipal desta ci
dade, que o Sr. Diretor Ge
ral da Diretoria de Orga
nização do Trabalho, de 
acordo com Circular data
da de 18 de março último, 
designou o Banco Mercan
til do Estado de São Pau
lo, agencia desta cidade, 
para recolhimento do im
posto sindical devido pelos 
empregadores, pelos em
pregados e pelos trabalha
dores por conta própria, 
deste município. 

Seja nosso sócio. 
Contribua para o Brasil. 

Aero Clube de Itú. 

EDITAL 
Imposto Predial 

D e 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 
prazo será esse imposto cobrado 
com o acréscimo de 10 o/o. 

Qualquer reclamação só será 
atendida até o dia 30 do mês de 
abiil corrente. 

Itú, 2 de Abril de 1943. 

F. Ernesto Favero 
Contador 
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P O R T E S Acidentes: Franco e Nenezinho 
deixaram o campo, contundidos, na 

! 2.a fase da luta. 

à palmatória. Q u e m se abalou para 
o campo do Auto deve estar quasi 
satisfeito, mesmo deixando o confor
to do lar por um sol abrazador 
como o de domingo. O jogo si não 
foi uma partida de vulto, não reve
lou conjunto, mostrou no entanto 

que em valores individuais estamos 
bem servidos, £' verdade que eles 
necessitam de cuidados de um téc
nico, conhecedor do «metier» para 
podermos considera-los «cracks», 
mas da-nos uma esperança de bri
lhantes feitos do nosso futebol. £ 
isso faltando entrar em cena mais 
três quadros. 

Pouco acima dissemos que o fan 
deve estar quasi satisfeito. Quasi 
porque para abolirmos esse quasi 
seria preciso possuirmos um campo 
de futebol em condições. E* verda
de que aqui ha um campo como o 
do 4.° R.A.M., mas este é vedado 
a competições pagasse. E enquanto 
não vem ô  do São Pedro contente-
mo-nos com o do Auto. E* preciso 

porem tosar aquelas toceiras de ca
pim e carpinar o mato, em volta, 
pois cada vez que a bola vai para 
lá corre o risco de se perder, cor
rendo mesmo risco quem vai bus
ca Ia. E também a falta de qual
quer coberta que faça um pouco 
de sombra e possa abrigar de possí
veis chuvas quem lá esteja. São 
esses os motivos do quasi. 

O jogo deixou muito a desejar 
na parte de sua qualidade de uma 
ótima partida. E isso em vista do 
jogo por demais violento posto em 
pratica pelos contendores. O juiz 
da partida porém conseguiu repri
mi-lo em tempo. E m conjunto os 
quadros não apresentaram boa forma 
mas individualmente alguns valores 
se revelaram. Vamos aos jogadores 
e analisemos a atuação de cada um. 
Principiemos pelo Comerciarios. Or
lando teve atuação bisonha. Não 
pode arcar com a responsabilidade 

DESPERTE A BIOS 
m S E I rfciíiBO 

E Soltará da (aiaa 
Disposto para Tudo 

Seu ficado deve produzir diariamente u m 

litro de bilís. Se á biíís não corre livre

mente, os alimentos não .são digeridos e 

apodrecem. Os gas« incham o estômago. 

Sobrcvím a prisão dn v«ntre. 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 litro de bilis t voei sente-se díspasto 

para tudo. São suaves e, contudo, especial-

mente indicadas para fazer a büis correi 

livremente. Peça as Pílulas Carter. Não 

«cite outro produto. Preço; 3$000. 

Comerciarios (3) x Oficina Gazzola (3) 

Si havia algum incrédulo em nosso meio espor
tivo ele deve estar convertido. Quando se vê a 
falta que faz u m b o m campo de futebol. Justo em
pate no primeiro embate do nosso campeonato. 
Jogo viril veio empanar o brilho do jogo. Atuação 
dos jogadores. Arbitragem e assistência. Empate 
na preliminar. 

Si porventura houve alguém que I de defender um primeiro quadro, 
não acreditava no ressurgimento do> pois falta-lhe muita coisa para ser 
nosso futebol, hoje deve dar a mão , um arqueiro. E extranhamos a sua 

presença em campo quando o alvi-
verde possue um Inácio, cujo valor 
é por demais conhecido. Na zaga 
houve uma certa igualdade na pro 
dução de ambos. A linha media 
regular. Saldanha poderá ter melho
res atuações ú deixar de lado o 
jogo violento. N a linha Fratini pa
receu-nos o melhor, mesmo tendo 
perdido um ponto certo. Pereira 
possue qualidades para ser um bom 
extrema. Nelson preocupa-se em 
realizar jogo pessoal, prejudicando o 
quadro. Carioca foi nm elemento 
nulo. Não é jogador para l.o qua
dro. Evita o contato com adversá
rio e sempre que tem a bola nos 
pés desfaz-se dela sem precisão. 
Vicente foi um extrema cheio .de 
altos e baixos. 

N o bando do Gazzola, Ataliba foi 
fraco. A zaga firme. Palazzi foi o 
melhor. A linha media ótima. Leme 
foi um centro médio dinâmico. E' 
uma bela promessa. Seus compa
nheiros de ala seguiram-lhe de perto. 
Na linha destacou-se o sempre pe
rigoso Nenesinho. O mignon atacan
te é insinuador, ágil, preocupando 
muito os defeüsores contrários, mor
mente com seus tiros traiçoeiros. O s 
dois meias também são bons. O s ex
tremas fracos, especialmente Daldon. 

Marcaram os tentos: para os co
merciarios : Nelson (penal), Pereira 
e Vicente e para o Gazzola; Ne
nezinho, Daldon e Lopes. 

A arbitragem do sr. Antônio 
Bolognesi foi imparcial. U m erro 
apenas foi cometido por S.s.: não 
expulsar o comandante do ataque 
Comerciarios quando de suas constan
tes reclamações. Seria uma medida 
justa. 

A assistência foi regular. 
A preliminar terminou também 

empatada. 1x1 foi a contagem. O 
comerciario merecia a vitoria, pois 
dominou amplamente o adversário. 

Cotação do jogo: 
C R . dos Comerciarios x E.C. 

Oficina Gazzola. 
Campo: do Auto F.C. 
Resultado : empate de 3 x 3 . 
Juiz : Antônio Bolognesi. Bom, 
Assistência: regular. 
Renda : não fomos informados. 
Quadros ; 

Comerciarios : Orlando, Cristão e 
Paulino; Alcides, Saldanha e Car
melita ; Pereira, Carioca, Nelson, 
Z é Fratini e Vicente. 

Gazzola : Ataliba, Antônio e Pa
lazzi ; Franco, Leme e Charuto; 

! Daldon, Lopes, Nenesinho, Roque 
\ e Gabriel, 

O s melhores em campo : Leme, 
i Charuto, Nenesinho, Franco, Pa-
! lazzi, Paulino, Alcides, Saldanha e 
Z é Fratini. 

HOJE: 
E.C. Silo L u i z x A u t o F.C. 

Hoje, em continuação ao cam
peonato teremos o embate entre o 
Auto F.C. x E.C. São Luiz. O 
campeão é franco favorito, mas nun
ca é demais ir .a campo prevenido 
contra uma possível surpreza. O São 
Luiz é um quadro de modestas pos
sibilidades, porém deverá apresentar 
valores recem-adquiridos, prometen
do assim proporcionar ao público 
uma rehabilitação dos seus insuces
sos. E o Auto irá para a luta, os
tentando todo seu poderio, em busca 
da vitoria. 

Para esse jogo recebemos as se
guintes informações: 

Auto F.C. x E.C. São Luiz. 
Campo do Auto F.C. 
Juizes : 2.os quadros : J.M. Serra. 
l.os quadros : Luiz Bolognesi. 
Representante : José M . Ribeiro. 

Preços: Adultos — Cr. $ 1,50; 
militares não graduados e menores 
Cr. $ 1,00. Sócios do Au t o — r e 
cibo n.o 4 ou anuidade de 43. 

CESTOBOL 
O «derby» foi favorá
vel k Assoeiue&o. Nt> 
final o marcador assi

nalava: 
Associação (SO) x 

Comerciarios (20) 
Esse jogo, dado ser entre os dois 
quadros que podemos considera-los 
possuidores de forças equivalentes, 
despertou, como éra natural, enor
me interesse entre os aficionados do 
esporte dos cinco. E justificando 
esse interesse lá, na quasi longínqua 
quadra da Associação, foi bôa a 
assistência que compareceu. 

Quando os dois quintetos entra
ram na quadra uma interrogação 
pairava no ar. Q u e m venceria? 

E' lógico que para o Comerciario 
o seu clube venceria, enquanto que 
para o atleticano seria de seu clube 
a vitoria. Mas para o neutro, quem 
venceria? A resposta seria dada ao 
findar o prélio. Somente quando o 
cronometrista desse por acabado o 
jogo é que o torcedor do grêmio 
dos calções vermelhos ou do alvi-
verde poderia cantar vitoria. 

E assim foi até os últimos minu
tos. E no marcador, que no final do 
l.o tempo assinalava 7 pontos para 
cada bando, ora avantajava-sé o C. 
R. dos Comerciarios, ora a Asso
ciação. Aquele, mais do que este, 
permaneceu mais tempo comandan
do a partida. E nos derradeiros 
instantes os aileticanos pularam para 
a frente para aí permanecerem até 

o final. E sôa o ultimo apito do 
cronometrista. 26 a 20 pró Asso
ciação assinalava o marcador, vito
ria essa que poderia tanto pertencer 
a um como a ontro, visto que am
bos lutaram com armas iguais. Di
ga-se também, de passagem, que ai 
em campo estivesse outro juiz, talvez 
a Associação não estaria, ao lado 
do S. Pedro, liderando a tabela do 
campeonato. 

O snr. Lázaro A . Oliveira pre
judicou o bom andamento do jogo. 
Sua atuação foi fraca. O mais pre
judicado foi o Comerciarios, si bem 
que a Associação não deixou de o 
ser também. Enfim como o quadro 
de juizes do nosso cestobol conta 
com apenas 4 ou 5 nomes, preci
samos remediar com isso ou então 
para jogos importantes chame-se um 
juiz da capital. 

Basquete como auxiliar esteve 
bem mais feliz que seu colega. 
Atuou bem agradando a ambas as 
partes. 

Os jogadores atuaram como de 
costume e, em linhas gerais, estive
ram todos num mesmo plano. 

E m resumo, tudo correu normal
mente, não havendo nada mais que 
se precise notar. 

Cotação do jogo: 

Associação x Comerciarios 
Quadra : Associação. 
Preliminar: Associação 
Principal: Associação 
Assistência : bôa. 

Quadros e marcadores ; 
Associação: Amleto, 

Renê, Abel (3) Camargo (13), Pe
ru (10), Scilas 

Comerciarios : Caramez (7) Mil
ton (3), Fagundes (l), Soave (7), 
Roldão (2), Carioca, Tomba e Vi
cente. 

Juizes: Lázaro A . Oliveira, fra
co, e Basquete, bom 

Anotador: Osvaldo L. Tozzi. 
Cronometrista : Ney L. Conceição, i 
Representante da C E . : Nilo i 

Lopes. 

34x9. 
26 x 20. 

Zeppini, 

0 CA São P É O em JUÍÉÍ 
O nosso cestobol está numa fase 

de intensa animação. 
A A.A. Ituana abriu o caminho. 

Não foi teliz nos seus confrontas 
inter-munícipais. Porém tais insuces
sos não abalaram o animo dos nos
sos mentores do esporte da cesta. 
Tanto isso é verdade, que agora 
chegou a vez do C R . São Pedro 
representar o nosso cestobol fora 
de Itú. 

Irá ele a Jundiaí, onde há pouco 
os nossos campeões foram derro
tados. 

Será adversário do tricolor a A . 
E . Jundiaiense uma das melhores 
turmas do interior. E querendo fa
zer valer toda pujança do nosso jo

vem cestobol, o São Pedro tem se 
preparado com esmero para colher 
um resultado auspicioso para o nosso 
esporte. 

A delegação que seguirá integra
da por todos os seus valores vai 
chefiada por um dos seus diretores. 

Especialmente convidada, « A Ci
dade» far-se-á representar pelo nosso 
companheiro Rogério L. Toccheton, 
da secção de esportes. 

^ R.O.G. 

Tipografia "A Cidade" 
IMPRESSOS EM GERAL 

Tomem: 
j VINHO CREOSOTADOa 

ÜO Ph. Q ) . João da Silva Silveira i 

Enpresecto com êxito nas : § 

Tosses 
Resfriados 

Bronchites 
Escrophulos» 
Convalecences 

ÍNHO CREOSOTADO 
é um gerador de saúde. 

3 

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

rioso, chame o telefone 112, C A S A 
O D I L O N , a qual dispõe de uma bem 
montada oficina de concertos, a cargo de 
competentissimo técnico. 

Preços módicos 

Casa Odilon - 1 Floriano Peixoto, 792 
Itú _ Fone 112 

Tônico - reconsfituinte geral. Reparador das 

alterações anatômicas. S A L U TI N A 

B E R G A M O . Renova o sangue e res

tabelece as funções da vitalidade orgânica. 
Peça à sua Farmácia ou à Caixa Postal, 1861 - S. Paulo 

AO. PETTINATt 

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

Operações Ba&iceârias ene geral — Guarda de 

VaSores — l&ecehimeiitos 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 f Paulo 
R. Álvares Penteado 
Caixa Postal, 4077 

FÍLIAES: 
Rio de Janeiro 
Santos 

AGÊNCIAS 
Americana 

65 

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

Lins 
Olímpia 
Palmital 
Pindamonhangab? 
Pirajuí 
Piratinínga 
Porto Feliz 

Quintana 
Rio Claro 
Salto 
Santa Cruz do Rio Pardo 
São João da Bôa Vista 
Sertãozinho 
Sorocaba 
Vera Cruz Csiiespondsntes nas principais praças do país e do exterior 

v>/. 



A CIDADE (11 de Abril de 3 943) 

é i t a Municipal de Itú 
Decreío-lei n. 39 
O Prefeito Municipal de Itú, na 
conformidade do dispoMo no art. 5.° 
do decreto-lei n.o 1202, de 8 de 
abril de 1939, nos termos da Re
solução n.o 3063, de 1942, do De
partamento Administrativo do Esta
do, e devidamente autori2ado pelo 
Senhor Presidente da Republica, 
decreta : 

Art. l.o — E ? isento de quais
quer emolumentos ou selo o atesta
do passado para casamento, a pes
soas reconhecidamente pobres, nos 
termos do art. 6.o do decreto-lei 
federal n. 3.200, de 19 de abril 
de 1941. 

§ l.o — O atestado poderá ser 
também fornecido, nas mesmas con
dições, pelo funcionário municipal 
que, sem prejuízo de suas funções, 
lor designado, mediante portaria, 
pelo Prefeito. 

§ 2.o — A metade dos emolu
mentos ou custas do processo a que 
se referir o atestado e que coube
rem ao oficial do registro civil e ao 
juiz, somente será paga pelo Muni
cípio, na forma estabelecida na ci
tada lei federal, se o -.oficial exi
bir aquele atestado e o recibo da 
Certidão do casamento firmado por 
um dos cônjuges, eu, se ambof não 
souberem escrever, por pessoas idô
nea, a rogo de qualquer deles, com 
duas testemunhas. 

§ 3.o — No pagamento dessas 

WmKsWm 
RECOMENDA-SE O 
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despesas serão observados os requi
sitos de legislação em vigor. 

Art. 2.o — O prédio adquirido 
na conformidade do art. 8.o do ci
tado decreto-lei federal gozará de 
isenção do imposto predial enquanto 
não pago o mutuo respectivo. 

Art. 3.o — Os prédios urbanos, 
de valor superior a Cr. $ 30.000,00 
(trinta mil cruzeiros), instituídos em 

bem de família, gozarão de redução 
de 50o/° (cincoenta por cento) dos 
impostos municipais, que neles re
caiam. 

Art. 4.o — A isenção e mais 
favores estabelecidos neste decreto-
lei serão concedidos se o requeri
mento respectivo estiver acompanha
do de prova documental do alegado. 

§ 1 .o — O requerimento e todos 
os documentos não estão sujetos a 
selo ou emolumentos municipais. 

§ 2.0 — A prova documental a 
que se refere este artigo poderá 
constar de certidão ou atestado pas
sado por autoridade publica compe
tente, judicial ou administrativa, ou, 
não sendo cabível esta modalidade 
de documento, de declaração firmada 

££1 

BE JESUS" 
Plínio Salgado 

á venda na 
íflGÊNCIf* CURY 

C O M P A N H I A 
tf A €f O tf A L 
de S K G U K O K 

Nérie: Rio <1e Janeiro 
Rua do Ouvidor, 102 

$ n c n r s a l : N ã o JPanlo 
Roa B. Paranapiacaba, 24 - 6.° andar 

D I R E T O R I A : 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 Dft D I R E T O R I A : Thiago Masagão. 

IKCEHOiD - TBAHP. MARÍTIMOS E TERRESTRES - AUTOMÓVEL - ÜCIDEHTES PESSOAIS E «IDEHTES HO TRABALHO 

Chefe da Produção: Thiago Masagão Pilho 

Ageníe em líú: Manoel cios Sanios Oliveira 
(DEDICO: DR. IVU5IB CHEBEL PARfDACIA: CURY 

por duas pessoas idôneas, a juízo 
do Prefeito. 

Art. 5.o — Este decreto-lei en
trará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições 
em contrario. 

Prefeitura Municipal de Itú, 6 de 
Abril de 1943. 

Mario Costa de Oliveira 
Prefeito Municipal 

Registrado no Livro Competente, 
na data supra e publicado. Secreta

ria da Municipalidade de Itú, em 

seis de abril de 1943. O Secreta
rio : Marius Amlrat Braga. 

Planíão de boje 

Farmácia CURY 

SEU PROBLEMA 
Pôde ser Resolvido com 

5$ MENSAIS \/l 

^ Dinheiro pago á Empresa Construtora 

Universal nunca é perdido; é capitalL 
sadol Lembre-se que a sua garantir são 

os nossos 460.000prestamistas satisfeitos. 

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

o seu maior problema. C o m o conseguir 
essa tão almejada felicidade c Senhor aiada 
não conseguiu resolver. N o entanto, cem 
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 coupon abaixo, que 
teremos satisfação em 

atende-lo prontamente. 

Queiram eriTÍar-me mm endereço abaixo u m 
folheto explicativo «obr. o M D "mano H " 

Nome . 

Rua , 

Prefeitura Municipal de Itú 
Decrelo-lel n. 40 

O Prefeito Municipal de 
Itú, na conformidade do dis
posto no art. 5.° do decre 
to-lei n. 1202, de 8 de abril 

de 1939, nos termos da Re

solução n. 2667, de 1942, 

do Departamento Adminis

trativo do Estado, e devi

damente autorizado pelo 

Senhor Presidente da Re
pública, decreta ; 

Art. 1.° — As exibições 

públicas, promovidas pelas 

entidades desportivas filia

das direta ou indiretamen

te ao Conselho Nacional de 

Desportos, serão isentas de 

quaisquer impostos ou ta

xas municipais. 

Are. 2.°—Este decreto-

lei entrará em - vigor na 

data de sua publicação, re

vogadas as disposições em 

contrario. 

Prefeitura Municipal de 

Itú, 9 de Abril de 194=3. 

Mario Costa de Oliveira 
Prefeito Municipal 

no L i v r o 

(Competente, na data supra 

e publicado. Secretaria da 

Municipalidade de Itú, em 

9 de abril de 1943. 0 Se

cretario : Marius Amirat 

Braga. 

Registrado 

JLviso 
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 1Üo/° 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 

ITONICOJ 
CAMARGO MENDES 

Cidade--. 

Estado — 

CU l 
5ú.iaJ 

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

DEFENDA-SE DOS ATAQUES 
CONTRA SUA SAÚDE 

A fraqueza, a anemia, 
a insonia e o desanimo 

PODEM SER COMBA
TIDOS TOMANDO O 

TÔNICO CAMARGO MENDES 

Reconstituinte Geral 
e Renovador do Sangue 

- LAB< >r._-.ORIO*~ 

CAMARGO MENDES 
CAIXA POSTAL - 3.413 • 3110 PAULO 
ALVARÁ D-E-l-p - 113 AG. PETTINATl 



11 de Abril de 1943 A CIDADE Pág. 4 

Junta .de Alistamento lilitar 
de Itú 

0 & cidadãos abaixo relacionados 
deverão comparecer no Cartório de 
Paz desta cidade, sito à rua An-
dradas, 526. nos dias úteis, com ex
ceção dos sábados, das 15 às 16 
horas, afim de receberem as com
petentes guias para o pagamento 
das Taxas Militares, corresponden
tes aos seus documentos de quitação 
com o serviço militar, que se en
contram nesta Junta. 

Domingos Benozzo, Caetano Bri-
chesi, Francisco Di Lello, Eloy Ri-
bolim, ídolo Adelico Zolette, José 
Faijon, José Mendes, João Brigo, 
João Evangelista de Andrade, Luiz 
Piron, Sylvano Vechiato, Mateus 
Antônio Vidal, Misden Vitale, João 
Batista Ribeiro, Antônio Reimão 
Stipp, Leonardo João Vechiato, Joáo 
Batista de Sampaio Lara, Marce-
lino Barros Silveira, Thomaz M o -
daguese, João Dias Toledo, Antônio 
Faccioli, Antônio Arpi, Estevam de 
Almeida, Cyrio Dias, Benedito Ro
drigues do Espirito Santo, José Lis
boa Sobrinho. Avelino Rodrigues 
de Campos, Francisco Manoel de 
Oliveira, Inácio de Freitas, Orlando 
Guerreiro, João Jacinto do Carmo, 
Antônio Claudino da Silva, Antônio 
Francisco de Paula, Sebastião Duar
te de Oliveira, Pedro Almeida 
Bueno, Hermes Perini, Adolfo Gar-
dini, Manoel dos Santos Filho, João 
Justino Rosa, João Batista Fonseca, 
Antônio Rodrigues Alonso, Ricardo 
Favaron, Elias Prata, Alberto Per
petua, Romeu Fossa, Luiz Gomes 
Siqueira, João Arlindo Vendramini, 
João Batista Ferro de Marins, João 
de Almeida Prado, Joaquim Bran
co, José Monteiro de Lima, José 
Nunes, José Oliveira Cassú, Inácio 
Chagas, Fortunato José Sbrissa, 
Fleury de Padua Fleury, Eiizio Al
ves de Oliveira, Benedito Barbosa 
de Souza, Tassio Vecchi, Antônio 
Morato de Almeida Lara, Alfredo 
Jordão de Camargo, João Vieira 
de Moraes. 

22 de maio de 1922, doméstica, 
solteira, e residente à rua Santa Ri
ta, 654, filha "de Domingos Guido 
e de d. Josephina Cossolino. 

Sr. José Fanchini, nascido em Itú 
a 20 de setembro de 1921, comer
ciario, solteiro, e residente à Vila 
Marina, filho de Ângelo Fanchini 
e de d. Avelina Savioli; e d. Maria 
de Lourdes D'Amico, nascida em 
Itú a 14 de fevereiro de 1922, do
méstica, solteira, e residente à rua 
Candelária, 175, filha de Lázaro 
D* A mico e de d. Isidra Moreno. 

Apresentaram os documentos exi
gidos pfla Lei Civil devidamente 
processados. Se houver algum impe
dimento, acuse-o para os fins de Di
reito. 

O Oficial Maior, Oscar Serra 

Falecimento 
Na avançadissima idade 

de 99 anos, faleceu pelas 
11 horas e meia do dia 3 
nesta cidade, o venerando 
ancião sr. Ângelo Bordini, 
que em Itú era bastante 
conhecido e estimado. 
O finado era paé dos srs. 

Xisto, Luiz e Guerino Bor
dini. Deixa também 40 ne
tos e 22 bisnetos. 

A' exma. familia enlata
da nossos sentidos pezàmes. 

AGRADECIMENTO 
Os filhos, netos e demais parentes do finado Ân
gelo Rordfni, penhoradamente agradecem a todos 
que os confortaram no doloroso transe por que acabam 
de passar. 

Por este ato de religião e amizade hipotecam os 
seus sinceros agradecimentos. 
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VINHO QUINADO 

ELUFA&TE 
Estimula o apetite e 

desperta as energias 
F U B l . M I [>•!>• 

0 que m pelo Aero Clube 
de Há 
— Já está entre nôs o substituto do 

instrutor de aviação sr. Agostinho Rinol-
di, que foi contratado para o Aero Clube 
de São Paulo. O Sr. Mucio Carvalho, o 
novo instrutor ê monitor formado pelo 
Aero. Clube do Brasil do Rio de Janeiro 
e traz ótimas referencias de Taubaté de 
onde provem, e onde tez o curso de avia
ção primaria. 
— A partir de amanha, dia 12 do cor-

curso de pilotagem que serão ministradas 
na sede do Clube, â Rua Paula Souza e 
terão inicio às vinte horas. Estas aulas 
serão obrigatórias para os alunos e poderão 
ser assistidas por qualquer sócio interessa
do em aviação. O Diretor da Escola pede 
o comparecimento de todos os aluncs ins
critos no curso. 
— Tomou posse do cargo de 1.0 Secre
tario do Clube o Sr. Professor Antônio 
Martins, que vai iniciar interessante traba
lho de secretaria afim de obter-se grande 
aumento no quadro social e conseguir-se 
despertar ainda mais o entusiasmo pela 
aviação na nossa cidade c nas visinhas ci
dades de Porto Feliz, Salto, Indaiatuba e 
Cabreuva. 
— Na forma dos estatutos foi escolhido 
para 2.0 secretario na vaga aberta pela mu
dança do Sr. Paulo Afonso da Rocha Pin
to Júnior, o jovem Domingos Donini, ele
mento entusiasta da aviação, dedicado se
do do Clube e dos mais adiantados alu
nos da Escola de Pilotagem. A diretoria 
do Clube terá muito que lucrar com a 
aquisição ora feita, no, esperançoso e fu
turo az da aviação Ituana. 
— O avião de nossos alunos já se acha 
em experiência e dentro em breve o te-rente, tarão inicio as aulas teóricas do remos voando em céus Ituanos. 
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DR. CASTRO CARVALHO 
Médico da Unifto Federativa Espirita Paulista 

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 leitos etc. 

Pede-se que o endereço seja exato para a resposta e onde 
chega a distribuição postal. 

A.r. Brigadeiro laiiz Antônio, 1447 
Fone : 8-756* — SÃO IMTJIi© 

J.A. Militar de 
março de 1Q43. 

Itú, em 31 d. 

O Secretario 

Oscar Serra 

Editais de Proclamas 
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. Oduvaldo V a z Vieira da Sil
va, nascido em Itú a 10 de dezem
bro de 1921, comerciario, solteiro, 
e residente à rua Paula Souza, 578, 
filho de Firmino Vieira da Silva 
e de d. Rosalia V a z Vieira ; e d. 
Benedita Guido, nascida e m Itú a 
T I n n f> r*ii-ii~ ~ ~ ~ ~ — —•—— — •— — — — — — — ^ ^ ^ » — • » » • 

R St FI L;l S 
K' UMA DOENÇA GRAVÍSSI
MA MUITO PERIGOSA PARA 
A FAMÍLIA E PARA A RAÇA. 
COMO UM ROM AUXILIAR NO 
TRATAMENTO DESSE SRAN. 
DE FLAGELO 

USE O ÜJXIR DE M0GUEI8A 
A SÍK1LIS SE APRESENTA SOB 
IMÍMERAS FORMAS, TAES 
COMO: 

REUMATISMO 
ESCROFULAS 
ESPINHAS 
ECZEMAS 
MANCHAS 
ÜLCERAS 
FERIDAS 

DARTROS 

"ELIXIR BE NOGUEIRA 
CONHECIDO I:Â »>5 ANOS 

VENDE-SE E MIODA PARTE 

DE NOITE 

tlM TODOS OS GATOS SÃO PARDOS.. 

U m velho provérbio diz justamente o contrário. 

Vinha de outras eras, quando a iluminação 

deficiente prejudicava a visão. 

Hoje, não. A iluminação ampla, 

abundante, adequada, que a ele

tricidade permite, conserva as 

cores, as 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. 

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


