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A PALAVRA DO PRESIDENTE 
A Nação ouviu atentamente 

a palavra presidencial nas co
memorações do «DIA D O 

T R A B A L H O » e recebeu, com 
o ânimo sereno e forte, as 
advertências para que o esfor
ço nacional em todos os se
tores de atividade lome maior 
incremento até a nossa con-̂  
tribuição ao esforço bélico das 
Nações Unidas atingir o de
senvolvimento que todos es
peramos. 

O Presidente Getúlio Var
gas disse expressamente que 
estamos identificados com o 
programa das nações aliadas 
consubstanciado na «Caria
do Atlântico» e que «cum
priremos até o fim os nossos 

^^compromissos de solidariedade 
e estreita cooperação na luta 
militar e econômica, certos de 
concorrefmos para a vitória e 
de compartilharmos, um futuro 
próximo, de acontecimentos fe
lizes, capazes de aumentar o 
relevo da nossa atuação.» O 
Chefe da Nação não definiu 
quais sejam esses aconteci
mentos, mas para quem acom
panha o desenrolar da guerra 
é evidente que entre eles se 
há de incluir a abertura da 
Segunda Frente, na qual, ao 
que tudo indica, participòrão 
soldados do Brasil. Na imi-

^nencia, portanto, da nossa par-
JWicipação na guerra assumir 

formas de maior intensidade e 
responsabilidade, conclama o 
presidente os brasileiros para 
acelerar o rilmo de nossa pre
paração milifar e criar no país 
inleiro uma mentalidade de 
guerra. Sem dúvida, o povo 
não faltará A O S seus soldados, 
marinheiros e aviadores empe
nhados em varrer *do mundo 
a praga do nazi-nipo-facismo 
e por isso o presidenle da 
República confia nos seus con
cidadãos para a «batalha da 
produção». Produzir mais e 
melhor é o dever do momento. 
A ociosidade é um crime con
tra o interesse coletivo e os 
que se furtam ao esforço ge
neralizado devem ser conside
rados faltosos ao cumprimento 
do dever e como tais tratados. 

Responsável pela concreti
zação desse gigantesco esforço 
bélico, o presidente da Repú 
blica põe em guarda o Brasil 
contra os espiões, sabolado-
res e quinta-coluhisfes de va
rias espécies que tentam aba
lar a mútua confiança e per
turbar o trabalho com mano
bras as mais diversas. Pede, 
também, que todos cooperem 
com as autoridades policiais 

a-fim-de que estas descubram 
e reprimam os inimigos da 
Pátria. A o mesmo tempo que 
adverte conlra os derrotistas 
o Presidente Geiúlio Vargas 
lembra que, o 11 de maio, 
assinala o primeiro lustro do 
ataque integralista ao Palácio 
Guanabara levado a cabo se
gundo os métodos e a inspi
ração nazista. *A conspirata 
integralista fracassou, mas só 
hoje é possível imaginar a tjue 
Inste condição estaríamos re
duzidos se tivesse logrado êxi
to.» O Brasil seria hoje uma 
colônia da Alemanha dirigida 
por emissários de Berlim que 
com o auxilio dos integralis 
tas oprimiriam e explorariam 
os brasileiros, como fazem 
hoje com os belgas, poloneses. 
holandeses e demais povos 
ocupados, auxiliados pelos par
tidos fascistas locais. O iníe-
graiismo foi a vanguarda da 
«quinta-coluna» no Brasil, é o 
presidenle da República que o 
a afirma, e para impedir que 
os seus sinistros objetivos de 
traição nacional possam surtir 
efeito urge agora, mais do que 
nunca, o combate sem tréguas 
ao integralismo e aos integra
listas, sejam eles quais fo
rem, esíejam onde estiverem. 

(Da lnter-Americana) 

Aniversários 
Dr. J. L. Pinheiro Jr. 

Transcorreu no dia 20 pas
sado, mais um aniversário do 
disíinto c humanitário clínico 
Dr. Pinheiro Jr. que gosa de 
justo e merecido conceito nas 
rodas médicas e sociais. 

Ao Dr. Pinheiro, embora 
tardiamente, apresentamos nos
sos sinceros cumprimentos. 

Edgard Pereira Mendes 
O dia 27 próximo, assiná-

la mais um aniversário natali-
cio do sr. Edgard Pereira 
Mendes, diretor do Instituto 
Borges e figura de destaque 
em nossos meios sociais. 

Ao distinto aniversariante 
apresentamos os nossos votos 
de perenes felicidades. 

"Tigres Voadores" 
\r 

co Caramez, de u m José Adolfo 
Scritzmeyer e muitos outros. 

Esses que lutam sem desfaleci-
mento, quer na Comissão de Espor- ' 
tes, quer nos clubes, realizariam 
muito, já que realizaram e realizam 
bastante sem contarem com instala
ções adequadas, encontrando a cada 
passo obstáculos de toda sorte, mas 
que felizmente não lhes abate o 
animo. 

E ficamos a imaginar em que al
tura estaria o esporte ituano si ti
véssemos um estádio... 

ROGÉRIO 
*^^+0^^y++++,*^+*^^*^*^**^+*+**^^+ 

k 
a Lnítwaífe 

A implacável ofensiva da tática 
aérea aliada sobrepujou inteiramente 
a Luftwaffe — informa o corres
pondente especial do «Times», na 
Tunisia. O mesmo descreve a ma
neira magnífica pela qual a força aé
rea aliada apoia os exércitos de terra 

(Do R N. S.) 

Este é u m dos potentíssimos bi-motores de 
combate Lockheed Lightning, que tantas vito
rias aéreas teem conseguido no Extremo Orien
te. Por sua pintura, que reproduz a cabeça do 
tubarão, pode-se concluir que se trata de um 
aparelho pertencente ao famoso esquadrão norte-
americano que combate na China, melhor co
nhecido pelo nome de "Tigres Voadores". 

{Foto lnter-Americana) 

Si tivéssemos um Estádio 
i . 1 . — i . . i . . . . ^ -

Si por estes pagos chegar um I zes de fazer ótimas exibições em 
turista amigo dos esportes, e, ele j qualquer lugar, capazes de enfrentar 
perguntar-nos por u m estádio, que a altura, qualquer que fosse o adver-
esteja à altura do nosso progresso, 
nada mais poderemos responder-lhe 
senão isto:—«Não o possuímos 
ainda.» E' a única resposta que po
deremos dar-lhe. 

E quando teremos, na realidade, 
esse ambicionado melhoramento ? 

A resposta só poderá ser dada 
pelos poderes públicos, já que as 
posses dos nossos clubes não per
mitem a concretização desse empre
endimento de vulto, tão útil, tão 
necessário. 

Si possuíssemos um estádio 
inúmeros benefícios adviriam para o 
nosso esporte. 

Haveria mais entusiasmo por par
te dos praticantes. Surgiriam novos 
valores que, tratados com carinho, 
muito poderiam conseguir. O publico 
seria afetado por esse entusiasmo e 
daria larga expansão ao seu apoio, 
ao seu incentivo, daria maior animo, 
maior vida. 

Si possuíssemos um estádio o 
nosso futebol receberia outro im
pulso. Haveria maior entusiasmo 
entre os clubes. Poderíamos receber 
vititas de bons quadros o que viria 
melhorar nosso padrão, aperfeiçoar 
nossa técnica com os ensinamentos 
que por certo iriamos adquirir. O 
esporte-reí ganharia mais apreciado
res, já que o publico tivesse maiores 
comodidades, e não ficasse sujeito 
às variações atmosféricas. 

Si tivéssemos um estádio o nosso 
cestobol galgaria a u m posto de 
maior projeção. O s cestobolistas sur
giriam as centenas e por conseguin
te, o aparecimento de valores capa-

sano. , 
Si tivéssemos um estádio, quan

do das competições atléticas não 
seria preciso transformar do dia para 
a noite, u m campo de futebol em 
pista de corridas, como aconteceu 
domingo ultimo. Outras seriam as 
marcas obtidas, maior seria o nu
mero de concorrentes. 
Si possuíssemos um estádio 

outros esportes surgiriam. O tênis, 
a natação, o «water-polo», sem falar
mos no voleibol cujo campeonato 
eutá prestes a iniciar-se, viriam au
mentar nossas atividades, movimen
tando em sua pratica centenas de 
jovens que procuram obter seu aper
feiçoamento físico praticando-os com 
vontade, com entusiasmo. 
Si tivéssemos um estádio outro 

seria o resultado alcançado por este 
punhado de bravos e dignos espor
tistas que se chamam Dr. Felipe 
N. Chebel, Nilo Lopes, Amleto 
Menquini, Nelson Fávero, José M . 
Ribeiro, Oswaldo Tozzi que cons
tituem a Comissão de Esportes. V e 
ríamos do que seriam capazes o 
dinamismo e o entusiasmo de u m 
Joaquim Dias, de u m Sgt. Francis-

Arame farpado 
VENDE-SE 
até 4 0 0 quilos 

Tratar nesta redação 

Os italianos preparam-se pa
ra receber "filoseficamente" 

a invasão aliada 
O comentarista de assun

tos políticos do «Daily Ske-
tch», rebela que panfletos 
relativos à invasão aliada 
estão circulando em deter
minadas localidades da Itá
lia, passando de uma a ou
tra dona de casa. Nele a 
população italiana é exor
tada a não oferecer até 
mesmo uma resistência pas
siva. Os referidos panfle
tos estabelecem ainda que 
os italianos que se encon
trarem ca área ocupada 
pelas tropas de invasão 
não devem oferecer comba
te às mesmas e sim trata-
Ias com cortezia. 

Por outro lado, a popu
lação não deve de nenhum 
modo, formar bandos de 
guerrilheiros, mas auxiliar 
as forças de invasão. Por 
fim, os homens são ainda 
aconselhados a permanecer 
dentro de suas casas, de
vendo qualquer tarefa fora 
de caea ser relegada às 
mulheres, já que as mes
mas terão um tratamento 
ainda melhor por parte das 
disciplinadas e educadas 
tropas britânicas. 

E m caso de carência ali-
mentar recomenda-se ainda 
à população, principalmen
te às mulheres e crianças 
que solicitem alimentos às 
tropas de invasão. 

O jornalista do «Times» 
analisando o curioso pan
fleto é de opinião que o 
mesmo se destina a tornar 
a vida dos italianos menos 
amarga, quando ocorrer a 
invasão, em lugar de in
duzi-los a um inútil derra
mamento de sangue, com 
uma resisteucia estéril nas 
soleiras das portas e nos 
telhados. A verdade é que 
os italianos que já com
preenderam não poder re
sistir à investida aliada, 
estão se preparando para 
recebe-la filosoficamente. 

(Do B. N. S.) 



A CIDADE (23 de Maio de 1943) 

«A FORTALEZA 
COMPANHIA 
NACIONAL 
de NEGtUOS 

Sede: Rio de Janeiro 
Rua do Ouvidor, 102 

Mueor^nl: Silo ü*aulo 
Rua B. Paranapiacaba, 24 - ó.° 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 5 5 I 5 T E N T E D A D I R E T O R I A : Thiago Masagão. 

IHCEÜDIO - THANP. MARÍTIMOS E TERRESTRES - flüTOMDtfEL - AGIDEHTES PESSOAIS E KIDEH1ES HO TRABALHO 

Chefe da Produção: Thiago Masagão Filho 

Agenle e m líú: Manoel dos Santos Oliveira 
ÍDÉDICO: DR. RAGIB CHEBEL FARfTlACIA: CURY 

TODOS OS ESPORTES 
FUTEBOL 

amadores do Corint- Paulista 
(3) i l J. Salteose (2) 

Domingo ultimo tivemos oportu
nidade de presenciar, na vizinha 
cidade de Salto, u m interessante 
confronto que reuniu a 
amadores do Corintians 
da A . A . Saltense. 

A partida cheia de lances emo
cionantes apresentou uma ligeira su
perioridade do onze paulistano que 
sagrou-se vencedor pela contagem 
de 3 x 2 o que espelha fielmente o 
transcorrer da luta. 

O s saltenses tiveram u m ponto 
anulado justamente, pelo arbitro snr> 
Guerino Laodino, da F«P.F., que deu 
cabal desempenho à missão. 

Marcaram os pontos para os co-
rintianos Dinho, Rocha e Augusto 
e para os saltenses Maquininha (2). 

O s quadros atuaram assim: 
Corintians : Nelson, Herodoto e 

Ferri; Monteiro, Geraldo e Adner; 
Augusto, Alia (Crescendo), Dinho, 
Rocha e Jair, 

Saltense: Silvino Pólo e Ne-
guita; Cozinheiro, Adolfo e Silvio; 
Antenor, Quencas, Maquininha, Otá
vio e Lino. 

N a preliminar o 2.o quadro da 
A . A . Saltense venceu o União Bu-
rú por 2 x 1 . 

Dois fc 

lia sos fogos I M s 
Itú, embora não tenha participado 

continuadamente nas disputas dos 

grandes jogos abertos do interior, 
tem sido uma das cidades que mais 
entusiasmo tem dispensado ao cotejo 
interiorano. Tendo estreiado em 1938, 
precisamente quando os jogos do 
111 Campeonato realizavam-se em 
nossa cidade, ainda deles participou 
em 1939 e em 1941, respectiva
mente em Campinas e em Ribeirão segundo 

turma dos Preto. 
Paulista e 1 Anunciados que estão este ano 

para Sorocaba novamente, os seus 
organizadores receberam da Comis
são de Esportes local, significativo 
ofício o qual, pela sua palpitante 
atualidade vale a pena a ser, repro
duzido na integra : 

«I — Acusamos o recebimento do 
primeiro número do Suplemento Es

portivo do C R U Z E I R O D O SUL, 
que trata do VIII Campeonato Aber
to do Interior a realizar-se nessa 
cidade, no período de 19 a 26 de 
setembro do corrente ano. 

II — A o felicitarmos essa digna 
e esforçada Comissão pelo trabalho 
eficiente tão inúmeras vezes demons
trado em prol do esporte» hipoteca
mos a nossa completa solidariedade 
e oferecemos os nossos fracos pres-
timos em tudo que se relacione com 
esse grandioso espetáculo, que terá 
por teatro a bela e grandiosa «Man 
chester Paulista.» 

III — A Comissão de ' Esportes 
desta cidade está envidando todos 
os esforços, a-fim-de Itú fazer-se re
presentar com uma embaixada com
posta do maior numero possível de 
amadores à altura dos valorosos 
elementos dessa e de outras localida
des presentes ao certame.» 

«Semana Olímpica de Sorocaba, 
agradece as referências a ela feitas 
e faz votos do mais feliz êxito dos 
ituanos, ao próximo campeonato aber
to do interior. 
(Transcrito do Suplemento Esportivo 

do «Cruzeiro do Sul») 

a£K 

PARA APARELHOS 
MUNIDOS DE F0GAROROS 

OU F0RNILH0S 

INGREDIENTE 

" J Ú P I T E R " 
(EM PÔ E EM PEDRAS) 

• 
PARA 0 EXPURGO DE 
SEMENTES E DE GRÃOS, 

SACARIA, ETC 

BI-SULF ÜRETO 
DE C A R B O N O 

" J Ú P I T E R " 
"WMÊÈÊÈÈm 

kwémmiQ Sôlegíül de 
Eâscocao Física 

Seguiu ontem à tarde, para Pira
cicaba, os representantes do Colégio 
Estadual de Itú onde irão disputar 
contra os representantes estudantinos 
da «Noiva da Colina» partidas de 
cestobol e volebol masculino e fe
minino em obediência à tabela do 
campeonato colegial promovido pelo 
Departamento de Educação Física 
do Estado de São Paulo. 

A o s nossos bravos representantes 
auguramos u m regresso coroado pelo 
triunfo» 

l.o Gompeenata de Atletismo 
£e 1943 

A despeito de algumas dificulda
des, sendo a principal a de u m 
local adequado para a realização 
de competições atléticas, que requer 
boas pistas de corridas, caixa de 
saltos e amplos espaços para arre-
inessos de dardo, disco e peso, rea
lizou-se domingo ultimo o primeiro 
campeonato de atletismo previsto no 
Calendário Esportivo organisado pela 
Comissão de Esportes local. 

ois roram os locais usados para 
a sua realização: o campo da Asso
ciação Atlética Ituana e u m terreno 
baldio que faz frente para a Praça 
Visconde de Parnaiba, onde outr*ora 
foi uma bela praça de esportes. N o 
primeiro realizaram-se as provas de 
saltos e arremesso do peso e no 

, que a ultima hora foi ada-
tado, as de corridas e arremessos 
do dardo e disco. 

O s resultados finais foram os se
guintes : 

CORRIDAS: 
100 metros razos: l.o Fratint, (A. 

A.l.) — I T 4 / 5 ; 2.o José Maria 
(A.A.I.)-12" 3/10; 3.o Cymryng, 
(CE.) 13M 2/5. 

409 metros razos : — l.o, Fratini 
(A.A.I.) — 65'*; 2.o Gonçalves, 
(CE.) 66"; 3.o, Honda, (CE.) 

800 metros razos : — l.o. Gon
çalves, (GE.* 2'35"2/5; 2.o, Fan-
celli, (CE.) 2*51". 

1.500 metros razos: -- l.o Mes
quita, (A.A.I.) -- 5'I4" 2.o Lacer
da, (A.A.I.) — 5'23" ; 3.o Piotto, 
avulso, Õ'38'\ 
3.000 metros razos: — l.o Mes

quita, (A.A.I) — 12*27", 2.o La
cerda, (A.A.I.)— 12141". 

Arremesso do dardo : — l.o Fa-
brini, (A.A.I. — 46,ms 18; 2.o 
Honda, (CE.) 43,ms. 08 ; 3.o Pi-
lon, (A.A.I.) - 42tms.l9; 

Arremesso do disco: — l.o Am-
leto, (A.A.I.) —30,ms.03; 2.o Pi-
lon, ^A.A.I.) — 27,ms.l8; 3.o lu
gar Fabrini, (A.A.I.) — 20,ms.7Õ. 

Arremesso do peso: — l.o Am-
leto (A.A.I.) — distancia I0,ms91 ; 
2.o Pilon, (A.A.I.) — 1w,ms.77; 3.o, 

Castilho, 10,016.11. 
Salto em altura — l.o — empata

dos — Osmar, ( C E ) — Pilon, (A. 
A.l.) — l,m58 na La tentativa ; 2,o 
— empatados, Pacheco, (CE.) e 
Júlio Silva, (A.A.I.) -altura 1,m58 
na 3.a tentativa; 3.o lugar Arrleto. 
(A.A.I.) — altura 1,m52. 

Salto em extensão: — l.o Hon
da, (CE.) — 5,m51 ; 2.o Júlio Sil
va, A.A.I. — 5,018.29; 3.o Pilon. 
(A.A.I.) — 5,ms. 095 1/2. 

Por não se apresentarem os ins

critos, as provas de 200 metros 
razos, 4 xlOO e 4 x 400 em reve
zamento masculinas e as provas fe
mininas deixaram de ser realizadas. 

Essa é uma falha que não deve 
ter repetição, pois estes torneios 
são realizados para avaliar as possi
bilidades dos nossos representantes 
aos VlII.os Jogos Abertos do Interior. 

Poderá causar desanimo o fato 
dos resultados de algumas provas 
serem abaixo da critica. Mas para 
justifica-lo, argumentaremos com a 
falta de um local adequado para 
a pratica do esporte-base. Mas con
tra esse fator teremos que lutar, até 
que um dia surja o «pacaerabusinho» 
ituano. 

Big, Darcy, Atnilo e 

Dias e Lázaro A. 

A V I S O 

Da Comissão de Esportes, rece
bemos o seguinte comunicado : 

«Para conhecimento dos Snrs. 
amadores e demais interessados, co
munico-vos haver esta Comissão de
signado para todas as 2.as e 5.as 
feiras, treinamento dos jogos de ces
tobol e futebol, a-fim-de futuramente 
serem organizados os respectivos se
lecionados. 

Locais de treinamento: Quadra 
da A.A.I. e campo do Auto F.C 

Horário — Para cestobol — Ini
cio às 20 horas e futebol às 16 hrs. 

O l.o exercício de amanhã será 
entre os seguintes quadros; 

• Q u a d r o — A — (Calção ver
melho) : Jucá, Zeppini, Fratini, Ca
margo, Caramez. 

Reservas; Osmar, Fagundes e 

Tomba. 
Qiesadro — B — (Calção bran

co) : Amleto, Castilho, Abel, Fran-
cischinelli l.o e Milton. 

Reservas 
Carioca. 

Juizes: J. 
Oliveira. 

Anotador ; N. Lopes. 
Cronometrísta: O. Tozzi. 
5.a feira, dia 27, serão treinados 

os amadores de futebol dos quadros 
A e B, abaixo descriminados. 

Q u a d r o — A — (Calção pre
to) : Zinho, Cristão, Pedrínho, Fran
ca, Leme, Carmelíto, Fratini, Nel-
sinho, Pé de Ferro, Nené Bazzei, 
Fontabelli. 

Reservas : Mauro, Nabor, Gilson, 
Inácio, Paulino. 

Q u a d r o — B — (Calção bran
co) : Ataliba, Castilho, Zelindo, Lo
pes, Saldanha, Nim. Pereira, Jucá, 
Nenesinho, Corrêa e Goia. 

Reservas : Vicente, Menquini, Ca-
piáu e Benjamin. 

Os quadros treinarão sob a dire
ção do sr. Nilo Lopes e do treina
dor sr. José Luciano. 

Futebol - Hoje: Oficina Gazzo-
la São Luiz — Campo do Auto. 

Cestobol. 4.a feira, 26 — inicio 
do 2.o turno: Colégio x São Pe
dro — quadra da Associação. 

Volebol—dia 30—Torneio Inicio. 

RACOS E ANÊMICOS! 
Tomem: 

VINHO CREOSOTADO.j 
Üo Ph. Cd. João da Silva Silveira ' 

Empregedo co» exlto n« : 

Tosses 

"esfriados 

Sronehites 

Escrophulosa 

Convalecenças 

ÍNHO CREOSOTADOÍ 
ê um gerador de saúde. 
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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) 

M A T R I Z : 
São Paulo 
R. Alvares Penteado 
Caixa Postal, 4077 

FIUAES: 
Rio de Janeiro 
Santos 

AGÊNCIAS 
Americana 

iíy 

Atibáia 
Barirí 
Campos do Jordão 
Capivarí 
Garça 
Guararapes 
lbitinga 
Indaíatuba 
Itapeva 
Itú 

Lins 
Olímpia 
Palm i tal 
Pindamonhangab? 
Pirajuí 
PIratininga 
Porto Feliz 

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

Correspondentes nas principais praças do país e do exterior 

üs 
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Hortas da Vitória 
Tendo o Departamento da Produção Vegetal aber
to u m concurso c o m o fim de melhorar a alimentação 
dos colonos e sitiantes e m geral, incentivando o u s o de 
legumes, verduras e frutas,' fontes riquíssimas de vita
minas, venho pedir a V.S, a publicação deste, a-fim-de 
tornar público aos interessados. O concurso será ape
nas para os colonos e 'pequenos sitiantes, estando ex
cluídos do m e s m o os que se dedicam à olericultura como 
fonte de renda. O concurso constará apenas de dez 
candidatos, conferindo prêmios de animação de duzen
tos cruzeiros às três melhores hortas. Junto seguem 
as condições exigidas pelo concurso e que solicito a 
V.S. a fineza de m a n d a r pulica-las. 

Saudações 

Bento de Almeida Pacheco 
Agrônomo Regional 

Concurso de tiorías domiciliares 
CONDIÇÕES 

I — Nos municípios onde estão sediados os agrô
nomos da Divisão do Fomento Agrícola, serão conferi
dos prêmios de Cr. $ 200,00 (duzentos Cruzeiros), para 
as três melhores hortas domiciliares, tanto de verão 
como de inverno. 

II—Os agrônomos farão a inscrição dos cândida-
tos aos prêmios, até o numero dez, para cada tipo de 
horta, em um livro próprio. 

III — As sementes necessárias à formação das hor
tas serão fornecidas gratuitamente aos concurrentes. 

I V — A s hortas não terão área maior de 200 me
tros quadrados. 

V — As hortas de inverno deverão conter as se
guintes hortaliças e legumes : 

Hortaliças e Legumes n. de pés 
Couve 60 
Alface 100 
Chicórea 60 
Repolho 50 
Tomate 50 
Ervilha 140 
Abóbora (de moitaj 20 
Pepino 6 
Cenoura 660 
Condimentos 
inteiros de semeadura 

Área M2. 
15 
10 
6 

20 
20 

Semente 
60 mudas 
1 gr. 
1 gr. 
I gr. 
1 gr. 

16,5 100 grs. 
30 
13,5 
20 

10 

50 grs. 
2 grs. 
2 grs. 
10 grs. 

185,0 

Hortaliça 
Couve 
Alface 
Beringela 
Pimentão 
Quiabo 
Cenoura 
Abóbora rast 
Tomate 
Condimentos 
Canteiros de 

JU Legume 

semeadura 

n. de pés 
60 
100 
50 
50 
50 
330 
10 
40 

Área H2 
15 
10 
12 
12 
17,5 
10 
60 
19,5 
10 
10 

VI — A s hortas de verão deverão obedecer ao se
guinte quadro: 

Semente 
60 mudas 
J gr. 
1 gr. 
1 gr. 
5 grs. 
2 grs. 

- 50 grs. 
1 gr. 
1 gr. 

200,0 

VII—Da Comissão julgadora das hortas farão 
parte o Agrônomo Regional e os Agrônomos da Secção 
de Olericultura da Divisão de Experimentação e Pes
quisas e da Secção de Fruticultura e Olericultura da 
Divisão do Fomento Agrícola, designados pelo Supe
rintendente do Departamento da Produção Vegetal. 

VIII — Os Agrônomos deverão orientar os inte
ressados em todas as fases da formação da horta, 
observando o cuidado revelado pelo concurrente em 
cada fase, a-fim-de melhor fazer o julgamento. 

IX — Os pequenos sitiantes que se dedicam à Ole
ricultura como fonte de renda, estão excluídos do con
curso. 

São Paulo, 15 de Março de I9á3. 

De acordo. 
R. CRUZ MARTINS 
Diretor da DFA 

E' UMA DOENÇA GRAVÍSSI
MA MtiHO PEitIGOSA PARA 
A FAMÍLIA E PARA A RAÇA. 
COMO UM ROM AUXILIAR NO 
TRATAMENTO DESSE SRAN 
DE FLAGELO 

USE O 

A I:TLÍS SEAPHESENTAüOR 
INÚMERAS FORMAS, TAES 

REUMATISMO 
ESCROFÜLAS 

ESPINHAS 

ECZEMAS 

MANCHAS 

ÚLCERÀS 
FERIDAS 
DARTROS 

"EL1XIJR BE NOGUEIRA" 
CONHECIDO JIÂ «5 MNPS 

VENDE-SE E M I O D A PARTE 

Jr̂ eala de &fa. Terezi
nha do Menino «lesos 

IGREJA DO CARMO 

Do revmo. P. Frei Mateus, dd. 
Prior dó Convento do Carmo, re
cebemos a seguinte informação: 

Para comemorar a canonização 
de Santa Terezinha, a diretoria da 
Congregação de Santa Terezinha 
convida o povo de Itú para assistir 
a festa em louvor de sua Padroeira, 
a realizar-se no próximo domingo, 
dia 30 de Maio. 

A festa constará do seguinte; 
Domingo dia 30: A's 7 horas 

haverá missa cantada. com comu
nhão geral das congregadas (de am
bas as secções). 

A's 18 horas sairá da igreja do 
Carmo um cortejo com a nova ima
gem de Santa Terezinha. E m se
guida haverá continuação dos exer-j 
cicios religiosos do mês de Maio, 
durante os quais haverá soleníssima 
recepção de novas congregadas, pre
sidida pelo Revmo. Padre Dr. João 
Camargo, mui digno Capelão da 
Santa Casa de Misericórdia. 

N O T A . As senhoras católicas, 
casadas, que desejarem receber a 
fita da Congregação imediatamente 
depois das outras congregadas, fa
riam bem dando os seus nomes 
quanto antes a qualquer congregada, 
que faz parte da diretoria. 

COSTUREIRAS PARA SACOS 
Precisam-se de algumas. Tratar á rua 
Floriano Peixoto 107, nesta cidade, das 
7 às e das 14 às 16 horas. 

TOSSESNA BERGAEVIO é um saca-
roiafó úd ação mfcrebicitia e cicairizan-
te indicado C O T O tratamento das molés

tias do aparelho respiratório. 
Peça à sua Farmácia ou ã Caixa Postal, 1861 - S. Paulo 

A«. PE.TTINATI 

DR. NÍLTON VIEIRA DE SOUZA 

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta 

Consultório e residência : 

Rua 1 5 de Novembro, 97 - Telefone, 548 
Consultas: das 1 5 às 18 hrs. — S0S8ÜJ 

TIPOGRAFIA "i CIDADE" 
Impressos para o comércio» a 

indústria e o foro 

QUALIDADE 
acima de tudo 

V I N A G R E ? 
só de vinho marca 

C A S T E L O 

V I N H O A Z E D O 
Compra-se qualquer quantidade 

DESTILARIA I P I R A N G A 
RUA CAP. FAUSTINO DE UMA, 199 
Telefone 2-S762 SÃO PAULO 
•mwMinma 
*>. » PUOLICIOADÍ 

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

Mimiiim no período da tarde i*»»»«w 

DR. CASTRO CARVALHO 
M é d i c o d a Cnfrto Federativa BSsprfríta PanISsta 

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 respo&ta e onde 
chega a distribuição postal. 

iv. Brigadeiro Xaiiz Antônio, 1447 
Fone : 3-7568 — SAO P A U L O 

C3S3$S3SSS33S$^$SraSS^WSraS3SS3^^ 

CTOIMICO> 
CAMARGO MENDES 

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 Geial 
e Renovador do Sangue 

•LABORtoO^ÍO^^ 

fflfff <§fÍNE>ES 
I CflIXfl•;• &8St*lí$ 1413 - S3Q PAULO 

ALVARÁ D-E-I-P - 113 AG. PETTINATl 
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Editais de Proclames 
Antônio de. Almeida Toledo, Escri

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

se e apresentaram os documentos 
exigidos pela Lei: 

Sr. Aristides de Oliveira, nascido 
e m Sorocaba, no distrito do Rosário, 
a 23 de Outuhro de 1923, macarro-
neiro, solteiro, e residente à rua 
Sta. Rita. 783. filho legitimo de 
Raul Primo de Oliveira e de d. 
Olimpia Franca de Oliveira; e d. 
Maria Emilia Ribeiro, nascida em 
Cabreuva a 11 de Novembro de 
1925, doméstica, solteira, e residen
te na Vila Santa Maria, 214. filha 
legitima de Benedito Ribeiro e de 
d. Celestina de Camargo. 

<3QMO ÀtJXIUftR paiTRA-
TAMEN TO DA§SítlhIS E 
SUA S M AN IF E S TA COES 
d UT A N t A S.; A RTJl íri C A S, 

U S E O ELIXIR D E 

FUMARIA 
C O M P O S T O 

E SfNTIRA 
MELHORAS. 

P E Ç A À SUjÀ F A R M Á C I A 
O Ü C . POSTAL 1861 - S. PAULO 

um desempenho a altura nas peças de seu 
selecionado repertório. 
Ontem toi levada à cena a renomada 

peça de Joracy de Camargo: «Deus lhe 
pague*, tendo alcançado ruidoso sucesso. 
Fará hoje teremos a engraçadissima co

media «O inimigo n. i.» 
A seguir serão encenadas: «O Burro», 

«A vida brigou comigo», ̂ Anastácio,» «Ba-
! rao de Cutia», e outras. 

Sr. Manoel Lara, nascido na Fa
zenda Jangada, distrito de Monte 
Mór, a 10 de Agosto de 1918, ope
rário, solteiro, domiciliado nesta ci
dade, e residente à rua 13 de Maio, 
56õ, filho legitimo de Policarpo 
Lara e de d. Maria Mancera; e 
d. Helena Rodrigues de Ávila, nas
cida em Itú, a 21 de Março de 
1925, doméstica, solteira, e residen
te à rua Matadouro, 452, filha le
gitima de Antônio Rodrigues de 
A vila e de d. Maria Augusta Ro
drigues. 

Sr. José Fernandes de Freitas, 
nascido em Mogí Guassú, a 6 de 
Janeiro de 1922, oficial de farmácia, 
solteiro, domiciliado em S. Paulo, 
e residente à rua Brigadeiro Tobias, 
861, filho de João Fernandes e de 
d. Santa Fernandes ; e d. Çarmella 
Trabachíni, nascida em Itú a 24 de 
setembro de 1922, doméstica, sol
teira, e residente à rua Dr. José 
Elias, 227, filha de Sebastião Tra
bachíni e de d. Benvinda Codarin. 

lauta de Alistamento Militar 

Pelo presente convidamos os ci
dadãos abaixo relacionados a com
parecerem nesta Junta de Alista
mento, nos dias úteis, com exceção 
dos sábados, das 15 ás 16 horas, 
a-fim-de tratai em de negócios de 
seu interesse. 

Itú, 21 de Maio de 1943. 

O Secretario 

Oscar Serra 

Antônio Carlos Moraes Fonseca, 
Pedro Wanderley Caparica, Fran
cisco das Neves Raimundo, Jesuino 
Gaspar, Antônio Castedo, Antônio 
Rodrigues, Mario Chagas de Moura, 
Marcelino Barros Silveira, Estevam 
Almeida, Adolfo Gardini, Avelino 
Rodrigues de Campos, Antônio 
Claudino da Silva, Antônio Faria 
Machado, Inácio de Freitas, Erich 

Clasen, Thomaz Modagnese, Pedro 
Almeida Bueno, Luiz Gomes Siquei
ra. João Justino da Rosa, João Ro
drigues Alonso, Francisco Martins, 
Ângelo Agostinho Giude, Servulo 
Belâo, Naiciso Monteiro de Carva
lho, José Morini, Sebastião Pedro 
Alexandre, Paulo Nunes, Orlando 
Carpi, Silvio Honorio. Moisés Ja
cinto do Carmo, José Manoel de 
Almeida, .Avelino Bruni, i4tilio Ta-
chlnardi. 

Leiam «A Cidade» 

DESPERTE A BILIS 
DO SEU FÍGADO 

E Saltara da (ama 
Disposto para Tudo 

Seu fígado deve produzir diariamente um 
litro de bílis. Se a bilu não corre livre
mente, os alimentos não são digeridos e 
apodrecem. Os gases incham o estômago. 
Sobcevcm a prisão de ventre. Você sente-
se abatido e com o que envenenado. T u d o 
k amargo e 1 vida £ u m martírio. 

U m a simples evacuação não tocará a 
causa. Neste caso., as Pílulas Carter sío 
extraordinariamente eficazes. Fazem correr 
esse litro de bilis e você sente-se disposto 
para tudo. São suaves e, contudo, especial
mente indicadas para fazei a bilis correr 
livremente. Peça as Pílulas Carter. N í o 
aceite outro produto. Preço; 3S0D0. 

• 1 - . n . i 1 • . . 

Secção Livre 
D E C L A R A Ç Ã O 

João Ferraz de /.ndrade, pela 
presente declaração (az ciente a 
todas as pessoas desta e das demais 
cidades que. desta data em diante 
não se responsabiliza pelas dividas, 
empréstimos ou atos de qualquer 
natureza que sejam praticados por 
seu filho João Ferraz de Andrade 
Filho. 

Itú, 22 de Maio de 1943. 

(a) João Ferraz de Andrade 
Firma reconhecida 

j Gasa à venda 
Vende-se uma boa 

casa e terreno, na rua 
Benjamin Constant. es
quina da rua Domin~ 
gos Fernand.es, 12, com 
25 metros de frente 
e 42 de fundos. 
Tratar c o m Eliaa de Ito*-

so — Telefone a - 2 - O. 

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

CIAÍNICA E M C E B 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 

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

a mm 

DE NOITE W W - W W W 1 
f^B- TODOS OS GATOS SÂO PARDOS... 

Sr. Pedro Savi, nascida em Itú 
a 4 de Julho de 1919,- lavrador. 
solteiro, e residente no bairro «Pi-
nheirinho, filho legitimo de Marcello 
Savi e de d. Elvira de Oliveira 
Savi; e d. Elvira Casassolla, nas
cida em Campinas a 27 de feve
reiro de 1921, doméstica, solteira. 
e residente na Vila S. Francisco, 
filha legitima de José Antônio Ca* 
sassola e de d. Magdalena Davanaso. 

Sr. José Maria Marques, nascido 
em Itú a 20 de Outubro de 1917, 
operário, solteiro, e residente, nò 
bairro Matadouro, filho de Palmiro 
Marques e de d. Benedita dos San
tos ; e d. Juracy Pereira, nascida 
em Itú a 4 de Outubro de 1924, 
doméstica, solteira, e residente à rua 
do Matadouro, 260, filha de Sebas
tião Pereira e de d. Alice Guilher-

mina. ^_ 

Sr. Luiz Picco, nascido em Boi-
tuva a 5 de Julho de 1905. lavra
dor, solteiro, e residente no bairro 
da ^Gloria», filho de Ângelo Picco 
e de d. Angelinha Bertanha ; e d. 
Isabel Francischinelli, ' nascida em 
Itú a 1 de Outubro de 1919, do-
mestiça, solteira, e residente no bairro 
dos «Carvalhos», filha de Joaquim 
Francischinelli e de d- Joana Fran

cischinelli. 

Apresentaram os .documentos exi

gidos p**la Lei Civil devidamente 
processados. Se houver algum impe
dimento, acuse-o para os fins de Di

reito. i 

O Oficial Maior, Oscar Serra 

Teatro Mazzaroppi 
Com grandj! concorrência, vem se exi

bindo nesta cidade, tendo agradado intei-, 
ramente a todos que apreciam o gênero! 
teatral, o reputado elenco do Teatro 
Mazzaroppi. 
Os seus componentes, mercês as suas 

ótimas qualidades artísticas, estão dando 

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 

s^%< Rk. "as c0isas- 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 

http://Fernand.es

