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2.° ANIVERSÁRIO DO GOVERNO FERNANDO GOSTA 
O dia de ontem maroou 

mais um ano da fecunda 
e laboriosa, administração 
do Exmo. Snr. Dr. Fer
nando Costa em nosso Es
tado. 

Senhor de um culto pre
paro e de uma infalível 
visão do futuro, o sr. Dr. 
Fernando Costa, assumin
do a chefia do governo es
tadual no momento em que 
no Brasil se faziam sentir 
os reflexos da convulsão 
que abala o mundo, soube 
S. Excia. imprimir uma 
orientação segura e previ
dente ao seu governo, pre-
cavendo-se contra as ne
cessidades futuras. E hoje 
o resultado se fax mentir 
em todos os setores. 

Muitos outros empreen
dimentos de vulto foram 
elaborados e executados 
pelo seu gov&rao. Realiza
ções inúmeras em proveito 
do nosso povo têm-se con
cretizadas devida à sua 
sabia administração. 

O povo paulista no dia 
de ontem não poupou aplau
sos a esse vulto patrício 
a quem está entregue os 
seus destinos. 
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A nova Comissão de Esportes 
C o m a demissão de alguns 

dos membros da Comissão de 
Esportes pelo motivo que é 
do conhecimento dos nossos 
leitores, o seu presidente con
vidou para preenchimento dos 

cargos vagos outras pessoas. 
esportistas de escól e que cer
tamente não pouparão esfor
ços em beneficio .do nosso 
esporte. São os novos com 
ponentes da Comissão os srs. 

dr. Felipe N. Chebel. Nilo 
Lopes. José Maria Ribeiro. 
dr. Gilberto H. de Campos. 
Leonardo de Francisco, Ney 

L. Conceição e Mario Mace
do Jr. C o m o vemos , ainda 
nela permanecem três memnros 
da antiga Comissão. Sobre 
eles é desnecessário dizermos 

aos nossos leitores o que po
derão fazer, pois, muito já fi
zeram e estamos certos que 
continuarão a trabalhar incan
savelmente. O s novos mem

bros pelo que têm feito nos 
clubes a que pertencem pode
mos antecipar que rnirilo tra
balharão, que muito realizarão 
dentro do nosso esporte. 

Todos assumiram o com
promisso cientes dos orecalços 
e atribulações a que estarão 
sujeitos no decorrer dessa 
missão. Sabem perfeitamente 
que para beneficiar esta ou 
aquela modalidade esportivo 
sempre haverá vozes discor
dantes, mas também agirão 
dentro da lei e dentro das 
normas da sã esportividade. 
Mesmo que seja a escolher 
entre um clube e a coletividade 
lemos a certeza que eles pre
terirão aquele em favor desta 
desde que disso provenha um 
beneficio a todos. 

A' nova Comissão de Es
portes desejamos um feliz de
sempenho nessa missão no
bre a que estão afeitos — o 

enaltecimento do nosso espor
te, a luta para a grandiosidade 
da Itú esportiva, 

Rogério 

0 40.o aniversário do 
Fortaleza Clube 

para a inauguração do Está 
dio "Severino Pereira fií 
Silva", na Vila Industrial d( 

Poucos são os clubes, que em 
nosso país atingiram a idade de 40 
anos de ininterrupta atividade. Se 
não nos falha a lembrança, neste 
rol temos somente o glorioso Pau

listano e Ipiranga, de São Paulo e 
o Fluminense e mais u m ou dois 
clubes cariocas, cujos nomes não 
nos vêm à memória. 

Por tal motivo, a atual diretoria 
do Fortaleza Clube, uin dos mais 
aparelhados clubes esportivos de So

rocaba, constituído exclusivamente 
pelos operários da Cia. Nacional 
de Estamparia, realizará festejos 
dos mais sensacionais por ocasião 
da comemoração do 40.o aniversário 
do clube, com uma semana de com
petições esportivas que deverão ser 
realizadas entre 2\ e 27 deste* 

Comemorando tão notável aconte
cimento, seus diretores realizarão 
varias provas esportivas, destacando-
se entre outras a inauguração dos 
diversos departamentos do clube e 
suas in«talações apropriadas, todas 
elas instaladas no magnífico estádio 
«Severino Pereira da Silva.» 

Assim sendo, serão inauguradas 
as qnadras de cestobol e voleibol, 
courtes de tênis e cancha para jogos 
de bochas. Ainda serão inauguradas 
as modernissimas arquibancadas do 
campo de futebol. 

Para organizar tão grandes feste
jos, aos quais deverão participar 
centena* de competidores, o Forta
leza Clube contratou os serviços 
profissionais de Baby Barioni conhe
cido creador dos Jogos Abertos do 
Interior, especialista, aliás, e m orga
nizações esportivas. 

O projeto dos festejos está e m 
estudos e oportunamente voltaremos 
ao assunto. 

0 "Libero Badarti" será 
batisado D O próximo dia 19 
Conforme noticias vindas 
de S. Paulo será batizado 
no próximo dia 19 o novo 
avião-escola do nosso Aé-
reo-Clube doado pela Bra-
sital S/A e que receberá o 
n o m e de «Libero Badaró.» 

A cerimonia será efetua
da na sede do Aéreo-Clube 
de São Paulo sendo presi
dida pelo ministro Salgado 
Filho. 
O «Libero Badaró» terá 

como paraninfo o ilustre 
oficial do nosso Exercito, 
tenente-coronel Leonidas 
da Rocha, distinto Coman
dante do 4.o R.A.M. 

Planião de hoje 
Farmácia $. Antônio 
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A lealdade nos campos de luta esportiva, 
é o mais belo índice de civilisação 
de um povo. 

lauta de Alistamento Militar 
de líú 

Pelo presente edital convida
mos os cidadãas abaixo rela
cionados a comparecerem nes
ta Junta, sila à rua dos An-
drades, 526, a-fim-de recebe
rem as guias para o pagamen
to das Taxas militares, corres
pondentes aos seus certifica
dos de quitação com o Ser
viço Militar. 

Oulrossim. fazemos cientes 
que esse pagamento só será 
feito até o próximo dia 8 de 
junho corrente, e que o com
promisso á Bandeira será pres
tado no próximo dia 9. quar
ta-feira, às 14. 

Itú, 5 de junho de 1943. 

O Secrelarto 
Oscar Serra 

Pedro Peres Serrano, Fran
cisco das Neves Raimundo, 
Jesuino Gaspar, Antônio Cas-
tedo, Antônio Rodrigues. Ma
rio Chagas de Moura. Mar-
celino de Barros Silveira, Es-
tevam de Almeida. Adolfo 
Gardini, Avelino Rodrigues 
de Campos, Antônio Claudi-
no da Silva, Antônio Faria 
Machado, Inácio de Freitas, 
Tomaz Modagnese, Pedro 
Almeida Bueno. Luiz Gomes 
Siqueira, João Justino da Ro
sa, João Rodrigues Alonso, 
Francisco Martins, Ângelo 
Àgoslinho Giude, José Mori-
ni, Servulo Belão, Narciso 
Monteiro de Carvalho, Antô
nio Rizzi, Antônio Denuncio, 
Sebastião Pedro Alexandre, 
Sebastião do Amaral, Eugê
nio Antônio de Camargo, José 
Manoel de Almeida. José de 
Carvalho, Paulo Nunes, Silvio 
Honorio. Orlando Carpi. 
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TODOS os ESPORTE 
0 

FUTEBOL 
vesceu o ' 
por 3 x 2 

U m bom jogo que agradou a 
todos, menos aos pessimistas. Agora 
sim, o Auto jus**íkou sua situação 
de ponteiro invicto. O S. Pedro foi 
u m adversário à altura. F rangos. 
O s quadros, marcadores e atuação 
dos jogadores. U m reparo. Juiz, 
renda e preliminar. (R.O.G.) 

Quem foi domingo ao campo do 
Auto, ou melhor, aonde se diz que é 
campo de futebol, não voltou des-
gostoso, mas sim, contente. O Au
to e o S. Pedro apresentaram uma 
bôa exibição de futebol. A disputa 
pela vitoria foi acirrada e quem le
vou a melhor foi o Auto. A luta 
equilibrada, disputada com ardor 
ofereceu lances interessantes, agradou 
a todos menos aos pessimistas. M a s 
esses, sijacharem que deve ser me
lhor, vão jogar ou então vão treinar 
os quadros para que estes apresen
tem um futebol de classe, exibam-
se com técnica impecável, enfim, 
como eles querem e que nos jul
gamos seja isso. 

O Auto desta vez fez jús ao 
posto que ocupa na tabela. Jogou 
muito acima do que por ocasião do 
«derby -, ou melhor, do que contra 
o Comerciados. Si nessa ocasião 
vimos u m Auto dominado, usando 
de recursos pouco atinentes com o 
bom futebol, domingo vimos u m 
Auto vencendo e. em vez de pro
curar defender-se, procurava aumen
tar a vantagem numérica. Daí talvez 
o motivo do belo espetáculo que 
presenciamos, uma vez que o S. 
Pedro soube enfrentar com digni
dade o adversário, vendendo bem 
caro a derrota e não se dando por 
vencido senão quando o juiz tniou 
o apito final. 

Vencedores e vencidos são mere
cedores de todos os elogios. O Au
to foi grande na vitoria como o S. 
Pedro foi grande na derrota. Muito 
bem. 

O s dois goleiros, si bem que 
atuassem regularmente, não deixaram 
de cercar dois frangos cada um. 
São porém infelicidades e não falta 
de 

bona, pois cercar frangos são ossos 
do oficio. 

O Auto jogou com : Benjamin, 
Olímpio e Pedrinho; Lopes, Luiz 
e Lobo; Oscar, Nabor, Pé de Fer
ro, Nenê e Mauro. 

D e Benjamin a Lobo todos atua
ram com vontade e num mesmo 
plano. N a linha de frente destacou 
o trio central, notadamente Nenê, 
que ainda, apesar de veterano, sabe 
jogar como nos seus áureos tempos. 
Oscar e Mauro regulares. 

O S. Pedro alinhou: Oberdan, 
Castilho e Zelindo; Antônio, B. 
Santos e Capiau; Luizinho, Jucá, 
Gilson, Corrêa e Binoto. 

Na defesa surge em primeira 
plana o jovem zagueiro Castilho, 
que dia a dia vem afirmando. O s ! 
outros bom. N o ataque apenas 
Luizinho destoou. Há, porém, a 
dizer que se tratando de uma 
criança e que foi promovido da ex
trema esquerda do 2.0 quadro para 
a direita do 1.°, é justo que sofra 
as influencias dessa troca repentina. 

Cabe aqui u m reparo. Trata-se 
do jogo viril empregado por Zelin
do e Jucá. Essas atitudes não se 
enquadraram num bom esportista. 
Vimos, domingo, esses dois elemen
tos destoando dos demais por terem 
dado entradas deveras violentas nos 
seus adversários. Esperamos que 
isso não se repita. 

O s marcadores foram: Pé de 
Ferro, Nenê e Mauro, para o Auto 
e Jucá e Gilson para o S. Pedro. 

O juiz foi o snr. José G . Ro
drigues, da Liga Sorocabana de 
Futebol. Cometeu u m grave erro 
não apitando o impedimento de Gil
son quando este marcou o 2.o pon
to tricolor. Felizmente nada houve. 
N o mais agiu com acerto e segu
rança e o que é mais difícil — 
agradou a todos. 

A renda foi a melhor obtida até 
agora: Cr..$ 449,40. 

N a preliminar venceu o S. Pe
dro. Três a Lm foi a contagem. 
Atuou o snr. Manoel Esteves. Acei
tável. 

S.R. dos Coierciaries x E.C. 
S- Luiz 

Continuando o campeonato de-
frontar-se-áo Comerciarios e S. Luiz, 
no campo do Auto. Tratando-se de 
dois quadros que se acham coloca
dos em 3.o lugar é de se prever 
uma bôa luta. O S. Luiz, amigo 
de pregar surprezas, tentará repetir 
o feito que conseguiu contra o Gaz-
zola ao passo que o alvi-verde, 
algo modificado irá a campo dis
posto a assegurar o 3.o posto. 

Será juiz da partida o sr. 

CESTOBOL 
Associação (14) x Comercia-

rios (13) 
C o m u m publico bem numeroso, 

realizou-se 4.a feira ultima, o prelio 
entre os clubes acima, em disputa 
do Campeonato local. 

A partida decepcionou, pois dada 
a rivalidade entre os dois adversá
rios era de se espetar muita com-
batividade, muito entusiasmo. O que 
vimos 4.a feira foi apenas 5 homens 
de cada lado avançando e recuan

do desordenamente, nervosos, sem 
controle, sem terem domínio com
pleto da bola. Além disto dois jui-

. zes, vindos especialmente de Cam
pinas, prejudicando o brilho da par
tida devido a uma atuação falha e 
muita falta de visão. E mais uma 
vez o Comerciarios prejudicado, 
pois que teve mais mentos para 

conseguir a vitoria. 

Quadros e marcadores : 

associação: Amleto, Zeppini, 
Abel (4), Camargo (5), Fratini (4) 

-^ Silva (1) e Pilon. 

Comerciarios : Caramez (6), Soa-
ve (1), Fagundes, Milton, T o m b a — 
Roldão (4) e Carioca (2). 

Preliminar : Associação 32 x 18. 

R E P Ó R T E R X 

i6 ão L >p 

Comunicação : Foram aceitos como 
sócios os senhores : José Benedito 
de Oliveira, Celso L e m e Maciel, 
Fernando O d m de Arruda, Wilson 
de Castro C. Fontenele, Alberto 
Fonseca d* Ávila Franca, Nemir 
Rocha, Mario F. de Francisco. 

Infantis: Aldo BarranqUeiros e 
João Lamoglia. 

- Secção Livre 
VALERÁ A PENA? 

0 Gazzefa foi vencida m 
índiataba, pelo Primavera 
Domingo, aproveitando a folga, o 

Oficina Gazzola rumou a Indaiatuba, 
onde perdeu para o Prhnavera, 

classe. Por isso nada os desa- campeão local, por 6 x 2 . 

A diretoria da A.A.I. D O intuito 
exclusivo de desfazer a confusão 
creada por um critico esportivo im
provisado e mal informado, vem 

trazer à luz do conhecimento de I cretaria 
todos os seus associados a historia 
mal contada por aquele critico em 
suelto publicado neste jornal, do
mingo transato sob titulo « E m crise 
o nosso esporte». 

Para uma administração conscien
te de seus devcres, a diatribe ali
nhavada pelo articulista só merecia 
uma resposta: o silêncio. C o m o res
peitamos preferencialmente a opinião 
daqueles que nos confiaram u m man
dato eletivo, abandonamos esse si
lêncio para esclarecer não só ao 
quadro social da A.A.I. como àque
les que nos horam com as suas 
simpatias, relatando fielmente e por 

Banco Mercantil deS. Pau 1 o 
Rua Floriano Peixoto, 864 (Prédio Banco de Itú) — Caixa Postal, 18 — Telefone, 147 

Operações Baneáriaa em geral — Ooarda de 
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Valores — Uecelrimeiitos <le 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 Paulo 
R. Álvares Penteado 16$ 
Caixa Postal, 4077 

FILIAES: 
Rio de Janeiro 
Santos 

AGÊNCIAS 
Americana 

Atibáia 
Barirí 
Campos do Jordão 
Capivarí 
Garça 
Guararapes 
Ibítinga 
Indaiatuba 
Itapeva 
Itá 

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 

Corraspondenlss nas principais pragas do palt e do exterior 

• ^ 

ordem cronológica os fatos a que 
«Rogério» procurou baralhar cap-
ciosamente. 

N a manhã de 24 de maio a Se
da A.A.I. recebeu da C. 

£. local um oficio, datado de 22, 
redigido em 6 longos itens, dos 
quais o I informava a esta Dire
toria terem sido designadas as 2.as 
e 5.as feiras para treinamento de se
lecionados da cidade ; o il item so
licitava nossa cooperação, fazendo 
comparecer aos treinos os elementos 
escalados; o III fazia referência a 
um documento anexo, onde se acha
vam os nomes dos jogadores esca
lados ; por fim o item IV estava 
redigido do seguinte modo: «IV — 

informamos que o 1.° treinamento 
está marcado para a próxima sema
na ; o de cestobol no dia 24, com 

inicio às 20 horas, na quadra 
da A.A.I. e o de futebol, dia 27, 
com inicio às 16 horas, no campo 
do Auto F.C.». ( O grifo é nosso). 

Não transcrevemos os V e V I 
itens por encerrarem apenas as for
mulas useiras de encerramento da 
correspondência protocolar. 

Surpreendida , com a resolução 
contida na informação du item IV 
do oficio da C E . , a Direção Es
portiva da A.A.I. procurou ime
diata ligação com todos os Direto
res, a-fim-de esclarecer e decidir o 
assunto. Todos porém ignoravam 
qualquer solicitação da C E . ante
rior àquele oficio, não havendo por
tanto nenhuma providencia a respei
to do treino de que nos informava 
e tão pouco havia tempo para alte
rar as resoluções normais da Dire
toria da A.A.I. 

Diante disso esta Diretoria res
pondeu nos seguintes termos ; 

« A o Exmo. Snr. Dr. Presidente 

da C E . de Itú — Cidade — 1) Acu

samos o recebimento do oficio N.° 
123/943, dessa Comissão, ao qual 

l respondemos : a) E m virtude de não 
j nos ter sido feita qualquer solicita-
! ção, quer relativa à participação 
dos nossos jogadores nos quadros 
escalados por essa Comissão, quer 
sobre a cessão de nossa praça para 
os respectivos treinos, a Diretoria 
da A.A.Ituana, infelizmente discorda 
das medidas tomadas p< r easa Co

missão à revelia dos interesses desta 
entidade, porquanto referidas medi
das dependiam de providencias de 
ordem interna por parte desta Asso
ciação ; b) Esta Associação estando 
empenhada na disputa de um cam
peonato e na previsão do inicio de 
outro, tem, por essa razão, um ho
rário estabelecido para os seus exer
cícios, khorario esse que só poderá 
ser alterado por decisão da Direto
ria em conjunto. 11) E m face do 
exposto, esta Diretoria comunica a 
V . Exa. não ser possível ceder para 
hoje, 24/5/1943, a sua praça de 
| esportes para o treino que essa Co-
I missão desejava realizar, porquanto 
Jesse dia está previsto no nosso ho
rário interno para treino do quadro 
de bola ao cesto que disputa o 
campeonato da cidade. III) Aguar
dando outra solicitação da C.E. aqui 
ficamos prontos para dar o nosso 
apoio a essa esforçada Comissão, 
resalvados os interesses da coletivi
dade social.» 

O simples confronto dos docu
mentos acima transcritos, evidencia
ria por si mesmo com quem está \ 
a razão, salvo àqueles cuja visão 
fora obliterada pela morbidez de 
algum complexo de Freud. Não 
cabe portanto à Diretoria da A . A ; 
I. nenhuma culpa no dessidio que 
se verificou na C.E» local. O que 
fez ela, foi apenas ponderar àquela 
Comissão a repercussão que as suas 
medidas «naziiormes» teriam na vida 
interna da A.A.I., a qual tendo 
normalmente u m horário organisado, 
precisava que a informação óra 
discutida se fizesse com a antece
dência necessária à modificação 
daquele horário preestabelecido. 

Esta Diretoria desconhece os mo
tivos das demissões solicitadas na 
C E . local. São questões domesticas 
que nenhum reflexo têm na vida 
da A.A.I,, cujo passado, anterior à 
própria C.E., é uma pagina doura-J 
da nos anais esportivos da cidade, 
emoldurada pela abnegação de todos 
os seus associados. 

A Associação Atlética Ituana so
licitando respeito aos seus interesses, 
jamais recusou ou recusará sua soli
dariedade aos que realmente traba
lham pelo engrandecimento esportivo 
da cidade. E m toda a sua existên
cia nunca os obstáculos de qualquer 
natureza lhe entibiáram o animo 
desportivo. A nobreza dos seus 
propósitos não lhe permitem preo
cupar-se com o espirito negativista 
dos fariseus recém-chegados, os quais 
em lamentações angustiosas pergun
tam se vale a pena trabalhar por 
u m ideal 

Ai fica, reduzida à sua expressão 
mais simples uma questão, a que 
«Rogério» impropriamente chamou 
de «crise», a não ser que o titulo 
se relacione com o seu estado ner
voso. 

A DIRETORIA 
(Firma reconhecida) 

FRACOS E ANÊMICOS I 
Tomem 1 

VINHO CREOSOTADO 
Do Ph Ch. Joio d« Silva SUveira 

Empt-egedo com exilo n« : 

Tosses 

R esfriados 

Bronchites 

Escrophulose 

Convslecenças -tia. 

vÍNHO CREOSOTADO 
6 um goarfor d« leúde. 
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Chefe da Produção: Thiago Masagão Filho 

Agente em Iíú: Manoel dos Santos Oliveira 
ÍDÉDICO: DR. DflGIB CHEBEL FPiR(T)F\C\F\: CURY 

F5ôr do passado 
(Para o Álbum da Senhorita Elza Pacheco) 

O'! não sei quem tu és, mas le suponho 
Aquela mesma flor do meu passado. 
Q u e sempre deslizara no meu sonho, 
N o meu' sonho' de "amores perfumado. 

Aquela mesma flor de. olhar írisionho 
Que em meus versos, de amor, (em deslumbrado ; 
Aquela mesma em que a pensar me ponho, 
E, que muito, ó, também lenho chorado I.. 

Não sei quem és ! mas julgo ser aquela 
Mesma visão, a mesma imagem bela, 
( O 1 si me lembro), do passado, em tlor... 

Q u e me surgiu como a luz da aurora, 
E. de que lanías saudades, sinio agora: 
— E's. lú, meiga'e saudosa, meu amõrl?.. 

Itú. 194-3 Luiz da Silveira Morais 

DR. NILTON VIEIRA DE SOUZA 

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta 

Consultório e residência : 

Rua 15 de Novembro, 97 - Telefone, 548 
Consultas: das 15 às 18 hrs. — 

fl S I F I L I S 
E' UMÀ. DOENÇA GRAVÍSSI

MA MUIIO PEHIGOSA PARA 

A FAMÍLIA E PARA A RAÇA. 

COMO UM BOM AUXILIAR NO 

TRATAMENTO DESSE ^RAN. 

DE FLAGELO 

USE O 

luiacn A S ÍMLIS SE APRESENTA SOJB 

INÚMERAS FORMAS, TAES 

COMO: 

REUMATISMO 

ESCROFULAS 

ESPINHAS 

ECZEMAS 

MANCHAS 

ÚLCERAS 

FERIDAS 

DARTROS 

"EL1XIB. DE NOGUEIRA' 
CONHECIDO HA bS ANt»S 

VENDE-SE K.MTODA PARTI 

MAQUINAS DE ESCREVER 
ROYAL - REMINGTON 

COMPRA-SE 
Ofertas par» a CASA O D I L O N 

PARA APARaHOS 
MUNIDOS DE FOGARQROS 

OU FORNILHOS 

INGREDIENTE 

"JÚPITER" 
(EM PÔ E EM PEDRAS) 

• 
PARA O EXPURGO DE 
SEMENTES E DE GRÀOS, 

SACARIA, ETC. 

8I-SULFURETO 
DE CARBONO 

"JÚPITER" 

;SÁO;BÍNTO, $03: - CfDttòl%5.» 

PREFEITURA DE ITIl 
Empréstimo Municipal de Cr. 1.285.000,00 
203 letras sorteadas em 28 de Maio de 194-3, primeiro sor
teio desse ano, correspondente ao coupon n. 56, cujos nú
meros são os seguintes : 

133 
358 
1000 
1406 
1768 
2136 
2487 
2667 
2880 
3378 
4011 
4631 
4888 
5336 
5686 
6133 
6546 
6926 
7291 
7674 
824Q 
8895 
9290 
9697 
10337 
10647 
11072 
11778 
12123 

182 
513 
1085 
1437 
1769 
2162 
2499 
2677 
2962 
3387 
4031 
4636 
4Ç75 
5338 
5758 
6167 
6678 
7015 
7299 
7781 
8297 
89Q6 
9428 
9955 
10391 
10782 
11247 
11800 
12320 

190 
516 
1102 
1478 
1785 
2195 
2557 
2708 
2982 
3388 
4064 
4650 
5006 
5393 
5849 
6308 
6749 
7036 
7328 
7993 
8316 
9017 
9519 
10023 
10424 
10802 
11308 
11906 
12432 

193 
653 
1124 
1659 
1793 
2387 
2602 
2736 
3010 
3611 
4180 
4755 
5113 
5434 
5881 

• 6342 
6750 
7116 
7329 
8036 

• 8390 
9024 
9576 
10027 
10482 
10819 
11396 
11947 
12514 

234 
707 
1171 
1663 
2059 
2393 
2616 
27Y4 
3163 
3616 
4292 
4756 
5180 
5477 
6043 
6392 
6790 
7130 
7364 
8127 
8457 

, 9056 
9646 
10047 
10485 
10820 
11411 
11951 
12536 

243 
775 
1190 
1704 
2126 
2420 
2660 
2808 
3170 
3765 
4466 
4792 
5217 
5561 
6087 
6444 
6852 
7218 
7447 
8145 
8442 
9085 

' 9687 
10090 
10503 
10821 
11467 
11976 
12680 

274 
776 
1256 
1727 
2128 
2438 
2662 
2864 
3287 
3862 
4536 
4879 
5270 
5634 
6095 
6542 
6923 
7257 
7481 
8165 
8484 
9264 
9688 
10102 
10531 
10917 
11576 
12048 
12774 

Prefeitura Municipal de Itú, 28 de Maio de 1943. 

Mario Costa de Oliveira 
Prefeito Municipal 

Dr., Virgílio P. de Souza Lima 
M.'dico pela Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro 

ClMCA EM GERAL - PARTOS 
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 11 1/2 horas 

Leiam «A Cidade» 

MÃES! 
A FALTA DE LEITE 
PODERÁ SER RESOL
VIDA COM O USO DO 

GALACTÓPHORO 
LABORATÓRIO 

mmm CfiíXa POSTAL 3.413 - $80 
A L V A R Á D. E. I. P. - 115 

».e. PETTIMATJ 

DESPERTE A BILIS 
M SEU FÍGADO 

E Saltará da Cama 
Disposto para Tudo 

Seu Upido deve produzir diariamente um 
litro de bilií. Se a bilis não corre livre
mente, os alimentos nlo n o digeridos e 
apodrecem. Os gases incham o estômago. 
Sobrevím a prisão de ventre. Voei seme
ie abatido e como que envenenado. Tudo 
e amargo e a vida í u m martírio. 

U m a simples evacuação não tocará a 
causa. Neste caso, as Pílulas Carter slo 
extraordinariamente eficazes. Fazem correr 
£sse lia-o de bilis e voei sente-se disposto 
para tudo. São suaves e, contudo, especial
mente indicadas para fazer a bilis correr 
livremente. Peça as Pílulas Carter. N ã o 
aceite outro produto. Preço. 3S00O. 

S l f 8 CIRÚRGICO DA SANTA CASA DE iEDilDIA DE 
O DR. ARMANDO STRAZZACAPA 

atende ás segundas e se;cta--reiras 

iimmmi no período da tarde "•««•»» 

Tâníco - reconsfituinte geral. Reparador das 
alterações anatômicas. SALUTINA 
B ERGA MO. Renova o sangue e res
tabelece as funções da vitalidade orgânica. 
Peça ã sua Farmácia ou à Caixa Postal, 1861 - S. Paulo 

DR. CASTRO CARVALHO 
Médico da União 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 feitos etc. 

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

Av. Brigadeiro LWÍX Antônio. 1447 
Fone : 3-756$ — SÂO FAUIiO 



6 de Junho de 1943 A CIDADE Pâg. 4 

EDITAL. 
/*.r. D e ordem do Exmo. Sr. General Comandante da 2a. Região os 

cidadãos abaixo, nascidos neste município, pertencentes às classes de 
1920/1921, sorteados em 1.a chamada no ano de 1941, para incorporação 
em Outubro de 1942, e, que tiveram sua incorporação adiada, devem 
apresentar-se a esta Junta no período de 7 a 14 do corrente, a-fim-de 
receberem ns respectivos certificados de apresentação e serem encaminha
dos ao 4.o R.A.M. 

hú, 6 de Junho de 1943. 0 Presidente; Mario Costa de Oliveira. 

Almiro, filho de Luiz Lopes Pi- f f. de João Diana; Orlando, f. de 
nheiro: Antônio Mario, f. de Ma-1 Ernesto Destefani ; Afonso, f. de 
rio Guimarães ; José Maria Sampaio, 
f. de Antônio Sampaio; Benedito, 
f. de Antônio Arruda: Blademir 
Becerra, f. de Augustinho Becerra; 
Benedito Gonçalo de Barros, f. 
de Avelino Antônio de Barros; 
Fausto, f. de Olivio Antônio de 
Oliveira : Humberto, f. de Carmino 
D'Ângelo : Gentile Catelan, f. de 
Bortolo Catelan; João Augusto, f. 
de Eugênio Augusto: José da Cruz, 
f. de Sebastião Honorio da Cruz f 
Antônio, f. de José Nunes: Luiz, 
f. de Roque da Silveira Arruda; 
Laerte, f. de João Caveden ; Mario, 
f. de José Castaldello ; Osvaldo, f. 
de Manoel Leite: Olesio, f. de Li-
berato Cipriano; Reynaldo, f. de 
Luiz Gonzaga do Amaral Duarte; 
Valdomiro, f. de Francisco Soares 
de Moraes ; Aladino Barbi, f. de 
Vitorio Barbi; Benedito, f. de José 
Roberto de Arruda; Antônio Fe-
lisberto, f. de Pedro Rizzi; Cle-
mentino, f. de Benedito Martins; 
José Maria, f. de Bento de Cam-

André Canavezzi; Lauro, f. de 
José Altero ; Juvenal, f. de Cons
tante Leonardi; Ricardo, f. de Raul 
Fonseca; Milton, f. de Antônio 
Gatti; José, f. de Nicola Morelli; 
amador Domingos de Barros, f. de 
Romão Benedito de Barros ; Bene
dito, f. de José Inocencio Lopes; 
Atílio, f. de Celestino Luiz: Bene
dito, f. de Erasmo de Barros M e . 
Io; Lourenço Gimenes Gonsales, 
f. de Manoel Gimenes, Nicolau, f. 
de Domingos Francischinelli; Se
bastião, f. de João da Silveira Mo
raes; Casemiro Machado, f. de Be
nedito Machado; Alcides, f. de João 
Groblechner, Fioravante, f. de Ân
gelo Faion; Joaquim Júlio, f. de 
Amadeu Júlio; Vitorio Boni, f. José 
Bom; Agostinho Severino Sbrissa, 
í. de Ângelo Sbrissa; Arcilio, f. 
de Adelelmo Savioli; Dionisio Tre-
tel, f. de Augusto Tretel ; Domin
gos Guido, f. de Genaro Guido; 
Euclides de Almeida Leite, í. de 
Francisco de Almeida Leite: Fran-

pos ; João Inácio, f. de Maria Hen- cisco, f. de José Perini; Isaias Pe-
riqueta da Conceição; Silvio Diana,' reira. f. de Severino da Silva; Ar

cilio, f. de Ângelo Bragagnolo; Iná
cio Pereira, f. de João ^ires Gui
marães ; José, f de Hilário Barreto ; 
Luiz Dala Paschoa, f. de [osé 
Dala Paschoa ; Acacio, f. de Be
nedito Luiz Pereira; Mario, f. 
de Elisiario Borges Ribeiro ; Placi-
dio, f. de- Anastácio Elias de Al
meida ; Sebastião, f. de Juan Torres 
unes. 

^ 

Nascimento 
Encontra-se em regosijo des

de o dia 30 do mês próximo 
findo, o lar do distinto casal 
sr. Paulo Bragagnolli. adian
tado fazendeiro neste municí
pio, e exma. professora d. Di-
norah de Marins Peixoto, pelo 
nascimento do seu primogeniío 
que na fonte batismal receberá 
o nome de Fernando. 

Aos ditosos pai? «À Ci
dadã» envia sinceras felicita
ções: com os volos de perenes 
felicidades ao recém-nascido. 

A instituição das escolas 
das fábricas — iniciativa 
tentada em vários paises e 
entre D Ó S em plena execu
ção — veiu alargar as pos
sibilidades do preparo pro
fissional do trabalhador e 

da sua prole, E' natural, 
em todo lar organizado, o 
desejo de veros filhos con
tinuarem os pais na sua 
trajetória de trabalho ho
nesto, repetindo e m novos 
lares as alegrias simples 
da famjlia. Congrega-los 
para que tenham, amanhã, 
u m oficio e possam consti
tuir outras famílias, aten
de a u m anceio afetivo e 
a u m justo reclamo social. 
E' isso que noa proporcio
nará o ensino industrial, 
capacitando os brasileiros 
a atingirem o ideal da uni
dade na diversidade—isto 
é: o trabalho para todos e 
as ocupações variadas exer
cidas segundo as próprias 
tendências e aptidões. 
Presidente Vargas — Discurso de 

l.o de Maio 

Prefeitura Municipal de Ití 
Decrelo-lei n. 42 

O Prefeito Municipal de Itú, na 
conformidade do disposto no art. 5.° 
do decreto-lei n. 1202, de 8 de abril 
de 1939, e nos termos da Resolu

ção n. 465, de 1943, do Departa
mento Administrativo do Estado, 
decreta: 

Art. l.o—Fica aberto, na Con-
tadoria Municipal, um crédito espe
cial de Cr. $ 11.100,00 (onze mil 
e cem cruzeiros), consignado ao Po
der Judiciário, destinado a ocorrer 
ao pagamento de sentença judicial. 

§ único — O valor do presente 
crédito será coberto com os recursos 
provenientes do saldo financeiro para 
este exercício. 

Art. 2.o — Este decreto-lei entra
rá em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em 
contrario. 

Prefeitura- Municipal l.o de Ju
nho de 1943. 

Mario Costa de Oliveira 
Prefeito Municipal 

Registrado no Livro Competente, 
na data supra e publicado. Secreta
ria da Municipalidade de Itú, em l.o 
de Junho de 1943. O Secretario : 

Marius Amirat Braga. 

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 

rasBESEavarc: szu-ars 

Decreío-lei n. 43 
O Prefeito Municipal de Itú, na 

conformidade do disposto no art. ^ÊÉ 
Õ.o do decreto-lei D. 1202, de 8 ^ ^ 
abril de 1939, e nos termos da Re
solução n. 466, de 1943, do Depar
tamento Administrativo do Estado, 
decreta: 

Art. l.o — Fica aberto, na Con-
tadoria Municipal, um credito espe
cial de Cr. $ 2.943,60 (dois mil 
novecentos e quarenta e três cru
zeiros e sessenta centavos), destinado 
a ocorrer ao pagamento dos pro
ventos do sr. Higíno Emmanuelli, 
aposentado no cargo de Jardineiro-
chefe, correspondentes ao presente J 
exercício. 

§ único — O valor do presente 
crédito será coberto com os recur
sos provenientes ao saldo financeiro 
transferido para este exercício. 

Art 2.o — Este decreto-lei en
trará em vigor na data de sua p u - ^ ^ 
blicação, revogadas as disposições ^W 
em contrario. 

Prefeitura Municipal de Itú, 1.» 
de junho de 1943. 

Mario Costa de Oliveira 
Prefeito Municipal 

Registrado no Livro Competente, 
na data supra e publicado. Secre
taria da Municipalidade de Itú, em 
1.° de junho de 1943. O Secretá
rio : Marius Amirat Braga. 

V I N H O Q U I N A D O 

ELEFANTE 
Estimula o apetite e 

desperta as energias 
* *• PU»LICIOAD* 


