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Vitoriosa ajusta aspiração do tradicional povo iluano 
Dr. Fernando de Souza Costa 

O Exmo. Sr. dr. Fernando de 
Souza Costa, digno e ilustre Inter
ventor Federal neste Estado, que 
sempre soube acolher com carinho 
e sempre soube ser utíl aos anceios 
do povo ituano. 

No momento, no grande momen
to de nossa historia, quando toda 
cidade se rejubila. pela conquista su
prema, não poderíamos olvidar a fi
gura do ilustre chefe do Executivo 
Paulista. 

Sempre solicito, acompanhou 
com grande interesse o traba
lho dos ituanos, auxiliando-os na-
medida do possível como fez a to
das as outras cidades que pleiteavam 
o Colégio, foi S. Excia. o fator 
preponderante para nossa vitoria. 

Agindo como sempre agiu. sem 
sair um momento siquer da trilha da 
justiça, mesmo que a vitoria não nos 
coubesse, seriamos ainda gratos a 
esse ilustre varão da família paulis
ta, que em tão bôa hora foi escolhi
do paia governar seus co estaduanos. 

O reconhecimento da população 
de Itú ao'Dr. Fernando Costa, será 
imperecivel. 

Dr. Mario Costa de Oliveira 

O operoso e ilustre prefeito Mu
nicipal, cujos serviços prestados em 
Itú se concretizam em realizações 
benéficas á população urbana e rural. 

Grande paladitfõ da instrução, 
creando escolas primarias, acompa
nhando com interesse os progressos 
de seus pequeninos patrícios que re-
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Dr. Fernando de Souza Costa 
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cebem instrução, não poderia deixar 
passar es&a oportunidade, a qual, 
eomo outras inúmeras, deixará cora 
traços marcantes assinalada em nos
sa historia a sua ativa administração. 

Foi outro lutador incansável. 
Hoje a vitoria lhe pertence, como 
também lhe pertencem a gratidão 
e a admiração do povo de sua terra. 

Dr. Luiz Gonzaga Noveli Jr. 

• Figura protòtipa do3 que amam 
seu berço natal, batalhador incança-
vel da grande causa, que mesmo de 
longe não esqueceu o seu torrão. 
Poucos não foram os momentos de 
lutas, muitas foram suas vigílias, 
mas hoje ele sente vibrar com todoj 
os corações ituanos, o seu coração 
de ituano. 

Os louros da vitoria que colheu 
serão o seu troféu, a "gratidão dos 
ituanos o sustentaculo desses louros. 

Professor Antônio Berreta 
Digníssimo diretor do nosso èx-

ginasio, agora Colégio Estadoal de 
Itú, que sem ser ituano de nasci
mento, soube-o ser de coração. A 
terra que o recebeu de braços aber
tos, hoje, com a creação do Colégio, 
cuja instalação muito se deve a sua 
fé inabalável e operosidade, recebe 
desse ilustre educador a maior prova 
de seu reconhecimento. 

Amigo de todos, figura demo
crática e cativante, caráter honesto, 
o professor Berreta "figurará por 
certo na galeria dos homens que 
trabalharam pelo bem de Itú. 

(Cont. na 2.a pág.) 

Dr. Mario Costa cie Oliveira Dr. Luiz Gonzaga Noveli Júnior Prof. Antônio Berreta 



A CIDADE (7 de Março de 1943) 

Vitoriosa a justa aspiração do povo ituano 
(Conclusão da l.a pág.) 

Dr. Teotonio Monteiro 
de Barros Filho 

O espírito moço e dinâ
mico do DD. Secretário da 

dencia do Brasil, fazendo constar em passeata pelas ruas da cidade, em 
ata da sua Câmara, em 1821, para | comemoração ao faustoso aconteci-
que essa idéia se tornasse pública e ' mento. 
oficial. Finalmente, na Praça Padre Mi-

Centro tradicional de cultura, aqui g u el ( falaram diversos oradores, entre 
os quais o sr. prof. Tristão Bautr 
lente de latim do Colégio Estadual 
cuja alocução vibrante e entusiástica 

recebeu parte de sua ilustração o 
douto Monte Alverne, um dos maio 
res tribunos sacros da América. Ci 

E d u c a ç ã o 6 S â u d e Pública jdade onde existiu um Colégio São' t V m V T ^ r a z e r ^ ^ 
d o Estado, D r . Teotonio Luiz, cadinho onde se forjou as mais \corh 
Monteiro de Barros Filho, altas exprçssões de cultura no cena 

b e m c o m p r e e n d e u , a u e a- ™ ^ ^ <*o pais 
ÍNas artes, apresenta um AI 

compreendeu, que a* 
terra onde se encontra-m 
os fundamentos da cultura 
patrícia, não poderia dei

xar de ser aquinhoada, no 

momento em que se estu

dava em sua pasta, a mag

na questão do ensino no 

Brasil. 

O povo ituano agradece 

a valiosa e franca" contri

buição de S. Excia. para a 

creação do seu Colégio 
Estadoal. 

D e etapa em etapa, de batalha 
em batalha, superando todos os 
obstáculos e suportando todas as vi-
cissitudes, os bravos pugnadores pró 
instalação do Colégio Universitário 
em Itú atingiram a sua meta. Hoje 
eles cantam vitoria e com eles faz 
coro a laboriosa população ituana. 

Honra ao mérito, gloria imorre-
doura para esta nobre e fidelissima 
cidade, cujos filhos escreveram pá
ginas imortais da historia pátria. 

Torrão natal de homens da en
vergadura de um Pedro Leme, o 
o torto e coxo, cuja bravura e pa
triotismo fez recuar o castelhano 
audaz nos campos da Vacaria ; itua
no foi Salvador Jorge Velho, um 
dos maiores sertanistas da epopéia 
bandeirante ; ituanos foram os Pires 
de Campos, descobridores e explo
radores do Araguaia, do Cuiabá, 
do Coxipó; ituanos foram os irmãos 
Siqueira, Bartolomeu Bueno e Pedro 
de Morais, descobridores das minas 
de Cataguazes e fundadores de inú
meras cidades de Minas Gerais. E' 
João Leme, ituano, que nas mar
gens do Cuiabá funda Camapuan. 
E' Pedro Chaves, ituano, que su
bindo a serra de São Pedro do Rio 
Grande do Sul funda diversos 
povoados nos sertões do Via-
mão. E' o ituano Carlos Bartolomeu 
de Arruda «que adquire três léguas 
em quadra das terras da «Sesmaria 
do Pinhal», nos sertões de Arara-
quara e ai, graças aos seus esforços, 
e de seus descendentes, se formam, 
se levantam essas hoje belas e adian
tadas cidades de Araraquara, São 
Carlos, Brotas e Descalvado.» E* 
ainda um ituano, Manuel Leme, que 
funda a hoje rica cidade de Pi-
rassununga. E' o ituano Manuel Mo-
rato que dá inicio à cidade de Riff 
das Pedras. Foram ituanos os irmãos 
Pais de Barros, que instalando um 
engenho de açúcar em terras per
tencentes ao distrito de Piracicaba, 
na época Vila da Constituição, dão 
inicio à fundação de Rio Claro. 

E quantos ainda se distinguiram 
nessa bendita tarefai O nosso glo
rioso Estado deve aos ituanos a fun
dação da maior parte de suas cidades. 

Torrão natal de um Cons. Paula 
Souza e Melo, de um Prudente de 
Morais, de um Tibiriçá Piratininga, 
de um D. Antônio Joaquim de 
Melo, vultos que deram à hiftoria 
da pátria paginas fulgurantes, cheias 
de patriotismo, altivez e virtudes. 

Foi daqui que partiu a primeira 
idéia da nossa emancipação política. 
Foi Itú a primeira cidade do Brasil 
que se levantou pedindo a indepen-

mei-
da Júnior, o maior pintor brasileiro 
de todos os tempos ; Elias Alvares 
Lobo, inspirado compositor patrício, 
cuja fama e talento só encontrou 
paralelo em Carlos Gomes. 

Padre Bento Dias Pacheco, outro 
ituano. que na pratica do bem, 
pelas suas virtudes e espirito cari-
tativo, pela sua abnegação sem limi
tes, recebeu dos pósteros» o signi
ficativo apelido de : «Santo Paulista». 

Pela sua cultura e tradição, não 
merecia Itú um Colégio? 

Município de quasi 50.000 habi
tantes, tendo fácil comunicação com 
as cidades vizinhas, servida por 4 
estradas estaduais e uma estrada de 
ferro, e sede de uma guarnição do 
nosso glorioso exército, conta Itú 
para mais de 800 alunos em cursos 
secundários. 

Pela sua posição geográfica e 
econômica, não merecia Itú um Co
légio ? 

Mereceu. Fez-se justiça ! 
Parabéns, portanto, querida e 

lendária Itú. Não te acompanhare
mos semp"re, infelizmente, porque 
somos efêmeros, e tu és eterna, como 
eterna é a tua gloria e tua tradição, 
mas neste grande momento da tua 
vida, * contigo exultamos e afegra-
mo-*nos. 

Gratidão aos que sentiram os 
anseios d̂ sta nossa velha e sempre 
moça : Fidelíssima Itú ! 

Senhores! 

Neste momento de vi 
«*>^sr«^>Jvís*^rVsís^^/^:*^^v~^s/s^srs/«y-^^^-/^ArfsA^>^-J^A^s/^-^«^ 

Colégio Estadual de 
Itú 
MATRÍCULAS 

De ordem do Senhor Diretor, 
Prof. Antônio Berreta, faço ciente 
aos interessados que, nos termos da 
comunicação telegrafica de 4 de 
Março de 1943, do Exmo. Snr. 
Dr. Secretário da Educação e Saú
de Publica, estão abertas na Secre
taria do Colégio Estadoal de Itú, 
de 5 a 43 do corrente, das 8 às 
11 e das 14 às 17 horas, as matrí
culas para a 1 a e 2.a series dos 
cursos clássico efcientifico. 

Os candidatos deverão apresentar 
os seguintes documentos no ato da 
matricula: 

a) — requerimento dirigido ao di
retor do Colégio, dele constando 
filiação, idade, naturalidade e resi
dência. Este «requerimento será es-
tampilhado com Cr. $ 3,00 federal 
e Cr. $ 0,20 de educação e saúde. 
Os candidatos não deverão assinar | 
sobre as estampilhas e somente co-1 
la-las fo canto esquerdo íbaixo do 
cabeçalno (ver modelo afixado na 

Grande couiãcio poputar 

e m regosijo pela creaiçslo 

do Colégio 

Na ultima terça-feira, às 18 horas, 
a grande massa popular concentrada 
na Praça Conde de Parnaíba, pre
cedida da corporação Musical «União 
dos Artistas^, deslocou-se»para uma 

braute entusiasmo, ituano 

que sou, quero também unir 

minha palavra simples, mas 
sincera, às manifestações 

de vosso júbilo; não para 

fazer um discurso no rigor 

da palavra, mas para enal

tecer mais ainda, aqueles 

que não descançaram até 

ver coroada de êxito a as

piração de Itú, de possuir 

o «Colégio Universitário». 

Ombreando com as cidades 

mais cultas, e adean* 

tadas do nosso Estado, me-

reu ela a atenção e o cari

nho dos poderes constituí
dos, 9 foi contemplada com 

este enorme beneficio ! 
Beneficio econômico, pois 

bem sabeis que a afluência 

d*e novas famílias ao muni

cípio, aumentará suas possi

bilidades comerciais. 

Beneficio cultural, porque 

aumentará o preparo da 

nossa juventude, e isso com 

um mínimo de gasto para 

os chefes de família. 

Beneficio, numa palavra, 

sob todos os pontos de vis
ta, porque a ciência é o 

supremo bem que conduz 

os povos às vitórias, à pros

peridade e sobretudo porque 
os faz respeitados. 

Honra e* gloria* pois nos 
que pensaram em dar ins

trução ao povo, creando 

nossa terra, ela cresceu e 

tomou vulto, tornando se 

„agora arvore gigante, onde 

irão aninhar-se aí aves do 

saber.; donde voarão pelo 

espaço imenso do " Brasil, 

cantando suas glorias e 

suas grandezas, para que 

todo mundo reconheça a 

capacidade dos nossos ho

mens, já tão celebres e ce

lebrados em todos os conti
nentes. 

E' com profundo respeito 
que neste momento ergo 

minha vòz, como preito de 

gratidão imperecivel para 

proclamar o nome dos que 

plantaram esta semente em 
seus princípios. 

Coronel Manoel Rabelo, 

então interventor Federal 
em São Paulo, Dr. Sales 

Gomes Júnior; Joaquim 

Galvão de França Pacheco, 

e do Capitão, hoje Major 

Leví Cardoso, então chefe 

do Departamento das Muni

cipalidades de São Paulo. 

• * 

portaria do Colégio.) 

b) — certrficado de l.o ciclo doj escolas quer primarias, quer 
curso secundário, sob fiscalização] secundarias ou superiores; 
federal, com hrma do inspetor fede- „ -« « J 

r. „•' . rii . K iseus nomes nao podem ser 
ral reconhecida. r -

obliterados, porque eles pen
saram não só no pão que 

c) — atestado médico do Centro 
de Saúde com firma reconhecida. 

d) — 4 fotografias de 3/4. 

Secretaria do Colégio Estadoal 
de Iiü. 5 de Março .de 1943. * 

Marlp Macedo Júnior 
Secretario Substituto-» 

alimenta o corpo* mas tam 

bem no pão que alimenta 

o espirite, que o vivifica. 

Como a boa semente, que 

caiu no solo fertilissimo de 

Livros com descontos 
• 

Professores e esíudamies, a t e n ç ã o 1 • 
& Agencia Cury comunica aos senhores professores, estudantes e demais in

teressados, que no afã de bem servir a população ituana que todos os pedidos 
de livros escolares feitos por seu intermédio gomarão de um desoonto especial. 

Acaba também de receber recentemente uma grande remessa de livros cien

tíficos e de obras "literárias firmadas pelos grandes mestres dá literatura moderna, 

traduzidas pelos maiores escritores do nosso país. 

DESPERTE A BIUS 
DO SEÜ FÍGADO 

E Saltará da Cama 
Disposto para Tudo 

Seu fígadodeve produzir diariamente um 

litro de bilis. '5e a bilis não corre livre

mente, os alimentos não são digeridos e 

apodrecer». Os gases incham o estômago. 

Sobrcvém a prisão dj; ventre. Você sente-

se abatido e como que envenenado. Tudo 

£ amargo e a vida c u m martírio. 

U m a simples evacuação não tocará a 

causa. Neste caso, as Pílulas Cartcr são 

extraordinar amente eficazes. Fazem correr 

esse litro de bilis e você sente-̂ c d:spo3tq 

para tudo. Sãj suaves e, c ntudj, espejiil-

mente indicadas para faz*i a b lis c rrer 

%vrenicnte. Peça as Pílulas Caner. Não 

aceite outro produto. Preço: 3S0G0. 

Dr, Vicente Checchia 
- ADVOGADO ~ . 

~ Rua dos Andradas, 718 ~~ 
— I T Ú -

ANTÔNIO NARDY NETTO 
• - -• • • • -n. • • - • ,. : 

— ADVOGADO — 
. Rua Paula Souza n. 637 — Telefone, 179 

Advocacia em geral 
Registro e legalisação de bens de estrangeiros 

Hoje que essa semente 

cresceu e deu os frutos que 

esperávamos, é com igual 

gratidão que ovacionamos 
neste momento o nome do 

Snr. Ministro da Guerra, 

General Eurico Gaspar Du
tra,— Dr. Fernando Costa, 

Interventor Federal do Es
tado— Dr. Luiz Gonzaga 

Noveli Júnior, que não es

moreceu até obter o eeu 

«desideratum», o nosso esti
mado prefeito, Dr. Mario 

Costa de Oliveira, e o in-

cançavel e dinâmico prof. 

Antônio Berreta, nosso dig

no diretor, que em meio 

das m>iore3 dificuldades 
na obtenção de tamanho 

beneficio, não esmoreceu 

nem arrefeceu na sua obs
tinada e feliz teimosia. 

Honra e gloria a esses 

nomes que estarão ligados 

intimamente à vida cultu

ral da nossa grande e 
adiantada Itú, que daqui 

por diante ha de cintilar 

mais ainda, ao lado dos 

grandes vultos da Conven

ção, erguendo bem alto o 

o nome do Brasil, o nome 

do nosso grande Estado de 
S, Paulo, e do nosso muni
cípio. 

Falaram a seguir : Flavio Bauer 
Noveli, pela mocidade, Agnelo Ma
cedo, Osvaldo de Souza Aguirre, 
pela população saltense, Geraldo 
Pinheiro, Dr. Vicente Checchia, 
Hélio Steífen, pelos estudantes de 
Salto, Dr. Salatiel Vaz de Toledo, 
prof. Antônio Berreta, diretor do 
Colégio, e, encerrando o comício, o 
nosso ilustre Prefeito Municipal, Dr. 
Mario Costa de Oliveira. 

Esteve presente à^ comemorações 
uma comissão de representantes da 
vizinha e amiga cidade de Salto, 
chefiada pelo seu operoso Prefeito, 
Sr. João Batista Ferrari. 

file:///corh


A CIDADE 7 de Março de 1D43) 

U m jubileu q u e se festej 
A o transcorrer desses cinco 

lustros ou seja o jubiieu sa-

cerdoial do nosso distinto con

terrâneo, Revmo. Monsenhor 

José Maria Monteiro, levanta-

se a alma ituana, cheia de 

entusiasmo e alegria, na pró

xima sexta-feira, 12 do corren

te, para ir levar ao querido 

filho da lendária cidade de Itú, 

as homenagens que lhe são 

devidas pela passagem dos 

seus vinte e cinco anos de 

.vida Sacerdotal. 

Das muitíssimas ocasiões 

em que o povo desta terra 

procurou deixar claro e con-

vicente ao seu benemérito ex-

Pároco Monsenhor Monteiro. 

hoje um dos Vigários Gerais 

do Arcebispado Paulista, cer

tamente as grandes homena

gens e as expansões de júbi
lo que S. Revma. receberá 

nesse memorável dia, aqui nes

te cantinho de terra paulista, 

lhe darão o testemunho cabal 

e insofismável do quanto os 

seus compafrícios o veneram 

iiiiiliMlItiliUI uiiiilii 
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. Tod, as as festas em e estimam 
sua homenagem o emociona-1 

rão profundamente e o deixai- ; 

rão mais que persuadido de; 

que em cada coração ituano j 

sua reverendissima conta um, 

amigo grato e reconhecido, na í 

memória dos quais jamais se • 
apagará o nome desse varão 
ilustre. 

C h a m a d o por inspiração Di

vina, para a carreira santa, 

porém, árdua e espinhosa do 

sacerdócio, despreza, ao des

pontar da infância. Monsenhor 

Monteiro, as ilusões falazes e 

futeis da vida mundana, e vai 

em demanda do silencio do 

Seminário abraçar o estado 

que Deus lhe destinava. 

Q u e m o viu, como nós o 

vimos, desde o verdor dos 

anos, a olhar sempre indife

rente para as coisas profanas 

e enlevado cem as cerimônias 

do culto católico, outra coisa 

não podia esperar, senão ver 

um dia. aquele menino, em 

quem sobresaia a piedade c 

o fervor, e cuja alma estava 

falhada para as grandes coisas, 

subir os degraus do altar, au-

reolado pelo duplo diadema 

da ciência e da virtude, como 

o legitimo ministro de Deus, 

no grande apostolado da San
ta Igreja. 

Portanto, 12 de março é 

uma data gloriosa para esta 
nossa cidade de l!ú. 

Vinte e cinco anos de sa

cerdócio ! Vinte e cinco anos 

de fecundo e profícuo labor 
na seara de Deus! 

ulória imarcessivel do no

bre e virtuoso clero ituano, 

protótipo do verdadeiro Minis

tro do Senhor, probidade re-

tilinea, honestidade absoluta e 

lisura necessária, são poucas 

das muitas virtudes que ornam 

Monsenhor José Maria Monteiro 

esse varão pluterquieno. o>beu as águas íuslrais do santo' Jesus, em nossa velha e tra-

nobre e ilustre conterrâneo. batismo, a 8 de dezembro dicíonal Matriz. Teve como 

Pilho da fidelissima cidade do mesmo ano, das mãos do progenitores o sr. Francisco 

de Itú. onde nasceu aos 30j vigário subsíitulo P. Pedro de C a m p o s Monteiro, na

de novembro de 1893, rece-! Malteucci. da Companhia de'tural de Itú e a exma. sra. d. 

Jubileu Sacerdotal do R e n o . Monsenhor José Maria Monteiro, 
Vigário Geral de São Paulo, e visita oficial do Exmo. e Revmo. 

Sr. Dom José Gaspar, Arcebispo Metropolitano 
PROGRAMA DAS HOMENAGENS 

Dia 11—Chegada às 18,10 hs. * comunhão geral, conjuntamente com à Estação Sorocabana, do Exmo. e 
Revmo. Sr. Arcebispo Metropoli
tano e Monsenhor José Maria Mon
teiro, que vêem . acompanhados de 
numerosa comitiva. A chegada do 
trem será anunciada por foguetes e 
uma salva de bateria, devendo uma 
das bandas de musica tocar o Hino 
Pontifício. 

O Exmo. Sr. Arcebispo, que vem 
em caráter oficial, será saudado na 
Estação pelo prefeito da cidade, dr. 
Mario Costa de Oliveira, após os 
cumprimentos das altas autoridades 
locais. E m seguida à saudação ru
mará o cortejo pela rua Floriano 
Peixoto até alcançar a Praça Padre 
Anchieta e dai subirá, ate à Matriz, 
pela rua Paula Souza. 

Na Matriz, o Exmo. e Revmo. 
Sr. Arcebispo dirigirá uma alocução 
ao Povo. 

Dia 12-(DIA DE MONSE
NHOR MONTEIRO). 

A's 7 horas, na Matriz, missa 
em todos os altares mandadas cele
brar pelas lrmandades, que farão 

os demais fieis 
A's 0 horas, na mesma igreja, 

solene Missa Cantada, à grande or
questra, com o concurso dos coros 
das igrejas Matriz, Carmo e Bom 
Jesus. A o Evangelho fará a oração 

A SIFlLIS 
E' UMA DOENÇA GRAVÍSSI
MA MUHO PEHIGOSA PARA 
A FAMÍLIA E PARA A RAÇA. 
COMO UM BOM AUXILIAR NO 
TRATAMENTO DESSE SRAN. 
DE FLAGELO 

USE O EUXIRDE NOGUEIRA 
A MKILIS SE APRESENTA SOB 
INÚMERAS FORMAS, TAES 
COMO: 

REUMATISMO 
ESCROFULAS 
ESPINHAS 
ECZEMAS 
MANCHAS 
ÚLCERAS 
FERIDAS 
DARTROS 

"ELIXIR DE NOGUEIRA1' 
CONHECIDO liA i>5 ANOS 

VENDE-SE E MlUDA PARTE 

congratulatória eloqüente orador sa
cro. Após a Missa cantada será 
inaugurado, na sacristia da Matriz, 
o retrato de Monsenhor Monteiro. 
discursando por essa ocasião o advo
gado sr. Antônio Nardi Neto. 

A*s 12 horas, banquete no salão 
nobre do Instituto Borges de Ar
tes e Ofícios, abrilhantado com or
questra. Durante o banquete fará o 
discurso oficial o professor sr. Tris-
tão Báuer. 

A's 16 horas, benzimento das 
novas casas da Vila Vicentina pelo 
Revmo. Monsenhor Monteiro. 

A'« 18,30 horas, na Matriz, Ses
são Magna das Conferências Vicen-
tinas, com a presença do Exmo. Sr. 
Arcebispo. 

A*s 19 horas, na Matriz, solene 
Te-Deum. 

A*s 21 horas, grande manifestação 
popular, em frente á Casa Paro
quial, onde o Revmo. Monsenhor 
Monteiro receberá as entusiásticas 
homenagens dos seus ex-paroquianos, 
devendo usar da palavra, em nome 
da população, o dr. Vicente Chec
chia, lente de Francês no colégio local. 

Amalia Drost Monteiro nas

cida na cidade de Tietê. 

E m menino, pertenceu mon

senhor Monteiro ao corpo de 

coroinhas da igreja do B o m 

Jesus, no tempo do grande e 

saudoso apoetolo da devoção 

ao S. C. de Jesus, no Bra

sil : P. Bartolomeu Taddei. 

! Estudou as primeiras letras no 

| Externalo, dirigido pelas Irmãs 

I de São José, junto ao Colé

gio do Patrocínio, fazendo aí, 

no dia 4 de outubro de 1903, 

a sua primeira comunhão. Sen

tindo-se, como já acima disse

mos, chamado por Deus para 

o estado sacerdctal, matricu

lou-se no Seminário Menor de 

Pirapora. aos 15 de fevereiro 

de 190Ô, completando ali o 

curso de humanidades.. E m 

13 de novembro de 1911 

requereu admissão ao Seminá

rio Provincial de S, Paulo. 

sendo reitor o Padre Mexi-

miano da Silva Leite e depois 

o Padre Alberto Teixeira Pe

queno. 

Recebeu as sagradas ordens 

no dia 10 de março de 191*3, 

das mãos do pranteado D. 

Duarte Leopoldo e Silva. 

A 14 de Março de 1914 

foi nomeado vigário coopero-

dor da paroquia de N. S. da 

Consolação. Vagando a pa

roquia de Sta. Ana de Par-

naíba foi o Padre Monteiro 

indicado e nomeado, tomando 

posse a 4 de Janeiro de 1920. 

C o m a renuncia do revmo. 

P. Elisiario de Camargo Bar

ros, de saudosa memória, vd-

gou-se a nossa paroquia. D. 

Duarte Leopoldo houve por 

bem nomear o P. José Maria 

Monteiro para pastorear esta 

levitica e piedosa cidade. 

Seus 18 anos de exercício 

nesta paroquia de N. S. da 

Candelária está concretizado 

nas grandes realizações por 

ele empreendidas. Será des

necessário dizer, porquanto, 

sua missão, nesse espaço de 

tempo, é bem visível aos olhos 

de Iodos. 

Em novembro de 1941 fei 

nomeado Vigário Geral do 

Arcebispado e em dezembro 

do mesmo ano, membro 

honorário do colendo Cabido 

Metropolitano, e a 3l de de

zembro de 1942. pela Santa 

Sé. é nomeado catedrático e 

teologal dessa mesma corpo

ração capitular. 

Eis, pois, o modestíssimo, 

porém sincero quinhão com 

que «A Cidade» pretende se 

unir às justíssimas e mais que 

dignas homenagens que o 

nosso grande amigo Monse

nhor José Maria Monteiro 

receberá nesta cidade, no dia 

12 do corrente, pela passagem 

dos seus 25 anos de sacer

dócio. 
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I A 1 I Bi SANTA CASA DE DE ITU 

0 que é isso? 0 senhor está tão bravo 

por tão pouco? Ssso é fígado. E para as 

doenças do tígatio, que geralmente causam 

neurâsteníMseFÍDElNE i E H O l ^ O . 
Poça à sua Formãeia ou à Caixa Postal, 1861 - S. Paulo 

> — — • • — ^ « ^ — ^ ^ — i — I I U M I l .|MI— ..II 

AG. "ETTINATI 

A inteligência brasileira ajr 
serviço da democracia 

PAULO DE CAMPOS MOURA 
(Presidente do Centro de Expansão Cultural) 

A mobilização histórica 
do povo brasileiro e m fa
vor da edificação da vitó
ria democrática é u m ca
pítulo da nossa vida que 
será eternamente rememo
rado pela humanidade. N o 
momento e m que o Brasil 
foi convocado moral e ma
terialmente para participar 

da luta universal, todos os 
recursos de todos os gêne
ros e espécies passaram a 
ser utilizados incondicional
mente para beneficio das 
forças anti-totalitárias. O 
desempenho dessa missão 
gloriosa está sendo efetua
do galhardamente pelos bra
sileiros. O ambiente nacio
nal transformou-se e m u m a 
concentração de inteligên
cias convergindo total e 
patnóticamente para os pro- cia. Verdadeiros gênios da 

blemas de defesa militar, 
econômica industrial e so
cial do país, do continente 
e do mundo. A s dificulda
des do mercado interno 
originadas pela falta de 
transportes, ocasionou a ex
ploração de nossas próprias 
riquezas. Surgiram inven
ções de emergência^ produ 
tos industriais novos, fabri

cações de mercadorias iné
ditas, utilisação de elemen
tos desconhecidos, que pro
vocaram sensação no mun
do inteiro, passando a £*er 
procuradas pelo extrangeiro 
com rara insistência. Essas 
inovações nacionais são 
exemplos vivos do progres
so da humanidade para o 
qual o Brasil está contribuin 
do c o m excepcioral eficien 

industria tem aparecido para 
elevar esse monumento da 
grandeza que constitue o 
edifício da vitória das de
mocracias. Homens* de cé
rebro que se tornarão fa
mosos no futuro, como por 
exemplo, u m Harry Simon-
sen cujas descobertas são 
mundialmente comentadas 
pela importância que re
presenta para a defesa da 

sa de todos os povos. 
a inteligência/' brasileira 

a serviço da liberdade, da 
justiça e da paz. A servi
ço do progresso humano. 
E' a tradição do Brasil de 
colaborar para o b e m da 
coletividade universal, li' a 
honra, a gloria, é tudo 
aquilo que nos dá orgulho 
de sermos brasileiros! 

Assembléa Geral Ordinária 
D e ordem do Irmão Provedor da Irmandade, con

voco todos os Irmãos d'esta Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de Itú, na forma do artigo 25.° do 
nosso Compromisso, a se reunirem nesta cidade, no 
edifício do Instituto Borges de Artes e Ofícios, sito à 
Praça Conde de Parnaiba n. 83, no próximo dia 14 
do corrente mês, às 14 horas, afim de: 

a) tomarem conhecimento e discutirem o relató
rio, balanços e contas do exercicio findo ; 

b) elegerem a Comissão de Contas para o corren
te exercicio; 

c) tratarem de outros assuntos de interesse da Ir
mandade. 

E para que ninguém alegue ignorância, lavrei o 
presente edital que vai publicado na imprensa local. 
Eu, Renato LandelI de Moura, secretario da Mesa 
Administrativa, o escrevi e assino. 

Itú, 1.° de Março de 1943. 

RENATO LANDELL DE MOURA 
Secretário 

LTO 

SS$333$$»S3$$S$ 

ROMANCES ? 

só na Agência Cury 

/Çhl/**- MORA o VERME 

"0/ 

É no intestino que o anquilóstomo vi
ve e prolifera. Agarrado às paredes in
testinais, suga o sangue do indivíduo, 
que se vai abatendo aos poucos, até 
ficar incapacitado para o trabalho. Às 
pessoas atacadas desse mal, o Labora
tório Camargo Mendes recomenda o 
PERODIOL, remédio que extermina 
as verminoses. O P E R O D I O L faz 
voltar as boas cores e dá novas forças. 

PEROBItOML 
LRBORITÓRIO CAMHRGQ MENDES 
CAIXA POSTAL 3413 — SÃO PAULO 

Delegacia k Polícia de Itú 
•A-viso 

De ordem do Snr. Dr. 
Chefe do Gabinete de In
vestigações, faço ciente o 
Snrs. proprietários de ho
téis, pensões e semelhantes, 
carregadores e agenciado-
res, que devem ser regis
tados nesta Delegacia de 
Policia e pagos os impos
tos respectivos, impreteri-
velmente até 30 do mês em 
curso, sujeitando-se os re-
calcitrantes as penas da 
Lei e m vigor. 

Itú, 2 de Março de 1943. 

M. Campos 

O Dr. CâSíro Carvalho, médico da união 
Federativa Espirita Paulista deverá chegar à Salto 
no próximo domingo, 14 de Março. 

O Dr. Casíro Carvalho, médico da União 
Federativa Espirita Paulista, u m dos clínicos mais co
nhecidos deste Estado pelas inúmeras qualidades pes
soais e profissionais, este ilustre visitante ficará hos
pedado no hotel Brasil onde deverá receber as visitas 
de seus amigos e clientes, regressando á Capital. 

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

ClillfICA E M G E R A L - P A R T O S 

Consultório e Residência: H. 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 

'díaans»íjaHí 

DR. CASTRO CARVALHO 
ISfédSco «fia Unisto 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. 

AT. Brigadeiro I^uiz Antônio, 1447 
Fone : 3-7568 — S A O P A U L O 

Banco Mercantil ele S. Paulo 
*^^A'V^V^*-"ifc-_^N^^S^wVV 

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

Operações Bancárias em geral — Graard» de 

Valores — Kecehimentos de furos 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) 

A L V A R Á D-E-l-P - 115 
*s. rtniwn 

M A T R I Z : 
São: Paulo 
R. Álvares Penteado 165 
Caixa Postal, 4077 

FILIAES: 
Rio de Janeiro 
Santos 

AGÊNCIAS 
Americana 

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

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

CDrrospofidentss nss principsis praças do país e do exterior 

Lins 
Olímpia 
Palmital 
Pindamonhangab? 
Pirajuí 
Piratininga 
Porto Feliz 
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SEU PROBLEMA 
Pôde ser Resolvido com 

5$ MENSAIS!/ 

Dinheiro pago á Empresa Construtora 

Universal nunca ê perdido: é capitali. 

sadol Lembre-se que a sua garanti^ são 

os nossos 460.000prestamistas satisfeitos. 

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

o seu maior problema. Como conseguir 
essa tão almejada felicidade c Senhor ai da 
não consegu.ii/ resolver.; N o entanto, com 

apenas 5$000 mensaes, o Senhor poderá so

lucionar esse problema, subscrevendo u m ti

tulo do plano "Universal H'\ da Empresa 

Construtora Universal. Procure conhecer as 

vantagens desse e de outros planos da Em

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. 

Envtü-nos hoje mesmo, 
o cvupon abaixo, que 
teremos satisfação em 

atende-lo prontamente. 

Queiram enviar-nie 
folheto csplicntiTo 

No ai e 

CJ Jade. 

Estado. 

ao endereço abmvu 
•obre o icu "Plano 

• 

u m 

H" 

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

Esportes 
> ;j» — , . — i . 

' •* 
Campeonatos ituanos 
Podemos informar seguramente-os 

nossos leitores que já está concre
tizada uma aspiração de todos os 
esportistas — uma organização de£ni-
tiva do nosso esporte, capaz de im
primir-lhe um impulso tal, que ne
cessita para de novo atingir as cul-
minancias que atingiu outróra. 

E* a época do Renascimento es
portivo de Itú que vem de se iniciar. 

A comissão de Esportes compe
netrada do fim para que foi creada, 
organisou os campeonatos de futebol 
e cestobol, que, si a marcha correr 
normalmente, serão iniciados ainda 
este mês. 

Foram distribuídas as formulas de 
inscrição para os seguintes clubes : 

Futebol: E. C. São Pedro, E. 
C. Oficina Gazolla, Auto F. C , E. 
C. São Luiz e C R . dos Comer-
ciãrios; cestobol: E.CS. Pedro, Giná
sio do Estado, C R . dos Comercia
dos e A.A. Ituana, 

Desses clubes sairá o campeão 
de sua respectiva categoria, mas 
qual será o campeão ? 

.A A. Itnsina VS. EX\ Sslo 
Pedro 

Marcada para domingo ultimo, à 
tarde, a inauguração da magnífica 
quadra do E.C. São Pedro, foi essa 
festa de confraternização esportiva 
truncada em seu inicio pela sra. 
d. Chuva, que apareceu acompa
nhada pelo seu séquito. 

Foram jogados apenas 16 minutos 
dos 2.os quadros e nesse tempo os ver-
melhinhos conseguiram avantajar-se 
no «placard» pela contagem de 
13x0. ' * 

E assim, mais uma vez foi trans

ferida a inauguração da quadra do 
E.C S. Pedro. 

Para maior brjlho dessa festa, 
não se poderia realizar um torneio 
entre os 4 clubes que deputaram o 

campeonato de 42, ou mesmo ó 
torneio inicio ? 

L I V R O S ? SÉ HA AGÊNCIA CURY 

ELEPHANTE 
11 M^MM* » 1 ^ *• 

VINHO QUINADO 
< hi 

Estimula o apetite e 
desperta as energias 

• ». PUBLICtOAOC 

"A €I»A»E" 
Semanário Noticioso Independente 

EXPEDIENTE 

N.o avulso 0,40 — atrazado, 0,60 

Assinaturas — A n o Cr. $ 20,00 
Semestre Cr. -$ 12,00 

Publicações, editais e secção livre : 
por linha 1,00 — repetição 0,80. 

I*<iga&uento adinntuiBo 

«A Cidade* dá plena liberdade 
aos seus colaboradores, desde que 
estejam dentro da ordem, da moral" 
e da justiça. 

Não se responsabiliza, igualmente, 
pelos conceitos emitidos em artigos 
assinados. 

Todos os originais recebidos não 
serão devolvidos, mesmo quando não 
publicados. 

FRACOS E A N E M . C O S Í 
Tomem : * 

VINHO CREOSOTADO 
' Do Ph. Ch. João da Silva Silveira 

Empresado com cxito nas : 

, Tosses 

Resfriados 

Bronchitej 

Escrophulosa 

Convelecenças 

VINHO CREOSOTADO 
é um gerador de saúde. 

PWiftlFin CIDHrf 
Impressos para o comércio, a ' 

indústria e o foro 

PREÇOS MÓDICOS 

FONE, 157 

TELHAS USADAS, 
procurem com 

LUIZ D'ONOFRIO 
t£®®®®®®G^^ 

CASA DE MISE! DE STÜ 
A Mesa Administrativa da Santa Casa de Itú man

dará celebrar na quinta-feira" próxima, dia 11 do cor
rente, às 8 horas, na capela do hospital da Santa Casa, 
u'a missa em sufrágio da alma do Irmão remido 

Carlos Gabriel de Souza Freitas 
Para este ato de saudade e religião, são convida

dos todos os parentes e amigos do falecido e pessoas 
ligadas à Irmandade. 

Itú, 3 de Março de 1943. 

CSÍÍTGRTD1ÍCTME¥TO" 
Fernando José Alves e Isaura Ferraz Alves e fa

mília, sinceramente agradecem a todos que os acompa
nharam no dolorosíssimo transe por que passaram com 
a morte inopinada do seu querido e nunca esquecido 
filho, irmão, neto, sobrinho e tio 

ISnzo Ferras Alves 
e também aos-que assistiram à missa de 7.° dia, cele
brada em sufrágio da alma do extinto, no áltar-mor 
da igreja do Carmo, no dia 5 do corrente, às 7 horas. 

Itú, 7 de Março de 1943. 
> A FAMÍLIA 

CONVITE 
Missa de 4.° aniversário 

Lar em festas 
SURA1A — é o nome es
colhido por seus progêniíores 
sr. Miguel Lian e exma, sra 
d. Madafena Lian, à encanta
dora meni/ia que no dia 1 ò 
de fevereiro p. f.. veio aumen
tar a prcle deste estimado 
casai. 

Nossos parabéns aos dito-
sos pais e muitas * felicidades 
à recém-nascida. 

Eudora Bauer Novelli e filhos convidam a 
todas as pessoas de sua amizade para assistirem 
à missa que mandam rezar, dia 8 de Março, se
gunda-feira, na igreja Matriz, às 7 horas, por in
tenção de seu esposo e pai 

LUIZ GONZAGA' NOVELLI 
pela passagem do 4.° aniversário de seu faleci
mento. 

Antecipam seus agradecimentos, por mais este 
ato de religião e amizade. 

.CONVITE 
Missa de 2.° aniveirsário 

A Família Motta convida todos os seus ami
gos e conhecidos para assiHjirem à missa do 2.° 
aniversário da morte do seu saudoso chefe 

,João Batista Mota 
que por intenção de sua alma manda rezar no 
próximo sábado, 13 do corrente, às 6 horas, na 
igreja do Carmo. 

A Família, sinceramente reconhecida, anteci 
pa os seus agradecimentos a todos. 

N Ô S Ç A S O S 
DE BLENORRAGIA 

fl F I 0 G O N 
U I D O 

C. POSTAL; 1861 SAO PAULO 

UM PODEROSO AUXI-
LIAR CO NT RIBUINDO 
P\À R A U M R AP IDO 
T R A T A M E N TO-

; Á'G^TeÊrTJNAT-1 

http://consegu.ii/
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H o n r o s a visita 

S. Excia. D. José Gaspar da Afonseca e Silva 

Na próxima 5.a feira, dia 11» Itú 
receberá a honrosa visita do nosso es
timado arcebispo metropolitano, S. 
Excia. Rvdma. D . José Gaspar da 
Afonseca e Silva, que como convi
dado de honra, virá tomar parte nas 
testas comemorativas do jubileu sa
cerdotal do nosso estimado conter
râneo Monsenhor José Maria Mon
teiro. 

S. Excia. receberá as boas vindas 
do piedoso povo desta terra, as quais 
juntamos as nossas, humildes mas 
sinceras. 

Conego Nalini 
Comemorou dia 5. sexta-

feira, o vigésimo segundo ani
versário de sua ordenação sa
cerdotal o nosso estimado 
pároco Conego Venerando Na
lini. y, 

A o virtuoso Conego Nalini. 
apresentamos nossas efusivas 
felicitações pelo transcorrer 
dessa grande data. 

Padre Bento 
Comemorou-se ontem o 32.° 

aniversário da morte do santo 
sacerdote Padre Bento Dias 
Pacheco, o sublime apostoloj 
da caridade cristã. v 

Todos quantos o conhece
ram e os que conhecem sua 
vida o venerem, já que em 
nossa histeria não há noticia 
de que existisse em nossa 
terra um exemplo de abnega
ção e amor ao próximo como 
o.que nos deu esse veneran
do e santo ministro de Deus. 
_ ^ , . 

FreUnoceneio 
C o m residência fixa no 

Convento do Carmo, erççon-
Ira-se nesta cidade, o virtuoso 
e ilustrado sacerdote carmelita 
revmo. P. Frei Inoçencio, a 
qifem fevamos nossos respei
tosos cumprimentos de boas 
vindas. 

De mudança 
Obedecendo ao chamado 

do Revmo. P. Superior da 
Missão dos Padres Jesuítas 
da Província Romana, no Bra
sil, seguiu ontem para São 
Paulo o revmo. ?. Luiz Rou-
manie, 5. J., ex-Superior da 
Residência do Bom \Jesus, 

onde pou^e conquistar todos 
os corações quer pelas suas 
virtudes, quer pela sua extrema 
simpatia. 

Deixará o Padre Luiz 
Roumanie uma saudade imen
sa no coração de todos que 
o conheceram, e tazemos vo
tos de felicidades em suas 
novas missões apostólicas. 

— Deixará esta cidade, den
tro de •alguns dias, o nosso es
timado amigo e conterrâneo, 
Firmino Otávio do Espirito 
Santo Júnior, rumo è Campi
nos, onde irá cursar a Facul
dade de Filosofia Ciências e 
Letras, em que ingressou após 
brilhantes exames. 

Ao Firmino apresentamos 
nossos votos de progressos 
na nova carreira que irá 
abraçar. 

0 sr. Ulisses Gomes 
Acompanhado de sua dig

níssima esposa exma. sra. 
d. Nair Fonseca Gomes, 
seguiu para a Capital Fe
deral, donde rumará ao nor
te do país, e m viagem de 
recreio, o nossp mui pre
zado amigo sr. Ulisses 
Gomes, sócio da conceitua-

A CIDADE 
da afirma* Gomes & Cia.. 
desta praça. 

Feliz viagem e breve 

Pág. 6 

Hospede ilustre 
„ Acompanhado de sua exma. fa
mília, esteve nesta cidade, tendo nos 
honrado com sua viáita, < o nosso 
distinto amigo dr. Oscavo de Paula 
e Silva, digno consultor jurídico da 
Secretaria da Educação e Saúde. 

Junta de Alistamento Militar 
de Itú 

O s ckladãos abaixo relacionados 
deverão comparecer ao Cartório de 
Paz desta cidade, sito à rua dos An-
dradas, 52Õ, nos dias úteis, com ex
ceção dos sábados, das 15 às 16 
horas, a-fim-de receberem as com
petentes guias para o pagamento das 
Taxas Militares, correspondentes aos 
seus documentos de quitação com o 
Serviço Militar : 

Cesare' Lovatte, Antônio de I'au
la Francisco, Carlos de Paula Lei
te, Inácio de Freitas, João Batista 
de Arruda, Paulo Jacinto do Car
mo, Orlando Guerreiro, João Jacin
to do Carmo, Antônio Claudino da 
Silva, Antônio Francisco de Paula, 
Vitorino de Oliveira, Antônio Del 
Rio Duarte, Sebastião Duarte de 
Oliveira, Pedro Almeida Bueno, 
Hermes Perini, Adolío Gardini, 

Ernesto^itorio Novachi, João Torres 
Sanches, Orlando Cervezão, Ma
noel dos Santos Filho, João Justino 
da. Rosa, João Batista Fonseca, An
tônio Rodrigues Alonso, Ricardo 
Favaron, Benedito Simões, Antônio 
Faccioli, Antônio Arpi, Albertino 
Vanuchi, Adelermo Francisco Ber-
tani, Areodante Nizzola, Estevam 
de Almeida, Ciro Dias, Benedito 
Rodrigues do Espirito Santo, José 
Lisboa Sobrinho, José Vieira Pe
reira, Avelino Rodrigues de Cam
pos, Francisco Manoel de Oliveira, 
João Dias Toledo, Tomaz Modag-
nese, Marcelino Barros Silveira, Be
nedito Monteiro Paixão, Elias Pra
ta, João Batista de Sampaio Lara, 
João Batista Ccrvez. o, João Pereira 
de Góes, ^oão Vieira de Moraes, 
Clovis Fontouf.», José Prieto Garcia, 
Vidal de Almeida Arruda, Otacilio 
Alves de Camargo, José Alberti, 
Gustavo Vieira Cordeiro, Francisco 
Binoto, Antônio Gaioto, Agostinho 
Contrera, José Sanches Munhoz e 
Luiz de Oliveira.' 

Itú, 5 de Março de 1943. 
O Secretario 

Oscar Serra 

Falecimentos 
Faleceu òs duas horas e 

meia, da madrugada de sexta-
ffira. o estimado cidadão José 
Ruggieri. 

Chefe de família exemplar, 
católico fervoroso, homem de 
trato afavel e coração magnâ

nimo, "spube o sr. José Rug
gieri captar a* simpatia de 
todos que dele se aproximavam. 

Fazia o extinto parte de 
várias, irmandades sendo por 
muito tempo um cioso zelador 
da igreja de Santa Rita. 

Natural da Itália, desapare
ce aos 70 anos de idade. 
deixando a viuva exma. sra. 
d. Rosa Iarussi Ruggieri e 
vários filhos adultos, e também 
diversos netos. 

O enterro realizou-se no mes
mo dia,- às 5 horas da tarde. 
tecido um grande acompanha
mento.-

.fV exma. família enlulada,, 
apresentamos nossas sinceras 
condolências. 

— Também faleceu na Ca
pital Federal, no dia 22 de 
fevereiro, a exma. sra. d. Er-
nestina Cabral de Oliveira 
Neves, irmã de d. Diva Ca
bral Checchia e cunhada do 
dr. Vicente Checchia. profes
sor de % francês do Colégio 
Estadual local e advogado 
nesta comarca. A falecida, que 
contava 65 anos de idade, era 
natural de Taubafé e viuva do 
dr. Joaquim Antônio de Oli
veira Neves, antigo Juiz de 
Direito de- Jaboticabal. 

Faça esta experiência. Dia 

encoberto ? Loja escura ? 

Cantos sombrios ? Gire as 

chaves de iluminação. 

Encha de luz a sua loja. E 

à medida que vitrines, armários e 

objetos ganharem forma,- colorido e 

beleza, o ambiente convidativo da 

sua casa estará atraindo maior número 

de fregueses. E com eles os lucros 

virão. Iluirrine bem o seu estabeleci

mento. Encha-o da alegria que só a 

luz pode trazer. E a sua caixa regis

tradora mostrará logo como vale a 

pena iluminar de maneira ampla e 

correta u m a casa comercial. 

;V^I:0rÍA. S E U O L H O S 
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