
Anno I

SEMANARIO INDEPENDENTE 

D IR E C T O R :

Dr. Ermefindo Maffei

Itú, 24 de?Juiho de 1932 N.° 13

Não se pode, ainda, versar 
um juizo seguro sobre o mo
mento decisivo que São Paulo 
atravessa. A  extraordinaria de
monstração de energia efiectua- 
da pela formidável unidade 
paulista é empolgante, maravi
lhosa, impressionante Todas as 
forças moraes e materiaes en- 
tràram em actividade. Mas o 
que nos magoa é a dolorosa 
perspectiva de uma guerra ci
v il de largas proporçoes, de
baixo do glorioso Cruzeiro do 
Sul. Resta-nos, porem, a espe
rança de que a alma generosa 
d » pov< brasileiro há de, breve, 
f izer vibrar o cântico dn har- 
jennia. Caixões políticas, erros 
dl s < ü s arrasta* um a estê 
co dlid r ameaça d* vor-.r 
as mais bellas flôres da m*.í-i- 
dade e inreiligencia brasileiras 
O que estamos presenceaudo no 
j morama politico b »-• ileiro, 
n - t í  ho . tristemente averme
lhada pelo sangue das luetas 
fratricidas, não é mais que uma 

«cunsequeneia-, um reflexo ü o s  

grandes erros politicos, do9 des
mandos que um partido não se 
cansou de perpetrar durante 
quarenta annos Tivemos qua
renta annos de comedia consti
tucional. A nossa Constituição 
fui impiedosamente esfarrapada. 
A ’ sombra da lei, os nossos go
vernos usurpavam a soberania 
que diziam ser do povo. O 
Norte estava transformado em 
feitorias, colonias onde os oly- 
garchas traziam o povo debaixo 
da servidão mais humilhante 
que uma nação civilizada co
nheceu, implantando nellas, na 
phrase de Ruy Barbosa < unia 
especie de satrapismo irrespon
sável e omnipctente que as 
sangrava, as exhauria, as ab
sorvia em poveito de um gru
po, de uma familia ou de um 
homem. Os governos se reveza
ram ahi entre meia duzia de 
individualidades ligias do mes
mo senhor ou filiadas na mes
ma parentèla. As constituições 
atravessavam reformas succes- 
9ivas para se adaptarem ás 
conveniências da exploração 
organizada, cortando as azas ás 
opposições, apertando a servi
dão ás magistraturas, autorisan- 
do a reeleição dos governadores, 
facilitando-lhes aos parentes ou 
apaniguados a successão admi
nistrativa. Dahi o lethargo des
sas populações apparentementé;

mortas que habitam vastas re
giões do norte. Um trabalho 
continuo de oppressão, de cor
rupção e de miséria deprimiu e 
adormeceu alli uma raça intel- 
ligente, de grande vitalidade, 
cheia de bellos e gloriosas tra
dições.” Essas considerações que 
Ruy Barbosa versava annos 
atraz, mostram a calamidade da 
nossa situação politica debaixo 
do regimem constitucional. De
cadente cada vez mais, desmo
ralizada crescentemente, a po
liticagem nacional havia de se 
degenerar forçosamente em ma
nobras reprováveis de grupelhos 
interesseiros, que viviam  á mar
gem do povo brasileiro, porque 
este, em sua generalidade, ain
da não possue sufliciente cul
tura politica para comprehender 
os grandes problemas nacionaes. 
Um de nossos grandes males 
foi o romantismo politico que 
influiu a Constituição de 1891, 
repositario de ideias liberaes, 
lyrieas demais para a nova 
mentalidade que reponta neste 
século Demais, essa Constitui
ção nunca foi obdecida. Inter
venção federal, autonomia de 
municípios, systema eleitoral, 
organização dos congressos, so
berania popular, estabelecimen 
to de impostos, tudo isso foi 
desvirtuado ao sabor das oly- 
garchias. Os nossos congressos 
eram verdadeiros morcegos, que 
deixavam extenuado o thetfouro 
nacional. Quem teve occasião, 
a pachorra de assistir uma das 
sessões desses centres de ex
ploração, póde bem avaliar 
quanto absurdo e ignomínia 
constituía a sua organização.

Com ordenados diários prin
cipescos, muitas vezes desco
nhecedores dos assumptos eco- 
nomicos e administrativos, esta- 
vam lá os intitulados “represen
tantes do povo” a discutir 
eternamente projectos que iam 
dormir na poeira dos archivos e 
applaudir tudo quanto emanasse 
do rei presidencial. Esses ho
mens que chicoteavam o reba
nho pacifico das populações 
brasileiras não se contentavam 
com explorar a nossa miséria. 
Iam mais longe. Eram plutocra- 
tas, advogados das grandes in
dustrias e dos grandes capitalis
tas. A  cadeira de deputado ern- 
lhes um balcão onde se jogava 
o caracter nacional e uma ban
ca de advocacia administrativa. 
Era esse o regimem democráti
co que vigorava entre nós. A 
vontade do eleitor nunca foi 
considerada. A  administração 
publica era monopolio de uma

vasta parentèla.
A  palavra d e m o c ra c ia  anda 

na bocca dos politicos profissio- 
naes como bella figura de rhe- 
torica. O que elles almejam é a 
antiga caricatura de democracia. 
Não podemos applaudir, era 
absoluto, os partidos que pug
nam por uma artificial ordem 
juridica. Para ser real, esta dé- 
ve ser fundamentada na justa 
organização social. Emquanto 
houver uma justiça prohibitiva 
para as classes trabalhadoras, 
instrucçào como privilegio das 
abastadas famílias, salarios mi
seráveis, a producçãò monopoli
zada por um grupo de magna
tas, nunca haverá verdadeira 
ordem juridica. A  lei será re 
guiada- sempre por um critério 
economico. O Direito que não 
deveria distinguir classes apre
senta um cunho individualista, 
alliado au < apitai. Eis porque 
não somos partidários fervorosos 
de uma' constituição egual á 
de 1891, e . nenl poderíamos 
sel-o, uma vez que as ideias 
poli ricas devem aceompanhar 
as transformações economicas 
que se processam nas socieda
des humanas.

Para nós, o movimento poii- 
tico-miiiraV que irrompeu no 
Estado de São Paulo representa 
um tremendo conflicto de ideias. 
Aqui está o pontò grave da 
questão. A Dictadura ainda njaq 
definiu publicamente a sua di- 
reetriz. Para onde vãmos ? Por 
sua vez, existe entre os parti
dos politicos paulistas uma for
te supposição de que o poder 
discriccionario quer preparar o 
nosso paiz para uma nova or
dem juridica e social.

Os politicos profissionaes, de 
um lado, e de outro, a injustiça 
da Dictadura de não querer re
conhecer a participação de São 
Paulo 110 movimento revolucio
nário de 1930, a ambição dos 
partidos, a dignidade dos ho
mens independentes, a precepi- 
tação de certos acontecimentos, 
a imprudência do governo fe
deral, a manobra fraudulenta de 
muitos elementos, tudo conspi
rou para que desabasse sobre o 
maior Estado da Federação a 
tempestade que se encerrava no 
bojo de nuvens accumulados há 
muito. Seja qual fôr a solução 
do couflicto, permitta Deus que 
os homens não voltem á ce
gueira primitiva, aos erros de 
hontem. Cancellcm-se as nodoas 
do passado. Que a harmonia de 
um momento se torne duradou
ra. Faliam pela paz e tranquil- 
lidade da Nação as lagrimas

das mães e o sangue derrama
do por homens alimentados por 
furri ideal.

Que desse sangue desabotoe 
a flor generosa da concordia. 
Não nos comparemos aos lobos 
e chacaes, apóz o apaziguamen
to dos espíritos, porque tanto 
sangue vertido deve contribuir 
para o aperfeiçoamento moral 
de um povo e não estimulo 
para novas luetas, novas des
graças, novas calamidades o 
qué constituiria um crime mons
truoso e nunca uma gloria su
prema. A ’ historia cabe lavrar 
a ultima palavra sobre o mo
mento que atravessamos.

S p m e lin d o  M a f f e i

Um exemplo 
de civismo

Nesta hora de amargura para S. 
Paulo, em que elle affirma e de
monstra a pujança de suas energias, 
surgem paulistas ardorosos que, 
abandonando haveres e família, se 
dirigem á caserna para combater por 
Sáo Paulo, o mais formidável cen
tro de trabalho da America do 
Sul, a que a Dictadura fez a grave 
injustiça de náo reconhecer a par
ticipação no movimento revolucio
nário de 1930.

Sáo admiraveis certos episodios 
que demonstram concludentemente a 
energia mascula da mocidade pau
lista, como este que merece ser 
assignalado:

Achando-se em Itaicy, por oc- 

casião da passagem do comboio que 

conduzia a esta cidade os voluntá

rios de Capivary, para se incorpo

rarem no 3 o B. C . V .  ora instal- 

lado nesta cidade, Jcão A b e l Filho, 

de 18 annos, compellido por um 

enthusiasmo incontido, se integra no 

cargo de voluntários, apresentando- 

se ao respectivo quartel. Sabendo 

da resolução de seu filho, seus paes 

João A b e l e D. Maria Isabel Abel, 

residentes em Elias Fausto, se trans

portaram a esta cidade. A  nada 

attende. Nem as supplicas larimosas 

de sua mãe, nem a'actoridade im

periosa de seus paes, o demovem 

da deliberação assumida Inabalavel, 

sobrepoz o enthusiasmo civico ao 

amor filial. Deante desses gestos, 

não é possivel duvidar da victori* 

das armas paulistas.
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CASA ALBERTO

A QUE MAIS BARATO VENDE

i h

Collossãl sortímento de fazendas, 
armarinho, chapéus, calçados e 

machinas de costura.
Flanellas e cobertores a

preços baratíssimos.

Não se illudam! Não se illudam. 
Basta de experiencias.

COMPRAE SÓ NA CA ALBERTO - ITO
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Lisboa
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Rua João Pessôa, 122- Phone, 196 - IT Ú
Tem sempre em sto ck :

BEBIDAS — vinhos das melhores procedências, Licores, aguardente. 
CONSERVAS ~  Variado sortimento das conhecidas marcas, Lea! 
Santos, Peixe, Cunha Amaral, Brandão Gomes e Philippe Canaud.
METAES E FERRAGENS -- Escolhido sortimento de talheres finos e

peças de aluminio.
LOUÇAS ~  Completo sortimento de chiearás, pratos e apparelhos

para café e chá.
Especialidade em generos do Paiz. 

Lubrificantes-Oleo e graxa Texaco-Vendas a granel. Gasolina Te
xaco. Agente nesta cidade da The Texas Company S/A Ltda.

Preços sem concorrência. Entregas a domicilio.
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A S S IG N A T U R A S :
Anno 10$000 Sem estre 6$000
Numero do dia $200 N.o atrazado $400 

Secção liv re—linha $300 
Editaes „ $300

Annuncios, preços a convencionar. 
Não se  devolvem originaes mesmo 

não publicados.

. . . Contestando a passa
gem em que um dos redactores 
d' “A  Comarca” , qualifica, de 
patriótica, em seu artigo. «Uma 
attitúde impatriotica, > a oração 
proferida por um dos carava- 
ríistas que aportaram a esta 
cidade, tem o director desta 
folha o dever de dizer que 
realmente in feliz se manifestou 
essa oração, já pela sua inop- 
portunidade, já por suas ideias 
extremadas.

Nesta hora em que se deve 
descer uma cortina sobre todas 
as diYergçncias e não evocar 
dissensões partidarias, nesta ho
r a  em que a maioria absoluta 
das .forçjis M-litic>s e do povo 
paulista >e acha empenhada 
tenazmente em luota contra o 
governo federal, deve o senti
mento colleetivo pairar acima 
d'* qualquer actividade parti- 
daria. E ’ lastimável quem pro- 
cura macular esse sentimento, 
transbordando paixão politica. 
Não foi patriotico o discurso a 
que nos referimos, como o 
qualificou um dos nossos re
dactores, porque patriotico seria 
6e elle interpretasse o senti
mento da Patria que está acima 
dos partidos politicos e das pes
soas, e não de apologia a qual
quer partido^

A  nossa folha que póde van- 
gloriár-se d** um., attitúde de 
c mpleta independência e se
guir as normas do verdadeiro 
jornalismo, não póde applaudir 
actos que estão em contraposi
ção á realidade dos aconteci
mentos e á significação do mo
mento que atravessamos, como 
esse que deixou desoladora im
pressão no espirito publico.

S m ã o  Livrei
Banco de Itú

15.o DIVIDENDO
Do dia l.o  de Agosto p. fu

turo em diante, será pago na 
Thesouraria deste Banco, o 15.o 
dividendo a razão de 6o/» ao 
anno ou sejam 6$000 por acção 
integralisada e 4$800 por acção 
com 80 o/o realisados.

Itú, 7 de Julho de 1932.
(a) Luiz Gonzaga Bicudo 

Director-Gerente.

Banco de Itú 
flSSEMBLEA GERAL 0 R D 1 R I A

São convocados os srs. ac 
cionistas do Banco de Itú, a se 
reunirem em assemblea geral 
ordinaria no edifício do Banco, 
nesta cidade, ás 19 horas no 
dia 30 de Julho corrente, afim 
de:

a)— conhecerem, discutirem e 
deliberarem sobre o relatorio, 
balanços e contas da Directoria 
referentes ao exercicio findo em 
30 de Junho ultimo e,

b )—elegerem a nova Directo
ria que deverá dirigir o Banco, 
por 4 annos, de accordo com 
u art. 10.o dos estatutos.

c )-e legerem  o Conselho Fis
cal que deverá servir no exer
cicio do corrente anno social

Outrosim são avisados os srs. 
accionistas:

a )—que á sua disposição se 
acham, na séde deste Banco 
todos os documentos a que se 
refere o art 147 do decreto 
434, de Julho de 1891— 0 cha
mado Lei das Sociedades Ano- 
nymas, e

bj— que ficam suspensas as 
transferencias de acções até a 
realisação da assemblea geral 
ora convocada.

Itú, 7 de Julho de 1932.
(a) João da Fonseca Bicudo 

Director Presidente.

CAfÉ
Compra-se toda e 
qualquer quantidade, 
em côco ou beneficia
do, pagando-se os 
m elhores preços da 

praça. 
Dirigir-se ao snr. João 
Boni Sobrinho, á rua 
João Pessoa N. 201.

Declaração
Para que todos os iuteressa- 

dos tenham conhecimento, cum- 
pre-nos declarar que, dos depó
sitos feitos para o serviço de 
installação electrica, emprehen- 
dido na V illa  de Sáo Francisco, 
nesta cidade, restou um saldo 
de 295$000 (duzentos e noven
ta e cinco mil reis), represen
tando a differença entre o di- 

! nheiro de entrada e o deposito 
I feito pelos proprietários. Como 
! retribuição aos esforços dispen- 
! didos pelo sr. Abilio Leite, para 
’ que a villa  de S. Francisco ti- 
| vesse es3e melhoramento, foi-lhe 
J  dada a gratificação de 100$000 
(cem mil reis), restando, ainda,

Cel. José Ignacio de Sousa
Epaminondas T eixeira Guimarães, O lyntha T a-  

veira T eixeira Guimarães e filhos convidam  todas 
as pessoas de sua amizade e relações para assistir 
a missa de 30.° dia que mandam rezar por alma 
de seu sogro, pae e avô,
Cel. José Ignacio de Sousa
fallecido em Cam po Grande (Matto G rosso), na 
Matriz desta cidade, no dia 25 do corrente, ás 8 
horas da manhã.

Confessam -se agradecidos aos que assistirem  
este acto piedoso.

a importância de 195$000, (cen
to e p< vepta e cinco, mil reis), 
dos quaes -oitenta e oito mil 
reis eram pertencentes ao sr. 
Martim Barb - ri. < ) sr. Joaquim 
Soares dispnz de sua parte, 
que era de vinte mil reis, para 
o sr. Abilio Leite, como reco
nhecimento dos esforços deste 
e boa vontade demonstrada, 
havendo, portanto, o saldo de 
oitenta e set( mil reis e tendo 
o sr Martini Barbieri retirado 
o seu haver correspondente a 
oitenta e oito mil reis e o sr 
Joaquim Soares a sua parte de 
vinte mil reis com que gratifi
cam o sr. Abilio Leite. Deve 
accrescentar-se que, de tudo 
isso, restou o saldo de sessenta 
mil reis, sendo que dos cento e 
noventa e cinco mil reis, oiten
ta e oito mil reis pertenciam 
ao sr. Martint Barbieri, como 
haver, e vinte mil reis devol
vidos ao sr Joaquim Soares, e 
oito mil reis se reservaram pa
ra esta publicação. A parte res
tante de sessenta mil reis per
manece em poder do sr. 
Martino Barbieri, em conside
ração aos seus esforços, para 
que fosse dado o beneficio da 
illuminaçâo electrica á V illa de 
São Francisco.

Sendo esta a expressão da 
verdade, assignamos, ficando 
qualquer esclarecimento a car
go do sr. Martino Barbieri.

Itú, 1 de Julho de 1932.
JOAQUIM SOARES
MARTINO BARBIERI
ABILIO  LEITE

7 - 6 - 2

A  «E S M E R A L D A » ,
officina de Joias, Relogios 
e artigos para presentes, 
compra qualquer quantida
de, pagando os melhores 
preços.

Especialidade no feitio 
de balanças de precisão, 
alliança e aneis com mo- 
nogramma.

O C T A C IL IO  X A V IE R  

R ua Dr. lo ão  P e s s o a .  22? —  ITÚ.

OlgoÉ em caroco
A Fabrica S. Pedro com 
pra toda e qualquer quan
tidade, pagando os m e
lhores e mais vantajosos 

preços.

liariodeS.Paüio
O  S E U  J O R N A L  

Noticiário com pleto  
desta localidade. 

Para annuncios e as- 
signaturas, dirija-se ao 
nosso representante,
Snr. F ra n c is c o  f e r r a z  de To le d o

Escripturação Mercantil
I Collecçáo de 5 cadernos para 

E ’ o numero do telephone da T y - , escripturação mercantiil, vende-se na 
pographia Bom Jesus. Rua Paula ! Papelaria Bom Jesus —  Rua Paula
Sousa, 116 —  IT Ú . Sousa, 116
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PHARMACIA CURY
Attende-se a qualquer hora da noite

SPhco. fía im  Gury
Rua João Pessoa, 154 -- Telephone, 64 -- Itu

C. RUGGIERI
  A r c h í te c t o  =

Ante-projectos, Projectos, Projectos detalhados, 
Orçam entos Com pletos, Execução de obras 

por empreitada e administração. 
H abitações de luxo e econom icas. Construcção 

em cim ento armado. Prédios a prestações.
Rua 7 de Setembro N. 7— Phone 223— Itú

Beposito dc Lacticinios
D E  Virgilio  Berni &  Irmãos

M ercado M unicipal — Quarto N .° 7
Stock permanente dos excellentes queijos, fresco e Prata, e 

da puríssima manteiga fresca, fabricados em Tatuhy, reputado centro 
fornecedor de productos congeneres.

Vendas a varejo e por atacado. A os  snrs. revendedores 
grandes descontos. Preços sem competidor.

Fabrica de Farinha de Milho “São Miguel’7
D E

Henrique Barranqueiros
Rua Paula Sousa, n.o 47 —  Telephone n.o 281

Doptada das installações as mais aperfeiçoadas e dos ma- 
chinismos os mais modernos, o que lhe permitte fabricar todos os pro
ductos do ramo com a maior perfeição, esta Fecularia impõe-se pelos 
seguintes requisitos, indispensáveis ao fabrico de artigos de consummo 
directo :

Adaptações hygienicas e excellentes.
Matéria prima de primeira qualidade.
Manipulação esmerada. Productos optimos.

Preços sem concorrência.

E C R I P T O R I O  C O M M E R C I A L  

l o i  Pereira d t  G íe s  —  í  —  Joãa Bapiista do Espirita Saolo
GUARDA-LIVROS 

Registrados na Superintendência do Ensino Commercia!

Escripturação de todo e qualquer livro commercial, 
Escriptas avulsas, Balanços, Correspondência, Re
querim entos, Contractos, Distractos, Registro de 
firma, Declaração de im posto sobre a Renda e ou
tros docum entos. Cópias á machina. Informações 
em geral. Encarregam-se tambem do preparo de 
papeis de casam ento tanto no civil com o no religioso.

Preços m odicos. M axima reserva e seriedade.
Praça Padre M iguel. 54 ( la rg o  da M atriz). Piione, 317- I T Õ

Notas c f a c to s
Flaminio B. Leme

Desligou-se, temporariamente, do 
cargo de redactor-chefe desta folha 
esse nosso prezado e leal compa
nheiro. Destacando-se pela 6ua ope
rosidade, notável dedicação e com
petência, prestou á “ Comarca de 
Itú”  oi mais assignalados serviço6, 
sem contemplar obstáculos de espe- 
cie alguma e sem poupar esforços 
para que a nossa cidade pudesse 
ostentar uma tolha independente no 
verdadeiro sentido da palavra. Es
tamos certos, porém, de que ainda 
voltará para o posto de onde se 
retira, afim de lhe emprestar o 
concurso de sua actividade, alliada 
á lealdade que sempre o animou.

Seguindo para São Paulo, onde 
vae incorporar-se ás forças constitu- 
cionalistas, deixamos-lhe consignados, 
aqui, os votos mais fervorosos de 
felicidade pessoal e os protestos de 
nossa estima e amizade.

festa H. S. do Carmo
Precedida de um triduo concor- 

ridissimo, reahzou-se, domingo p. p, 
em louvor de N. S. do Carmo, 
uma imponente procissão que per
correu as prmcipaes ruas desta ci
dade, sendo as solemnidades abri
lhantadas pelas corporações musicaes 
30 de Outubro e União dos A r 
tistas. \

Igreja do Bom Jesus
31 D E  J U L H O

F esfa de S anto Ignacio de Loyola
Dias 28, 29 e 30 —  Triduo de 

preparação com sermões do Pe. 
Alvarenga, ladainhas e oração a 
Santo Ignacio, bençam solenne com 
o S. S. Sacramento.

Dia 31, domingo —  A ’s 7,1/2, 
missa cantada com communháo geral.

A ’s 7 horas da tarde, funcção 
solenne com panegyrico do Santo 
pelo Pe. Alvarenga, ladainhas e 
bençam com o S. S. Sacramento.

No dia 31, por especial privilegio, 
concedido pelo Sto. P. P io X I,  os 
fieis pódem ganhar a indulgência 
plenaria na «forma da Porciuncula», 
todas as vozes que visitarem a Igreja 
da Companhia de Jesus.

de esco l: John Gilbert, Leila 
Hyaiís, Ànnita Page e Loiiis 
Wolhein, que será focaiisado, 
hoje, na téla do Cine Central.

— a m a n h A, o gigantesco film 
synchronisado: TEMPESTADE, 
com o grande trágico, John 
Barrymore.

— Por estes dias: «Sevilba do 
meus Amores», com Ramon No- 
varro, e «Inspiração», com Greta 
Garbo. Ambos da Metro.

Alfaiataria Gasperazzo
Rua Sta. Rita 140 )-( ITÚ
Executa qualquer serviço concer
nente ao ramo Serviço esmerado. 

Preços modicos.

3 o B. C. V.
Dia a dia, cresce a affluencia de 

voluntários, que já  ascendem a al
gumas centenas, ao quartel proviso- 
rio, installado no edifício em que 
funcciona o grupo escolar «Cesario 
M otta», onde presenceámos o en- 
thusiásmo de que se acham potsuidos.

O  3.o B C. V . sob o comman- 
do geral do Major Garrido, tem 
realizado, diariamente, exercicios, 
esperando-se que, no menor prazo 
possive!, estejam ultimados todos os 
preparativos que o habilitem a par
tir para a zona de operações. A  
actividade, que o Instituto Borges 
elementos de todas as nossas classes 
sociaes estão desenvolvendo nestes 
dias, faz prever que o corpo de vo
luntários aquartelado nesta cidade, 
esteja perfeitamente apparelhado com 
fardamento completo, Itú, por esse 
modo, quer cooperar mais eficien
temente para que fique demonstrada 
a grande e empolgante demonstração 
da energia do povo paulista, nesta 
phase impressionante da historia bra
sileira,

SOCIAES
Hospedes

Acompanhado de suas filhas se- 
nhoritas Virgínia e Branca Otucci, 
acha-se nesta cidade a sra. D . Ca- 
rolina da Silva Otucci, iimã do sr.
José dn Silva, conhecido negociante 
nesta praça.

A nn iv er s a ri o
Festejou seu anniversario natalicio, 

dia 21 deste, a exma. sra. D . Ju- 
lia Silva, prcgenitora do sr. José 
da Silva.

jp ^ C O N O M IS E M  o seu dinheiro.
Mandem reformar o seu cha

péu á Praça da Independencia 118 
Serviços garantido. 

Reformam-se chapéus a 7$000 
O ficina de C A R M O  L U IS  

Praça da Independencia, 18 —  Itu.

Destino de 
um Cavalheiro

Intitula-se o formidável íilm 
sonóro da poderosa casa Metro 
Goldwyn Mayer, com um elenco

Enfermeira
Com longa pratica nos 
m elhores h o s p i t a e s  do 
Estado. Applica injecções. 
Attende cham ados á do

micilio.
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