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Festa de S. Pedro
Dia de S. Pedrò
Festejos em Louvor do Patro
no das Indústrias “ S. Pedro”

Como nos anos anteriores, o DIA DE SÃO PEDRO será festivamente comemorado pelos trabalhadores, empregados e diretores das indústrias da Cia São Pedro, dando-se cumpri
mento ao seguinte

.01M ÍZ -  -J, PROGRAMA
Dia 2 9  de junho
A ’s 6 horas — Alvorada pela Corporação Musical São Pedro.A’s 8,^0 horas — Missa em ação de graças, na Igreja Matriz, por intenção dos Diretores da 

Cia. São Pedro.A’s 9 30 horas — Entronização da Imagem  do CORAÇÃO DE MARIA na Fábrica São Pedro.A’8 14,30 horas — No Estádio Municipal s e rá realizada a interessante e movimentada prova II GINKANA AUTOMOBILÍSTICA DE ITU, organizada pelo Clube Recreativo São Pedro e patrocinada pelo Dr. Felipe Nagib Chébel, DD. Prefeito Municipal de Itu.A renda apurada na realização dêste cer tame será revertida em benefício da Campanha Pró Aquisição de Agasalhos para Pobres.
C O N V ITE

“O TRABALHADOR” órgão  dos Operários da Compauhia Fiação e T ecelagem  São Pedro, tem a honra de convidar todos os Trabalhadores, Esportistas, e ao povo em geral para assistirem às festividades comemorativas em louvor do Patrono das Indústrias da Cia São Pedro.

Êste jornal que se o r
gulha de ser o órgão dos 

! trabalhadores da Cia. F ia
ção e Tecelagem «São 

‘ Pedro», está vivendo hoje 
- o seu grande dia.

Confirmando aquele es
pírito de compreensão que 
preside as relações en tre  
.empregadores e em prega
d o s ,  aí está o programa 
de festas que hoje se rea

lizam  em louvor de São 
Pedro, patrono dê3te so
berbo parque industrial 
que abriga sob seu teto 
milhares de trabalhadores 
de tôdas as idades e de 
todas as categorias. Maior 
é ainda a nossa satisfação 
ao notarmos que a parte 
religiosa do program a de 
festas, não foi descurada, 
antes mereceu acendrado 
carinho por parte  de quem o elaborou.

Inicia-se o dia de São 
ÍPedro com a celebração 
<ia missa de ação de g ra 
ças pela felicidade com 
que os Diretores da Cia 
São Pedro vêm presidindo 
ós destinos dessa vibran
te  colméia de trabalhado
res, fator decisivo do pro
gresso desta cidade.

H á ainda a cerimonia 
da entronização do Cora
ção de Maria na Fábrica 
São Pedro. E* a efigie da 
Mãe vigiando as filhas 
que labutam honestamen
te  para a conquista de 
seu sustento. A jovem 
que se esforça por suavi
zar os encargos que pe
sam nos orçamentos dos 
pais; a esposa solícita que 
colabora com seu eleito 
na manutenção de um lar 
abençoado, encontram na 
doce expressão do olhar 
de Maria, o estímulo para 
prosseguir nessa jornada 
que enobrece, fugindo à 
ociosidade perniciosa e má conselheira. Em comemo
ração anterior, já ali fôra 
colocada a imagem do 
Coração de Jesus, o g ran
de amigo dos trabalhado- 
ces. E’ êsse o ambiente 
de trabalho da Fábrica São Pedro, agora sob a 
proteção dos Sagrados Co-

LUÍS COLANÉRI

rações de Jesus e de Ma
ria

• •
São Pedro e São Paulo 

figuram  sempre juntos no 
calendário litúrgico de 
tal maneira que não se 
pode citar um sem falar 
do outro. São os santos 
Apóstolos evocado^ no 
Credo, oração que expres
sa as verdades da nossa 
fé Ambos posâuiram as 
mesmas virtudes e am 
bos foram martirizados 
em Roma no mesmo dia. 
São Paulo foi degolado, 
enquanto que São Pedro 
foi crucificado de cabeça 
para baixo. Também na 
fachada da nossa igreja 
Matriz estão os dois g ran 
des santos esculpidos por 
mãos de mestre. O pesca
dor, o fundamento da 
Igreja a quem o Mestre 
transformou em pescador 
de homens, empunhando 
a chave simbólica que 
abre as portas do parai 
so. o o soldado romano, 
exibindo a espada com que 
perseguiu a Jesus até  o 
momento do milagre da 
estrada de Damüsco, quan
do então passou a defen- 
dê-lo.

Sôbre êsse motivo da 
conversão de São Paulo, 
deixou Almeida Júnior, 
para encanto e admiração 
das gerações, urna g ran 
diosa e belíssima tela.*• •

A Igreja edificada sôbre 
o túmulo de São Pedro 
que foi o seu primeiro 
Pontífice, aí está com qua
se vinte séculos de a tu a 
ção benéfica e in in terrup
ta . Um povo como o nos
so, que desfila expontâ
nea mente — às vêzes com 
máu tempo — acompanhando pelas ruas com o 
máximo respeito a pro
cissão do Corpo de Deus, 
como poderia ser cercea
do em sua demonstração 
de fé? Corno poderia ser 
tolhido em sua liberdade 
de render o seu culto de 
adoração a Deus Vivo? — 
Custa crer, haja nos tem 
pos atuais, em plena Amé
rica iluminada pelo Cru

zeiro do Sul, nas vésperas 
do XXXVI Congresso Eu- 
carístico Internacional do 
Rio de Janeiro, um povo 
rudem ente golpeado no 
que êle tem  de mais caro: 
a sua crença religiosa.

Com razão disse o Em 
Cardeal D- Ja im e Câmara : 
«A Igreja sangra mas não 
morre,» porque tem  a g a 
rantia do próprio Jesus. 
Há os que duvidam, e 
isso é muito natu ra l que 
assim seja, uma vez que 
somos dotados de inteli
gência o podemos discer
nir, aceitar ou rejeitar 
algo, segundo as nossas 
convicções. Não é a cria
tura humana simples m a
rionete que se movimenta 
ao sabor dos cordéis li
gados aos dedos hábeis de 
um diretor. Os poderosos 
da te r ra  podem destru ir a vida de seu semelhante, 
mas não destruirão a sua 
crença em Deus.** *

São Pedro foi o pritnei-

ro-Apóstolo recru tado  pelo 
Mestre que lhe confiou a 
misssão de chefiar a sua 
Igreja. Missão difícil, que 
exigia o sacrifício da p ró 
pria vida. E São Pedro 
foi a té  o fim, aceitando 
com satisfação o m artírio  
que lhe foi impôsto, sa
crificando a sua vida pela 
causa de Jesus.

Se atentarm os para a 
carre ira  árdua do missio
nário que, ainda nos tem 
pos modernos, abandona 
a família, a pátria, os 
amigos, a comodidade e 
vai levar a palavra de 
Deus nos mais recuados 
e inóspitos rincões da 
terra , pagando oom a vida 
tam rnha dedicáção, te re 
mos uma pálida idéia da 
formidável ta refa  que 
tocou ao primeiro chefe 
da Igreja Católica.

Depois da descida do 
Espírito Santo, que lhes 
comunicara a verdadeira

(Cont. na 6.a página)

Humberto de MATTOS
Todos nós possuímos a nossa hora boa e a nossa hora má, na vida. A questão de mal viver ou wde bem viver  está, justamente, na sorte de podermos aproveitar a hora boa e evitarmos |a hora má. Mas, como distinguirmos a hora boa da hora má? Como discernirmos ? Como separar uma da outra? Aí é que e6tá o segrêdo por poucos alcad- çado.
Náo é, entretanto, tão difícil como se pensa, encontrar a hora boa. Não está tão longe de nós, como se supõe, êsse momento feliz, êsse  instante tão almejado, essa  fugaz passagem da felicidade. Deus, que é bom e nos protege sempre, costuma colocar tudo ao nosso alcance. A questão, pois, reside em sabermos aproveitar as oportunidades. A alegria vive a" nos rodear, vive a borboletear à nossa volta. Nós a desprezamos, muitas vêzes, nós a abandonamos, porque queremos, porque preferimos não renunciar uma distração momentânea, falsa e traiçoeira, que nos ilude muito, que nos prende muito, entre os rosei- rais dos vícios. Enfim, viver, não resta a menor dúvida, é uma ciência N ã o é  fácil viver, mesmo porque a vida é «um ofício cansativo» como afirmava o veiho Machado de Assis.PortaDto, todos nós temos, evidentemente, errado. Todos nós, sêres  pensantes, erramos, pouco ou muito, mas erramos. A trajetória de nossa e x is tência é um rosário de erros. Quem quer, que se  abalance 

a som aria  meditar, a registrar as infantilidades em que incorreu. Para falarmos mais sáriamente, convém lembrarmos que erramos, desde que pulamos da cama, até nos pormos nela de novo. Uma palavra inconveniente, aqui, uma promessa ingênua, aií, uma mentira involuntária acolá, o {comentário de um boato além, uma reclamação  injusta, outra vez  aqui, uma ingratidão não  calculada, um ex cesso  de conceitos na ex, posição de um caso, enfim- vamos errando o dia todo, 
não se  contando os erros que praticamos em pensamento.E como o êrro é humano, todos erram. O pobre, o rico, o remediado, o desgraçado  que vive de esmolas. Erràm mentindo, falseando, mesmo  que não seja intencionalmente. 
Bem faz aquele homem da  rua em. numa conversa, ana lisar, resolver, concluir e tirar os prós e os contras, antes de dar a sua opinião. Geralmente as notícias que nos chegam, assim, de sopetão, trazem coloridos diferentes. Por isso, antes de recebê lae, deverem os pesá-las, medi-las, calcula-las, balanceá-las e nada resolver 6em ouvir muito as partes interessadas. Não adianta o informante ser de boa fé, porque os informantes de boa fé, nesta hora do mundo, são os piores possíveis, porque acreditam em tudo, justamente por serem  de boa fé. Aquele que crê,

Cont. na 6.a página
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Sr. Luiz Gazzola 
Filho

O calendário m arca a 
17 de Junho p. f. mais um natalício do nosso 
prezado amigo s r .  Luiz 
Gazzola Filho, muito dig
no Diretor da Mecânica 
e Fundição Irmãos Gazzo
la .

O ilustre festejado, que 
sempre se fez notar pela sua personalidade defini
da para as boas obras, é destacado presidente da 
Rádio Gonvenção de Itu, 
ocupando na sociedade 
lugar de justo destaque 
pelo dinamismo que sem
pre imprime as suas rea 
lizações. Atualmente, s. s. 
vem se dedicando com 
afinco á direção da cons
trução do Lar Escola Sto 
Ignacio, realização essa 
a cargo dos Padres J e 
suítas. e a presença de Gazzola F.° na direção 
das obras é penhor segu
ro de que muito breve 
teremos á Rua Paula Sou
sa, um educandário mo
delo para abrigar as nos
sas domésticas.

Praza aos céus que sua 
vida se prolongue por 
muitos anos, são nossos 
votos calorosos, extensi
vos á exma. familia.

Sr. Àntonío Faus- 
tíno Filho

Registramos com indisfar- çavel satisfação o aniversário  do sr. Antouio Faustino Filho, 
comemorado a 23 de Junho 
último.

Êsse prestante cidadão, que tem pautado sua vida pelas mais promissoras realizações, 
desfruta em nossa sociedade  de um lugar privilegiado mercê das suas peregrinas  virtudes de homem voltado 
para as causas do bem.

Vereador dos mais destacados, diretor da Rádio Cacique, industrial dos mais ativos, em  todas as atividades o aniversariante, se faz notar por seu  espírito progressista e de 
grande amigo da cidade.

Ao darmos notícia do seu natalício, queremos nos asso
ciar a o  júbilo de sua família, desejando-lhe durante sua pródiga existência  toda sorte 
de venturas. Parabéns Faus
tino Filho.

C o r p o r a ç ã o  
M u s i c a l  

« U n i ã o  dos  
A r t i s t a s  »

A data de 16 de Junho 
passou a ser para a cole
tividade ituana uma efe- 
meride de g ra ta  rememo 
ração, por assinalar o 
transcurso de mais um 
ano de glória da Corpo
ração Musioal «União dos 
Artistas».Congratulando-se com a 
passágem do seu 43.«> ani 
versário, a Câmara Muni
cipal de Itu, através da 
palavra sensata e serena 
do seu presidente sr. Luiz 
Guido, apresentou nêsse 
dia expressiva moção de 
aplauso aprovada por to
da a casa.Na séde dessa querida 
Corporação, r  e a l  i zou-se 
uma sessão festiva, du
ran te  a qual fizeram uso 
da palavra os srs. F ra n 
cisco Simoni, que com seu verbo eloqüente e per- 
suasivo conquistou a g ran 
de casa presente e Ulys- ses de Moraes, moço cheio 
de qualidades, exaltando

Sr. Benedito Sam
paio Arruda

Para  alegria dos seus 
festeja a 23 de Julho 
próximo mais um ano de 
sua dignificante existên
cia, o sr. Benedito Sam
paio Arruda, dedicado au
xiliar de escritório da 
Cia. Fiação e T e c . São 
Pedro.

Associando-nos aos mui
tos parabéns que recebe
rá  o aniversariante em 
sua data * festiva, quere
mos desejar-lhe em com
panhia de sua família uma 
vida plena das melhores bemaventuranças.

as figuras dos bravos mú
sicos da União.A seguir a simpática 
Banda deliciou aos pre
sentes, com delicados nú meros do seu repertório, 
ialando no término da 
sessão o vibrante orador 
sr. Lázaro Alves de Oli
veira.Ao ser registrada nes
te número mais um ano 
de triunfo da Corpora
ção Musical da Rua de 
Santa Rita, cumpre-nos 
associarmo-nos aos seus 
êxitos sempre crescentes, 
formulando desejos que 
continue sempre a proje
ta r  cada vez mais o nome 
de nossa querida terra  
em todos os quadrantes 
do Estado

Inauguração das 
piscinas infantis na 
praça de esportes 
da Associação Atlé 

tica Ituana

Consoante fôra previa 
mente anunciado, reali 
zou-se na manhã de 9 de 
Junho último, na praça de esportes da Associação 
Atlética Ituana, às 10 ho 
ras, a solenidade inaugu 
ral das Piscinas Infantis 
construídas na antiga Cai 
xa D’agua, e que servirão 
de divertim ento para a 
petizada ituana em suas 
horas de lazer.

Estiveram presentes â 
solenidade, autoridades ci
vis e militares e grande 
massa popular, afim de 
presenciarem mais um 
marco de progresso da 
cidade.

Falaram  sobre o acon
tecimento, o sr. Amleto 
Menquini, presidente da 
Comissão Municipal de 
Esportes, o vereador Lá
zaro Alves de Oliveira e 
encerrando o ato o sr. 
Felipe Nagib Nagib Che- 
bel, prefeito municipal.A concretização dêsse 
melhoramento,de há muito 
desejado, se deve a ativi
dade do dinâmico espor
tista Amleto Menquini, que

encontrando por parte do 
sr. Prefeito Municipal todo 
o apoio e incentivo, lan
çou mãos a obra, resul
tando dessa conjugação de 
esforços a ampliação da 
praça de esportes da veterana Asssociação Atlética.

A nossa reportágem, foi 
ainda informada, que por 
todo o mês de Agosto, 
será inaugurada a piscina 
para os jovens, aprovei
tando-se ainda da velha 
Caixa D’água e dotando por conseqüência a no3sa 
uventude dêsse sa lu tar 

esporte.Aos idealizadores e pro
motores dêsse em preen
dimento nosso3  aplausos, 
e o nosso apêlo a popula
ção ituana, para que dê 
sem apoio material, con 
tribuindo com um azulej 
pelo menos para  a reali
zação dessa notável obra.

Rádio Cacique
Essa potente Emissora, acaba de inaugurar no domingo, dia 12 do fluente, o seu magnífico palco-auditório, trazendo para esse  acontecimento  marcante do mundo radiofônico os mais renomados artistas da Capital, que por boas horas agradaram nosso público com aoimado programa.O novo auditório da Emissora Caçula acha se  instalado á Rua 7 de Setembro n. 35, antiga Farmácia Paulista, estando dotado de todos os requisitos exigidos para o seu perfeito funcionamento.Aos Diretores da Cacique nossos cumprimentos.

Corporação Musi
cal São Pedro
Convidam-se os moços e mocinhas, que desejarem  aprender a tocar instrumentos 

de sopros, que se  inscrevam  no curso elementar de música, mantido pela Corporação Musical São Pedro.Os interessados poderão obter informações todas as quartas feiras, ás 19 horas e 30 minutos, com o sr. Ciro Rocha, na 9éde do Clube São 
Pedro.

Cine Marrocos
Essa moderna casa de funções cinematográficas, 

acaba de inaugurar o 
cinemascope, nova moda
lidade de ar te  cinematográfica, a c o mjpanhando 
dessarte o progresso das 
cidades mais avançadas 
do mundo.A inauguração deu-se 
no dia 20 de junho último, 
e pela apresentação do 
film programado a assis
tência se capacitou que 
a tela do Marrocos é sem 
favor nenhum, das mais 
aperfeiçoadas da a r te  do 
celulóide.Parabéns dirigentes do 
Marrocos.

A Conf. de Nossa 
Sra. da Candelária  
comemorou seu 
66.0 aniversário

Realizou-se na manhã de 5 de Junho p. p. no Salão °adre Taddei, a solenidade  comemorativa do óli.o aniversário da Conferência de Nossa  Sra. da Candelária, fundada em 1889 pelo Revdmo. Pe. Bartolomeu Taddei, apóstolc da devoção ao Sagrado Co ração de Jesus no Brasil.
Ás 7 horas, foi celebrada missa em ação de graças n* Igreja do Bom Jesus, peh Revdmo. Pe. Zaballa S. J com comunhão geral de todo os vicentinos.
Em seguida após o caf vicentino. teve lugar a sessã  magna, no salão Pe. Taddei presidida pelo sr. Aquilin Marins Peixoto, presidente d Conselho Particular das Con ferências Vicentinas em Itu Falou em primeiro luga  o Prof. Farid Pedro Sawaya, que em brilhante oração apre sentou o conferencista Fre Gilberto da Ordem Carmelita O ilustre Carmelita profe riu em seguida belissinr conferência sôbre a obra vi centina em todos os seu aspectos, cativando como do seu costume a assistência que lotava grande parte da dependências do salão.Encerrando a festividade 

ouviu-se a palavra do virtuosi vicentino e vice-president do Conselho Parjicular sr Francisco Simoni,que traduzii em comovida oração o agra decimento daqueia conferên cia ás homenagens que lbe eram prestadas naquele dia.

§ ê  <0 ã .§ Sr
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A maior oficina de fundição do Estado
Pabricaoão de utensílios para industria têxtil -  Fabricantes dos melhores teares nacionais 
Esta industria dispõe de técnicos especialisados para atender o mais exigente fregues.
Representantes de Rádios e Refrigeradores - Últimos modelos a preços baixos.


