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A esperança^'poFmuítp en
ganosa e fa la z  que seja, ser
ve, ao menos, para conduzir- 
nos ao fim da vida por um 
caminho agradável.

Lá Rochefcucauld 
*

* *

A razão, como a verdade, é  
nua; não se chega a ela se
não por um só caminho e 
dela a gente se separa por 
mil caminhos. La Bruyère

A “ REPUBLICA”
  .   — --------------- — —

15 de novembro, data em que o 
Brasil tornou-se uma república

COMENDADOR VENERANDO GUELPA
Registra o l.o de No

vembro a data natalícia 
do Comendador Venerando 
Guelpa, estimado Diretor 
Técnico da Cia. São Pedro.

Falar da figura do ho
menageado será tecer um 
rosário de benemerências, 
conquistado a t r a v é s  de 
um*a obra humanitária, 
conseguida nesse contacto 
diuturno e amigo, para 
todos quantos mourejam 
no grande parque fabril 
*la S. Pedro.

A projeção desse espí
rito de escol projetou-se 
fora de nossas fronteiras 
municipais, sendo cham a
do pela S tandard Oil C. 
Ltda. para receber expres
siva homenágêm pela Rá

dio Tupy de S. Paulo em 
seu monumental programa 
HONRA AO M É R IT O . C om  essa manifestação 
expontânea vangloriou-se 
mais do que o homena
geado a classe traba lh a
dora de I tu  que sentiu 
que se praticavaa maior 
de todas as justiças a 
um justo.

O “O Trabalhador” sen
tinela avançada dos d ire i
tos dos operários, rejubi- 
lando-se pelo transcurso 
da f$liz data, formula vo
tos de muitas felicidades 
ao estimado Comendador 
em companhia de sua 
distinta família.

Se o não convém, não o faças; se não é verdade, não o digas.
M a r c o  A u ré lio

Desde esse  tempo foi evo- lrindo, evoluindo até tornar- se o que é hoje. Uma grande nação, uma patria, rica, cheia  de homens ativos e cheia de novas esperanças — Seus filhos são o orgulho dessa terral Por agora e pelo futuro ! A Republica foi mais um passo heroíco que homens daquela época souberam dar. 
Homens que lutavam e sabiam lutar, tudo fazendo para o bem de sua Patria — 15 de Novembro — Foi nesse di*», em 1889, que o marechal Deodaro da Fonseca proclamou a Republica em nossa  terra Foi êle  o seu primeiro

Presidente. Governava o Brasil nesse tempo, o imperador D. Pedro II. Dois dias após a proclamação da republica, pela madrugada, em virtude da intimação que lhe foi feita, partia D. Pedro II, com a familia imperial para o exilio. Passado pouco tempo, em 5 de dezembro de 1891, morria em Paris o velho imperador bendizendo ao BRA- SIL livre.
A Republica teve que sustentar diversas lutas internas para se  afirmar, mas, conseguiu sair triunfante enquanto que pelo exterior varios pai- [ses logo reconheceram o Go

verno da Republica do Brasil, e hoje forte e vigorosa ela  marcha em grande progresso. A Republica foi 6empre o sonho dos brasileiros, por isso, o glorioso dia 15 de novembro é para os filhos do Brasil, o maior dia de festa nacional. E’ tambem um dia em que todo o bom republicano-bra- 
sileiro se  recorda com saudade do eminente compatriota que foi Benjamin Constant. Relevantissimos foram os ser
viços que esse ilustre cidadão prestou à causa republicana, Benjamin C o n s t a n t  é, por essa  razão, justamente considerado o principal fundador da Republica brasileira. Foi chamado e aclamado “Patriarca de Republica”. 0  governo  provisorio compunha-se do Marechal Deodoro da Fonseca, Presidente; e dos ministros Benjamin Constant, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva,

(Cont. na 4.a página)

e para Vice-Prefeito, obteve  maior votação o abalisado engenheiro conterrâneo

No dia seguinte ao das ele ições, foram iniciados os trabalhos das juntas apura- doras, e os primeiros resultados foram levados ao co nhecimento da população  através das ondas da Rádio Emissora Convenção de 1 tu, que manteve êsse serviço  
informativo até a fase final.Terminada a apuração dês- te município, o meritíssimo Juiz Eleitoral, dr. João Evangelista França Leme, externou os seus agradecimentos 
aos componentes das mesas receptoras, aos integrantes  das juntas apuradoras e ao eleitorado em geral, pelo f e liz êxito da memorável cam panha.Dos três candidatos que se  apresentaram ao eleitorado disputando o cargo de Prefeito Municipal saiu vence  dor o ilustre cên ico  ituano

DR. FELIPE m  CHEOEL

Depois de um longo período de preparação em que as diversas facções políticas d e senvolveram ampla propaganda em favor de seus candidatos, colocando o eleitorado em condições de exercer o voto com pleno conhecim ento de causa, chegou finalmente o tão ansiosamente aguardado dia 14 de Outubro, em que o povo ituano, ciôso de suas tradições de civismo, compareceu às secçõ es  e le itorais para escolher os seus

representantes no govê no municipal.Desde as primeiras horas da manhã, desusado movimento de veículos e pedestres, dava à cidade -  de o r dinário tão pacata — aquele  aspecto festivo que bem ca- racterisa o dia das e le ições  no interiorO plêito decorreu num ambiente de entusiasmo e com
preensão, fazendo jus o povo ituano aos foros de cultura de que é dotado.

para a Câmara Municipal se  elegeram os seguintes s r s :
Antonio Faustino Filho; 
prof. Décio Scavasin, 
Homero Valente de Al
m eida, ten. José Gre- 
gorio do Nascimento; 
dr. José L e i^  Pinheiro 
Júnior, Lázaro Alves de 
Oliveira, Luiz B r u n i ,  
Luiz G azzola Filho, Luiz 
Guido, Múcio do A m a

ral Gurgel, Nain Cuii, 
Ten- Nilo Lopes, Pas- 
co al Di Ciero, Paulo 
Bcagagnolo, Pedro Si- 
m ão d a  Costa, Rui Pin
to Marinho e W alter 
Lorenceti.

“0  TRABALHADOR” se congratula com a população ituana pela felicidade da e s colha de seus representantes 
tanto do Executivo como do Legislativo, desejando aos

novos governantes do Município, uma gestão operosa e fecunda, cheia de realizações  que resultem no progresso  desta nossa querida terra.
E agora, de armas ensarri- lhadas, esquecidos os ressen timentos que não devem perdurar, governantes e governados, marcharão tranqüilos e confiantes no porvir, a fim de proporcionar às novas g e rações, um exemplo de patriotismo e fidelidade ao re

gime democrático.
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Assume a Prefeitura 
de itu Luiz Guido

O sr. Joaquim de Toledo 
Camargo, tendo solicitado 
licença^ do c a r g o  que 
exercia, como prefeito m u
nicipal, assumiu a prefei
tu ra  o nosso distinto am i
go e correligionário Luiz 
Guido.

Sua posse no alto cargo, 
deu-se na ta rde  do dia 2 
de Outubro, no salão nobre 
da Prefeitura, tendo feito 
uso da palavra o sr. Jo a 
quim de Toledo Camargo.

S. S. vem se conduzindo 
em sua curta  gestão Jcom 
aquela mesma caracterís
tica de serenidade e jus
tiça, refletindo sua im par
cialidade de maneira a 
mais elogiosa possível.

Ainda na sua gestão 
foi inaugurado o Parque 
Infantil, já em funciona
mento e com pleno Jêxito, 
com mais de uma centena 
de crianças matriculadas.

Luís Guido, ao deixar a 
P refeitu ra  ao sr. Waldo- 
miro C o r r ê a  Camargo, 
deixará por certo, em  
sua cu rta  estada no Paço 
Municipal, traços m arcan
tes de sua personalidade 
em todos quantos moure- 
jam naquela casa.

O nosso orgão felicita-o 
cordialmente pela f e l i z  
diretriz  que teve nêsse 
alto posto do executivo.

SR. FERNANDO JOSE’ ALVES
Para  ocupar o cargo de 

Diretor Administrativo das 
Casas Populares de Itu, 
foi recentem ente nomeado 
o sr. Fernando José Alves, 
figura bastante  estimada 
e relacionada em nossa cidade.

A feliz escolha por p a r 
te  dos dirigentes da Fun
dação das Casas Popula
res, teve a melhor acolhi
da en tre  todos os mora
dores das casas do Telha
do novo, que contarão 
com o novo diretor um 
funcionário sempre zeloso 
a a tender suas reivindi
cações justas.

Felicitando o novo di
re to r  administrativo, va
lemo-nos do ensejo para 
augurar-lhe felicidades no novo cargo.

Prédio da Caixa 
Economica Estadual

Em pleno desenvolvi
mento estão as obras do 
magnífico prédio da Caixa 
Econômica Estadual cons
truído em ampla área da 
Rua Floriano Peixoto.

P e l o  andamento das 
obras esperamos que den
tro  de quatro  ou cinco 
meses o nosso povo terá  
mais um prédio que con
diga com o surto progres
sista de Itu.
O Deputado Mar- 

tinho Di Ciero 
parte para os 

Estados Unidos
A bordo do Uruguay, 

partiu  na ta rde  do dia 
l.o de Outubro para os 
Estados Unidos, em com
panhia de sua distinta 
esposa, o deputado Marti- nfco Di Ciero, que vai em 
tra tam ento  de sua saude. O 
ilustre parlam entar irá 
consultar-se na C lín ica 
Mayo e espera estar entre 
nós no proximo Natal 

Ao seu em barque com
pareceu grandiosa cara- 
vanada Zona Ituana, que 
foi apresentar ao nosso 
d i n â m i c o  representante 
votos de boa viagem e 
feliz regresso.

Homenagem ao 
Grande Patrício 
Santos Dumont
0  Rotary  Clube de Itu 

fez realisar no dia 24 de  
Outubro último, no Res
tau ran te  Ituano, uma ani
mada e cordial sessão 
jantar, sendo homenagea
do nessa ocasião o nosso 
g rande patrício S a n t o s  
D u m o n t  — 0  Pai da Aviação.

Sobre a vida e perso
nalidade do homenageado., 
proferiu feliz conferência 
o sr. Wilson Arrighi. 

Gratos pelo convite.
Eleita Rainha dos 
Estudantes a se- 
nhorinha Maria  
Helena Silveira 
, Leps
Em o concurso realisa- do pelo Grêmio C o n s .

Paula Sousa e Melo, foi 
eleita Rainha a gentil e 
graciosa senhorinha Maria 
Helena Leps, dileta filha 
do d r. Reynaldo Leps, di
re tor da Casa da Lavoura 
e do sua distinta esposa 
d. Inês da Silveira Leps.

A coroação da Rainha 
eleita dar-se-á na noite 
de 10 de Novembro p. f. 
com grandioso -baile, nos 
salões do Ituano Clube.

Sr. Luiz Guido
Festejará a 10 do Nov. 

p. f. mais um ano nataii- 
cio o nosso particular 
amigo sr. L u ís  Guido, 
estimado Contra Mestre 
da Cia. Fiação e Tec. São Pedro.

Ao Luizinho queremos 
ex ternar os nossos mais 
sinceros parabéns, com vo
tos de uma vida sempre 
plena de felicidades.
Será remodelada 
a Capela da Vila 

Vicentina
A Associação da Vila 

de S. Vicente de Paulo 
iniciou a reforma da Ca
pela da Vila Vicentina, 
insuficiente para o grande 
número de fieis que tem 
afluido àquele recanto da 
cidade.

Pela inicigtiva tomada 
nossos sincercs parabéns.
Dividirá entre as 

associações de 
caridade

O sr. Faustino Filho 
tendo vencido várias apos
tas nas últimas eleições, 
d i v i d i r á  a importância arrecadada que suplanta 
Cr$ 10.000,00 ás intituições 
sociais de Itu  e do Sana
tório de Pirapitinguy.

Se êsse gesto fosse seguido por •bdos... ,

1 V E R S 1 3  mm
Para gáudio de todos, 

transcorre  a 5 de Novem
bro p. f. o aniversário 
natalício de Luiz Colaneri 
brilhante cronista do “O 
Trabalhador’’.

Espírito progressista e 
batalhador, auto-didata de 
altos méritos, sua pena 
sempre se movimentou em 
defesa das causas nobres, 
sendo seus trabalhos m ui
to festejados, pelo estilo 
másculo que bem traduz 
seu adamantino caráter, 
sua atuação na secretaria 
da Câmara Municipal tem 
sido de uma dedicação 
sem par, para todas as 
bancadas, sendo mesmo 
um orientador seguro e 
sereno dos edis no 'trans
curso dêstes quatro anos 
da nossa vida- legislativa.

Ao registrarmos a efe
méride do ilustre amigo,

queremos nos congratular 
efusivamente pela passa
gem de sua data máxima, 
desejando-lhe ao mesmo 
tempo um porvir bafejado 
com as mais copiosas bên
çãos dos céus.

Serão inaugurados 
em Dezembro o Paço 
Municipal e o Filtro

Foi informada a nossa 
reportagem que em fins 
de Novembro ou início de 
Dezembro serão inaugu
rados o Paço Municipal 
magnífico edifício onde 
também funcionará a nos
sa Câmara Municipal, bem 
como as obras de f il tra
gem e tra tam en to  de 
águas, explêndida realiza
ção concretizada nêste último govêrno.

Para  festejar êsse acon
tecimento, serão realiza
das expressivas solenida- 
des, que demarcarão elo
quentem ente que a cida
de de Itu  marcha decisi
vamente para uma éra 
de g rande atividade pro
gressista.
Grandiosas Féstas em 
louvor ao Sagrado C o
ração de Jesus e Sta. 

Margarida Maria 
Alacccque

O tradicional e querido templo do Senhor Bom 
Jesus, transformou-se nos 
dias 18, 19 e 20 de Ou
tubro  último, em o cen
tro  das nossas orações, 
com as festas realisadas 
anualmente pelos revdmos. 
jesuitas, em louvor ao Sa
grado Coração de Jesus 
e á Sta. Margarida Maria Alacooque.

Nessas noites houve re- 
sa, cqm sermão e bênção 
ao Santíssimo, sendo p re
gador o consagrado o ra
dor sacro Pe. Gomes S.J.

Domingo, dia da festa, 
ás 10 horas, foi celebrada 
solene missa cantada com 
sermão e g rande acom
panhamento de orquestra, 
saindo á ta rde  imponente 
procissão pelas nossas prin
cipais vias públicas. Á en
trada  houve sermão e benção.

Se brilhantes como sem
pre estiveram as festas 
em honra ao Sagrado Co
ração, nós que sempre vi
mos na Igreja do Bom 
Jesus o maior reduto de 
devoção ao Coração San
to, temos satisfação e o r 
gulho que essas fesfcâs se 
reproduzam cada vez com 
mais pompa. Lembremo- 
nos que alí está o Centro 
do Apostolado da Oração 
no Brasil, fundado pelo 
inesquecível Pe. Bartolo- 
meu Taddei e que deve
mos conservá-lo como cara

relíquia da nossa devoção espiritual.
Acerquemo-nos dêsse sa

grado templo, colaboremos 
com todas as nossas for
ças para que a reforma 
do Bom Jesus não pare, 
unamos todas as reservas 
de amor que temos nesta 
cidade e com a colabora
ção de todos, transform e
mos o templo do Sagrado 
Coração num grande mo
numento de veneração e carinho.8 El 114 04 CflUIÇâ
S o l e n e  encerramento

Daüdo cumprimento ao s e leto programa pré elaborado, realizaram-se no salão do Teatro São Pedro, no dia 22 de outubro p. passado, com 
início às 9 horas, as soleni- dades de encerramento da Semana da Criança.A sessão foi presidida pelo  sr. Luiz Guido, Prefeito Muni
cipal em exercício , que se  congratulou com os presentes pelo feliz Jêxito das comemorações da Semana da Criança, e em seguida fez entrega dos prêmios conferidos pela Municipalidade, aos representantes i t u a n o s  no Concurso de Robustez Infantil realizado no Estádio do Pacaembú, em São Paulo. Fizeram jus aos prêmios oferecidos pela Prefeitura Municipal, a menina Lia Barbosa e o menino Roque Martins, que 
foram, nessa oportunidade homenageados com uma grande salva de palmas.

Em prosseguimento, fez uso da palavra o prof. Acácio  Vasconcelos, Inspector Escolar.
Á mesa que presidiu a sessão, tomaram assento mais 

05 seguintes senhores : Dr. Oid Ferraz do Amaral, chéfe  do Centro de Saúde local; Emílio Bianchi, diretor da Comp. São Pedro S/A; prof. Alcides de Campos, diretor do Grupo Escolar Cesário Mota e o cirurgião dentista 
-José Maria Anchieta Bueno  e um representante do Regimento Deodoro.Estavam presentes os a lunos dos Grupos Escolares Cesário Mota e Convenção de Itu; Escola de Aplicação do Colégio Estadual Regente  Feijô, Jardim da Infância São Pedro, Creche N. S. do Bom Conselho, Pôsto de Puericultura.A Comissão promotora dos 
festejos comemorativos da Semana da Criança, proce  deu à distribuição de prêmios às crianças classificadas no concurso realizado nesta cidade.A parte recreativa constou de números de canto e de- clamação, interpretados por alunos dos Grupos Escolares  e Escola de Aplicação Regente Feijó, que foram muito aplaudidos.£oi uma festa muito agradável, que bem evidencia o elevado concêito em que é tida a criança, nos setores  da Educação e Saúde Publi^ cas.
Mulher é  como rélógio.
Que no tempo engana a gente, 
Se passa dos vinte e quatro 
Atrasa constantemente.

Newton Rossi

O delicioso

CAFÉ P O P U L A R
Encontra-se no lar do rico e do pobre
-  E FAZ GOSTO HO

Tom e sempre o  delicioso 
C A F E ’ PO P U LA R


