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Itú celebrou, com grande júbilo, a rendição incondi
cional da Alemanha Nazista 

OS FESTEJOS REALIZADOS 
O povo ituano comercio 

rou, com grande júbilo, a ren
dição incondicional da Ale
manha nazista. Logo ás pri
meiras horas do dia, quando 
as estações radiofônica^ ao 
som dos hinos patrióticos e 
das canções marciais, COITM-
nicarsra o grande aconteci 
mento, a noticia correu ceie-
rereente pela cidade. 

E m todos os semblantes se 
notava a alegria inten-
SÍ essa alegria que brota
va irradiante de todos os co
rações que, ha mais de cinco 
anos, palpitavam, na mais vi* 
va das esperanças, pela vito
ria da Democracia, dos gran
des e imortais ideais demo 
cratíces, que são os ideais da 

)geração e fraternidade en
tre os homens. 

O cântico da Vitoria re-
boou ão festivo repique dos 
sinos das igrejas, dos apitos 
e sereias das fabricas, cerran
do também os estabelecimen
tos comerciais as suas portas. 

Acontecimento de memo
rável significação histórica, fez 
vibrar o sentimento do povo, 
ao receber, a" cada momento, 
os pormenores da queda do 
sistema nazista que, ha mais 
de doze anos, se implantou 
na Alemanha para impor, pe
la violência e pelo terror, o 
seu domínio único sobre o 

mundo e bsnir da face da 
terra o regime democrático. 

Duranta o dia, grupos de 
manifestantes davam expan
são ao seu regosijo, percor
rendo a cidade de automóvel, 
ao estrugir de foguetes e vi
vas á Democracia. 

Comemorando a vitoria da 
causa democrática, da causa 
de todos os povos e de to
das as raças, do progresso e 
da cultura, do trabalho e da 
liberdade, promoveu a ̂ Pre
feitura Municipzl uma mani
festação que foi coroada do 
mais completo êxito e á qual 
emprestou o seu magnífico 
concurso o Grêmio Colegial 
Paula Souza e Melo, que tudo 
fez para o seu maior realce 
c brilhantismo. 

A's 19 horas, reunidos na 
Prsça Padre Miguel autori
dades civis, militares e ecle
siásticas locais, estudantes do 
Cokgio Estadual e enorme 
multidão, iniciou-se a grande 
passeata, ganhando a rua Ba
rão de Itaím. 

O entusiasmo era indescri
tível. Rojões espoucavarn no 
sr. A o 6om de hinos patrió
ticos e canções marciais, exe
cutadas pelas corporações 
musicais «União dos Artis
tas» e «30 de Outubro>, vi
bravam vivas"ás Forças Ex

pedicionárias do Brasil, que 
tanto realçaram o prestigio 
da nossa Pátria e cooperaram, 
com a sua participação na 
guerra, para a realização de 
um programa progressista pa
ra o Branl; vivas ás Nações 
Unidas e aos seus guias, ao 
proletariado mundial e á De-
moc acia. 

U m a nota de realce, uma 
nota vibrante na consagração 
ao grande acontecimento, o-
correu no momento em que 
o imponente desfile se deteve 
em frente á residência da fa
mília do expedicionário Laú 
Pires, QUÇW se a<$$l atualmente 
na Itália. À o som da Marcha 
do Expedicionário e sob en
tusiásticas expressões, o povo 
tributou as mais calorosas 
homenagens àquele expedicio
nário e a todos os brasileiros 
que, no continente europeu, 
combatei am pela vitoria da 
Democracia, dirigindo-se daí 
o cortejo para a rua Paula 
Souza, via Barão do Rio 
Branco. 

O povo se aglomerava na 
Prsça Padre Miguel, quando 
á vibração das aclamações 
patrióticas surgiram os mani
festantes. 

E m seguida á execução do 
Hino Nacionsl, iniciou-se p 
comício comemorativo ds Vi

toria, falando os srs. Tristão 
| Bauer, Prefeito Municipal; 
jDecio Scavacini e Reinaldo 
jMaffei, em nome dos estudan 
tps do Colégio Estadual; Prof. 
Salatiel Vaz de Toledo, pelo 
corpo docente do Colégio Es
tadual ; Cap. Júlio Schwenck, 
peto 4.* R.A.M.; o advoga
do Ermelindo Maffei, pelas 
Associações Profissionais de 
Itú e o Prof. Alfredo de No-
vembre, sendo os oradores, 
qut foram calorosamente a-
plaudidos, apresentados pelo 
estudante Jefferson Rios de 
Souza. 

Encerrando o comício com 
uma alocução á data e ás 
Forças Expedicionárias Brasi
leiras, falou o Vigário Joa
quim Medeiros, que pediu ao 
povo cantasse o Hino Nacio
nal. 

O s discursos foram irradia 
dos pelo serviço de alto fa
lante local, contíguo á sede 
do C. R. dos Comerciados. 

Havia terminado a grande 
manifestação, que decorreu 
em perfeita ordem, quando 
se realizou a execução sim
bólica de Hitler, como expres
são da repulsa pelos ditadores 
que arrastaram o mundo pa
ra esta tremenda conflagração 
e que pretendiam aniquilar, 
para sempre, a Democracia. 

9 fascismo nasceu com a perra, viveu pela 
guerra e para a guerra e morreu com a guerra 

Aí esfá, na sua realidade 
fragica. a situação da Ale
manha, desvenlurada e submer
gida pelo furor fanático do na
zismo, na sua ambição de 
conquistar o mundo e implantar, 
enlão, o domínio de uma raça 
e o poder do imperialismo 
germânico. 

Aí eslá a Alemanha, com 
os suas industrias destruídas, 
as suas vias de comunicação 

Ermelindo M A F F E I 

desmanteladas, as suas grandes 
cidades arruinadas, parcial ou 
totalmente, o seu grande su-
dario de milhões de mortos e 
o seu cortejo de outros mi
lhões e milhões de mutilados. 

Foi esse [o prêmio que lhe 
Ifgou o nazismo, 

Quando o nazismo assumiu 
o poder em janeiro de 1933, 
era o próprio espetro da guerra 

Conclae na 4.a pagina 
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Educação Rural 

Fala-se em o^ganisações 
e adaptações rurais. Entre
tanto, na opinião dos que 
seguem de perto esses pro
blemas, nada fizemos» até 
agora que produzisse be
nefícios aos pequeninos ro
ceiros. 

As escola3 continuam a 
apresentar os mesmos as
pectos, a mesma disciplina, 
os mesmos métodos de en
sino. 

Mello F O N S E C A 

As aulas são ministradas 
em escolas sem higiene, sem 
conforto, eem espaço, con
trariando, assim, os novos 
métodos e meios pedago 
gicos. 

Porque não se ha de be
neficiar o quanto antes es
sas pobres criançaa do cam
po, com escolas que repre
sentem algo de conforto e 
higiene ? 

Conclue na 4.a pagina 

T O R O S Y TOREROS 
Eu sou o Evandro, o já (modéstia 

á parte) celebre e notório Evandro... 
Estou e m toda parte: aqui, ali, aco
lá... Vejo tudo, espio pelo buraco da 
fechadura e chego até a farejar. . 
N e m os odores m e escapam... 
Por isto, m e u velho, ande direito, 

faça tudo muito dlreitinho porque.. 
senão eu conto, conte mesmo, sem 
dó e nem piedade, desde que seja 
a bem da nossa coletividade. Não 
ria, assim tfio intimamente, porqu* 
si nio tiver, eu ageito u m rabinho 
para você.. Não esqueça esta adver
tência... Não adianta agir na surdi
na porque eu descubro logo, muito 
iogo e eu ja demonstrei Isso, sobe
jamente... 

Esta semana andei muito, incan-
çavelmente. Estive na Rua Paula 
Souza, na Rua Cap. Fleming, e 
até no Centro de Saúde. Desta .vez 
meus amigos, nem a«Saude> es
capou... Vejamos. 

Vamos, agora, a um fato que pre
cisa merecer a atenção das autorl-
ridadet. E* uma tragi-comedia que 
tem por palco a rua Paula Souza 
que 8e transformou numa verdadei
ra praça de touros. 

Nessa via publica, cenas de rodeio 
sfto presenciadas constantemente pelos 
seus felizes moradores. 

E m certas hores do dia surgem 
os "cow-boys" e "los toros" em dis
parada. 

Resultado : cidadãos de muita li
nha e compostura, tesos e empertiga
dos, põem-se em loucas corrrrias 
ante o espetáculo inesperado e pito
resco. Mulheres em fuga á procura 
de uma porta salvadora. Portas que 
se fecham apressadas. Mães alarma-
madas chamando pelos pirralhos, en
fim, uma pequena Barcelona em dias 
de touracla, faltando apenas as Car-
mencitas nos balcões, acenando seus 
lenços aos Manolos, Pablns, Panchi-
tos e quejandas. 

Todo esse espetáculo se desenrola 
ante os olhares complacentes dos res
ponsáveis pela integridade da nossa 
pele. 

O espetáculo é grátis. Estão todos 
convidados a assisti-lo. Não nos res
ponsabilizamos, porem, pelos fundi-
lhos de ninguém. 

X 

Já ha algum tempo o Posto de 
Higiene local náo atende os pedidas 
de exame de fezes, devido á falta de 
funcionário do laboratório. 
- Soubemos que o serviço de ver-
minose daquela repartição era bas
tante concorrido, procurado princi
palmente pelas pessoas dos sitios vi
zinhos. 

N u m a hora de dificuldades de toda 
sorte, acresce mais esta ao nosso 
pobre lavrador, já tfio desamparado. 
Urge que os srs. Prefeito e Chefe 
do Posto local, intercedam junto ao 
governo para restabelecer aquele 
serviço, cujos benefícios atingem prin
cipalmente a classe pobre. 

X 

O povo ituano decididamente não 
esti de parabéns. 

O s jornais têm noticiado a inau
guração de diversos Postos de Pue
ricultura no interior do Estado. Cam
pinas, Jundiai, Ribeirão Preto, Itape-
tininga e ha dias Sorocaba tiveram 
a alegria de ver a sua casa da crian
ça de portas abertas. Aqui nem a 
a esperança de uns alicercezinhos... 

Muito pelo contrario, andam no 
ar umas noticias de que a prometi
da e anunciada verba de 200 mil 
cruzeiros será reduzida, pois a 
L. B. A. acha que é demais para 
Itú tão grande importância, instalan
do-se aqui u m Posto de segunda ou 
terceira categoria. 

Temos esperança que tal noticia 
nâo passe de boato de algum inimi
go das crianças ituanas e que em 
breve venha ordem de S. Paulo 
para inicrarem-se a obras projetadas 
á altura da nossa importante cidade. 

Evandro 
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Meu Cigarro 

Amo-te ! Porque não hei-de amar-
te? . . . 
Quem, sínão tu, na quletude me-

rancorea das noites de cisma, alivia 
meu coração amargurado, oprôsso 
pela melaneolia acabrunhadora dos 
sentimentos tristes? 
Tu mé trazes o embriagamento dos 

9entidos. Teu corpo alvo e macio, 
entrega-se submisso aos meus dedo* 
acarinhadores, que o premem, que 
Q amarfanham impiedosamente, as 
vezes, sabendo-te, embora, passivo e 
compassívò : não protestas e não te 
revoltas. Se eles raivosamente . te 
buscam, tu mansamente ta entregas. 
Falta-te a palavra, ó companheiro 

ideal dos meus retiros. Mas de que 
ta valeria uma voz, embora de roe-
lica doçura, se interporia entre nós 
a algida barreira da discrepância ? 
De que te valeria esse dom, se ori
ginaria o nosso desentendimento?! 
Não, amo-te as-ím, mudo e efêmero 
como a essência da vida ... Luz, 
calor, volúpia e consolo transitórios 
como a existência falaz. Trazes, in-
trinsicamente, o tóxico lento e omi-
noso; sei-» . . . e não o escondes ! 
Mas se a própria felicidade, escopo 
de todos os anseios humanos, deixa-
nos, a sua partida, o corrosivo vene
no da saudade !. . . 
Amo-te ! Porque não hei-de amar-

te, se na solidão me acompanhas, se 
na dor me consolas ?! 
Prendès-me ao teu encanto, ebrla-

mente; ebriamente prendo-te aos 
meua lábios. E, ao ritimo calmo ou 
sôfrego dos meus beijos, eu vejo que 
te esvais, que te consomes . . . 
. . . custa-te a vida o meu caprieho. 
Mas teu corpo, exangue e alabastrino 
não foge a tirania © da minha cari-
cia : possuo* te. 
Amo-te l Porque não hei-de amar-

ta, mau cigarro ? ! 

EDDY, 

Bento Mendonça Junioi 

Transcorrerá no próxi
mo dia 17 o aniversário do 
sr. Bento Mendonça Júnior, 
proprietário da Agencia Cu 
ry. e redator da Seççao Re
ligiosa, desta folha, 

Ao nosso distinto compa
nheiro enviamos nosso a-
braço de fpliçitações. 

Homens e cousas de amanho 
12 - 5 - 1887 

Ha 60 anos «O Correio de Ytú» publicava: 

Enlace matrimonial 

Reatisa-se no próximo dia 17 
do corrente, o enlace matrimo
nial do sr Silvio Marques dos 
Santos, filho do sr. Waldomiro 
Marques dos,Santos e de dona 
Luiza Pires dos Santos, com a 
senhorita Lydia Catherini. filha 
do sr. Setimp Catherini e de do
ns Olímpia L. Catherini. Servi
rão de testemunhas no Civil: por 
parte do noivo o sr. Abílio Sâ-
vi e dona Ana Maria Palermi 
Savi e por parte da noiva o sr. 
Inocencio Emanuele e dona Pal-
míra Luca Emanuelli, e no re-«|me|~os e u n 

ligiqso por parte do noivo o sr. 
dr. Agenor da Veigs e dona Ma
dalena üalvâo da Veiga, e por 
parte da noiva o sr. Luiz Oí-zzo-
U Filho e dona Maria Ciannetti 
Gazzoía. 

Liberdade—rQ sr.-Francis
co Barrelo de Souza medían-
le a indemnizeçáo de*200$000 
concedeu honlem liberdade ao 
seu escravo de npme Joaquim, 
de 58 annos de idade. 

........ 
Despedidas 

O tenente.Ernesto Assad 
Àbdalla, transferido para 
o 1/2.° É.A. M. sediado em 
Rio de Janeiro, e o tenen
te Hélio Caires, licenciado 
do serviço ativo, ausentan
do se desta cidade, apresen
tam aos seus colegaa.e a-
migos, as suas despedidas 
e votos de felicidades* 

Itú, maio de..< 1945. 

.Aniversários 

Fazem anos: 

Hoje—A sra. prof. d. Ma
rina Conceição Lemçt- Ri
beiro virtuosa esposa do 
sr, Benedito Ribeiro da Vei
ga Camargo funcionário da 
Agencia do I. A. P. I. local. 

Festeja amanha mais um 
aniversário natalieio, a sra. 
d. Ana, Maria Palermi Sa 
vi, esposa do nosso arpigo 
sr. Abílio Savi. 

Dia 15—Os jovens E?eni 
e Romeu Àrrnda. filhos do 
sargento da F. E. B., Azael 
Furquim de Arruda. 

Dia Í 6 — A srta. Yolanda 
filha do sr. Luiz Paganíni. 

Dia 17—A sra. d. Lidia 
Feriozzi, esposa do sr. Se-
cundino Feriozzi. 

Dia 19—A sra. d, Elza 
Bicudo, esposa do sr. Gali-
leu Bicudo; e menino José, 

i filho do sr. Gustavo Poleto. 

Festa de Santa Cruz 

Realizaram-se com gran
de brilhantismo, as festivi
dades em louvor a Santa 
Cruz, na capela dó. mesmo 
nome, sita à rua Sorocaba. 
As solenidades enceraram-
se no dia Ç do corrente com 
uma bem concorrida pio 
cissão. 

Movimento financeiro da 
festa: 
Receita , Cr. $ 3.646,00 
Despezas « 3.078,00 
Saldo « 56&.00 

Os . festeiros por nosso in
termédio agradecem a todos 

que concorreram para ò 
maior brilhantismo das fes
tas mandando prendas é 
aos que acompanharam a 
romaria. 
Jtú, maio, de 1$45. 

, Os festeiros • 
j Francisco Bueno Costa 

Helena Bueno Costa 
Milton Bàrnabé Boselli 
Cênchela Barnabé Boselli 

Colossa—Andou honlem* 
pelas ruas da cidade, prenden
do a si as aílenções, um ho
mem de estatura desmesurada, 
Quem ainda não viu a fronte 
do nosso Jucão erguer-se so-
branceira por sobre as cabe
ças dos ecompanhadores de 
de procissão ? 

Pois, este «nenêsínho» exce
de-o de 5 polegadas, e mede a 
insignificante allura de dous 

cenlimetrcl 
Já é ser alio. 

Estrada de Salto— Acha-
se em péssimo eslado equel-
Ia eslrada, visto es'er cortada 
de enormes vallas produzidas 
pelas chuvas da ultima estação. 
e. tomada de muitos atoleíros. 
Os passageiros a pé, tem pro
curado remedear este mal to
mando um dos vallados que 
margea o caminho. 

Não seria mau que a auto
ridade competente volvesse as, 
bue\s vistas para lá. 

Melhoramento — Quanto 
nos parece, a nossa estação, 
vae ser agradada com uma 
nova faliota. ffll*'. est̂ o engre-
dando-a de..andaimes... 

Da nossa parte damos-lhe 

os nossos parabéns, e. acha
mos, vae-lhe bem encaixadinho 
o prolequio «mais vale tarde 

que nunca». de 

Cumpre averiguar—Infor
mam-nos que na noute de sab-
bado para domingo' ultimp, as 
10 horas, mais ou menos, ou
vira-se uma forte 'detonação 
produzida por arma de fogo 
em a rua da Palma desta ei 
dade perto da travessa da Ma
triz. Será um crime ou uma 
mera brincadeira ? 

• Sem excepçõo — O pro
prietário do Chalel froecacio 
pede aos seû s devedores o 
pagamento de suas contas, e 
declara que não vende bilhete 
elgum fiado, por não ser gêne
ro de primeira necessidade e 
para não perder de toda a fre-
guefía. 

Rua do Comercio. 

........ 
ANNUNCIOS 

Farinha de mandioca su
perior o 3$ o alqueire no em
pório de vinhos finos de Fran
cisco Cioffi, largo da Matriz. 

. fílhos a 1$ o cenlo no em
pório de vinhos finos de Fran
cisco\lioffi. largo da Matriz-

Fumos superiores a 30$ a 
arroba próprios para cigarcosr 
no empório de vinhos finos de 
Francisco Gioffi, largo da Ma
triz. 

Escolar Rural é a mesma 
da Caixa dos Grupos Es
colares, Í6to é, a distribui
ção entre os aluiu s pobre? 
de roupa, lanche e materiai 
escolar, A instituição seiá 
mantida com contribuições 
dós alunos, pai?/ professo
res e subvenções do muni
cípio, de acordo com o Con
vênio dó Ensino Primário, 
assinado em 1943. 

A diretoria da Caixa Es
colar Rural foi eleita, en
tre ás professoras e ficou 
constituída dos seguintes 
membros: Presidente—Pro
fessora Maria de Lourdes 
Oliveira Nogueira ; Vice 
Presidente — d. Angelina 
DeFrancisco; Secretaria— 
Professora Julia Beltrame; 
Tesoureira—Professora A-
racy da Fonseca Martins. 

Conselho Fiscal: Snrs. 
Trisíão Bauer, prefeito mu
nicipal, dr. Olavo Lima 
Guimarães, juiz de direito 
e dr. Euclides^ de Carva
lho Nogueira, Professoras -. 
Juliéta Betinelli, Dèóciécia 
Valente de Almeida e Do
mingas Pàpaléo. 

n 
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CARTAS DO FRONT 
O «Pracinha* ituano Ar-
gemiro Bicudo de Almeida 
endereçou, do Front Italia
no, ao sr. Soave a carta 
que com prazer damos à 
publicidade : 

Presado senhor Soave. 
Ilustre diretor da Radio Pro

paganda Ituana. 

Certificado de proprie
dade perdido 

•Perdeu-se., q certificado 
de propriedade de um auto-
caminhão marca Chevrolet, 
motor n. 4.191.839, de pro
priedade do sr. Alberto 
Mori. 
Pede-se a quem o encon

trou o obséquio de entrega-
lo nesta redação, que será 
gratificado. 

o mesmo. Velamos, todos, por 
um legado dos nossos ante
passados: um Brasil livre, uni
do e forte. 
Por mim e por meus irmãos 

de armas saúdo a população 
de Itú e de todo o Brasil, afir
mando, ainda, que tenham con
fiança no soldado brasileiro, 
no soldado da fé e da pae. 
Saúdo os meus pais, a minha 

esposa e filhos, e a todos os 
pais, £$posas e filhos brasilei-Aqui, na distante e perdida! rosA 
Ao dustre sennor diretor mais Itália, tenho recebido noticias 

da nobre campanha feita pela 
Radio t tão brilhantemente por 
vós dirigida, no sentido de ele-
ifar a moral da família Ituana, 
informando com precisão e de-
talhes a atuação das nossas 
forças que lutam ao lado das 
Potências Aliadas pela liber
tação do mundo, livrando-o 
da sanha nazista 
E' uma campanha patriótica 

e necessária que todos nós, 
brasileiros de fibra, agradece
mos reconhecidos. 
De minha parte, participando 

com o meu humilde e- insigni
ficante esforço pessoal, dou o 
que posso pela pátria procu
rando elevá-la no conceito 
universal. 
Sou um filho de Itú e com 

grande orgulho o digo; filho 
de um pequeno recanto do nos
so grande e querido Brasil, 
terra da liberdade e da paz. > 
Co/no bom brasileiro aqui 

estou cumprindo O meu dever 
sagrado. 

, Outros tantos como eu fazem 

uma vês apresento os meus 
agradecimentos; declarando-
me sincero admirador. 

Soldado Atgemiro Bicudo 
de Almeida 

Front da Itália 5.o Exército 
F.*E. Brasileira 

Abril de 1945 

Caixa Escolar Rural 
x Na ultima reunião peda
gógica das professora» das 
escolas rurais, deste muni
cípio, foi fundada a Caixa 
Escolur Rural das escolas 
isoladas estaduais e rnuni-
paig de Itú. 

Presidiu a reunião o prof. 
Gilberto Giraldi, inspetor 
escolar, que teve como au
xiliar o prof. Mauro Sout-
to Mayor, aux. de inspe
ção do municipio, 

A finalidade da Caixa 

Do seu Representante üeral 
no Brasil — Snr. Fernando Chi-
naglia com ésciitorio á rua do 
Rosário, 55 — A — São Paulo. 
recebemos 1 exemplar dessa apre
ciada icvistá e referente á edição 
de Março de 1945. 
Como sempre, toda a matéria 

confidâ no texto é de palpitante 
interesse e oportunidade, desta
cando-se porérn, os seguintes 
trabalhos que aconselhamos aos 
nossos leitores .-
'PODEMOS XCÀP/4R COM 

OPALUDlSMO? Paul de Kiuif; 
ENXERGANDO COM ÓCU
LOS INVISÍVEIS- Atlantic ; AS 
MULHERES MAIS INFELIZES 
DA TERRA — Sal. Evaning 
PostjO QÚE DESEJA A RÚS
SIA — Summer Welles. MOVIMENTO RELIGIOSO 
C A R M O 

! Quarta-feira. Festa de 
São Simão Stock, que em 
sua aparição celestç rece
beu das mães de Maria 
Saiitissima o eecapulafio da 
Ordem do Carmo. Oaque 
trazem ó Escapúlarió1 do 
Carmo podem visítaüdô a 
no8?'ã igreja, ganhar ttátyue-
le dia uma indulgência ple
nário. 
í Quinta-feira, ás 7 botas 
missa eda honra de Sàòta 
Terezinhà,'á ela devem a 
sâistir todas as Congregadas 
que ò possam fazer facil
mente. Elas devem osten
tar tão somente a fita dis
tintiva. 

No próximo domingo, na 
missa das 7 horas haverá 
comunhão geral das crian
ças do catecismo. 

Durante o triduo prepa
ratório da fèstà do Divino, 
os exercícios do mês de 
Maio se farão opôs a rbisaA 
das 7 horas. 
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DE SALYC 
~~VW,/W~C«CCO»5COCCCC»XOOCCCOXCCCC^^ 

0 dia da vitoria 
Á- Mendes J Ú N I O R 

Salto ! 
Eu te cumprimento com todo meu 

coração e espirito de braiilidade, 
pelo brilhante espetáculo que fizes
te realizar na imortal tarde de d de 
Maio de 1945-

Eu te cumprimento porque, sen
do como cs——uma cidade de traba
lho— soubeste avaliar o significado 
da grande data que comemoraste: 
— « A vitoria da democracia sobre 

Sr. 
E' roistér pôr e m espe

cial destaque a atuação do 
sr. Mario A. Teixeira., pre
feito da cidade, incansável 
na organização das festivi
dades do dia da Vitoria. A 
imponência das c o m e m o 
rações realizadas e m Sal
to chegaram a surpreen
der muitos forasteiros que os países totalitários». Bem fizeram se encontravam aqui de 

os teus filhos em comemorar esta passagem. TodOS manifeS 
oata porque ela significa a liberda- L^..^^^ ^^., ^«í...^:^^^,.-, _^«. A. ̂ M TIZ.IT'""" ' '""'"""ltaram seu entusiasmo^e 
de do dia de amanhã. , . ,._... * F . 

C o m o em toda, as cidade, do Bra- ]° Marb°> díSCiplina, O H g l 
sil e de todo o mundo livre, Salto comemorou a vitoria dos aliados, igua
lando essa comemoração em brilho e 
ardor às realizadas pelas outras cida
des. O comercio fechou por or
dem do Sr. Prefeito Municipal, Ma
rio Teiieira, e as fabricas não traba
lharam nesse-!lia, que decorreu cheio 
de alegria e entusiasmo. 

A s comemorações tiveram înicio 
ás 15 horas com a saída dos com
ponentes das associações, institutos', 
agremiações e clubes, que em cresíi-
!e pelas ruas, dando salvas de mor
teiros e espoucando foguetes, empu
nhando grande numero de bencifüãs 
nacionais e das nações aliadas. Le 
vavam também inúmeros estandartes 
cem dísticos muito significativos. 

Todas as associações se apresen 
f-.r-im de maneira muito apreciável, 
não se podendo mesmo dizer qual 
a que alcançou maior realce, 
Não faltaram ac desfile os palha

ços de Hitler e Mussohn), assim co-
a«p a «cobra rumando». Uai enorme 
«V> recob-rto de flores e tendo no 

nalidade e concorrência de 
povo á paâseata civica. 

A o sr. Mario Arruda Tei
xeira deixamos aqui con
signados os parabéns efu
sivos de seus conterrâ
neos. • 

TaivâSro. Individualmente, podemos a-
I tJlXulld presenlor algumas atuações es 

itupendas. Principiamos pelos 
bugies: Calú dia a dia vem se 
firmando como um goleiro de 
credenciais; suas atuações 
vêm tendo vulto. Na zaga, 
Castelani e Edson estiveram 
num grande dio. Teoftlo re
gular, pecando um pouco na 
distribuição; Costa, a cadê jo
go, vem se firmando como bom 
«pivot» ; no aza media esquer
da Luiz brilhou. Sem duvida 
é o melhor médio saltense. 
Decio ainda não acertou sem, 
contudo, comprometer, Orlan
do foi um magnífico atacante. 
construindo com acerto, dan
do enorme trabalho à dejeta 
adversaria. Leonel esteve algo 
infelez, não aproveitando mui-

filar perante incalculável 
multidão aglomerada nas 
ruas e na Praça da Ban
deira, com correção e entu
siasmo provocando à sua 
passagem grandes aplausos 
da multidão. 

F t T E B O L 
Estudantes (O) x tfna-

raní (O) 

Escreve X2 

Encerrando o primeiro turno 
do campeonato Saltejjse, de
frontaram-se as equipes em e-
pigrale, terminando o cotejo 
com um jusío empate, sem e-
bertura de contagem. 

Havia um tavorito na opi 
- mão da maioria, e esse era o 
Estudantes. Jamais era previs
to que o Guarani fosse rou
bar um pontinho precioso do 
adversário. Ferviam os comen
tários nas rodas esportivas da 
cidade até a hora do embale, 

Às 15,40 horas pisam o 
gramado os dois contendores. 
sob as ordens do sr, Ângelo 
Leonel, juiz designado pele 
F. P. F.. A partir do primeiro 
movimento dos jogadores, vis
lumbrava-se que o Estudantes. 
embora com as honras de fa
vorito, teria que se empenhar 
a fundo para não se ver su
plantado pelo adversarip. Este 
contrariando todos os prognós
ticos, surgia com um quadro 
coeso, cheio de bravura, Seus 
integrantes destruíram c o m 
maestria as avançadas inimi
gas e atacaram com grande 
perigo. E assim esgotaram-se 
03 noventa minutos re^ulamen* 
tares sem que o «placard» se 
movimentasse. 

Ao apito final do juiz. gran
de numero de afeiçoados in
vadiu o gramado carregando 
em triunfo os onze bugrinos. 

Analisando a aluaçãc? dos 
conjuntos devemos dizer que 
o fulebul apresentado foi bom. 
O Guarani superou a si pró
prio. Todos seus elementos es 
tiveram njm grande dia- O 
Estudantes apresentou algumas talhas que comprometeram. 

f<->. carregado por rrioçeí estudantes 
>ji:e tomaram parte relevante no des-
Hle, íoi a nota chie da resta. Tudo 
i&so dava bem uma idéia da alegria 
que invadia o coraçáo de todos. 

Após o desfile, reunindo-se grande 
multidão no largo da Bandeira, usa
ram da palavra o sr. Hélio Steffen, 
sra. Carolina de Oliveira e os estu
dantes Decio Scavacini, em nome do 
Grêmio P. S. M de Itú; Reinaldo 
Müffei, em nome da mocidade de
mocrática ; Jeíferson D . de Souza, 
pelos estudantes; o Dr. Ermelindo 
ívlafíei, peios. Sindicatos dos Traba
lhadores e o sr. Osvaldo de Souza 
Aguirre, representando a Prefeitura. 
O s discursos obtiveram êxito jamais 
alcançado em outras comemorações. 
A massa popular que se acotovela
va no largo da Bandeira, foi também 
a mais numerosa que Salto já pre
senciou. 

Todos os oradores ressaltaram o 
v*!or dos soldados da Força Expe-
aonaria Brasileira e os nomes dos 
grandes líderes das Nações Unidas, 
citando nomes e feitos que se imor
talizaram na grande luta que se tra
vou contra o nazi fascismo. 

Tudo correu com brilhante êxito, 
embora houvesse um incidente desa
gradável : justamente quando pro
nunciava um eloqüente discurso o 
ilustre orador dr. Ermelindo Maffei, 
deu-se um desarranjo no microfone. 
Apezar de não se lançar a culpa a 
nnguem do incidente ocorrido uessa 
muito má hora para de arranjos, isso 
Bi deplorável. 

A B;:iia Municipal fez-se nova
mente ouvir, após o que deu-se por 
encerrada a comemoração. 

A s associações encaminharam-se 
para as suas sedei e o povo se dis
persou, náo cessando os convn'arios 
sobre o brilhante desfile 

Aeretlite »e quizer 

Será mesmo? — Que os 
secios do Estudantes gos
taram muito do futebol e-
xibido pelos 9 paulistas que 
atuaram contra ôs Bugri
nos? 

Você não acredita, mas... 
—fala-se em uma modifi
cação na linha da Saltense 
para o jogo de hoje; pare
ce que Imparato.e Frede
rico vão distanciar-se o m 
pouco. Será que dá resul
tado ? Veremos. 

Ha quem diga — que des
ta vez a Saltense não pen-

las bolas. Joáosinho, foi uma sa que o esquadão Estu-
surpreza. Jogou bem o garoto j dantino, só atuará cora 10 
Francisco, bastante esforçado, j homens como da outra vez-, 

No Estudantes, Chico foi j desta feita vai ser na du-
um orqueiro firme, Corlito a-|ra 11 x 11. 
pareceu como o melhor do seu 
quadro, Américo regular, Dos 
médios Waldemar foi o me
lhor. Rubens esteve bastante 
fraco. No ataque todos agi
ram regularmente, exeto Mario 
que esieve aquém de suas pos 
sibilidades*. 

O orbítro julgou com acer
to. A assistência foî  gran
de, chegando quase a lotar o 
campo da Saltense. 

Na preliminar, o campeona
to dos aspirantes apresentou 
mais um empate, desta vez 
por dois pontos. Três jogos e 
três empates. Nesse andar. 
quem será o campeão ? Sinon 
é vero... Hoje; 
A. A. Saltenses x Kstndan-

ten 
Logo mais. no estádio Al
cides Ferrari, lutarão saltenses 
e estudantes iniciando o se
gundo turno. 

Esse prélio é o que reúne 
mais atrativos no campeonato 
local. A Saltense irá ao campo 
com disposição para manter 
seu titulo de invita, ao passo 
que os Estudantinos tudo fa
rão para uma completa reha-
bilitação. Jogam sua ultima 
cartada em relação ao titulo. 
Mesmo um empate os alijará 
do celro. O Dia da Vitoria e os cln-

bei» esportivos lorais 
Foi condignamente feste

jada esta grande data pe
los nossos clubes, pois sou
beram apresentar-se ao des
file realisado. 

La vimos: C. R. Estu
dantes Saltense, A. A. Sal
tense e o Guarani S. A. C. 
Parabéns pois aos diretores 
e aos sócios de todas as a-
gremíacões esportivas de 
nossa terra, souberam des-

E7 o que todos esperamos. 

Esta é boa—Dizem que o 
Zetto é o X. 2, e o mesmo 
não afirma e nem desmen
te, será o tal ? Cuide-se 
bem, «seu» Zetto. 

Aniversário 

Transcjrreu no dia 5 do 
corrente o aniversário na-
talicio do estimado cidadão 
sr. José Telesi, • 

Dono de um caráter pro
bo, senhor de innmeras vir-
tudes, o aniversariante 
grangeou alto conceito na 
sociedade Saltense que viu 
passar com júbilo o nata-
licio de um seu digno mem
bro. 

Embora com atrazo, a «A 
Cidade» cumprimenta-o. 

ra , a qual serviu até 
que reunidos recursos, re
solveram a creação da atual 
matriz, pelo aao de 1855, 
estando á frente desse em
preendimento, o vigário, 
frei Mathias. 
(Continua no próximo numero) 

O Dia da Vitoria 
C o m o tnais vivo entu

siasmo, esta cidade come
morou o dia 8 de maio de 
1045, o dia da «VITORIA>. 
Pelo povo foi organizado 
u m belíssimo programa, o 
qual foi posto em pratica 
nesse mesmo dia, a3 20 ho
ras. Foi dado inicio aos fes
tejos, com u m grande des
file pelas ruas da cidade, a 
qual viam-se as crianças es
colares, moças e rapazes, 
acompanhados pelas auto
ridades locais, o povo da ci
dade e município. A frente 
desse desfile, estava o Pa
vilhão Nacional, conduzido 
por dsias senfrorii as de nos
sa sociedade. 

N a Praça da Bandeira. 
ao som do Hino Nacional 
ouvia-se ruidoses vivas, re-
piqnes de sinos e vinte e 
uma salvas debateria. E m 
seguida usaram da palavra 
os Snrs. Acrisío de Camer
go e Francisco Pereira da 
Mota Fdho, que em brev 
palavra?, historiaram o mo
mento que se piissn. 

De Cabreúva 
Do nosso correspondente 

Em, 11 — 5 — 1945 

Notas Históricas 
{Continuação do numero 
anterior) 

A igreja de Nossa Se
nhora da Piedade, foi edi-
ficada. primeiro como sim 
pies capela, *m principio 
do século XIX» e m terreno 
cedido pelo abastado lavra
dor Generoso José de Araú
jo, mas, como tivessem 
feito u m edifício muito alto 
e sem base nem segurança. 
poucos anos durou, pois 
por ocasião de um, grande 
temporal, veio ele ao. chão. 

Feiix da Silveira, senhor 
de muitos beus, e proprie
tário dos dorainioi do T A -
GUA', eJificou então no 
loca! da que caíra, u m a 
capela nova, e 

Aniversas^ioí* 
Fez anos no dia 8 do 

rente, a senhorita Maria 
Mesquita Santos (Camargo, 
Agente do correio desta ci
dade, 
— F e z aao o snr. Benedito 
Manoel Corrêa, -porteiro do 
Grupo Escolar desta cidade. 

Casamento 
Realisar-se-á no dia 24 

do corrente, ás 17,30 ho
ras, o enlace matrimonial 
do nosso distinto 8tr»igo sr, 
T o m a z Montes Mendes, fi
lho do snr. Pedro Montes 
Mendes e de d. Encarna-
çãoE. Meüdes, com a se
nhorita Ercilia Barros. filha 
do snr. Serafim Barros e 
de D. Assunta Giardino 
Barrosv residentes neste mu-
uicipio. 
Festa de 8. João 
Acha-se constituída a Co

missão, que deverá execu
tar as solenidades de São 
João Batista, a realizar-se 
nos dias 23 e 24 de junho 
próximo, nesta cidade. 

| K 
CIRURGIA GERAL-

g GINECOLOGIA j:j 

'> Hospital Irmãos Penteado £ 
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•:• Av. Júlio Mesquita, 127 •:• 
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(13 de Maio de 1945) 

0 fascismo nasceu com a guer
ra, viveu pela guerra e para a 
guerra e morreu com a guerra 

Conclusão da l.a pagina 

que pairava sinistro sobre a 
lerra. 

Sentimos, os alemães de
mocratas e pacifistas, que se 
apresentava sombrio o futuro 
da Alemanha. Hitler era a guer
ra. 

Tomara o poder um partido 
1 que adotara, em sua cartilha. 
os mandamentos de Minha Lu
to, de Hitler, onde eram dog
mas a guerra, o superioridade 
da roço germânico, o extermí
nio dos judeus e o agressão 
contra o União das Repu
blicas Socialistas e Sovié
ticas. 
— Era o guerra total o es

talar um dia, com todos as 
suos tragédias e os seus horro
res, esses horrores, que o pre
gação nazista ordenovo como 
manifestações de bravura, como 
virilidade de raça e expressão 
de forço, de grandeza e da 
energia do povo . 

Esses assomos de selvage-
rio empolgovom os homens do 
«roço superior», do €roço çre-
odpro do Cultura», nos cenos 
que realizavam no Alemonho 
oo tomar o poder. Cenos in-
fernoes, jamais presenciadas 
no historio de um povo civi
lizado ali .ocorreram. 

Tropas de assalto investiam 
lares o dentro; matavam filhos 
em presença dos pães. pães 
em presença dos filhos, traba
lhadores e inteletuaes. sob o 

^^olegoção de que eram comu
nistas e onti-nazistas que se 
batiam contra a implantação 
de um regimen que deveria 
abismar a Alemanha à condi
ções de desgraça e miséria, 

Toda a liberdade foi pres
crita, O movimento traba
lhista sufocado. 

Toda e qualquer campanha 
Contra a guerra era punida 
com as mais duras penas, in
clusive a pena de morte. 

O cutelo entrou o agir sem 
descanso. 

Cabeças decepadas rolavam 
sob os gritos de Salve Hitler; 
campos de concentração pon-
tilha/am por toda a Alemanha. 
O fascismo proclamou a guerra 
Contro o Democracia, porque 
não odmitio os liberdades po
pulares ; declarou guerra oo 
cristianismo porque o seu prin
cipio ero o superioridade de 
umo roço e não o igualdade 
dos roços dos povos ; levantou 
a bondeiro do «cruzado santa» 
contro o bolchevismo, esso 
cruzodo que escondia os planos 
e interesses da grande indus
tria germânica e do militarismo 
prussiano para transformar o 
território soviético em reserva
tório de matéria prima, contro 
esse bolchevismo que tronsfor-. 
mou o antigo noção de nobre
za czarista, de estado primitivo 
sem industria, sem escolas 
com uma população analfabeta.; 

no suo gronde maioria (de 
noventa o cem por cento), em 
potencio de primeiro ordem. 
com um povo o quem está 
aberta umo imensidode de es
colas, de todos os grãos, des
de os primeiros até as técnicas 
e superiores. 

Com a mesmo fúria e mes
mo preocupação, tombem in
vestiu contra a soberania dos 
paizes democráticos. 

Educação Rural 
Conclusão da l.a pagina 

A criança que vive na 
roça tem mais direito em 
adquirir os seus primeiros 
estudos em ambiente mais 
adequado, maÍ3 higiênico e 
de mais conforto, afim de 
que isso lhe venha servir 
de estimulo para o futuro, 
para não viver mais tarde 
sob o alcunha de «caipiri
nha...» 

Geralmente, as crianças 
da cidade vivem com maio
res regalias, quer no pró
prio ambiente familiar, quer 
em sociedades organisadas, 
pois tudo o que venha a 
necessitar está ao alcance 
de suas mãos. C o m a crian
ça da roça dá-se justamen
te o contrario. Nodvpos-
aue, ou por outra, o que 
mais necessita, para a sua 

educação e evolução, é de 
u m ambiente sadio e pro
picio. 

É justamente pela falta 
de meios próprios e pela 
falta de professores espe
cializados em «Educação 
Rural» que hoje se fala no 
êxodo dos campos. 

Comumente se ouve di
zer que o h o m e m do cam
po não tem ambição, não 
se preocupando com o dia 
do amanhã. Isso não só é 
irrisório como deshumano. 
Nunca devemos analisa-lo 
dessa maneira, porque o 
trabalho não só nos traz 
benefícios no presente co
m o também nos lega algu
m a cousti para o futuro. 
Não 6e pode penetrar no 
âmago de ninguém, para 
se julgar do maior ou me
nor interesse que ela pos
sa ter pelo futuro. Ele vi
ve de acordo com a edu
cação, com a -educação re
cebida, isso sim. 

Sendo a escola antiga a 
única responsável por essa 
coerção educacional, urge 
que a escola de hoje, mo-
dernisada para novos meios 
e novos fins, trate de me
lhorar a educação da crian
ça rural, para ela não fi
car prejudicada em tudo e 
por tudo, como foram pre
judicados os que ihe lega

ram a existência. 
É preciso que seja a es: 

coia rural u m ambiente a-
justado para a educação 
[iu*alÍ8ta e, seu professor; 
pessoa capaz de exercer 
sua profissão com amor e, 
que ao mesmo tempo seja 
u m verdadeiro abnegado, 
e m prol das crianças des
favorecidas do ambiente da 
cidfide, 

Agora que estamos em 
caminho, com novas dire
trizes, para o futuro, é pre
ciso que se dê aos homens 
do campo, meios para qne 
possam educar seus filhos 
de maneira que estes não 
venham a ser prejudicados 
na sua estrutura de ho
mens, de ser que também 
tem o direito de se educar 
para poder progredir, pois, 
é só por meio da educação 
de u m povo que a nação 
se torna forte e respeitada. 

A exploração com a gasolina 
A guerra ainda não aca

bou, mas Os que especula
ram, e com ela ainda se lo
cupletam, começam a pre
parar a retirada, esperan
do por mais algum Itempo 
tirar o máximo partido da 
paz, pelo menos, enquanto 
esta não se consolidar. 

A CIDADE 
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Vieram as primeiras in
formações de que, mesmo 
com a cessação dasliostili 
dades na Europa, a gazo-
lina ainda não chegará para 
ser vendida normalmente. 
Alegaram que o combustível 
continuará no regime das 
restrições. A razão verda
deira não foi dita, mas é 
bom que se saiba. No mer
cado negro, a gasolina tem 
enriquecido vários i n d i v í-
duòs. Claro que, se eles não 
estivessem bem amparados, 
não fariam os vantajosís-
simos negócios. A mesma 
influência de que se vale
ram para assim explorar, 
fará com que eles consigam 
o retardamento do comércio 
normal. A escassez é pre
texto de m á fé. Os navios 
de gasolina passam por aqui 
sem poderem descarregá-la, 
porque não ha mais onde 
depositá-la. Os grandes tan
ques transbordam. Trata-se, 
apenas, de u m argumento 
pró-mercado negro. 

Argumento; em resumo, 
que 6orri aos planos do go
verno. Este não ha de que
rer facilitar á oposição meios 
rápidos de condução duran
te a próxima campanha 
eleitoral.,. 

Transcrito do «Correio da Ma
nhã» de 3 do corrente 

ACEITARIA UMA 
FOTOGRAFIA 

•«V^^wvs**^^» 

C L A R O 1 U S NÃO! C o m o também 
não permitirá que o seu escritório ou 
lar sejam iluminados pela metade! 
A iluminação imperfeita não represen
ta apenas a inutilização parcial de u m 
aposento... Mais do que isso, a luz 
incorreta e deficiente é responsável 

M O A L U Z É A 

pelo cansaço físico e inúmeros dis
túrbios visuais, prejudicando a saúde 
das pessoas, influindo oo êxito dos 
trabalhos e empanando o oritho dos 
divertimentos. Utilize-se da boa ilumi
nação e assegure para os seus olhos 

xnaior conforto, beleza e alegria. 

VIDA DOS SEUS OLHOS! 
mdcird 
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R. Floriano Peixoto, 226 
Fone, 156 ITU' a 

(1 

oouza 
Médico Especialista 

QOEO&ÍS dos olhos, nariz, ouvidos \ garganta 
Consultório e residência: 

flua 15 dl Movambro. 9T - Telefona. 548 
Coiuito: das 15 às 18 hra - SOROCABA 

E m 1 t, *L 
F\ Farmácia PAULISTA 
T E M T U D O 

i 

i 
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POLYTONICO 
é a Vida dos Fracos 

FORTIFICANTE PODEROSO DO 
SANGUE E MÚSCULOS g 

II 
P R O D U T O D O 

INSTITUTO P0LYCH1MICQ BRASILEIRO". g 

QUALIDADS 
•cima de tudo 

V I N A G R E ? 
•é da vinho marca 

C A S T E L O 

BEP@%MÚ Pi FERROS WBMm 
Compram-se: — S O L D A A U T O G Ê N I C A — 

Ferro, cobre, bronze, alumínio, etc. Anexo uma bem montada oCicina 
' ' de ferreiro onde se executa quói-

— L A M I N A Ç Ã O D E F E R R O — quer serviço em máquinas agrícolas. 

Os únicos compradores que pagam os melhores preços. 
Rua 7 de Setembro, 287 - - ITÜ - - Telefone, 277 

-?ssz&,i&iy •**»« 

PROFISSIONAIS 
Dr. J. B. DO AMARAL GUKGEL 

CLÍNICA MÉDICO-CIRÚRG1CA 

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 ás 18 horas. 
R. AutlrsxSsis, 835 Telefone )». 9 

V I N H O A Z E D O 
Coiitpra-F* qualquer quantidade 

[>!STILAK!A BPBRANGA 
CM». FAUST1NO DE UMA, 199 

'i*'«ir>>j.-..i _ _ . . 

• 'VCUCIUADI 

::==::= íl —•.—;=.,=:—s=.—i.s_s: ( ^ í a m «A Cidade» 

Banco Mercantil de S. Paulo I 
Rua Floriano Peixoto, 864 (Prédio Banco de Itú) — Caixa Postal, 18'— Telefone, 147 

Operiiçdes ISancárisiN e m geral — Guarria He 
Valore*» — Recebimento* de juros e «livhlentlos l Depósitos a prazo fixo e de prévio aviso. 

Depósitos a prazo fixo oom pagamento mensal de juros. 
Depósitos era conta corrente de movimento. l£ 

Contas correntes limitadas (com uso de cheques) m 

Sr. Senjamim Mimon 
MEDICO 

Clinica m e d i c a d e adultos e crianças. 
Provisoriamente; 

J Rua Paula Souza, 755 — Fone, 176 
Chamados a qualquer hora. 

• • • ' D 

Dr. Olavo S. Souza 
Doenças dos olhos e clinica em geral 

K u a Paula Souza, 622 
Consulta das 14 às 17 horas 

CÂNCER NO ÚTERO 
Diagnostico precoc° pel colposcop^a, c om 100 o/o de cura. 

Operações. — Moléstia de senhoras. 

Dr. Maciel de Souza 
Avenida S. João, 3 2 4 —3,o andar- fipart 304 — Fone 4-5'Gí»Ü 

£fc . 3» AL JU ~EL* « 
Consultas das 15 ás 19 horas. 

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

FILIAIS: 
Curitiba - Est. Paraná 
Rio de Janeiro 
Santos 

AGÊNCIAS: 
Americana 
Atibáia 
Barirí 

Cambará - E. Paraná 
Campos do Jordão 
Campinas ̂  
Capivari 
Cornelio Procopio 
Garça 
Guararapes 
Ibitinga 
Indoíatuba 
Itapeva 
Itú 

Leme 
Limeira 
Lins 
Londrina - E. Paraná 
Marilia 
Olímpia % 
Ourinhòs 
Palmital 
Pindamonhangaba 
Pirajuí 
Piratininga 

Correspondentes nas principais praças do país e do exterior. 

Forco I . 
Quintana 
Ribeirão Preto 
Rio Clar<> 
Salto 
S. Cruz do Rio Pardo 
anto Amaro-S. Paulo 
S. João da Boa Vista 
Se.tãozinho 
Sorocaba 
Vera Cruz 

m V e l h a s * 1 g» c» 

Francezas e Coloniais Paulistas 
— Seyo Industrial — . — Seção de Vendas — 
F a z e n d a Paraizo y R. Floriano Peixoto, 859 

TELEFONE. 19 TELEFONE, 439 
; I T Ú • 

Dr. Luis Batista 
MEDICO 

Consultas das 13 às 15 horas 
e dai 17 às 19 horas 

Chamados a qualquer hora 

Residência: 
R. Floriano Peixoto, 924-Tel. 336 

Especialista do Sovíá», Nariz e M W 

Participa aos médicos e ao povo desta cidade, que atenderá na 
Santa Casa local as 4.as-feiras das 8 ás 11 horas, às pessoas 

que o procurarem para cousultas de sua especialidade. 

Í Clinica Geral - Cirurgia - Partos • Moléstias de senhoras 

I>lt. IKLIPPE STAGIB C H E B E L 
% M E D I C O 

® 

Significa ponluaiidade da entre
ga da alfaiataria « A Pontual». 

JFoêé Esteve» 
R u a Santa Rita , 1296 

Livros, cadernos e 
artigos escolares 

Contos e Historietas 
á venda na AGÊNCIA CURY 

Rua 7 de Setembro, 14 

ROMAMCES ? 
A' vzm\a Agencia Cury 

Café Popular 
Água mole e m pedra dura... 
Convém sempre martelar: 
Pra obter bebida pura, 
—Pó da café Popular! 

•I 11L I E T A JM. C H E B E I -
R A R T E I R A 

— ATENDE A CHAMADOS — 
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1062 FONE. 150 

S L rilhos em desenhos modernissimos, absolutamente originais e de 
• qualidade superior. — Perfeição em confecção e acabamento. 

Sempre em esteque azulejos brancos e de cores. 

"5 Balcões — Degraus —- Soleiras — Pedras para pias — Bancos 
: para jardins em granito artificial — Pias com armários em- j 
• butidos, para copa e cosinha — Vasos — Jardineiras — Ba- ; 

laustres e artefatos de cimento em geral. • 

• —Consulte diretamente os nossos preces.— : 

J O Ã O ]FJElR]K^]KO 
• Rua José Weisshon, 7—SALTO—Fone 44 (E. F. Sorocabana) g 
Irmãos Cülioi-Io *&& Antônio Eamtino Filho m*^\ ********** ™**w. 

m -»- . — .'. ~ . , ^ Rua Santa Rita, 840 — Fone 82 9 
Rua 5ontana, 115 I T U — Telefone n. 230 ?..., , .£ 

CAS 
*\ Sim. Porém, com alianças da J O A L H E R I A OCTACILIO, a casa que apresenta 
r as rnaís altas novidades em jóias, relógios, artigos para presentes e óculos 

Vende o que é por quanto vale. faat&etiú, &clacUiô> 
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SEMANAQIODE INPENDENTE 

Quinta coluna e Nazi-fascistas 

A guerra que ternvnou a 8 do 
Corrente} com a vitoria incondicio
nal das Nações Unidas, mostrou-
nos, nas diversas fases, algo de dra
mático, de grandioso e também de 
cômico, hilariante. 

Não vou tratar das campanhas ti
picamente militares, mas dos prota
gonistas das retaguardas : — os quin
ta colunas, os nazistas e os pitores
cos fascistas. 

Sempre observei que a maioria 
Confundia e igualava os quinta co
lunas aos nazi-fascistas. Poucos di-
ierencíavam esses três inimigos, hoje 
sumariamente derrotados. P e ç o -
lhes venia para esclarecer-lhes esse 
assunto. 

— x — 
O que era um quinta coluna? O 

quinta coluna era «soldado». Era 
«combatente» e «destemido». Agia 
sorrateiramente, mais agia. A s pri
meiras vitorias alcançadas, pelos na
zistas (só nazistas, uma vez -que os 
fascistas não lograram uma só) foram 
devidas, quase que exclusivamente 
aos quinta-colunas, Eles eram ho
mens, e também mulheres, adrede 
preparados, jtanto quanto um "per
feito soldado. Longo - e meticuloso 
era o seu preparo e cadu u m deles 
recebia uma instrução adequada ao 
fiel desempenho de determinada mis
são. Eram verdadeiros técnicos nas 
suas funções. Depois Jde ê  colados 
eram remetidos, aos países a serem 
conquistados, como simples turistas 
ou imigrantes. Chéga/am instalavam-
se e estudavam meticulosamente o 
terreno e a sua orbita de ação, Ou
tros, depois da guerra deflagrada, e-
ram enviados, para a nação inimi
ga, sob as mais variadas formas: 
pelos paraquedistas, pelas submarinos, 
como clandestinose até, através das 
linhas de togo... Para encontrarem 
maior facilidade de ação estudavam 
a língua do país, os costumes, hábi
tos, e etc. Eram, pois, inteligentes 
e perspicazes, ágeis e destemidos. 
Agiam como verdadeiros autômatos, 
no momento preciso e de acordo 
com as instruções previamente esta
belecidas. Nunca falharam, natural
mente no inicio desta guerra. En
traram em decadência e dissolve
ram-se até, depois que conseguimos 
descobri-los, desmascarar-lhes a i-
dentidade e inutilizar-lhes os seus 
macabros planos. Aqui no Brasil, 
felizmente, tivemos poucos deles. 
Podemos, entretanto, atribuir OB tor-
pedeamantos dos nossos navios, á 
sua ação denunciado». 

— x — 
E os nazistas? Nazistas eram os 

que apoiavam a política totalitária 
de Hitler e de sua nefanda cama
rilha. Tivemos muito pouco deles. 
O Nazista quando sosinho ou em 
situação da inferioridade ou em pu
blico, não se manifestava. Não to
mava parte nas conversas, só escu
tava. Escutava com u m certo quê de 
indefcrença e de superioridade. N u m 
recinto fechado ou numa roda de 
amigos mais íntimos, exteriorisava 
suai predileções e tendências. Sa
biam tudo e aguardavam com [uma 
precisão matemática a chegada de 
soas tropas num ponto determinado. 
Criticavam tudo:—nosso povo, nos
sos costumes e nosso governo. Para 
eles tudo estava errado desde que 
não estivesse enquadrado dentro da 

Felix COTAET 
: ova ordem de Hitler. Apezar dis
so tudo os nazistas têm o seu mé
rito. Foram patriotas e lutaram. D e 
um modo geral os nazistas corres
ponderam ao que deles esperava o 
sea fanático chefe. Perderam a guer
ra, lutando até não mais poderem 
resistir. Hoje estão derrotados e a 
sua política desmoralisada, felizmen
te para todos nós. Aquela superio-

! ridade de raça, tão apregoada, ruiu 
por terra. Estacelou se, diante do 
poderio dos povos mais concientes 
e civihaadcs. 

— x — 

E os fascistas ? Estes eram os que 
acatavam as ordens do patético fvlus-
solin. Eram, por sinal, pitorescos e 
interessantes. Dava gosto ouvi-los, 
Riamos à vontade. N o começo da 
guerra deram o que fazer. Estavam 
em toda parte e só eles é quem fa
lavam. Infelizmente para eles, durou 
muito pouco esta situação de supe 
perioridade. A * medida que os fas
cistas de lá iam apanhando, os daqui 
emudeciam. Silenciavam paulatina
mente. Acabaram por «meter a ron
ca» no Mussolini, e reduziram-no à 
expresfáo mais simples. Insurgiram-se 
contra o geu próprio creador e, como 
não podiam ficar calados, passaram 
a torcer para os seus colegas nazis
tas. Elevaram os nazistas às alturas. 
Brigaram e discutiram por eles. M a u 
grado estas demonstrações de afabi-
lidade, os nazistas nunca lhes deram 
crédito. Sempre os tiveram em se
gundo piano e a sua adesão pouco 
lhes interessava. Pobres fascistas. Fi
caram sós e desejaram que a guerra 
acabasse logo, de qualquer forma. 
Outros, mais despeitados e envergo
nhados, assim não o desejaram. Que
riam que a guerra continuasse e pas
saram a cortejar a Rússia, para que 
esta vencesse sozinha. Para estes úl
timos a guerra ainda não acabou. 
Para eles, os aliados (quando falam 
em aliados, excluem a Rússia) per
deram esta contenda e saíram vito
riosos somente os aliados soviéticos. 
Agora, gosam dos impasses que sur
giram na conferência de São Fran
cisco. 

Pobres fascistas! A o invés de 
voltarem as suas simpatias ás Nações 
Unidas, descambam para o lado da 
Rússia, justamente para a Rússia. Es
quecem-se, atordoados que estão, de 
que os seus primitivos sentimentos, 
foram aos nazi-fascistas, doutrinas es
tas criadas exclusivamente para com
bater a política russa ? Decididamente 
esses «gcsados» fascistas são simples
mente incoerentes. Também, tanto ce 
nos dá que eles torçam por esta ou 
aquela doutrina. Eles, segundo nos 
demonstraram muito sobejamente, não 
pesam na balança... 

— x — 

Vê-se por aí o quanto estavam en-
gados os que punham num mesmo 
plano os «destemidos» quinta - colu
nas, os «fanáticos» nazistas e os pi
torescos fascistas. Nivela Ios é adul
terar a verdade; é menosprezar os 
que têm mérito, é dar valor a quem 
não tem. 

— x — 

A 7 do corrente, quando festejá
vamos a rendição d» Alemanha, os 
nossos estudantes improvisaram u m 
Hitler e, depois da passeata, quei
maram-no no Largo da Matriz. U m 

Sinal dos tempos-
inscrevem-nos: 

tiú, d de Maio de 1945 

limo. Sr. Dr Diretor da «A 
Cidade». 

Ãlenciosas saudações 
Queira transmitir meus cum

primentos ao ilustre colabo-
rador que, no domingo pró
ximo passado, deu á publici
dade o bem lançado artigo 
tSlnal dos tempos.» Felicito-o, 
calorosamente, por ler con
seguido refletir tão bem e 
com tanta justeza a opinião 
pública, unânime em conde-
\ nar a procedimento desele
gante e clamoroso da maio
ria dos mesários da Irman
dade da Santa Casa. Com 
sua pena brilhante conseguiu 
o prendado articulista estigma
tizá-los pela incorreção com 
que procederam e demons
trar que - «ruiram as cidade
las políticas».— 
A injustiça e desconside

ração praticadas contra o 
distinto colega Dr. Chebel, 
cujo cavalheirismo o coloca 
muito acima das pirraças 
com que o quizeram ferir, 
não atingiram somente a ê/e 
mas a todos os médicos ilua-
nos, vitimas, aliás, da própria 
desunião *Iiodie mihi, eras 
libiy 
Com elevada estima e con

sideração. 
Dr. / L. Pinheiro júnior 

13 DE MAIO 
U m a das datas que vai sendo, 

por nós brasileiros, esquecida, é a 
de hoje. Marca esse dia, indubita
velmente, em nossa história, uma é-
poca de benquerença, humanidade 
e de desafogo. Grata para aqueles 
que tanto sofreram sob o jugo do 
chicote e da pressão dos capatazes 
e senhores de terras. Removeu uma 
das mais feias manchas que pesou 
sobre a nossa pátria. 

V e m o mundo, desde então, numa 
seqüência singular, beneficiando-se 
de novas leis Áureas. H a pouco, ela 
foi rememorada. E m 9 do cor
rente, as Nações Unidas derem-
nos mais uma. Outras virão, sem 
duvida . .. 

O POVO RECLAMA 
Escrevem-nos. 

Snr. Redator de « A Cidade» 

Saudações muito cordiais 

Valho-me da presente para soli
citar de V . S. a fineza de apresen
tar ao seu colaborador «Escalpelo» 
os meus mais sinceros e entusiás
ticos {parabéns pelo artigo «Sinal 
dos Tempos», publicado em seu 
jornal de 6 do corrente. 

Velho Ituano que sou, sempre 
acompanhei muito de perto a ativi
dade de vários jornalistas de minha 
terra. Sou mesmo do tempo, em 
que, ao jornalista tudo se lhe per
mitia, surpreendendo, muitas vezes, 
pelos buracos das fechaduras as 
petos da vida dos adversários polí
ticos do momento, para traze-los, 
depois, para a lama das ruas, para 
gáudio da ralé, sempre ávida de es
cândalos. Deus louvado evoluímos 
muito ; hoje a profissão dé jorna
lista envolve uma serie tfio complexa 
de compromissos morais que, ella 
se tornou, nos tempos que correm, 
uma das mais árduas profissões. 
Hoje o jornalista não se improvisa ; 
a tremenda soma de responsabili
dades que pesa sobre os ombros 
do cidadão, que, levado por uma 
invencível vocação abraça uma car
reira tão cheia de sacrifícios e de 
desenganos, afasta os Úmidos, os 
fracos e os acomodaticios. Mas, 
deixemos de lado tudo isso e vamos 

MISSA DE 30.° Dia 
Maria Gasperazzo Guimarães e filhos convidam a 

todos os parentes e amigos de seu saudoso esposo e pai 

Benedito Pereira Guimarães (Didi) 
para assistir a missa de 30 o dia que mandam celebrar no dia 15 
do corrente, ás 7 112 horas na igreja Matriz. 

Por esse ato de religião apresentam seus agradecimento;. 

••HBBHUHBnBBHEflHBflBI 

ao assunto que m e leva á escrever' 
iKe U m processo heróico de cura-
hoje infelizmente, quasi que esque
cido, e substituído por meios mais 
elegantes, contudo menos eficientes, 
para certos males de natureza com 
prometedora, era o chamado «terme-
cauterio», Q u e m já o sentiu nas 
caraes po^e avaliar-lhe, de sobra, a 
definitiva eficácia. Certos males eram 
extirpados pelas raizes. Ficava con
tudo, para proclamar-lhe oa efeitos, 
uma cicatriz duradoura ou indelével. 
Hoje a terapêutica heróica está qua-
re que esquecida, e é pena . . . 
«Sinal dos tempos» pareceu-me, 
apenas, inócuo vesicatorío, cujos re
sultados dificilm<mte se farão sentir 
por muito tempo. D e qualquer ma
neira estou certo que por mim fala 
a maioria do povo desta terra ; quero 
levar-lhe meus aplausos irrestritos 
pela conduta saneadora e desas-
sombrada de sua folha. Preza a 
Deus, senhor Redator, nestes tem
pos de arrocho e de chanfaiho 
continuar V . S., dando acolhida em 
seu simpático semanário ás ju&tas 
queixas de seus leitores que é, es
teja certo, a maioria conciente de 
nossa gente. 

Acabámos de presenciar a feliz 
conclusão de uma guerra sangrenta 
que enlutou o mundo por seis anos, 
que arrastou em sua voragem de 
loucura três quartas partes do uni
verso, apenas para que o hemera 
dela e-nergisse purificado pelo sa
crifício e pelo sofrimento. Essa he
catombe não passaria de uma odio
sa palhaçada, si dela não pudés
semos tirar motivos capazes de tor
nar a vida mais nobre, mais digna, 
mais pura, mais livre. C o m ela a 
tirania, a escravidão, a prepotência, 
foram definitivamente varridas da 
face da terra; mas a guerra con
tinua : as trincheiras da maldade, 
do egoísmo, da hipocrisia, continuam 
erguidas por af, desafiando as armas 
da justiça e da liberdade. 

E' preciso, é urgente demolir 
uma por uma, numa cruzada impla
cável e sem tréguas, todas essas re 
manecentes trincheiras que atravan
cam o mundo. 

C o m a solidariedade sincera, 
subscreve-se patrício admirador 

J. J. w. s. 
Itú 10 de Maio de 1945 

conhecido fascista daqui, num verda
deiro frenesi de alegria, acercou-se 
de mim e falou :—<<Eu não disse a 
você que o Hitler viria até aqui? 
Olhe ele ai.» 

Ele tinha razão... 

Paseoã dos Militares 
Domingo, dia 6, foi celebrada nes

ta cidade, com u m entusiasmo e de
voção que b e m atestam o espirito 
religioso predominante entre oa nos
sos garbosos soldados, a tradicional 
solenidade da Páscoa dos Militares. 
Constou essa celebração de u m a co
munhão geral que esteve muito con
corrida, assim como de missa solene 
oficiada na Igreja Matriz desta cida
de pelo virtuoso sacerdote Pe. João 
Camargo, da qual participou nfio so
mente o sr. Comandante, Coronel 
Álvaro Ribeiro Saldanha, como a 
maioria doa oficiais e praças do 
•t.o R. A. M., acompanhados de suas 
exmas. famílias. 
Durante o Evangelho assomou ao 

púlpito o nosso piedoso vigário Pe. 
Joaquim Medeiros que dissertou,com 
a devoção que lhe é característica, 
sobre a significação dessa tradicio
nal cerimonia, .entoando, para finali-
aar, u m verdadeiro hino a respeito 
das Forças Expedicionárias que, ins
piradas pelo m e s m o sentimento cris
tão, haviam tão corajosamente luta
do noa campos de batalha da Euro
pa e m prol das grandes ideiais da 
Igreja • da Humanidade. 

Leiam «A Cidade» 

fitais ile Proclamas 
Antônio de Almeida Toledo, Escri

vão de Paz e Oficial/ do Regis^ 
tro Civil deste Distrito de Itú, efc. 
Faço saber que pretendem casar-

se t apresentaram os documentos 
exigidos pela Lei: 

Sr. Gino Luiz Alfredo Del Cam
po, nascido* em Itú a 22 de setembro 
de 1893, comerciante, viuvo, residen
te á rua Floriano Peixoto 699, filho 
de Vitorio Del Campo e de d. Ri-
ghini Clotilde; e Maria José, nascida 
em Itú a 17 de abril de 1898, do
mestica, solteira, residente á rua Sta. 
Rita 709, filha de Paulina Maria da 
Conceição. 

Sr. Guilherme Forattore, nascido 
em Indaiatuba a 4 de janeiro de 
1919» operário, solteiro, residente á 
vila S Pedro 17, filho de Primo Fo
rattore e de d. Erminia Barbieri; e 
d. Juveniiia de Blassi, nascida em 
Mococa a 22 de junho de 1925, 
domestica,, solteira, residente á vila 
S. Luiz 2, filha legitima de José de 
Blassi e d. Libia Bressan. 

Sr. Luiz Guarnierí, nascido em 
Itú a 21 de junho de 1922, pedrei
ro, solteiro, residente á rua Padre 
Taddei 182, filho legitimo de Augus
to Guarnierí e de d. Erica Sbrtssa; 
e d. Natalina Madalena Scalet, nas
cida em Itú a 4 de dezembro de 
1918, domestica, solteira, residente na 
fazenda Pedra Azul, filha legitima de 
Joaquim Scalet e de d. Maria 
Groff. 

Apresentaram os documentos exi
gidos pela Lei Civil devidamente 
processados. Si houver algum impe
dimento, acuse-o para os fins de Di
reito. O Oficial Maior Oscar Serra. 

Deelaro a quem fpossa inte
ressar, que nesta data vendi aos-
snrs. IRMÃOS PALAZZI. o es
tabelecimento comercial denomi
nado «Casa Vitoria», sito á Rua 
Joaquim Borges. 647 nes.ta cieis-
ce. A venda é feita livre e de
sembaraçada, de quaisquer ônus, 
ficando a cargo do vendedor a 
liquidação das contas ativas e 
passivas. 

Itú, 1 de Maio de 1945. 
Caruso Leis 

Concordamos 

Irmãos Palaszi 


