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A CARIDADE
Quando sentimos neces

sidade de partilhar com 
nosso semelhante menos 
afortunado, o bem que 
desfrutamos, é que a Ca
ridade reside em nosso 
coração.

Sentimento afetivo que 
nos impele a amar o pró
ximo, desejando-lhe de
sinteressadamente, as me
lhores venturas, a Cari
dade estabelece como base 
a igualdade da espécie 
hum ana: todos s o m o s
iguais, com os mesmos di
reitos e os mesmos deve- 
res.

Sumamente compensa- 
dora, a Caridade propor
ciona a quem a pratica, 
agradável sensação de bem- 
estar espiritual. Sendo a 
mais sublime, a mais ele
vada das virtudes cristãs 
é ao mesmo tempo a mais 
humilde e simples.

Sejam os nossos atos 
despidos da vaidade que 
embota o espírito, pois, 
onde há ostentação não 
pode haver Caridade ; e a 
moeda que depositamos 
na mão do pedinte, deve 
sempre ir acompanhada 
de um sorriso que tradus 
a simpatia que êle nos 
inspira. Na verdade, nin
guém pode amar a Deus 
detestando o seu sem e
lhante, por isso que, não 
amando o nosso próximo, 
não podemos aspirar a 
a bem-aventurança eterna.

A pessoa afeita á prá
tica da Caridade, experi
menta aquela grand6 paz 
no coração, a que se re
ferem  os grandes santos.

A mais simples mani
festação da Caridade é a 
esmola, que no entanto, 
deve ser orientada com o 
devido critério, a fim de 
que a sua prática não 
acarrete conseqüências de
sagradáveis, o incentivo á 
vadiagem, p o r  exemplo. 
Entretanto, esse sentim en
to transparece com ful
gor mais intenso quando 
tratamos com carinho a 
essas criaturas colocadas 
pelo destino adverso, nu
ma plana de inferiorida
de.

De onde vem essa força

Lu/s Colanéri
misteriosa que induz o re
ligioso a preterir as co
modidades de um viver 
confortável para se con
sagrar inteiram ente ao 
serviço de Deus ?

Sem necessidade de bus
car alhures um exemplo 
para ilustrar essa nossa 
afirmativa, aqui mesmo 
em Itu, encontramos a 
figura gigantesca do Pa
dre Bento, que conviveu 
durante 42 anos com os 
hanseianos, pensando-lhes 
as chagas, sem repugnân
cia e preparando aqueles- 
infelizes para uma vida 
melhor. Com razão nos 
orgulhamos desse santo 
varão, que num requinte 
de despreendimento, re
nunciou ás comodidades 
que a posição de pároco 
e de fazendeiro lhe pro 
porcionava no seio da so
ciedade, in  d o conviver 
com aquelas criaturas, até 
então desprezadas, as quais 
encontraram naquele co
ração paternal, o carinho 
de que tanto careciam. O 
brilho da auréola que cir
cunda a fronte do nobre 
sacerdote ituano, transpôs 
a fronteira de sua pátria, 
para projetar-se inconfun
dível em todos os recan
tos do universo, onde quer 
que pulse um coração bem  
formado. Eis o ,'prodígio 
da Caridade.

Paciência, afabilidade, 
disposição para agradar, 
perdoar as faltas alhêias, 
são características q u e  
identificam uma a l m a  
orientadora para o Bem, 
assim como o Senhor a 
deseja.

Entretanto não ê fàcil 
praticar-se a verdadeira 
Caridade.

Se a gente dá esmola 
para satisfazer a uma vai
dade. comete pecado ; se, 
ao dar ao pobre, o faze
mos com ostentação, não 
v a le ; quando damos um 
auxílio ao necessitado, por 
isso que já pássámos por 
transes idênticos, também  
não serve ; não ajudando 
o nossoj semelhante, não 
procedemos bem ; repar
tindo o que possuímos, 
com o nosso irmão menos

afortunado, somos censu
rados p e l o s  familiares, 
nossos beneficiários dire
tos e forçados ; dár a ou
trem o que nos venha a 
fazer falta, não é justo ; 
esperar que a pecúnia es
teja sobrando, é ilusão ; se 
não amealharmos para o

futuro somos impteviden" 
t e s ; se abrirm os/a bolsa, 
em atenção aostyipessoais 
de quem nos solicita, tra
iremos a nossa intenção. 
Para que dizer mais ? Não 
concorda o leitor em que 
é difícil praticar a Cari
dade ?

Heróis Corçovados

Os brasileiros precisam imi
ta r  a Pedro Alvares Cabral e 
descobrir o Brasil.

Porque o Brasil é um gi
gante desconhecido para a 
maioria dos que aqui vivem.

Você, por exemplo, amigo 
leitor, já tomou conhecimento 
das páginâs de heroismo que 
estão sendo escritas em Mos- 
soró ?

Você sabia que fna terra  
boa do Rio Grande do Norte 
vive um grupo de herois a 
lutar diariameutfc pelo B ra
sil?

Como verdadeiros herois, 
aqueles homens de Mossoró 
não têm um norpe. Não se 
chamam Sua Excelencia Tal 
e Tal. Você não encontrará o 
retrato dêle nos jornais.

Precisamente porisso é p re
ciso que você saiba quem 
são êles.

São os operários do parque 
salieneiro do Rio Grande do 
Norte.

Eu ouvi a historia heróica 
desses homens de um mosso- 
roense de gema, o dr. Paulo 
Guttemberg de Noronha Costa, 
advogado e superintendente 
da Rádio Difusora de Mos
soró.

Sentado no meu escritorio, 
Noronha Costa falou-me com 
emoção daquele grupo de 
brasileiros que extrai o sal 
sem o qual o Brasil não po
deria viver.

“São perto de oito mil ho- 
meus — vai dizendo Noronha 
Costa — que vivem nos mu
nicípios de Mossoró, Macau 
e Areia Branca

“Eles produzem, no meio 
dos maiores sacrifícios, quasi 
todo o sal de que a  nação 
precisa”.

Para que você compreenda 
o que é o esforço desses ho
mens, é preciso recordar que 
o sal é um produto da natu
reza cuja colheita não abran
ge o ano inteiro.

Desta forma, o operário do 
sal não pode ter uma situa
ção de perfeita estabilidade.

Ele trabalha durante seis 
meses com regularidade, re 
cebendo salario e vivendo 
com relativa segurança.

Mas depois o sal acaba, e 
ele tem que arranjar-se como 
melhor pode até a próxima 
colheita.

Entretanto, a falta de esta-

Por AL NETO
/

bilidade não é o unico incon
veniente na vida do salineiro. 
Há outros, e bem grandes.

Entre estes outros incon
venientes, figura a questão, 
dramática da deformação fí
sica.

O sal é carregado para 
bordo das alvarengas e bar
caças em grandes balaios, 
pendurados á extremidade de 
um bastão que o operário 
atravessa sobre os ombros.

Os balaios são pesados, e 
com o tempo forma-se nas 
costas do homem que cons
tantemente os carrega um 
cupim ou corcova mais ou 
menos saliente.

“Eles ficam — comenta No
ronha Costa — como touros 
zebús, com aquela giba gro
tesca . . .

Mas as dificuldades dos sa- 
lineiros vão mais longe.

O cloreto de sódio e o iodo 
do sal são tremendos agen- 
tés  de irritação da pele.

Primeiro o operário que 
trabalha no sal começa a 
sentir uma comichão, que se 
vai alastrando pelo corpo 
todo.

Pouco a pouco, formam-se 
nos lugares que comicham 
verdadeiras feridas, que a r 
dera como si fossem queima
duras.

Isto tudo é duro de aguen
tar. Mas onde se nota que os 
salineiros são verdadeiros 
herois é no espirito com que 
enfrentam essa vida dificil.

“Aqueles homens — afirma 
Noronha Costa — não se 
queixam, e quando alguem 
quer explorá-los com aren 
gas comunistas, ficam surdos.

“Na verdade, entre aqueles 
herois os comunistas têm cada 
vez menor número de adep
tos, pois em que pesem to
dos os sacrifícios que fazem, 
os operários das salinas são. 
acima de tudo, brasileiros.”

Mais cresce a luz, mais 
aumentam as trevas das nos
sas desgrpças.

Shakespeare

Nem mesmo o poder tem 
tanta força como a doçura.

La Bruyòre

Por A l Neto
Eramos quatro em tôrno da 

mesa de Almoro.
Quatro homens de idades e 

profissões diferentes. Mas u- 
nidos pelo mesmo amor ás 
coisas tradicionais, especial
mente á  tradição brasileira.

E r a m o s  o ex chanceler 
Raul Fernandes, o economis
ta Eugênio Gudin e o profes
sor Nelson Romero.

No jardim da velha mansão 
de Petropolis o sol brinca 
amorosamente com as flores.

“Por qne será — surge a 
pergunta — que as novas ge
rações prestam cada vez me
nos atenção ás coisas tradi
cionais, ligam cada vez me
nos o passado ao presente ?

“Por que será  pue a dis
tancia que separa Ias novas 
gerações das antigas parece 
ser cada vez maior?” 

Eugênio Gudinsorve deva
gar um gole de agua fria e 
responde :

“Ha muitas explicações. 
“Mas creio que entre elas 

duas, pelo menos, sab funda
mentais.”

Em eutras mesas, na va
randa da velha mansáo pe- 
tropolitana, a conversa vai 
animada.

Pedaços de diálogos em 
português, em francês, em in
glês, vão chegando até nós 
como acordes de uma harpa 
intãrnacional.

“O imediatismos — prosse
gue Eugênio Gudin — é uma 
das valetas que a era  atual 
abriu entre as novas e as ve
lhas gerações.

“Como já ninguém pensa no 
futuro, tampouco se pensa no 
passado.

“Os moços 6e preocupam 
em viver o momento presen
te .”

Nelson Romero o b s e r v a  
que tal fáto é menos uma 
consequencia de mudança na 
gente do que de mudança na 
civilização.

“Não há segurança — diz 
Nelson Romero — de que o 
futuro venha a ser como nós 
esperamos que seja.”

Raul Fernandes concorda 
com um sinal de cabeça {en
quanto Eugênio Gudin retoma 
a palavra :

“Sim, é quasi impossível 
fazer planos para o futuro.

“Vivemos uma era em que 
os proprios alicerces da so
ciedade parece que pericli- 
tam.

“Economizar hoje para gas
tar amanhã, por exemplo, po
de ser um mau negocio. Os 
mil cruzeiros de hoje podém 
valer apenas 500 amanhã.” 

Há um longo silencio. Nel
son Romero parece absorto 
na contemplação das velhas 
telhas de ceram ica que se 
projetam sobre a varanda. 
Que fortuna seria necessária 
para comprar aquelas telhas 
hoje em d i a ? . . .

“Mas além do imediatismo 
—- continua Eugênio Gudin — 
existe o pleno emprego.

“Qualquer livro de econo
mia explica o que o pleno 
emprogo ^significa. Significa 
o abandono de certas tarefas 
tradicionais, da arte pela arte, 
em beneficio de coisas mais 
modernas, mais jfuncionais.

“Tal abandono é um impe
rativo do excesso de trabalho 
sobre o numero de braços 
para executá-lo.”

Neste ponto Raul Fernan
des levanta os olhas em di
reção aos píncaros da serra, 
era tôrno dos quais as nuvens

{Cont. na 3.a p á g in a ) .
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EDI TAL
O DOUTOR JOSE’ CAR
DOSO V1DAL, Juiz de 
Direito désta comarca 
de Itu, do Estado he São 
Paulo, na forma da lei, 
etc

FAZ SABER 
a todos quantos o presente 
edital virem ou dêle conhe
cimento tiverem que, nor te r 
mos do Decreto Lei n. 1.521 
de 26 de Dezembro de 1951, 
que criou o Juri Popular para 
julgamento dos crimes contra 
a economia popular, foi es
colhido o Corpo de Jurado 
que deverá servir no primei
ro semestre do corrente ano, 
o qual se compõe dos se
guintes cidadãos :

1 — Ana Candida de Souza; 
2 Ana Brandina de A. Prado 
G uim arães; 3 Anathalia da 
Silveira Camargo : 4 Alcina 
Siqueira B ranco ; 5 Acácio 
Pinto Honorio : 6 Alfredo Fruet 
7 Abilio S a v i ; 8 Aureliano 
Augusto Pires ; 9 Adelaide 
Castanho C arne iro ; 10 Ata- 

t /  gualpa Amaral Campos ; 11 
Alceu Longhi; 12Arlindo Cas
tilho F e r r e i r a ; 13 Arlindo 
G aldini; 14 Adolfo Rodrigues 
de Arruda ; 15 Angelo Daldon;
16 Aracy Silveira Ferrari;
17 Antonio Reimão Stipp ; 18 

yJ  Antonio Perez Guimarães ; 19
Antonio Vaz Neto ; 20 Anto
nio Vasconcellos de Souza 

/ F e r r a z ; 21 Antonio Nardy 
^ Netto ; 22 Benedito Veiga Ca

margo ; 23 Benedito Antonio 
de Carvalho ; 24 Benedito Ro
drigues de Arruda ; 25 Clelia 

d Fonseca L im a; 26 Candida 
Magnusson Bonin ; 27 Carlos 
Pinto Marinho Junior; 28 Ce- 
lina Amaral Flaquer ; 29 Cel
so Pinto Marinho ; 30 Decio 
Salvadori; 31 Decio Oliveira 
B o rg e s ; 32 Dulce Nogueira 
A rr ig h i; 33 Edgar de Marins 
e Dias ; 34 Eduardo Alfredo 
T ocbe ton ; 35 Emilia Rando 
Angelieri; 36 Elviro Kuntz ; 
37 Esteia Polo Esteves Ro
drigues ; 38 Eletra Salesiani 
Valente de Almeida ; 39 Flo- 
rival Pedreira de Campos; 40 
Felipe Nagib Chebel Dr. ; 41 
Fernando Dias Ferraz N etto ; 
A2 Francisco Ruggieri ; 43 Ge- 

l / ra ldo  Ribeiro ; 44 Galileu Bi
cudo ; 45 Gabriel Tozzi; 46 
Gabriel,Nereu Amorim Alves 
Dr. ; 47 Gumercindo Barran- 
queiros ; 48 Germano Puçci- 
nelli Dr. ; 49 Hildo José Lins 
yde Souza Lima ; 50 Helia Di 

/ C ie ro , 51 Hercules Leis ; 52 
\  Henrique Barranqueiros Filho 

53 Heluisa Perez Serrano ; 54 
Honorato Dias Arruda ; 55 Ha- 
raldo R izz i; 55 Ivone Batiste 
Leme Porto ; 57 Jnalda Lucia 
de Souza L i ma ; 58 Ismael 
Gianotti ; 59 Iracema Toledo 
Aranha ; 6o Juvenal Carneiro; 
61 José Leite Pinheiro Junior

í

D r. ; 62 José Sebastião Barre
to ; 63 José Maria Anchieta 
Bueno ; 64 Jofiê Paula Leite 
Sobrinho ; 65yJosé Ferraz de 
Toledo; 66 João Pereira de 
Góes; 67okmo Batista Ribei
ro ; 68 Joaquim da Cunha Fon- 
tenelli D r . ; 69 Joaquim Car
valho b ra n d ã o  ; 70 Joaquim 
Picps de Camargo; 71 Lucia 
Ferraz de Toledo ; 72 Lazara 
Galvão de Paula Leite Ramos; 
73 Lafayette Galvão de To
ledo D r . ; 74 Leda Prates Mar
tins ; 75 Luiza Almeida Sam
paio ; 76 Luiz Gonzaga dos 
Santos Bispo ; 77 Lucindo Ri
beiro Candeias ; 78 Luiz Gui- 
do; 79 Lidia Santalucia de 
Campos ; 80 Luiz Bolognese ; 
81 Luiz Bruni ; 82 Luiz Car
los Perroni de S o u za ; 83 
Mansueto Antonio Santoro ; 
84 Mario Macedo J u n io r ; 85 
Marina Araújo Lisboa; 86Ma
ria do Carmo R. N avarro ; 87 
Maria Cecilia dos Santos Bis
po ; 88 Maria de Lourdes Ri
beiro ; 89 M arianode Araújo. 
90 Maria Semiramis Fontoura 
Coimbra ; 91 Maria de Lour
des Bueno 92 Maria Elisa 
Sáes P o m p e ; 93 Maria da 
Gloria Cintra ; 94 Mario Cas
tanho Carneiro ; 95 Mario 
Silveira D’Elboux; 96 Maria 
de Lourdes Sampaio Pereira 
Gomes; 97 Maria Nazareth 
Assumpção; 98 Maria Maciel 
Cardoso; 99 Martha Steiner; 
100 Maria Círila Godoy da 
Cruz; 101 Maria Aparecida 
Mello Assenza; 102 Maria do 
Jarmo Stipp; 103 Maria Mar
garida de Toledo Camargo; 
104 Maria Luíza Amirat B ra
ga; 105 Maria Carolina Rug
gieri Simoni; 106 Martha Cruz 
Sampaio; 107 Mariá Lazara 
Gianini Gianetti; 108 M /ntore  
Fanchini; 109 M ípoerRoldan 
(dr.) 110 Mifeã^nle Campos; 
111 Natíojr Dias; 112 Noemia 
de Francisco; 113 Norma Nair 
Mazuco Muniz; 114 Otilia de 
Paulo Leite; 115 Olavo Costa 
Pinho; 116 Oscar Serra; 117 
Olinto Ruth Pereira; 118 Odi- 
lina Coimbra M endes; 119 
Olinfijá Taveira Teixeira Gui
marães; 120 Osmar Ferreira 
Duque; 121 Oreste Fausto Bo- 
nini; 122 Oswaldo Walter Toz
zi; 123 Olga Stein&r Antunes; 
124 Octacilio Xavier da Sil
veira; 125 Os(&t Nardy; 126 
Pery Guarany Blackman; 127 
Paulo dos Santos Brasil; 128 
Raquel Martins da Fonseca; 
129 Ruth Pimenta^Amorim; 130 
Rosalia Vitoria/ de Quadros;
131 Rafael Angelo Nacarçtti;
132 Ruy PÍ^to Marinho/ /133 
Raymundo Di B ernardi/ 134; 
Ruth Toscano; 135 fonathiel 
Vaz de Toledo (dr.); 136 Se- 
bastiana Almeida P r a d o  
Galvão; 137 Segundo Ferretti; 
138 Segundo Lourencetti; 139

Sebastião José/Bruni; 140 Se
bastião Ferraz de Castro; 141 
S e b a s t i ã o P a c h e c o ;  142 
Therezinha Motta Navarro; 
143 Tristão de Oliveira; 144 
lhe rez in h a  Moraes; 145 Théo- 
dora Giannechini; 146 fJl/en- 
te Di Ciero; 147 Vidal «é Al
meida Arruda; 148 Yeda Apa
recida Persona; 149 Yolanda 
Pecchio; 150 Zelia Silveira 
Castro.

E, para que chegue ao co
nhecimento de todos e nin
guém possa alegar ignorância, 
evpediu-se o presente edital 
que será  afixado no lugar de 
costume e publicaco pela im
prensa, na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de 
Itu, do Estado de São Paulo, 
pelo cartório Eleitoral, aos 
trese (13) dias do mês de Mar
ço de mil novecentos e cin- 
coenta e dois (1952). Eu, João  
Boni Sobrinho , Escrivão do 
Juri Popular.

O JUIZ DE DIREITO 
José Bento Cardoso Vidal

RECEBEMOS
Do nosso distinto ami

go e consagrado beletris- 
ta sr. F- Nardy Filho, 
uma gentil missiva, atra
vés da qual S. S. expressa 
sua comovida gratidão pe
las honrosas referências 
feitas pelo *’0  Trabalha
dor0 em seu ultimo nú
mero por razão das hom e
nagens que serão presta
das ao grande historiador, 
nesta cidade de ,itu.

Banquete em homena
gem ao Cel. Annibal 

Brayner
Pela sua recente pro

moção ao cargo de Coro
nel do Exército Nacional, 
foi homenageado na noite 
de 22 de março último, 
com um banquete no Li
ceu de Artes e Oficios, o 
Cel. Annibal Brayner, mi
litar de altos méritos, e 
que dtírante seu contacto 
com o povo ituano, sem 
pre deu mostra de um 
alto cavalheirismo e hon
rosa distinção.

Durante o banquete que 
transcorreu num ambien
te da mais frança cordia
lidade, falaram varios ora
dores, e agradecendo aque
la expressiva dem onstra
ção de apreço o Cel. An
nibal Brayner

Itu, ao perder c conví
vio do Cel. Brayner, fi
cará privada de um ele
mento de escol em nossa 
sociedade, mas espera que 
S. S. dos altos postos que 
irá p o r  certo ocupar, 
sempre se lembrará desta 
terra que tanto o estima.

Homenageado o Dr. 
João Evangelista Fran

ça Leme
Por motivo de sua justa 

promoção para a Capital 
Paulista, o dr. João Evan
gelista França Leme, foi 
homenageado no Restau
rante Ituano,com um lauto 
banquete, na noite de 14 
do março p. p .

Durante o agape fala
ram diversos oradores que 
puzeram em destaque a 
pessoa do ilustre home
nageado, durante o tem 
po em que como Juiz de 
Direito desta C o m a r c a ,  
honrou sob maneira a 
nossa magistratura.

Visivelm ente emociò* 
nado o dr. França Leme 
agradeceu aquela demons
tração de apreço que o 
povo de Itu, lhe rendia 
naquela memorável noite 
de despedida.

Lar em fésta
Desde o dia 8 de Mar

ço último, está engalana- 
do o lar do nosso estim a
do amigo e digno mestre 
da Fabrica Maria< Cândi
da, sr. Guilherme dos San
tos e de sua prendada es
posa d. Narcisa dos San
tos com o advento de um 
galante pimpolho que na 
Pia Batismal receberá o 
nome de João.

Ao novel patriciozinho 
e aos seus ditosos pais os 
nossos mais calorosos cum 
primentos com votos de

uma vida próspera e ven- 
turosa.

Nascimento
Está em f e s t a s  des

de o dia 8 de Março úl
timo, o lar do nosso assí
duo leitor sr. Benedito 
Dias e de sua distinta  
consorte, com o nascim en
to de uma galante meni
na que nas aguas lustrais 
do batismo receberá o 
nome de Catarina.

A’ recem-vinda e aos 
seus felizes genitores os 
nossos sinceros parabéns 
e almejos de m uitas feli
cidades.

Aniversário
Festejou no dia 20 de 

Março último seu primeiro 
natalicio o galante peque
no João Lourenço, filho 
dileto do sr. Luiz Gonzaga 
Bispo e de sua distinta 
esposa.

Ao aniversariante nos
sos melhores cum prim en
tos.

Natalicio
T r a n s c o r r e  a l.o  de 

Abril p. f. o aniversário  
n a ta lic io  da insinuante 
menina Sonia, filha encan
tada do sr. Aldomir de 
Sousa Lima e da sua dig
na esposa.

Á feliz aniversariante  
os nossos augúrios d e  
m uitas felicidades.

C am or é a m a is forte de 
todas as paixões porque a ta 
ca ao mesmo tem po a cabeça, '  
o coração e corpo.

Voltaire

Não se conhece o valor e 
utilidade um a  coisa senão 
quando estam os em perigo  
de perdê-la.

C. G. K ram er

O delicioso

CAFÉ P O P U L A R
Encontra-se no lar do rico 

e do pobre

-  E FAZ GOSTO AO PAEADAR -
Tome sempre o delicioso 

CAFE’ POPULAR

Qj%mêi§â§ Elrmão
ITU - TELEFONES, 412 e 4 5 0

A maior oficina de fundição do Estado

r,

RUA CAPITÃO FLEMING, 2 4 5

Fabricação de u tensílios para industria tex til -  Fabricantes dos m elhores teares nacionais 
E sta industria dispõe de técnicos especialisados para atender o m ais ex igen te  freguês.

Representantes de rádios e Refrigeradores - Últimos modelos a preços baixos


