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„Voai e Voai Sempre, no
Patrulhamento da Nacionalidade"

Resumo do discurso pronunciado paio Dr.
Dante Marcucci, prefeito municipal, por ocasião da
homenagem prestada pelo Gorcrno do Muaicípio, k
2.* turma de pilotos do Aéro Clube de Caxias, no
dia 2 do corrent*. no Clube Jurenil;

O orador, inicialmente, refere-se aos oli-
ciais da Base Aérea de Porto Alegre e ao re-
presentante do Depart. de Aeronáutica Civil
tendo palavras afetuosas para com o dr. Jas-
melino Jardim Gomes Braga, que durante vários
anos superintendeu a construção do Aeroporto
de Caxias, <com inexcedivel dedicação e rara
capacidade de trabalho». — E. acrescenta: —
'A população de Caxias, que tão bem sabe cul-
tirar a virtude do patriotismo e que em pou-
cos decênios conseguiu dar á comuna, no pano-
rama do Estado, um relevo apenas superado
por 4 municípios entre os 88 que constituem a
gleba riograndense, — desde agosto do ano fin-
do e, coincidência feliz. Dia do Soldado — àvi-
tia, vem com o olhar quasi que diariamente er-
guido para o alto, na contemplação das mara-
vilhosas evoluções do condor prodigioso, que o
espírito tidalgo de um pernambucano de estirpe,
propiciou á energia e arrojo de sua mocidade,
decidida e valorosa, para a conquista das fron-
teiras do infinito.»

Diz da significação da Escola de Pilotagem
sle Caxias, e continua: «No tros e opímos lrutos
Jo seu esforço, colhe hoje a estremecida Pá
tria. Com o término do vosso aprendizado, 16
pilotos surgem de Caxias para o Brasil. E, para
{áudio nosso, no pugilo desses intrépidos jovens,
figura a representação da alma feminina, sem-
pre sutil c delicada da virtuosa mulher de Ca-
xías. Hoje, vos fizestes senhores do ar, navega-
dores do espaço. Sois no firmamento, os van-
guardeiros da nacionalidade. Impulsionados pelo
tosso incontldo patriotismo, vindes de vos sa-
grar entre aqueles que com mais denodo e bra-
?ura, querem servir a Pátria >.

Continuando, tem palavras de encomios pa-
ra com Assis Chateaubriand, o < mágico da cul-
tura e o gi-ande evangelizador da aviação nacio-
«ai». Ressalta a galhardia com que foram fei-
tas as provas e prossegue: «Nós, os brasileiros,
além de sermos os pioneiros no domínio do3
ares. mercê de Deus, pertencemos a uma terra
ãe heróis

A dificuldade e o perigo sempre foram e
sarõo sobrepujados pelo denodo, pela intrepidez
e pala bravura. Bastaríamos citar do heroísmo

silencioso dos aviadores das nossas Forças Aé-
reas para aquilatar com exatidão até onde vai
o espirito de sacrifício e de destemor da nossa
gente. Do quanto jà se tem feito e do alto
custo das nossas conquistas, dí-lo a prodigiosa
sistemática do Correio Aéreo Militar, cujos pilo-
tos, o talento primoroso de Marcondes Filho,
classificou de «verdadeiros tecelões da unidade
nacional». «Dia e noite, nos rincões mais lon-
glnquos, sob as fazendas que habitamos, aa
estradas que percorremos, as matas e campos
em que caçamos, os imensos rios em que nave-
gamos, os desertos que atravessamos e até mes-
mo sobre as florestas e pântanos ignotos, onde
os homens ainda não penetraram, um pequeno
avião corta a esfera celeste. E' o Correio Mili-
tar, serzindo o Brasil»:

Refere-se, após, á situação internacional,
ressaltando a ação do «chefe preclaro e imper-
tubavel, cujo gênio político assegurou e forta-
leceu a uniõo nacional». E, termina, com as se-
guintes palavras: «Orgulho-me de ser o vosso
paraninfo. Caxias deve ufanar-se em possuir tão
galharda mocidade, expressão viril de seu ci-
vismo, a serviço da mais santa e sublime das
causas,'

Eu vos saúdo, em nome dop govêritií'e do
povo desta cidade, neste instante memorável,
em que vossa fidalguia me une, de maneira
mais grata, ao destino que vos aguarda, sem
dúvida promissor e prenhe de realizações.

Bravos Pilotos!
Ide. Voai e voai sempre pelo Brasil.
Ide viver perigosamente, nas nuvens, a

vida daqueles que no explendor e na opuiência
de uma mocidade ardente, zombando dos riscos
e brincando com a morte, sabem velar os desti-
nos da Pátria.

Voai e voai sempre, no patrulhamento da
nacionalidade.

Que o «Duque de Caxias», o «Cardeal Ar-
co Verde» e o «Seringueiro», numa trindade
que simboliza magnlficamente, na sugestão de
seus patronos, Valor — Fé — e Fraternidade,
vos conduzam em todas as horas pelo caminho
ensolarado do dever e da honra, glorificando o
nome que Hugo Cantergiani pela vez primeira
escreveu no ceu inegualavel da Guanabara, cer-
tos de que, nos «momentos de vossa ascenção,
ficaremos em terra a aclamar os intemeratos
mensageiros de um grande ideal, com os nossos
braços abertos e o coração pulsando no meio».

Nova Diretoria no Clube Juvenil
Na Presidência o snr. Ademaro Teixeira

Em sessão rcalisada domingo último, foi eleita a nora dire-

toria para reger os destinos do Clube Juvenil, e que esta assim

constltuida:

Presidente —- Ademaro G. Teixeira

1.° Vice-Presidente — Dr. José B. Ferreira

2." Vice-Presidente — Mário D. Cabral

1.» Secretário •— Vital de Souza

2.» — Hélio Soledade

1.» Tesoureiro — Mário Lunardi

2.o — Celso Sefrin

Orador — Dr. Balduino D'Arrigo

Comissão de Festas

Presidente: Orfeu D'Arrigo — Diretores: Wilí Barth,

Dr Ari Z. Oliva. João Roque M. Gomes F.°, Dr. Nestor Rizzo,

Dinarte Soares, Ottoni Minghelli, Dr. Francisco da Cunha Rangel,

Julio Eberle e José Carlos Maurer.

Comlssis de Finanças

Presidente — Raimundo Magnabosco

1> Secretário — Américo R. Mendes

2» — Carlos Giesen

1> Tesoureiro — José D'Arrigo

2» —- Antônio Festugato

Conselho Fiscal

Ettore Pezzi, Reinaldo Kochenborger, Hermano Benetti,

Raimundo Ghilardi e Francisco V. Zatti.
,A diretoria acima será empossada em sessão de assembléia

geral no próximo dia 12.

Em Execução o Programa da L. de D. Nacional
Continuando na fiel exeou-

«ação de seu vasto programa,
• Núcleo local da Liga de
Defesa Nacional realisou mais
algumas palestras na sede de
entidades de classe.

Domingo último, dit 2, pe-
Ia manhã, teve logar a reu-
nião na Associação Rural, fa-
lando o dr. Francisco da Cu-
»ha Rangel sobre «Nossa
terra e nossa gente» — A es-
eravidão totalitária — A ri-
queza de nossa terra e a co-
bica do estrangeiro» e o dr.
Olmiro de Azevedo sobre o
«O dever do Agricultor dian-
te da Pátria»-

Ambos «Rias oradores fo-
ram muito felixas nos concei-
tes quo emitiram, recebendo
fartos aplausos.

Tão bôa foi a improeaão
deixada pólos eonfarencistaa,
que a diretoria da Associação
sugeriu a realisafão de ou-
tra reunilo análoga, am local

mais amplo, a-fim-de que
possam assisti-la inúmeros
agricultores desta zona, que
serão previamente convocados.

Dia 5 foi realisada uma
reunião na sede do Sindica-
to de Operários, tendo usado
da palavra o dr. Olmiro, que
falou sobre a «Necessidade
da união de todos os brasi-
leiros em face do momento
internacional», o capitão Josó
Lopes de Lima sobre «O de-
Ter do todos os brasileiros e
o capitão Mário Foi;seca,

sobre « O operário na-
cional em face do momento
internacional».

Como á anterior, esta ses-
aão decorreu em ambiento dé
são entusiasme cívico, sendo
os oradores calorosamente
aplaudidos.

Dia fi houve mais uma reu-
nião, esta no Circulo Opera-
rio, onde falaram o advogado
Alexandre Ramos, diretor do

nosso colega «O Momento»
aeere «Exercito e Operarios>
e o dr. Dario Santana sobre
«Força da Religião na Defesa
Atual do Brasil».

Todos oa oradoreu sairam-
se airósamente. Por falta de
espaço, deixamos de dar um
resumo de cada um dos dis-
cursos pronunciados. •

Ainda o concurso ds
Robustez Infantil

E' do conhecimento geral, a-
través da nota que inserimos em
nossa última edição, estar o Pos-
to de Higiene de Caxias promo-
vendo mais um concurso de ro-
buster infantil.

Consoante já dissemos, o con-
curso destina-se a crianças de
ambos os sexos, com a idade
máxima de doze mezes,

Em reunião realisada em dia
da semana expirante, no Posto
de Higiene, ficou assentada a di-
visão do concurso- cm duas par-
tes, uma Social, que ficou confi-
ada ao Núcleo da Liga de Defê-
sa Nacional, e a outra técnica,
subordinada ao próprio Posto.

Cada uma dessas partes terá
assistência do elemento feminino,
que maior brilhantismo empres-
tara á festividade em que serão
proclamados os vencedores.

Na parte social, afeta á Liga,
dirigirá a secção feminina a exma.
sra. d. Ritóca Azevedo, esposado
dr. Oimiro de Azevedo.

No que concerne á secção tec-
nica, a parte feminina obedecera
á direçío da exma. snra. d. Di-
ná Koesche, funcionária do Posto.

A festa da proclamação dos
pequenos vencedores ocorrerá, co-
mo é do dominio público, duran-
te os próximos festejos da Sema-
na da Pátria.

Cia. Siderúrgica São
Paulo e Minas S/A

Esta novel mas já potente or-
ganisação, que conforme tivemos
ensejo de noticiar em uma d«
nossas últimas edições, está in-
crementando as «ua» atividades
em nosso Estado pretende ins-
talar.no decorrer da semana en-
trante, uma agencia geral nesta
cidade.

Com esse objetivo, encontra-sa
aqui uma caravana da Cia., com-
posta dos srs. Rainiro Guarag-
na c Dante Lia.

Esses altos funcionários da Fi-
liai Porto Alegrense, que chega-
garam a Caxias quinta-feira úl-
tima, nos distinguiram com uma
gentil visita, comunicando-nos o
seu objetivo e fazendo-nos cien-
tes da inatalação do seu escrito-
rio, que terá caráter testivo,
sendo convidadas as alta* auto-
ridaes locais.

Un Baile
O Clube Juvenil levará a

efeito sábado próximo, dia 15
do corrente, um baile em sua
sede social.

Reina grande entusiasmo
para osta festividade, que se-
rà a primeira promovida pela
nova Diroteria do querido
Clube.

Magnífico Qsleaiórle
Confeccionado pelas firmas lé-

cais Abramo Eberle Cia. e Eber-
le Kokenborger, especialmente
para 4.* Congresso Eucaristica
Nacional, a realizar-se em SSo
Paulo, acha-se exposto á visita-
çBo, hoje na firma A. Eberle, uas
finíssimo ostensório de ouro «
brilhantes.

Essa obra honra a industria
Caxiense.

Na semana entrante haverá
novas palestras, dia 11
em eomemoraçãe ao ani-
vereario dos cursos jurídicos
e dia 19 na Liga Atlética Ca-
xiense.

Parn o dia 25 do corrente,
— Dia do toldado — ostfi
programado um grandioso
comício na Praça Ruy Bar-
bosa, onde falarão o dr. Pa-
rthim Lustósa. de São Leo-
poldo, especialmente convida-
do, e os anrs. Mario Douglas
Cabral. João Issler e dr.
BaUaino D'Arrigo.

J^í.-í&íM"

O Chefe da Nação agradece m J
Prefeito Dante Mercucci

Por ocasiKo da última nevada, o dr. Dante Mar-
cueci, prefeito municipal, conforme noticiamos, enviou
um álbum de fotografias ao Presidente Getulio Vargas.
Agora, o edil vem de receber o seguinte telegrama:

«Palácio do ÇJütete. Rio. - Prefeito Dante Maieuc-
ci. Caxias.

O Presidente da República incumbiu-me do acusar
í o recebimento e agradece a vossa carta de julho findo,
, acompanhada de fotegrafias com «apelos interessante*

da última nevada nesta cidade. Cordenis saudações, (as.)
SÀ FREIRE ALVES. Oficial de Gabinete».
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Na reunião cívica do SinHicntò Caxiense dos
Bancários, realizada a 1Í9 do Julho ultimo, o nosso
companheiro A.v Lima, falando cm nome do Núcleo
d* Liga de Defesa Nacional, diiiile o seguinte:

Senhores bancários.
Antes de iniciar a leitura do tema que me foi

destinado pelo Núcleo de Caxias da Liga de Defesa
Nacional, sinto-me no dever clc dar-lhes um esclare-
cimento.

E' acerca du minha prèseqça nesta tribuna por
demais honrosa ás minhas precárias possibilidades.

Onero dizer-lhes que não foi sem relutância
qua acedi, como soldado disciplinado e como modesta
contribuição á nossa unificação espiritual, á determi-
nação da Liga, nesta 1'áse de atividades em que,— se-
glindo o desejo de seu secretário geral, essa figura
simpática de soldado e cidadão que é o capitão Má-
rio Fonseca,—estão sendo escolhidos, e designados, pa-
ra as palestras a serem doravante realisadas, tão só-
mente valores novos.

E quando falo em valores, tenho a certeza de
que vós, homens que fazem dos números e do cálculo
a! sua atividade constante e diuturna, bem sabeis que
existem altos e baixos valores...
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Em Pace é@ Conflito
nternacionai

At/ LEMA

extremo da America, torpementé assaltados pelas
costasl

li iniciaram a sua sanha sangrenta contra nós.
Os tratados internacionais, que eles primam

em menosprezar, não furam suficientes para garantir
o nosso direito dc continuarmos cm nosso comercio
ncu(:o.

E entraram a afundar, traiçoeira c eobârdèmèn-
te, os nossos navios de cabotagem, roubando a vida
tle inúmeros irmãos nossos, que tombaram no cum-
primento sagrado do dever! ...

Nada menos dc dez dessas unidades f( ram im*
piedosamente torpedeadas e afundadas, com o sacri-

i ficio de quasi uma centena tle 
'vidas de brasileiros

í honrados e dignos!
Eniquanlo isso ocorria, a outra facção, em con-

? soriánciá com seus princípios de respeito e acatamen-
to a lodosos povos, grandes e pequenps, ricos e

a posição do nosso Pais em face dos contendores.
A nossa Pátria tinha rrãHiçSes tle nobreza e de

cavalheirismo que ihc- apontavam] desde os primórdios
desta luta cruenta, o caminho que fatalmente deve-
ria seguir.

Em todas as paginas de nossa fulgente História f pobres, primava por dispensai1 á nossa bandeira ou aos
fizemos, invariavelmente, da arbitragem e das con- nossos patrícios, onde quer que estivessem,' os mais
venções pacíficas, do direito dos nossos semelhantes | 

enobrecedores gestos e atitudes de amizade e de gen-
aos nossos tratados a razão maior, i tileza...lo respeilo

sinão única, de uma inleireza moral que nos dava, no -, Emquanto eles insistiam — e talvês insistam
estaque I ainda— em estimular quistos raciais em nossa Pátria,

f em dividir os brasileiros tle acordo com suas origens
' e ame-

Para 

que possamos apreciar a posição do Bra-
sil em face do conflito que neste momen-
mento assola a Humanidade, torna-se ne-
cessario, indispensável mesmo, fazermos

uma rápida analise, embora nua; realistica, acerca
dos motivos e do desenvolvimento desta catástrofe.

A guerra que há quasi tres anos vem dizimando
impiedósamente a espécie Humana é, antes de tudo,
uma luta ideológica.

Os povos estão divididos, agrupados em torno
de dois principios particularmente antagônicos e irre-
conciliaveis.

De um lado, encontram se as nações que ado-
tam o principio da superioridade de certas raças, do
direito dc conquista, do ideal absurdo do domínio do
Universo por um grupo de indivíduos que representa,
apenas, dois décimos das população do Globo,

Na outra banda, estão as nações que defendem
seus territórios, agredidos ou ameaçados, o ideal de
ordem c de paz, eni ini, o patrimônio mais precioso
da Humanidade: A Liberdade e a Fraternidade dos
Povos!

De um lado estão as Nações que se dizem po-
bres, que reclamam «espaço vital», que diminuem o
consumo de manteiga tle seus filhos para aumentar-
lhes o numero de canhões, que fazem da força brutal,
que dizima ou embrulcce o homem, o seu mais ex-
pressivo e eloqüente tribunal!....

Em campo oposto, acham-se aquelas que, mercê
de um trabalho secular perseverante, tornaram-se Na-
ções ricas, desenvolveram os seus superiores ideais de
cultura e bem estar, promoveram a felicidade tle to-
dos os seus filhos, em todos os degraus tia escala so-
ciai, desde as elevadas classes chamadas capitalistas
até a laboriosa classe dos operários! ..

0 primeiro tlesses grupos, menos numeroso e
mais calculista, previu e desencadeou esta cont.;ntla,
assaltou e escravisou, com inaudita brutalidade, Na-
ções que faziam das artes, do trabalho e da libérda-
de a razão maior da sua existência...

Essa, a facção totalitária, que subordina e cs-
cravisa a vontade e os direitos dos indivíduos ás
conveniências do Estado, dos Chefes arbitrários c
prppolentcs que, embora representando uma escassa
minoria, assaltaram e tomaram o Poder, e dele fazem
um instrumento que avilta os Homens e enegrece a
História dos nossos dias!..

0 segundo grupo, representado pelos que resis-
tem a agressão, reúne tres quartas partes da popula-
,ção do globo terrestre.

Tolhido tle surpresa e, as mais das vezes, á
traição- este grupo luta ainda em posição defensiva,
não obstante ser tres vezes mais numeroso que o
seu adversário, esbarra com obstáculos tle tódá a or-
,dem, dispende esforços inconcebiveis para" igualar, e,
depois, vencer a fanática e calculada preparação dos
agressores!

Este bando é constituído pelas democracias
mundiais, pelas Nações que fazem da liberdade o seu
apanágio e da justiça o seu laurél!....

Vejamos, pois, qual tem sido c qual deverá ser
ma»

plano internacional, um logar tle remarcado
entre as demais Nações! .

Nunca tivemos contendas geradas por questões I ou credos, os outros, os democratas ingleze
de limites, sempre respeitamos cãs" leis internacionais riiíános primavam em respeitar os nossos interesses
e resolvemos, como poucos outros povos conseguiram físicos ou politicos, em cooperar conosco^ no nosso

* ... . -.-. ao 
j0,

potências
l mundiais!

Vêtlc, senhores, qual podia ser a posição do
Brasil....

c icüuivciuus, uuiiiu jjuu.ju:i uutiua |juvua cuiiücljuu tini  — c- *¦ ,
faze-lo, pela diplomacia ou pelos entendimentos in- ! desenvolvimento, em facilitar o nosso acesso
diretos, as duvidas que tivemos com nossos irmãos do { gar que nos está reservado no concerto das \
jovem continente Americano.

Jamais alimentamos ideais de conquista, de do-
mínio ou de liderança.

Aquilo que obtivemos foi a razão mesma dos
nossos direitos!

Por outro lado, nunca abdicamos do zeio pelo
que é nosso, quer no terreno de nossas riquezas ma-
teriais, como, e principalmente,, na defesa da honra c
da soberania da nossa Pátria!

Eis, senhores, razões tle ordem
impedia.i: de partilhar da chamada
totalitária!., .

moral que nos j
ordem mundial 5

Aceitas, que sejam, as desculpas invocadas pe-
Ios ditadores para justificar as suas agressões — A
NECESSIDADE DA DIVISÃO DAS RIQUEZAS
MUNDIAIS — ainda neste argumento encontramos
força e razão para nos distanciarmos deles.

0 nosso País, com um solo miraculoso de oito
milhões e meio tle quilômetros quadrados, com reser-
vas exploradas ou por explorar que dificilmente po-
dem ser igualadas por qualquer outro, não poderia,
nunca, unir-se ao bando internacional que apregoa e
executa o assalto e o saque, que faz da rapina e da
conquista os maioi;es, talvês os -.micos meios- pelos
quais espera chegar, um dia, a um ambiente tle feli-
licidade e tle fartura.

Mas felicidade e riquezas só podem ser conser-
vadas e respeitadas quando obtidas pelo trabalho ho- j honradez e com decis,
nesto, pacífico e digniticàhtel ...

Eis, meus amigos, razões materiais,
que nos distanciam i chamada Ordem to

positivas;
álitária.

Não obstante o claro rumo que nos estava des-
finado, procuramos manter, com o máximo de nossas
forças, uma posição dc neutralidade integral c dc. in-
teiro alheiamehto a este nefahdo conflito.

0 nosso Governo reprimiu, do modo mais cabal
as manifestações da nossa simpatia o do nosso apláu-
so, inclusive por «queles. que lutavam — e lutam —
em defesa tia liberdade, tio direito o tia justiça.

Não foram permitidas reuniões públicas, comeu-
tarios coletivos e nem mesmo aparelhos de rádio em
ambientes acessíveis ao povo, ligados para estações
que estivessem noticiando o eoiilliío.

Não foram òermitidos — e nèin realisados —
1

concordaram com nosaa
digna, de solidariedade aos nossos irmãos do outro A CRUZ DIVINA DO CRUZEIRO DO SUL!!.!

Pelas suas conveniências materiais, pela sua
I inteireza moral e, particularmente, em conseqüência

j da atitude que assumiram, sem rebuços, prepotente-
i mente uns, cavalheirescamente, como irmãos os ou-

tros, o Brasil só podia tomar a atitude que tomou —

colocar se ao lado das Democracias e contra o lota-
litárismol....

E essa rota esta escolhida — não há mais lu-
gar para recuos ou contemporisações!

Cabe. agora, a todos os brasileiros, sem distinção
dc côr. dc descendência, de religião ou de convicções
políticas acercaram-se tio Governo Nacional, congre-
garam sc em torno dos símbolos imortais da Pátria,
certos tle que ela sobreviverá a esta provação, por
inclemente que venha a se tornar para nós!....

Não há mais tempo para indecisões e nem logar
para análises: todos estamos com o Brasil e contra o
famigerado Eixo 1

0 caminho está tomado: hoje devemos congre-
gar-nos c ficar alertas; amanhã talvês tenhamos de
pagar um tributo tle sacrifício c — quem sabe ? um
tributo tle sangue !

Cumpre palmilhar essa rota com dignidade, com
decisão, tle modo a não enxovalhar-

mos as tradições magnilicas que nos legaram os nossos
antepassados ! ...

Disse alguém, e fê-lo com muita propriedade,
que não precisamos copiar esses símbolos exóticos de
além, por termos imagens bem mais expressivas 1

Não precisamos adorar essa cruz hedionda e in-
fame do Nazismo, que vem sendo pregada, a ferro e a
logo, por sobre inúmeras Pátrias que a repudiam!...

Não precisamos admirar essa cruz tenebrosa
que, onde ainda não conseguiu se instalar em deli-
nilivo, como é o caso tia Inglaterra, dos Estados
Unidos e tia Rússia Soviética — dt ixa, em seu logar,
como ocorre nas estepes do Dou, toscas cruzes ^ de
madeira qué assinalam :>. presença, não dc um regime
c nem tle um povo superior; mas dos restos mortais
do melhor cia mocitlade alemã! ¦¦

Não! Nós, os brasileiros não precisamos adora-
Ia c nem aceitada! Nós temos, tle tato, simbolos mui-

comícios ou outras quaisquer manifestações, que pu- ' to mais expressivos e dignos a seguir
dessem ferir a nossa perfeita neutralidade. Os católicos — e eles se contam aos milhões em

Dc nada valeram esses nossos escrúpulos. De > nosso Pais — seguirão por certo, não essa cruz tn-
nada servíramos nossos sãos propósitos j sanguentada tle lliller, mas a cruz sublime tio L ris-

Sem contar os espiões e traidores que, a man- I to Redentor!...
do e soldo dos conquistadores, foram disseminados E aqueles pára quem esta última^ não tiver a

por Iodos os recantos da nossa Pátria, corrompendo j expressão sublime e sagrada que sc lhe da, tem. igual-
espíritos ou preparando assaltos, entenderam os dita- j mente, uma outra diante da qual, cm intima contn-
dores de interferir em nossa ordem interna e interna- ção, podem cultuar a imagem imaculada
cional * tria que se não deixará vencer, ^por ser a

Não concordaram com nosaa atitude, leal e ! homens que prezam a sua honra e^ a jíua^Jibertladc:

de uni Pá-
Pátria de

i—ii

Raios X — Terapia de ondas curtas — Raios Ultra-Violetas,
infra-vcrmelhos e azuis — Alta freqüência — Correntes Gal-

vanicas e Faradicas — Pneumotórax terapêutico;
EDIFÍCIO LAZAROTTO — CAXIAS

INSTITUTO MRDIOO ° d°9Í° Slf S ™ {k 9&
5h. }faRo f\$to

Com pra-se uma, de
2 canos, calibre 20 ou
24, mochn. (/ferias a:

Luiz Ç.écconello
Caixa Postal IS

Escritório Jurídico
RE&CY OÍT ABREU LIMA
DR. DATERQ ALVES DE OLIVEIRA

Expediente: das 9 ás 11,30 e das 14 ás 17 horas
Pr*v« Ruy Barbosa — Junto A Casa Pezzi — Tel 314 — CAXIAS

sssaa)a ——----- »"^||||^,|lMT^^r'r^^^r:^__T_rlr^ll^l^^^fnl^'^'Jr^'¦''^^™^iwiiliiiini ""—¦———*¦¦— _ma.-apagas:WB—

Classificação
òe bebaòcs

DTsracli menciona em tuna
de suas obras a seguinte clássi-
ficaçãò prccoitisada. por uai au-
tor contemporâneo tle Snalcès-
penre: l) litbado-macaco, o que
dansa, grita e canta; 2) bêbado-
leão, o que. insulta e briga; 3)
bebado-suino, 0 que dorme; 4)
bfbatló-carntiro, disbretb, isiíen-
cioso; 5) bebado-mádaicna. o que
chora apaixonado c diz. oeijàn-
do o companheiro: «eu gosto de
você capitão.» 6) bêbado-lontra,
o quo bebe sem mexer, 7) bêbado»
bode, o que não cuida senão de
atos libidinosus; 8"! bêbado-ra-
posa, o que ' só faz negócios
quando está embriagado

C. E. C.

(EMILE ZOI.A)

O ódio é santo. E' a indigna-
ção dos corações lentes e ppae-
íosos, o desdém militante dos
epie não suportam a- inêdiôcritla-
de é a toleima, Odiar é amar,
c sentir a alma quente e gene-
rosa, é vivei' largamente despre-
/.ando as coisas vergonhosas e
estúpidas, O ódio alivia, o ódio
faz justiça, o túlio engrandece:
Senti me sompre mais forte, mais
corajoso e firme, após caria uma
das minhas revoltas contra os
erros de meu tempo. A altivez
e o ódio são meus hóspedes. A-
prouve-mc isolar-me e em meu
isolamento odiar ludo quanto
ferih a altivez e a verdade.

CAXIAS
MM HHHHHH

••''"'•:. -"iiV-'ékes'>^%

K UMA DOENÇA
MUITO 1'Kli.ltiOSA
PAIU A FAMÍLIA
E TARA A RAÇA
AUXILIE
IUTK1.-A

A COM-
COM 0
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Em 1918, quando a opiniãomundial estava certa de quea invencibilidade germânica«ra um fato incontestável ogoverno de Berlim resolveusolicitar armistício e, inicia-das as negociações, aceitou aderrota naquelas bases fixa*das em Versailles, cujo tra-tado foi a pedra de toque de
quo se serviu a Alemanha
para desencadear a segunda
guerra européia, a pretextode vingar os ultrajes sofridos.

Nao é nada difícil, é atému.ro provável, que ocorradesta vez a mesma coisa. A
queda do hitlerismo verifi-car-se-á numa dessas oca-sioes era que, aparentemente
o. «tuehror» esteja colhendoos frutos da glória.O avanço alemão sobre oEgito, que aliás já foi barra-do pelos reforços militaresnorte-americanos e britânicos
juntamente com a desespera-da pressão do «eixo» contraos defensores da União So-vietioa e outros momentâneos
sucessos conseguidos pelostotalitários, provam suficien-temente que os inimigos dademocracia ainda teem ele-mentos para resistir e desfe-char ataques de envergadura.
iNao nos iludamos, no eiitàn-to, com o poderio astroncmi-
co do Roich e dos seus saté-lites. E duvidoso que elesconsigam qualquer vitória ca-
paz du fazer pender clara-mente a balança para o seuado. Uma vitória desse qui-Jate seria o esmagámento naKussia e a conseqüente sujei-
çao do rico território sòvióti-co ao domínio nazista; seria

i/iNcos m mm
Caxias, 9/8/1942

«/- poca»
Cuitltn MOTTA

Pinhal - S. Paulo)

depois, também a conquista
do canal de Suez e o contro-le do Mediterrâneo; seria.de-
pois disso, a invasão dasilhas Britânicas.

Cada uma dessas tarefas
requer tremendo esforço. E'evidente que a? nações uni-das farão o possível paraevitar que o «eixo» obtenha
uma dessas vitórias decisivas.
E também é certo que otriângulo — Londres-Moscou-
Washington representa umaforça econômico-militar quenão se abate com a facilida-
de talvez imaginada pelos di-tadores fascistas.

A Alemanha ostá jogandotodo o peso de suas armas
na presente campanh;*. daRússia e do Egito. Sua situa-
ção interna, principalmentenos países ocupados, não lhe
permite uma estabilidade quepossa autorizar o desvio deforças.

Ao cessar o ímpeto alemão
na Rússia, nesta sua ofensi-
va do verão contra os soviè-
ticos, é fatal que uma destas
duas situações se apresente
ao chanceler Hitler: a derrota
irremediável ou meio ca mi-nho andado pnra a sua viló-ria sobre a Inglaterra e osEstudos Unidos. Os russos
poróm. serão derrotados? Não
é crivei. Desde o princípiodissemos quo a guerra teuto-
russa poderia, no máximo,
transformar-se numa nova
guerra eino-jnponesa, cio du-ração indefinida e desgaste
contínuo, Não haverá umaterceira 'ofensiva da prima-vera» na frente oriental. (UJB)
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DECRETOS B PORTARIAS

EXPEDIENTE
ASSINATURAS

ANO . .
SEMESTRE

• 15$000
• 9$000

(As assinaturas começam cm
qualquer mês)

VENDA AVULSA
Número do dia .
Alrazado $300

$500
PUBLICAÇÕES

Tratar na Gerência
da: ! ás 12 e das 14 ás 18

(dias úteis)

A DireçSo não se solidam,com .s opmiões que os seus co-Uboradores externam tm árticosdc-ridameníe assinados, dot quais,«nns, os autores assumem in-teira responsabilidade.
Ainda que não publicados, nãose devolve originais.

Remédios?
^avmácúa Cantos

PREÇO E QUALIDADE
Praça Ruy Barbosa, 810 — Fone 612

Circulo Brasileiro de Educação Sexual
A Passagem do 9.» Aniversário de Sua Fundação

ÉE=3ã| &2SSÉS
lono aniversário de sua fun-

Novo Escritório Comercial
Recebemos comunicação dehaver sídu instalado, nesta ci-dade, á Praça Ruy Barb-.sa, n.°821 um novo escritório comer-

ciai.
A novel organisação. que sedenomina ESCRITO'RIO TE'-

CNICO CONTÁBIL ADMINIS
TRATIVO, oferece os seus ser-viços para o controle, revisão eassinatura de balanços, de açor-do com o Dec. sobre o Imposto
dc Renda, e tem como diretor
técnico o sr. Henrique Clarencí

Anedota de Guerra

lação, tondo o seu presiden-ie e fundador, Dr. Josó deVIbuquerquc, sido alvo deiloquentos provas de admira-
laò por parto de seus corre-

Os livros são os nossos melhores
amigos; adquira-os na

LIVRARIA MENDES

m

3)t. £• "JaccvoU
Ex-Médico da Rockfeller Foundation

CLINICA GERAL
SERVIÇO DE RADIODIAGNO'STICO

Consultório: Av. Júlio de Castilhos, 2069 - Tei. 554
Wão atende chamados a domiclBio

B:*--*««««H^

Em Viena, a esquartejada
capitai da Áustria, foi passa-do um filme nazista em qUese reproduziam os ataquesaéreos dos alemães noutra as
cidades inglezas. Sendo delonga metragem a fit„-, Pl.aexplicada por um locutor queindicava os lugares atingidos,
os centros industriaes, as co-municaçõtís ferroviárias etcDe repente foi ouvida umavoz alta einrecoitada de so-uço* «E Hamburgo, minhaterra natal!. O cinema intei-vo cam .mu gargalhadas, es-
quecendo-s-.. dn tristeza dorapaz quo gritou para de-monstra** apenas sua viva ale-
gtja por ver uma importante
cidado alemã inteiramente
destruída pela Roal ForçaAérea. O filme que estavasendo passado era a scena deum bombardeio inglês sobreHamburgo.

O que se passou mais tar-de não ó necessário narrar.
O cinema foi fechado. O ra-
paz foi preso o certamente
mais tarde fuzilado. E a as-sistencia evacuada, sendoViena castigada com dois me-zes de proibição para todos
os austríacos de irem a qual-quer cinema.

N.* 24

Durante o mês findo, o prefeito Dr. Dante Mar-cuce, através da Secretaria do Município, baixou os seguiu*.. tes atos, devidamente afixados na Portaria da Municipalidade:

Decretos Leis
declara serviço de utilidade pública a matan-

ça de gado para consumo da população.
N.° 25 — autoriza o município a contratar a construçãode um Matadouro Modelo e dá outras pro-videncias.

N'° 26 - abre um crédito especial de 12:000$000 paraliquidação do contrato do serviço de remo-
çao do matérias fecais.

N.° 27 — concede o auxílio de i0:000$000 ao Tiro deGuerra 248*

BSgSr jSfefW-""** '$&a&'<^H

ffl AUTOMOBILISTAS ! MECÂNICO fi !
OFICINAS EM GERAL I

Ê
m

A Firma Paroliílll fi Cia., liquidando o seu grande j
estoque de peças usadas para automóveis *

caminhões, oferece preços de ocasião 1

N> 29

N.° 30
I

2/7/42 -

6/7/42 -

7/7/42 -

I 20/7/42

23/7/42

I 28/7/42
í

29/7/42

N.« 843

N.* 844

N.« 845

| N.» 846 -

I
N.' 847 -

I1
t N.» 848 -

i N." 849 -

1 N.° 850 -

N.« 851 -

| N.° 852 -

N." 853 -

I
N.° 854 -

I
N.° 855 -

N;° 85G -

N;° 857 —

| N.° 858 —

N.° 859 -

N,° 860 -

N.» 861 —

N> 862 —

Decretos
cria uma Escola Isolada na Linha Edith,2.*.distrito.

declara de utilidade pública, para fins dedesapropiacão, um terreno em São Marcos.
Decretos Individuais

exonera, a podido, a professora Maria deLourdes Cia. Nomsia professora municipala snta. Aldemira Irene Boff.

nomeia professora municipal a aluna-mostraLourdes Angela Prestes.
"omeia professora municipal a aluna-mestraVictahna Corso.

declara sem efeito a nemeacão de LourdesAngela Prestes.exonera, a pedido, a professora Anuncia Lain.exonera, a pedido, a professora Vilma Facchin.
exonera, a pedido a professora Adelinda Mi-Inella Generosi.

exonera, a pedido, o funcionário Ivo Hoffmann.l
exonera, a pedido, a professora Ibraí Macba-do dos Santos.

-exonera, a pedido, a professora Valdemirauccilia Communelo.

Portarias
-Aldemira Irene Boff, designa para servir naEscola do Travessão Gabiontz, 4." distrito.
-- Lourdes Angela Prestos, designa para servirna Escola de São João Evangelista, 3." Dis-trito.

Amabile Michelon, readmito e designa parara servir na Escola da Linha Edith, 2.° Dis-trito.

Teresa Maurina, concede 20 dias para trata-mento de saúde.

Vitalina Corso, designa para servir na Esco-la do Travessão Santa Tereza, 3.° Distrito.
Adelina Job Lorenzoni.

-Avelino Cristóvão do Freitas, concedo 30 diasde ferias regulamentares.

Maria Cavion Rech, faz uma recomendação.
Vilma Fachin, suspendo licença.
João Souza, submete a exame de Saúde.
Guilhormina Costa, designa para servir naEscola do Travessão Santa Teresa, no 1 •

Distrito*

r • IUicia Lgnes Franzoi, faz uma recomendação. *!

• Olímpia Norma Seben, faz uma recomondação *'

Le.onor Aneris Seibert, faz uma recomendação
Idalina Possa, faz uma recomendação

IMaria Üridi, faz uma recomondação.
Ciaire Soldatelli. faz uma recomendação.
Ida Menegotto Poloto, faz uma recomendação.
Iracy Tereza Mandollí, faz uma recomendação.
Valdemira Cecilia Comunelo, suspende licença.

m^v.^^Utí^i
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Hj-3

i':

fo.

¦ ll£

A 2 a Turma de Pilotos do Aéro Clube de Caxias Defesa Passiva Âníi-Aérea
Banquete Oferecido Pela Prefeitura

Foi realísadn sábado e do-
mingo últimos, conforme noticia-
mos, o exame dos alunos que
constituíram a 2.* turma de Pi-
lotos Civis, do Aéro Clube de
Caxias.

O forte vento que soprava
durante sa provas, dificultou
sobremodo t. concretização das
mesmas, aumentando decisiva-
mente a importância do «teste»
a que se submeteram os novos
pilotos caxienses

A junta examinadora, presidi-
da pelo majoraviador Homero
Souto de Oliveira, e composta
do ten. Mario Lucena e enge-
nheiro Eugênio Seifert, do De-
partamento de Aeronáutica Ci-
vil, teve ensejo de externar a
sua satisfação pelo preparo cons-
tatado nos alunos, que recebe-
ram o seu aprendizado do sar-
gento aviador, snr. Manoel Gua-
mão.

Todos os alunos obtiveram
classificação, exceção feita de
um, que não poude concluir a
sua prova, em virtude do avan"
çado da hora, devendo faze-la
brevemente, em Porto Alegre.

Os novos pilotos civis são,
como já dissemos, os seguintes:
Júlio Sassi, João José Scotti,
dr. Josó M. Medeiros, Aucirce
Pauletti, Assif Piccoli, Ângelo
Zambelli, Darvile Croda, Oscar
Viero, Ângelo Casara, Frederico
J. Moeller, Luiz Caldas e snrta.
Ernestina Viana.

Como se vê, não faltou mes-
mo uma representante do «sexo
frágil» no forte mister de domi-
nar os ares, em Caxias. A snrta.
Ernestina Viana é a primeira
mulher caxiense a obter o «bre-
ret» e a terceira em todo o Es-
tado.

A nova turma de pilotos con-
vldou o dr. Dante Marcucci,
prefeito Municipal, pura seu
paraninfo.

Coroando a cerimonia do exa-
ine, o Governo Municipal ofere-
ceu, domingo ao meio-dia, um
lauto banquete aos novos pilo-
tos, sendo convidados especiais
os examinadores, aviadores da'l •
turma, as autoridades militares
o civis, bem como a imprensa.

No decorrer do mesmo, que
teve logar no salão nobre da
Associação Comercial de Caxias,
edificio do Clube Juvenil, falou
em nome dos seus novos cole-
gas o dr. Ari Zatti Oliva, avia-
dor civil e presidente do Aéro
Clube de Caxias. O dr. Oliva
teve a sua bela oração coroada
de forte salva de palmas.

A seguir, usou da ^palavra o
prefeito, dr, Dante Marcucci,
agradecendo a distinção que lhe
fora conferida e exaltando a
oportunidade do dominio dos
ares, na hora conturbada que
atravessamos. Da excelente ora-
ção do paraninfo da turma, que
foi justamente aplaudida, damos,

com o merecido destaque, ^ um
resumo noutro local desta edição.

Fez tambem uso da palavra
o major Souto de Oliveira, que
agradeceu as homenagens de que
foi alvo nesta cidade, concluindo
por conclamar os seus novos cole-
gas para que «não se deixem em-
polgar pelos aplausos das platé-
ias, exercendo a aviação com a
indispensável prudência, condi-
ção eeiencial á garantia das vi-
das dos aviadores, bem como a
preservação das maquinas.»

Por fim, fez o brinde de hon-
ra ao Presidente da Republica,
Interventor Federal e Ministro
da Atconautica, o 'cel. Alcindo
Nunes Pereira, cmt do 9." B. C.

Ta«t« o major Souto como o
cel. Aloiwdo receberam fortes
aplausos, ao final de seus opor-
tunos discursos.

Com os 'quatro alunos, que
constituíram a 1.* turma, Ca-
xias ji deu 16 pilotos ao Brasil.

Para a terceira turma, cujo
exame de saúde deverá ser rea-
lisado em breve, estão inscritos
ce«-ca de 40 condidatos, que te-
terão a facitar h .sua breveta-
gem mais dois aparelh. s, o
«Cardeal Arcoverde» e o «Se-
ringeiro», esperados em breve.

O «Duque de Caxias» será
submetido ao competente rea-
justamento de maquina, por ter
completado o numero necessá-
rio de horas de vôo, retornando
em seguida a esta cidade.

Pelo Cap. Hugo dei Mattos Moura

Aprovado • Adotado pelo E. M. Exercito

II — Instruir-se Acerca das Medidas de Deíesa Passi-
va e Cnmprir Integralmente as Ordens e Prescri-
ções do S. D. P. A.-Aé. É Dever Primordial da
População Para a Proteção Individual e Coletiva!

0 S. D. P. A.-Aé, é um conjunto de Serviços Públicos •
Privados, tendo p»r objetivo a execução de medidas preventivas e
defensivas que visam reduzir ao mínimo as ações da _ arma aéie*
inimiga, limitando os danos causados pelos bombardeios, prestando
assistência material e moral ás vitimas dos mesmos, tomando me-
didas de ordem capazes de evitar as funestas conseqüências do

pânico e cooperando assim para que o moral das populações se
Mantenha elevado.

As forças armadas têm nas populações das retaguardas a sei-
va que as vivifica e alimentai

Não permitir que as populações percam a vontade de resistir
é obter um elemento decisivo para a manutenção da capacidade
combativa das forças armadas da nação.

Daí a importância fundamental do S. D. P. A.v\e. cu;a efi-

ciência dependerá tanto dos Serviços Públicos, que executarão as

medidas passivas, como du grau de instrução e de devotamento
da população, que é fator determinante da boa proteção contra o

inimigo aéreo. ,2. ..','¦*
(Continua)

Comarca de Vacaria

EDITAI

0 Plomoigo no Liderança do Campeonato
A bola tarde de domingo

último íevou ao gramado do
Atlético Eberle uína das maio-
res assistências quo temos
visto nos últimos embates fu-
tuboliüticos da cidade.

Cerca das 16 horas, davam
entrada no gramado as equi-
pes do Juventude e Flamen-
go, quo deveriam decidir a
liderança do atual campeoria-
to de Caxias.

Sob o «pito do juiz Deno"
varro, teve inicio a partida
com uma investida no Juven-
d?, desfeita na linha media.

O jogo ae apresentou equili-
brado e indeciso, com cargas
©ra de um ora de outro ban-
do. Nota-se, desde o inicio,
uma maior harmonia na dian-
teira Flamenguista, integrada
por Salvador, Clarimundo,
Tijolada, Gato e Mineiro,
muito embora dois dostes
elementos fossem novatos no
conjunto, o mesmo acouto-
cehdü com o médio Aritorii-
nho e o zaga VVerner, o pri-
meiro bom o esto bastante
fraco.

Somente aes 35 minutos da
primeira etapa, conseguiram
os Flamenguistas abrir o es-
core, numa bonita carga, ar-
rematada em ótimo tiro de
Clarimundo.

Terminou o primeiro tempo
com 1 a 0, fuTorKYíl aos tri-
colores.

No tempo suplementar, a
partida continuou com um
bom desenrolar, jogando a
defesa do Juventude bastante
firme, principalmente Longhi,
Galopeto. Bolaxa o Manool,
emqiunto quo a sua dian-
teira não conseguia um traba-
lho eficaz perdendo algumas

oportunidades.
Houve lances em quo se

esperava um empate, o que
só não foi obtido por falta do
entendimento dos dianteiros
verdes, bem como a seguran-
ça do guardião Júlio, que fez
ótima partida.

Na defesa de ambos os
quatros, notamos um pouco
de abuso das intervenções
com a mão, principalmente
entre os defensores cio tricô-
lor para com Bola 7, varias
vezes segurado. Machado,
igualmente, abusou tio jego
pesado com o seu ex-compa-
nheiro do quadro.

Numa dessa «chàrges» den-
tro da aréa tricolor, houve
um violento fau, bem assina-
lado pelo juiz.

Com surpresa geral, o pe-
nalti foi rebatido por Júlio, o
chutado novamente por Suei-
cí, sofrou nova defesa do guar-
dião, que foz escanteio.

Depois deste lance, houvo
mais uma situação crítica
para o arco flamenguista,
comum grande «embrulho»
dentro da área, e Júlio fòra
do arco. Ainda assim a pres-
sffo foi aliviada sem resulta-
dos práticos. Bonito, por sua
toz, foi chamado a intervir
repetidas vezes, praticande
boas defesas.

Aos 34 minutos da etapa
complementar consegue o
Flamengo o seu derradeiro
tento, ainda por intermédio
de Clarimundo, que fez muito
boa partida.

Com mais alguns lances,
terminou o embate com o
justo resultado cio dois a za-
ro, a favor de Flamengo.

Em quo pese alguns «en-

xertos», o quadro tricolor
mereceu a vitória, por ter
atuado com mais energia o
coesão.

Os quadros formaram do
seguinte modo: JUVENTUDE
— Bonito, Longhi e Galope-
to, Bolaxinlià, Bolaxa o Ma-
noel, Suelcí, Tisot, Bola 7,
Russinho o Garbin. FLAMEN-
GO Júlio, Tronca, Wèrnér,
Rato, Machado e Antòninho.
Tijolada, Clarimundo. Salva-
dor Gato e Mineiro.

Dos vencéd 'res, os melho-
res foram: Júlio, Tronca, Ma-,
charlo, Antòninho, Tijolada e
Clarimundo. Do Juventude,
destacaram-se Benito, Longhi,
Galopoto, Bolaxa, Manool e
Tisot. Os demais estiveram
bastante fracos. Bola 7 não
pareceu-nos o elemento infil-
tràdor e perig so que temos
visto. Colocou-se, varias ve-
zes, em impedimento, atuando
bastante «lérd.q» è indeciso.
Por outro lado, sofreu uma
severa marcação, ás vezes
com entradas «yiòlontas», que
devem justificar a sua pouca
produção.

Os pontos altos do Fia-
mengo foram, sem duvida,
Júlio, Machado e Clarimundo.
Júlio fez uma grande partida.
Machado, igualmente, desdo-
brou-so em atividade e. não
fora »> jofo pesado quo de-
senvolrea, classificaríamos de
ótima « sua performance.
Clarimundo foi o construtor
da vitória Controla a pelota
com pr»oisão. é bastante li-
gairo •
preeise

dohábil e dispõe
e potonté chute.

O JUIZ
O uu. Dènoyarro conduziu

Vi

O Doutor Gaspar
Morais Fernandes, Juiz
Municipal de Órfãos e
Ausentes do Termo de
Vacaria, Estado do
Rio Grande do Sul etc.

Faz saber aos que o pre-
sente edital de praça, com o
prazo de vinte dias virem
que, no dia vinte e um de
agosto próximo vindouro, na
sala das audiências, ás qua-
torze horas, será vendido em
hasta publica pelo porteiro
dos auditórios, a quem mais
dér ou maior lanço oferecer,
os seguintes imóveis, perten-
cen tes ao,espolio cie Oesario
Jorge Cliedid e destinados
para o pagamento do credor
Antônio Boamar: Na casa de
madeira, com benfeitorias,
sita á rua Pinheiro Machado,
nesta cidade o respetivo ter-
reno medindo este quarenta
o oito metros de limito por
cincoenta de fundo, isto é,
cincoenta metros de frente a
fundo, havido pelo inventaria-
do polo preço di> um conto
de réis, por compra feita ao
Banco Nacional do Comercio,
conforme escritura publica
lavrada pelo cartório do nota-
rindo desta cidade em data
de nove do setembro de mil
novecentos e vinte. nove. trans-
crita no Registro Geral de
Imóveis desta comarca sob
numero seis mil novecentos e
cincoenta e cinco, confron-
tando dito imóvel: ao Norte,
com terreno cie Antônio cio
Medeiros Branco e José de
Medeiros Branco; ao Sul, com

se regularmente. Não proju-
dicou qualquer dos quadros
muito embora «cochilasse»
em muitos lances. Preocupou-
se, um 'pouco em demasia,
com os gestos espetaculares,
com a «mímica» com que
acentua as suas decisões,
deixando passar varias faltas,
do um e outro bando. De
modo geral porém, não in-
fluiu no resultando do em-
bate. visto como agiu com
imparcialidade.

terreno de Herminio Teodoro
dos Santos; a Leste, com a
rua Pinheiro Machado: e a
Oeste, com um terreno de
Vespasiano Júlio Veppo, ava-
liada por doze contos de réis.
somente a quantia de 
(2Ü0$966') UMA pequenapir-
te de campo e matos, sem
benfeitorias, em comunhão
com diversos, com a área su-
perficial do duzentos e vinte
e sete mil duzentos e cincoenta
metros quads. sita no lugar de-
nominadò «Capão Grande»,
segundo distrito deste muni-
cipio, havido pelo inventaria-
do por compra feita a Fran-
celina Francisca Leite, con-
forme escritura publica la-
vrada pelo cartório do neta-
riado desta cidade, em data
do vinte de março de mil no-
veceutos o trinta e quatro,
transcrita no Registro Geral
de Imóveis desta comarca sob
numero nove mil trezentos e
sessenta, confrontando dita
comunhão com terra dos su-
cessores de Augusto Jansen,
terras de Manoel Gèciliano
Borges de Abreu, Francisco
Ribeiro de Jesus, Emilio Do-
minges Boeira, Maria dé Tal
e sucessores do finado Cie-
mentino Lemos Padilha e Ve-
locino Paim de Andrade, ava-
liado por dois contos, duzen-
ros e setenta e dois mil qui-
nhentos réis (2"272Sõ0ü) E
para que a noticia chegue ao
conhecimento de quem possa
interessar, mandou passar o
presente edital, que será afi-
xado no logar de costume e
reproduzido pelo jornal «A
E'poca> de Caxias. Dado #
passado nesta Cidade de Va-
caria aos trinta e um diasdo
do mês de Julho do mil no-
veceutos e quarenta e dois. Eu,
Ney Gonzaga Campos, escri-
vão designado, datilografei.

Gaspar JU. Fernaiiíles
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AINDA NÃO ENCONTROU UM DO SEU GOSTO?
É PORQUE NÃO VIU O GRANDE E MODERNO
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DAS AFAMADAS MARC*S

Avenida Júlio de Castilhos, 1899 — Fone 404



Pág" riJ A üITOCA Caxias, f/8/1942

:ir
d.

fi-
as
ito

o

D1'0
a
a'do

va-
èis.

Sabe-se agora, que a idéa.
ns 8 horas do trabalho, que
erviu do bandeira ás agita-
ões socialistas destes últimos
nos, não se «love a nenhum
BVÒlucipnárió nem a nonhuni
estes que cdiüjuram pára
ostruir a familia e a socie-
ado; mas sim á Felipe II do
Ispanha o 1.° de Portugal, o
«nobroso solitário do Ecn-
ial- Aquele rei dirigiu ao
ico-rei das índias, na loi
,», capitulo XIV, essa iiístru-
ão: Todos os obrou-os das

íortificações e das fabricas
trabalharão oito horas em
cada/dia, quai.ro pela manhã
a quatro pela tarde: as horas
serão distribuídas pelos en-
genheiros conforme O tempo
o mais conveniente para ovi-
tar aos obreiros o ardor do
sol õ permitir-lhes o cuidado
de sun saúde e da sua con-
servação, sem qne faltem aos
sous deveres. Este regula-
mento tem tres séculos de
data.

(C. E. O)

Tratar,
á pri-
«áo de
?entro

com

PÍLULAS Dê
BRISTOL,
qo.e asseguram ii«a
¦«RTeepeTleitalim-
pesa <lo estômago •
intestinos, é o mei-
mo que renovar es-
tea on-fios, e isto
Intpóftaéruumopu-
mò íünccionameato. ^
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'ismo dc Antônio Prado

Editei de Praça
O senhor João Letti,

primeiro Suplente, em
exercicio do Juiz Muni-
cipal de Órfãos e Ausen-
les do termo de Antônio
Prado, Comarca de Oa-
xias, Estado do Rio
Cirande, do Sul, Brasil.

Faz saber aos quo o pre-
ente Edital do Praça virem
[ue o Oficial rio Justiça, ser-
indo de porteiro das au-
üencias no edificio do Fórum
lesta cidade, ha de trazer a
lublicò pregão de venda e
rrématação ern a praça do
ia desessete (17) do mês de
«gosto próximo vindouro, ás
nze horas, o imóvel abaixo
lescrito, pertencente íi heran-"a 

do Antônio Dalla Gosta,
«osto om praça de acordo
om o Artigo 503 eoml>in.«do
om os de números 704 a 706
lino a 1." e 2» do Oo-

íigo do Processo Civil e Co-
aercial, om vigor, a reqúeri-
íonto rio inventariante como
lido consta dos autos respe-
vos.

I M O V E L

Mqs. 83.187,íí0 de torras do
Dte rural n. 08, da linha
Dés rio julho», l.° distrito
este muniei pio, confrontando
lote inteiro ao Norte com ter-
is ria linha «Silva Tavares, ao
ul com o lote rural n." 67, a

Guarda Noturna j
í

A Guarda Noturna

Leste com o lote rural ri'* 66
e a Oosto com o de n.' 70,
terras essas adquiridas por
herança paterna o partilha
amigavol procedida em 21 de
Outubro do 1909 o com o va-
lor de DOIS CONTOS DE
REIS (Rs. 2:000$000). Quom
dita área pretender compare-
ça no logar dia e hora riesi-
gnarios. E para quo chegue
ao conhecimento de todos,
passou-se o presente edital,
que será afixado no logar de
costume o publicado no jornal
«A E'poca» do Caxias, a pe-
dido. Dado o passado nesta
Cidade de Antônio Prado,
aos vinto e sete tlias do mês
do Julho cie mil novecentos
quarenta e dois. Eu Arcadia
A. Biülhi. E&crivã rle Órfãos,
que o datilografei e subscre-
vo. Ass.) João Letti, l.° Su-
plante em exercicio do Juiz
Municipal — Confere com o
original.

Editei fie Prop
O Senhor João Letti,

primeiro Suplente em
exercicio rio Juiz Muni-
cipal de Órfãose Ausen-
tes do Termo rio Anto-
nio Prado, Comarca de
Caxias, Estado rio Rio
Grande do Sul, Brasil.

atenção
CHUVA, NE'VE, FRIO

não impedem que- a

Tinturaria Ameicana

j Lave e passe o seu
. TERNO em 4 horas 1

Reforma-se CHAPE'US

Serviços garantidos.
Entregas a domicilio.

Tel. 203— J. «le Castillios',2030

Faz saber aos que o pre-
sente Edital Praça virem que
o Oficial de Justiça, servindo
de porteiro rias audiências no
edificio rio Fórum desta cida-

de'Caxias avisa a- seus
assinantes que qualquer
informação ou reclamação
devo ser feita ao seu di-
retor na Delegacia de
Policia, no expediente da
tarde, das 14 ás 17 horas.

A'f\

COM FAIXA AMPLI-
ADA SELETIVO

SONO'RO
Livraria Saldanha
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de, ha de trazer a publico
pregão do venda e arremata-
ção ein a praça do dia riesos-
seto (17) do mês do Agosto
próximo vindouro, ás novo
horas, os imóveis a baixos
descritos pertencentes a he-
rança de Carolina Mozzalira
Gris, postos em praça a re-
querimc-nio rio inventariante
como tudo consta dos autos
respetivos:

IMÓVEL
Mqs. 30'i.Oüí) rio lote rural

n° 13 ria linha «Almeida >• sem
bomfeitorias 1." distrito riosto
município' confrontando àó
Norte com terras rio lote ru-
ral n.° 15, até encontrar uma
taipa, ao Sul com o lote rural
it.° 11, a Leste cam a linha
«Almeida», a Oeste coin ter-
ras da linha «Dois de Julho"" ¦
e transcrito no Registro Ge-
ral de [moveis rio livro TRES
1! (3-B) sob n° 1363; - Me-
tario rio lote rural sob n." 10

' rio linha «Dois de Julho,"' 1.°
distrito deste município, com
a área de 151.250 mqs., com
uma casa velha, confrontando
ao Norte com o loto rural n.°
8, por uni lado com Tra-
vessão ria dita linha e por
outro lado com o lote rural
n.° 9, transcrita no eomoeten-
te registro livro TRES-'/ (3-F)
sob n.° 205; — Metade rio
lote rural u ° 8 ria linha «Tra-
jano» 1." distrito deste muni-
cipi", eom '.51.250 mqs. sem
beniti-torias. confrontando ao
Norte com terras cia linha
«Dois de Julho,» ao Sul com
a outra metade, a Lestn com
o lote ráral n.° 7, a Oosto
com o do n." 9.' transcrita no
Registro Geral de Imóveis no
livro TRES-F (3-F) sob n.°
2.016, o que em conjunto ava-
liado por QUATORZE CON-
TOS DE REIS rs (14:000$000).
Quem nos mesmos pretender,
compareça no logar dia o
hora designados. E para que
chegue ao conhecimento do
todos, passou-so o presente
edital, quo sara afixado no
logar do costumo o publicado
no jornal «'A Época» de Ca-
rias. a pedido. Dado o passa-
do nosta Cidade do Antônio
Prado, aos vinte o sete . dias
do mês rle Julho de mil no-
vecentos <• quarenta o dois.
Eu, Arcadia A. Proibi. Escri-
vã rie Órfãos, que o ibtilo-
grafei e subscrevo. (Ass.) João
Letti, i:° Suplente rio Juiz
Municipal — Confere com o
original.

MÉDICA ESPÍKSTÃ

Mtrt*. Lmurdes Galhardo

Rua Estacio de Sá 142 -1.' Andar
Tel. 22-1092 — Rio de Janeiro

JULIETA C GUIMARÃES, ofi-

.ciai rio Registro Espeta,.! ria cidadu

de Caxias, Estado do Rio Grando rie

Sul, Republica dos Estados UnidoB

do Brasil.

No uso das atribuições que a loi me confere.

CERTIFICO, a pedido verbal, que, nosta data, pelo snr.
presidente da Cooperativa adianto mencionada, conformo po-
tição despachada pelo Exmo. Snr. Juiz rie Direito desta Co-
marca, e aqui arquivada, me foram apresentados neste Car-
torio, de conformidade com o que preceitúa o artigo 13_ •
suas alinoas, do Decreto Fèdoral a. 22 239, de 19 de De-
zombro de 1932, revigorado pelo Decreto-Lei n. 581, de l.J
de Agosto de 1938. os documentos seguintes, referentes ¦»
COOPERATIVA DOS EMPREGADOS DA METALÚRGICA
EBERLE, com sóde nesta cidade: três vias da ata do consti-
tuição da referida Cooperativa o respetivos Estatutos, reali-
sada aos vinte o oito dias do mês de Abril do corrente ano,
nesta cidade, Estado do Rio Grando rio Sul; três listas no-
minativas dos sócios fundadores, com indicação da idade,
Estado, Nacionalidade, Residência, profissão e quotas subs-
critas de cada associado, em virtude do quo fiz o arquiva-
mento, neste Cartório, de ura exemplar do cada um dos re*
feridos documentos, o, om cumprimento rio estatuído no t
2.° do art." 13 do supra citado Decreto, por determinação d»
Exmo. Snr. Dr. Juiz do Direito desta Comrrca, fiz remessa
das duplicatas desses documentos á M. M. Junta Comercial
em Porto Alegre, para fins rie direito. O referido ó verdade
do quo dou f<3- Eu, Julieta O Guimarães, Oficial, o escrevi
e assino.

Caxias, vinto o novo de Julho rio 1942.

Julieta C. Gttiináráes,

Oficial

CASA GAÚCHA
A FONTE OAS BOAS COMPRAS
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Xaxas Para Contas ã& fâeposiío

DEPÓSITOS COM JUROS (Sem Limite)  2°/„ a. a.
Deposito iniciai mininiQ, Rs. 1:000$000' Re

DEP0:sÍT0S:íPOPÜRARES (Limite de 10:000$ 4°/o a. a.
Deposito inicial minimo, Rs. 50.1)000.

DEPÓSITOS LIMITADOS (Limite Rs. 50:000$) 3"/' a. a.
Depósiti*. inicial minimo, Rs. 100$000.

DEP-OSITÓS A PRAZO FIXO
Por 6 meses 4°/o a. a.
Por 12 meses 5°/° a. a.
Depósitos com retirada mensal da renda por

meios de cheque:
Por 6 meses  3 1/2 a. a.
Por 12 meses  4 1/2»/° á. a.
Depósito inicial minimo— Rs. 1:000$000

DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO:
Para retiradas mediante prévio aviso:
De 30 dias  5 l/2°/„ a. a.
Dc 60 dias 4°/° »• a-
De 90 dias 4 1/2 •'<* a. a.

Depósito inicial minimo — Rs. 1:000$000
LETRAS A PRÊMIO:

Selo proporcional. Condições idênticas as
de Depósitos a Prazo Fixo.

LETRAS HIPOTECA'RIAS
As letras hipotecárias emitidas pelo Ban-

co do Brasil, dos valores de 100$000, Rs.
' 

200$000, Rs. 500$000, Rs. 1:000$000 e Rs....
5:000$000 teem por garantia:

os imóveis hipotecados,
o fundo social e
o fundo de reserva.

São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e liquida-
veis por via de sorteios anuais.

Seus juros, de 5*/" ao ano, paga veis por meio de »co-
pões, de 6 cm 6' meses, em 31 de Janeiro a
31 de Julho de cada ano, estão isentos de quaisquer impôs-
tos, taxas, selos, contribuições ou outras tributações^ federais,
estaduais ou municipais, dc acordo com o decrcto-léi n.° 221
de 27 de janeiro de 1938. x

Preferem á quaisquer títulos de divida quirografari-i ou

privilegiada e podem étriprcgar.se:
cm fiança á Fazenda Pública;
éífi fianças criminaes c outras;
na conversão de bens de menores, ' órfãos e inter-

ditos; e
no pagamento dos juros e das prestações dos em-

preslimos em letras hipotecárias concedidos pelo Banco.
São negociáveis em qualquer parte «io território nacio-

nal e cotadas em Bolsa.

O BANCO DO BRASIL faz todas as operações Bancárias
de Descontos, Empréstimos em Conta Corrente Garantida,

Cobranças, Transferências de Fundos, etc.



fl" Besta Btoiaflirató ülll^t
Em festividade cívica organisada pelo Núcleo

de Osório dá Liga déDfcfésa-Nacional, em- 25 díe
Julho último, na zona colonial' de Borusaia, daquele •
Município, o nosso prezado companheiro JoSo Bfusa'
Netto, antigo diretor desta folha, ora exercendo a
secretaria daquela Comuna, toi, pela diretoria daque-
Ia entidade, designado para fazer o discurso oficial,
em saudação e homenagem aos agricultores.

Presentes tbdáíiaá autoridades de Osório, pro-
fessorado, pessoas gradas, além do dr. Prefeito Mu-
nícipal — e depois de falar aos trabalhadores da
terra em linguagem bastante simples e clara, exaltan-
do o nosso Brasil, Brusa Netto assim terminou o
seu discurso, já* dlriglndó-se at) mundo oficial:

«....E agora, companheiros e amigos, falemos mais um pou-
co. Enovelemos cousas, tempo e espaço. De igual, entremos em
meio ao que vai e é sentido em torno de nós. A' natureza tam-
bem pertencemos. Da terra vimos, da terra vivemos e á terra re-
tornaremos, no fim natural dè uma existência objetiva. Estamos»
pois. em direito de compartilhar do dia, generalisando para a es-
pécie", nião distinguindo categorias ou clãns. Passemos, pois. do
alto desta' serra, liâmfe geográfico da grandeza da Pátria e teste-
munliò rtiassiçtí da exhuberância do nosso' chão, um olhar de ho-
mens livres pela planície que se domina e se afasta ao longe ape-
nas se atinja o cotovelo da encosta.
Daquele serpenteado de águas e dè campos e, dé árvores, se nos
lembra o contraste dilacerante do estraçalhar da humanidade de
além margens do nosso Atlântico.

Corra-se mais para alto o olhar, e de relance ainda que, ao
coração se nos chocará a angustia do drama tétrico dos insanos
que de empreitada levaram destruir o mundo. De indignação sal-
ta o pensamento, de raiva treme o braço e de compaixão soluça
a nossa alma: De nada bastaram ao homem do século que res*
ponde, os ensinamentos ertrancipadores dos gênios e a religião dos
apóstolos. Em nada pesaram no entendimento e no coração dos
vivos as sentenças e os sacrifícios dos grandes da Humanidade.
Todos os bens e tudo que é honrado e digno, não impediu o
império dft prostituição mental, nâo impediu a destruição dos
princípios que elevaram o homem á um sêr racional. A horda to-
talitária amorteceu conciências, invadiu terras e roubou casa»; e
destruiu caráter, e destruiu Pátrias e dejtruiu a familia. E a insa-
nia. de barricada em-barricada, levantadas pela traição, pela infâ-
mia e pela deshonra, prossegue no seu designio perverso e per-
vertido, tentando tudo envolver e a tudo levar para as trevas pro-
fundas do fim da vida, arrastando na corrida satânica tudo que
de bom e virtuoso conheceu o homem á face da terra. Mas, o
mal nunca foi força final. Ainda que da orla do abismo, ouvem-se
e para sempre se ouvirão, òs gritos vivos e imperecíveis daque-
les que se batem pelos princípios basilares da raça Humana: a Li-
berdade e a Decência. A Liberdade e a Decência que de pronto-
em-pronto, surgem na grande tricheira que defende a civilisação,
na luta cruente è cruel contra as forças do mal, contra «s forças
destruidoras do mundo. E só mesmo dois princípios que são da
própria razão do viver, poderiam antepôr-se aos monstros que de
fronteira èm fronteira semeiam a morte, o roubo, a infâmia. E o
grito dè dor e de angústia que dos mares se une ao Pacífico, gri-
tos de milhões de almas sacrificadas ú sanha assassina de misera-
veis trapos-humanos, hão-de se erguer, se avolumar e, em sinfonia
redentora, levar ao desespero eterno os que ousaram agredir a
Humanidade. Não mais se fará ouvir o rouquejar dos esquálidos
totalitários, Si a verdade ainda é eterna; si das justiças divina e
humana dado nos é esperar — si da 'bondade Onipotente vontade
si fizer, certo e concreto como a luz e o diamante, que a pró-
prin terra há-de tragar os abortos do inferno, que em vida des-
graçada se chamaram Hitler, Mussolini e Tojo. E o séquito lhes
i>era extenso, formado pelos seus asseclas e pelos vendilhões e trai-
dores dc pátrias. E o mundo ficará livre dos assassinos profissio-
nais de criançasi de velhos e de mulheres e de ideais e de religiões.
E que a vontade de Deus, em vanguarda tendo a espada dos
homens livres, dê aos bons o prêmio que merecem; — a destrui-
ção da besta esfomeada nazl-nipo-fascista, que teve luz na
Mandchúria, Infância na Abissínia, Adolescência na Espa-
nha, Juventude na A'ustria, Plenitude na Polônia, e o início da
Decrepitude na Rússia e nas Américas. E que distante de nós tenha
morte essa besta desnaturada. Mas, si ao preço de covardia mais
um dia de vida lhe for dado, imperativamente, por glória e por tradi-
ção, por honra e por altivez, de pronto lhe saltaremos em frente,
juntando o nosso braço aos daqueles que alem mar se degladiam,
e com eles vertendo sangue para a mesma fonte da Redenção
Humana! Os que honrados nasceram e com honra, em passado e
presente, viveram e vivem, de olhos abertos e honrados morrerão.
De olhos abertos, para saudar os que vierem na segunda linha pa-
ra completar a jornada, e lenvantar a Bandeira Auri-Verde ao tô-
po mais alto sobre a terra da nossa Pátria. E quande partirmos, de
olhos abertos encontraremos 0 maior filho deste recanto gaúcho e
üm dos maiores do Brasil: o General Osório.

A q u e le s que o tiveram como irmão de
Pátria, não se acovardarão ante o inimigo, qualquer que seja! E de
sua valentia e de sua glória indômita, erguamos os olhos para a
nossa Bandeira, e que o nosso juramento seja simples, tendo céus
e terra por testemunhas: de que como o foi no passado, enquanto o
último de nós vida tiver, seja limpa c pura com é, como a esta-
mos vendo e abraçando.">

João Rrtisa Netto
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A\SrU. M: W.

Tem de madona o perfil
E a meiguice, Norali.
Tem um encanto' sutil
E de Madona o perfil.
Eu aposto que entre mil
Outra tão bíla nSo hál
Tens de Madona o perfil
E a. meiguice, Norah.

Beija-flor

JE g 1% Á WlfO

Aqtffci Dario Ungaretti,
Veiu, a»' fim, repousar.
Viveu • pintar o sete.
Moro* • sete a pintar.

C. Mlitério

Aniversários
Fazem anos:

Hoje — o menino Lucas, fi"
lhinho do cap. Valdemar Barro-
so. oficial que serviu longo tem-
po no 9." B. C.

Dia 11 — a menina Teresi-
nha, ainda filha daquele oficial;

Dia 14 — a menina Hilda,
filha do sr. João Gazzana, co-
merciante em Alfredo Chaves;

Dia 16 — a jovem Elmir
Chiarello, filha do snr. Francis-
co Chiaiello e o snr. Adelar
Nora, representante comercial
nesta cidade.

Benila Grassl
Completou um aniversário, a

3 do corrente, a srnta. Benita
Grassi, da sociedade local e fun-
cionária da Livraria Mendes.

A aniversariante ofereceu, na>
quela noite, uma concorrida fes-
ta intima ás suas inúmeras ami-
zades.

Viajantes

Retornou de 'S. Leopoldo o
«nr. Nelson Vieira, Coletor Fe-
deral desta cidade.

— Viajou a Porto ^Alegre o
snr. Mario de Paula, agente fis-
cal federal aqui radicado.

l»roí. Gema Mariináifo
Esteve- entre nós, em visita á

sua famila, a snrta. Gema ;Mar-
tinatto, professora Estadual de
Educação Física, com exercicio
em Bento Gonçalves.

A snrta. Gema acaba de ser
nomeada orientadora de Educa-
ção Física das üscalas Munici-
pais daquela vísinha cidade.

úb&t*
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Calçamento da Cidade
Pablicamos nas edições anteriores, uma relação

das quotas de calçamento da cidade, já pagas á
Prefeitura. Continuamos, agora» a relação dos que
efetuaram o respetivo pagamento, por inteiro, nestes
últimos dias:

/»un-uno- JUf §J/: 4_MHrnrnrf) /aJ

^r |J 1 110 «MM

£2kH

RADIO IMPORTRD0RR
CiMKA BQITftl IOBQ * PORTO At-CGÍIL-

Soe, Cooperativa VV. São Vitor Ltda.  6:946$900 (M tp / c T f? I B U I D O R A

Dr. FeliB Spinato  6:706$300 ' I j LIVRARTA SALDANHA

Arlindo Bissacco (rétíf.)  1*80-2$00(k| Wm »S1

A E'poca
m^ r^^^^

CAXIAS, (Sul) - 9. 4t Agosto de 1942

Em iHivldadt a liga $, Caxiense
A- Liga Atlética. Caxiense con-

tinúa a desenvolver uma pro-
fícua atividade.

Terça-feira última, 4 do cor-
rente, aquela, entidade levou a
efeito mais uma reunião de sua
diretoria, tomando varias reso-
Iuções. Entre estas> ficou assen"
tada a realisação anual do «Re
vesamento Duque de Caxias»,
com a seguinte regulamentação:

— Fica criado anualmente
o «Revesamento Duque de Ca-
xias», em homenagem ao Dia
do Soldado.

II — Prova — 5 por mil a
duzentos metros;

III — a) Partida, chegada e
passagem do bastão — largo
Duque de Caxias.

b) Percurso: Ruas Sinimbú,
Alfredo Chaves, Júlio de Casti-

lhos, Garibaldi e Sinimbú;
IV — Inscrição: Só poderio

disputar os filiados e os amado-
res que tiverem seus registros
aprovados pela Liga. Os filiados
poderão concorrer com mais de
urna turma.

— Quanto á prova, será
observada a regulamentação da
C B. D.

VI — Prêmios: a) taça Duque
de Caxias •— Ficará de posse a-
nual, o clube vencedor de cada
ano e definitivamente cam o que
vença tres vezes consecutivas
ou cinco intercaladas.

b) Medalhas de prata, aos com-
ponentes da equipe vencedora
de cada ano.

VII — As inscrições deverão
dar entrada na Liga até o çlia
20 dç Agosto de cada ano.

Bp Cte« Telles
Especialista em Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta

Consultório e residência:

ALTOS DO ARMAZÉM CALCAGNOTTO

TELEFONE 557 — CAXIAS

Da Associação Co-
mercial ao Presi-

dente da Republica
S^Congratulando-se pelo resta-
beleclmento do dr. Getulio Var-
gas, a Associação Comercial de
Caxias passou o seguinte des-

pacho telegráfico a S. Excia.:
«Associação Comercial Caxias

falando pelo comercio indus-
trias deste próspero município
Rio Grandense diz da sua imen-
sa satisfação pelo restabeleci-
mento vossencia tão necessário
aos gloriosos destinos nacionais.
Respeitosas saudações. Ottoni
Minghelli, presidente — Darville
Croda, secretario, »

JRHE

b

Par» rheumátismo chronico, dores nas coft-
Ub e nas articulações, moléstias nos rins,
debilidade da bexiga, etc., as Pílulas De Witfc
fazem effeito rápido e seguro. Dentro do 24
horas V; S. obterá resultados!
Exija as

Pílulas DE WITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

li
Centro C. Tobias

B. de Menezes
Convocação

Convocamos os srs. sócios pa-
ra a sessão de Assembléa Geral,

a se realisar amanhã, ás 20 ho-
ras, na sede social, sita no an-
dar térreo do Clube Juvenil.

Não se farão convites especiais.

Caxias. 9/8/1942

A Diretoria

CAXIAS

- CkUBC JUVENIL —
Sessão de Assembléia Geral Ordinária

OK35EM D0> DIA S— Posse da nova direto-
ria e apresentação do programa da mesma

De ordem do sr. Presidente, tenho o grato pra-
zer de convidar os srs. sócios para a Sessão de As-

sembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 12 do
corrente, na sede social deste Clube, às 20 horas.

Tratando-se de assuntos de geral interesse para
esta entidade, solicito o comparecimento de todos os

associados.
CLUBE JUVENIL

VITAL DE SOUZA
li! Stcrttario

Caxias, 7 de Agosto de 1942
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