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Santo·-·IGNÁCIO DE LOYO--L"-i---
Por ,motivo de força maior, Peris, anda c _jmplatou @leu

só 110 dia 9 do eorrente, o Co. esiudos.

légio C�\lIrin\;)n&e comemorou a ��auto de Fraaclsen Xwilil"

Festa di;' S'juto Igaád'J de L.,y- e outros amigos jUtOlI:u" c:lpe
ola. G fundader di!! ('ollpafi},üa

la subterranee de MOQWaríre ii
de .JI:'Il11, que é no dia 31 de cOl1ve�tereI? �}I inr!éis efpofem'
julho. se à disposíçâo do Papa (1534).
Ignácio de Loyola nasceu no

Em Veneza recebeu )rd.m.

Castelo ($.� LI yols em Guypus Paulo IH Apovou OI esteu-

coa, ESpanha, no ano de 1491. tos da nOV€1 sccíedede ideàliz..
Foi pagsm do rei Fernaudo da P!i" Loyole Do.iu fi Igr;_j ! 1f

V 8 IDil.S tarde tomou íl3.1'te na
Gesu � deu aos seus religios�1

de�eséi de Pumplone contra o cer
Q nome ,de Clérigos di C .m

co uos Iranceses, onde foi feri- p .nhía de Jesus (1540). .

df:! Da perna. direita, Foi ob.ga-
Em 1541 �i]ácio foi eleito

do a re Irar-se para. (l solar de
GelaR da CO�gl';,gJ�iita.

seus eaís, onde S ifreu terríveis �o::l'eu em R �ma no an::I d�

cperacões (1521). 5,)6..:
_

Durante a convales zença leu Em.l?22 fOI eauonízadn por

hvros religiosos. o que fez' coo. Oregoí'l J XV.

Sa.grar-se à Vi :gc.m de MQ(lSer! .

Escreveu em �i :Emi_ol: c O

late, em Ca.atunha. I LiYr�
d, s co '�Sl!rUlçõ�s da I_.,om

Adotou li célebre frise que p'in�\:, de JegUS"_ «EX9rc:o"lf!
hoje ê. J diviS3. da Cempenhie: Bspírttueís» e O!dr.�, em Littlrn:
Ad majorem Del OI riam - Pa «1\ F()rmula, do Iustítuto»,
ra a M':I,ior Glória de neus. OrO

De reg,'e:\so à Terr1 Sanra, -.---.-------

... '

onde Iora em pereg-tnaçãe, coo DI� DOI CHAUFEURS·---;·w
tando 33 ano�, eom eçou a es- A bbo,hsil classe dos ch;ii
�t:!�� �ramá�lc&. � mets tarde f�Ul'1i\ eF'arrr]jJoslh-eumt)ri:rlenla

lá
gIa fi filos fia, em Alca- arnccersme ate. Del� P"ISSlIO'(iI';jJ

"

-e Sa.lamanc#l.,Em 1 õ28 f:Ji a
l
de seu di8., à 1 Õ de corr�u;liI.
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A Idade Dela �,

l'
,., E em -::erta h'lra pergunto.

aquele h omem à Sua noiva:
- Que ídaae tens?

, Ela pensou um pouco e rei
; pendeu; - Eu tenho o dobrc,ida
I ídade qué tínhss, quando eu ti
l nha a idade' que tens. Quando
tiveres a idadlr Que eu tenho te-

_,

�emus [untos 63 anoS. '

"

,

QU!3 il�ada .tem a noíva e ,uall
t6i teDi�o ,noive:

,:..
� G

,

* A Bibliotéóa Pública. entre
outros, adquiriu, também; um
Interessante Yolume em espa
naol, cEI Petroler» de A. adi-
la Reynal. ,

"EI Petroleo» é,.de suma im
portancia para os que se interes-

30 __ 'Onde eli' o erro? sem pala Iuture riqueza de nesse
, pus. O texto de «Ei Petróleo»

Houve um terremoto em pie- é 'completo. Reynal 'trata, nes-
no Oceano Pacifico, te livro, d fi excloraçã» 'diste
Em: a) Houve • õlee mineral até sua 'destilação
b) Oceano e uso.

"

,

.} pleno -.- "
-

d) Terremoto" '>., * Hi13!ória:" da medicina no
[Brasil - �t:iC\'5rIF santos

40 - Qual é o estudo da terra: i, . ,"-

8) Geogrsüa - h} Geologia � * ZOLA e seu
-

tempo � por
c) Geemeteíe - d) Geogr�vh!a, Mllthw-s�.Josap.hson·" )

.

50 - Que é «qualsa- lermo! * Vida de Grandes Pintores
que não se encontra no dleío- i

- Henry Thomas & Dana LEi8
u.ái'io? t Thomas

-

r;

: - r.r onde marchou o, Prefira sempre o afamado
general Osório no dia em! Apentívo ,

que completou 48 anos ? i _ �,,' KNOT

....._._" " .. _,-,-_" - " ,------,

r

Um Teste:
10 - A baia de Sapetiba froa:
8) N.) Pará
'b) No C�arí ( ..

c) No Rio Grande do .sul" "

d) No Rio de Janeiro

ló ..:Escaler setve .pa�a:
8) Marchar
b} Esceler
c) Naveiílr
d) Medir

.;... ,,' '

Notas Biblíogràticas•

ir.

LIVROS' NOVOS;

'\0
.'
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L. J. M.

-Constitua um-f�ndo cte- reserva DAn, o ruturo-
;;t�w�:.. :

;, adquirindo .um titulo da

CDID���h'a JoUroanooal �Bmt:llíZ�[ãD
.'Ci'Hól'b: Rua João Pinto, 1� - I' Aadar

Flortanõpolís ,\

In.patarias e acendas em todo Estado

Um crístãc pod�rá ler e-mu I
nista ? Sounalcharski, chefe rus-

I

se, comlssarlo do povo, proda,
mou bem alto: .Nós odíam I o
crtstísntsno e Oi eristãos. Ai�da
.s melhores dentre eíes devem
Ser conslderadcs cerno R·'1i 1$
peiores lnimigGs, porque eles
preg,'i!ll o amor do próximo e a
misericórdia que são cousas
contrárias aOl nossos prtnclpíos.
O amor cristão é um:obstáclllo
ao deseavclvlmente da Aevo
lução. Absíxo o amor do pro
xtmo t Q que neceseítamcs é de
ódio. Temos .rue saber odiar.
Só assim conqueeaeemos o uni
Ve1'80 •.
E Vundervelde, ennunlssa,

presidente da segumls Interna
cional 4tSCreveu:« A; luta con
tra I Igreja é

o complemento
Indlspensevel da luta r.le classes»
O 8Lmunis'Jquert9 6ii. e o

cris',ão deve díaer com Crlsjo:
«A ',,8 ti teu pj'óxlmo como a ti
mesmo •. ASsim Um cristãoi(auer
Cl'1.tól.ic(), quer "protestante, quer
l'resbueriano etc. et8.) poderá
ser comunista?
Amigo leitor, vosê m�smo

aohe li repolh.

QUADRA.S
. ,�

Sobraacelhts como ai tua.
É im-Jossivel de hava-ías,
Sã ) laços de fita ereta
Q ie prendem dues astral...
O a.IDÔ· JUTa um instante
Nesta vida passageira,
M 1S, nesse instante que (;{UNI
Ilumina a Tida intdra

Sonfa com taata violencla
Alta noite o Iuracãe.
Que eu temo que ele me ln'e
O seu fralil coração,
_-_._----------_.__ .. _---,----

Casei -rne .ccrn um"
Indú ...

'._� :..:..: ��:.. i,@·'t�'-·���
..

..
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Chovia. Um homem atraveasa
i rua de gusrda chuva, quando
ouve que o chamam.
Para, e aproxima-se dele um

amigo que há tempo Oi ') via.
- Olá, Anseletol - diz lhe

ele - Há tempo que não nos

ve�'HL . .->ói.xei ereseer a barba
_ Puxa' Finalmente aro blg . +e, estou ussndr Ó8U}01 I •• 't h• assim mesmo me reconh oeste! .. l ranjei u� ernpim o para

- clarQ!.. - exclamou o OUtro 'lêr OS ultimes de .astres .. 0

�.._. . .. - _-- .. . -, _-_. .._- ....•_...... -,,.

Escolha o relozio de sua preterenc'a, aprovei ..
tando aS vantagens que lhe oferece a

Relojoaria Gomes

�OSAIOO

Estava Trancado
o velh-i Firmino fechara o

bar e caminhava calmamente
pe.ias russ ChegolJ até sua ca

Ia, entrou, tirou-a roupa. vestiu
(J pija,ma e estlrou se na cama.
Nã) demorou multo, �stavd ele
dormindi\ o son;') dos jUito,.

-

De repente, i} tBlefu!l1!l tllín
tou. "Firmino bocejando, levan
tou se. Caminhou llté üma me

sinh�-, e tornando o .ton G) !.laS

mãos grua: - AlO, quem fala!
- AqHÍ é o Joaquim ... híp.»,

respuunde lhe uma voz tannosa,
que horal o ar. vai ... hip .• (i seu
ber ? ..

- As 8 horas!
- Otcbús ... híp ".

- Porque, o snr. esqueceu'
,aYgllma coisa lá '?
- Não sr... hip ... é que eu el

teu ...bij)'". trencado il4ld denro!

joeíra stlvão Fdho

- Porque o gUarda ehure qUI
levas é meu!
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PAatA.POs·- f'lor!aaópoU" 15 di �r0!�!_ _:_�! 1�4f __

- Pclgi�a 2

«Peruaflas)) d. Mes

- Pa,al, pGr que qnse to
du 88 comàdi&1 ical>am com
casamento?
- Porque nasn momento co

meça i trSá!édia.
..

Em uma festa mUlldill&:
- Permtta, senhora; qu Ia

. Um sujeteo dobrado, tipo de dane. com a sua filha?
de campeão de box, entra DU'" - Mu não o looheço, sea-
bonde a no momento, da co n.or ...

bt'ânça negase li parar a pss- - Oh! SI , por isso; posso
Bagam. .0 detxsr Ih. e. ,ara.tia o IUU
O eondutor fu parar, 1) veí- rel61io ...

cuIo 9 chama 11m guardiJ:

......;-.!'.o
:-._-------.•••.

"0

- Papai, de quê foi fei
ta a primeira vitrola?
- De uma costela de

Adão ..
'

- Este homem não quer pa
caro Fa�il' favor de manda-Ia
deseRr.
O glilrlla. depois de mirar ,

brutamontes dOI pés t1 oabtç&:
I 'I, _:; Coitado! Ti;\lYe% não' ten-

\! nha dh1leiro ... Eu paro por ele .

. }
.;�

"

-,.

A. Patroa: - Si me �pro(}urarem
diga que não estou.
A empregada: - E li .ao l'ril

ourarem, que hei de dizer 1

- Querida, onde' qae estio
os meus ehínelos 1 -;
- Deaalxo da cama. .

- • onde é 1118 está a cami�

-

Casa Santa Rosa
.; Orlando Scarpeli

, ..

TECIDOS 'POR ATACADO
;r-*rt:�""'s: . (. --:.�
lEndo Telerráf�co: .SCARPELLI»·- Fone, 15!4 - CilXi!; 51

Rua coeselaelro Mafra N. 36
.

- Florianópolis
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Plorlauop ,Ps, 15 da Agos:o de 1947

- Recordas-te 4l'aqn"le ra

P' z qtl€! se suicidou por mllJlha
Cltusa ?
- Sim r.o -rdo muito bem,

David» fi, In'omnlg:' cao do cam' Ai .da ontem à nolte o euc Q

pln ato Canoce d_ 1947, não trai em cQlllpailhia de Uma
hsverâ Q Campeonato BJ'luil.i Icírínhs ...

ro de Futebol este ano. ." ,

- Por que você e'lpaneou o

SeM mil' hl1'jO ? ;
I

- foi .para ele se, &80S111-
13

i
mar, Qtmndo cas8ir não eitra

I
nlI�rá tanto COiDO lupai... '

NOS ESPORTES
João Luiz F. de Melo

--_ .. - �.- - ......_.--_.- ......... �.._--

o Coríntians Paulista
VIrá?
Ao que apuramos. o Corlntí

aos p, ultsta foi coavidsuo pe
la F.C D. p'.u·j\ reallzar dois j j ,

ro,; ;II1I3t(lS -

s nesta capítal e em

Bln enau, no m�& de setembro
próx, o, pe-iíndo para essa tem

pore ,. em ncss: Estado a quan
tiA de c�. $ 100000.

.,_-- Regata. --
-r.·l'á lugar n. ,�Ia 7 de � tem

bro na Bdhi:t do Sul, � gl4\nde
re!?tlIta ii. remo pr! movida 'elo
C. R. Fi' neíseo M�'rti�HiIi, C<il'il

o cor-curso 10 C. R Aldo LUI
e e. N. Riachuülo.

Campeonato
Bi asileiro

- Vr-ce é ;U '�el stícíoso 7
- NãO.
,_ Então me empreste

eruzeíros,

No Paraíso
Já firt" daouela vida,
Re:!1olveu Adi sair,
U ,1 dia, do P:n i ''\

E iozinÀ.J se divert!r.

Desp diodo se de Ev ���
Sa.u pelo mundo ti fõra
Passou se um ou-ro dia.
Até que _ o romper .ia aurora

Do tercelro diti, emtím,
Volta Adão, muío contente
E abraça sua, .I€'rida
Que o r e oelJQ tndtlerente .

Procureu mu"o �frad8·1i),
Mas vai iizl"Qd,� ti SUl bela:
- Não eceíto Iér . Iéeo,
Quero ver a outra CO! .ela!

Dr. Zellu� Deg-u�
--- ._ ... ..,....,-_._ .. _' ....-- ... ,,""....�
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