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"Recrutas incorporados! Que o feito ra iante e glorioso do "��30! I
de Voluntarios", sirva de exel11plo, e seja repetido, quando a Pátria �'I�
nós o exigir" ,,_,t4 palavras do ilustre coanandante Candido Caldas,�� na �to�'
cante cerimônia, de ontem, no quartel do 14 B. c.

,I

�LO

Dentre outros, dois feitos militares se destacam na dignifi-
Marca a efeméride de hoje, sua maior parte imprestaveis, e! cação das armas brasileiras: A BATALHA DO RIACHUELO que o

setenta e dois anos da maior ba- foi pedir ao general, cartas de I almira?t.e Barroso conduziu á vitória com o golpe de vista que pôs
talha travada na America do Sul. recomendação para uma das co- em prat.cs de pronto, lançando, a toda fôrça, a sua nau guerreira
Dizer o que se passou em Tuyu- missões, persuadido de que, por á meia nau dos navios inimigos, um a um, sob a ordem de: «BA
ty, como está descrito na Ordem. êsse meio, faria o seu melhor ne- TER O INIMIGO QUE ESTIVER MAIS PRO'XIMO� e o apêlo
do Dia, n' 156, de 28 de maio

'

gocio. de: «O BRASIL ESPERA QUE CADA UM CUMPHA O SEU
de 1866, est�mpada no fim des-: O general respondeu: ! pEy�R.,. E a BATALHA DE TUI'UTI', que o general Osório, com
ta ; n_?ta, e relem.brar, cem I -Hom�m. v�cê é entendido md,:mlta coragem, co?hecimento da I;>sicologia humana e perfeita
gratidão o nome do Imortal ge- i na matéria e uao desconhece, as noçao da arte guerreira, levou a feliz desfêcho.
neral Manoel Luís Osório, - o l exigencias do governo. Se os seus Na primeira, é a nossa Esquadra atacada de surpreza.
marquez 80 �I�r:al. O bellf�n:ér�- i cavalos são bons, para que quer Na segunda, é o nosso Exército surpreendido com desteme-

to. soldado, dirigindo suas dISCI-1 recomendações � roso assalto de toda a fôrça paraguaia, sob as' vistas de Solano

plinadas tropas, soube pela. sua

I -Par� evitar a�guma injustiça. Lopes.
incomparável bravura, mtehgen-I -Esta bem: pois então escre-

.

Destruida a armada inimiga, em 11 de junho de 1865, a

cia e tática, dominar os inimigos I' va, você. mesmo, o que eu vou Invasão do território paraguaio seria inevitável.
de sua e nossa estremecida Pá- ditar. Si, a principio, pareceu que os aliados procuravam com a

tna,r�chaçalldo.os,e levando-os:�m I E ditou: �r�anização defensiva, apenas uma situação geográfica, u� fim po-

d?sonentada debandada, pelos In- I « Ilustrissimos senhores. O por- �IlICO, lo�o em seguida, o objetivo militar se impôs em definitivo:
VlOS campos da luta. I' tador vaí conduzindo uma cava- Ir destruir, para a garantia da paz, no interior do Estado de Lo-

Apezar das baixas que teve o lhada que pretende vender ao pes, o Exército do ditador.

I n?sso glorioso Exército, qu� atin-I Estado, me?i�nte o prévio exa- � �sório. então, definiu, em solene proclamação aos solda

i giram a 2.744 homens fora do. me da cormssao de que são Vv. dos brasileiros, a consecução do plano militar: Mostrando as terras

,coI?batc, Osorio - a figura mais
I
S.S. dignissimos membros. A pri- do Paraguai, exortou «Soldados! E' FACIL A MISSÃO DE CO

I sahente da t�e�enda camp�nh.a,' me!ra �ondição para a boa cava- MANDAR HOMENS LIVRES: BASTA MOSTRAR-LHES O CA-
soube com dignidade e

adrmravelllarra, e a velocidade e esta de- MINHO DO DEVER. O NOSSO CAMINHO ESTA' ALI EM

I �oragem. sereno e impert�rbavel. pende da exce}encia dos ca;alos; FHENTE ... AVA�TE SOLp�DOS!>} ...

III :;�I;�,r a, �on�� do s�u .. paios nessa I por tan�o serIa, ex�usado lembr�r . . E,?a re�hdade, o invicto g�neral miciou a invasão do ter-
� I giga .1.10".,,<, p'.!-J!. I, d(. ,ddlj-" 'i., dlHf: <;Ul), ,·t}Wlfa, que os anr-. n""!'!() "!rvH·,�a(k·. f' f�A�t� de m.. pugile de bWY •.iS

� I v,·,:;hIl1eJ1'O 3p�;�et: UI id:;.!'l& ! n (1'<
.

irnpre -:. .v, i s qc,e levar o
I l'. -uco d T· ,;<. ez>' 24 de maio de 1866, quando. sorrateira-

i set.enta f' «:'1:' g1iO�. f<:j.C pas)!\.,. tport::t'kr :

..I..'VH. ser refugado", e, lrueo t·"
•

(I Fxercito pU"1g,].�íl) invest in contra 0. nü<;.,s.o :F�ampame!lt"
I ,I('� au' ! > ')1" fI� crr ') 'I) -1'''' - I ... '17" o 'd ! em '1' ,
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, ..�. evrm"· "Ul�." rot, �W(l.a. a ·!furlil. nomerroa (e \.)30I'](); com u rapld;� de

1".111:) t.l:'4$·Ú Itn
...
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I ! cordIlheira dos Andes.'» I S.8. despachem com brevidade o Osório, como mJliLar, nao 101 �·merior a�i! gran-deSl c"abos de

Honremos a memorra d.os br�-I p0rtador. � guerra do seu tempo, Flobresaindo a muitos pela Sl1a fé intemerata
vos que �era� a sua preClQsa VI- -Não, general, disse o amigo, e pelo seu espirito intemente.
da pela vItorra �o Brasil,. tão no-I �argando a pena, esta carta não As suas decisões prontas, os seus grandes exemplos e a se-

i
bremente defe.ndldo do VII ultra- e a que eu queria L.. gurança dos seus golpes de co)mando, constituem 08 florões inoflls-
'ge que lhe atiraram. Imaculado -Pois dê-ma -bradou-lhe Oso- caveis da sua corôa de glórias.
i sempre seja o nosso Pavilhão. rio, e tomando·a de cima da me- Foi um herói e foi um patriota inecedivel.
, 8a rompeu.a e arremesson ao

..

O êxito da Batalha de 24 de maio garantiu a vitória defi-

Conheçamos agora, quem era· chão os pedaços, dizendo-lhe: m�rva das nO�'las Armas e abl'Íu as portas de Assunção á entrada
o general Osorio, no terreno ad-I -O que queria então de mim � '�rlUnfal das forças aliadas.

I ministrativo ou burocratieo, pe_! Uma indignidade! Que eu me Eis por que 24 maio é a grande data do Exército" Nacional
Ilos belos exemplos e verdadeira empenhasse, sem dúvída, para e Osório legen?ária figura da n0bre classe que, na paz ou na guer�
: li�ão de honorabilida!le que ofe-; <!ue se lhe enchessem os bolsos ra, tem cumprIdo, com devotamento e honra, o seu dever.

I receu, mui gentilmente, a 11m de dinheiro, defraudando· se os

'sen amigo. .
cofres públicos. Oh! que patriota!

I O apreciado escrítor Vieira de Que ideia faz você da honra a

I Almeida, em seu impoctante livro iheia P Se não a tem, respeite a

intitulado Pátria, assim relatou ° dos outros!
seguinte episodio, movido por pa- -O amigo curvou a fronte,

I
triotico entusiasmo:» suplicou desculpas pela leviandade

«O ponche do invencivel gaú· que acabava de cometer e reti·
. cho projetava tamanha sombra" l'ou-se.»

I que era preciso serem brasileiros I
os outrO<l bravos dessa campanha, I
para I'Ião ficarem na penumbra Ido esquecimento!
-Como um preito de sincera i

Quartel Gen�al do Coman?o
homenagem á inteireza do seu e� Chefe do 1_. Corpo do Exer

cárater e como mais um nobre: cIto em o�eraçoes; acampamento

exemplo que nos deixou, estam-
I na Repl'lbhca do .Paraguay, em

pamos, o seguinte fálo passado Tuyuty, 28 de malO de 1866.

com o nosso homenageado, du-

rante: o �angrento periodo da

guel'-Irr. Ell-o.
Um dos amigos de Osorio, !.a-Ibendo que o governo do Brasil Os Exércitos Aliados conta.

O PROGRAMA DE BOJE I providenciava
a remonta lios cor-I mais um grande triunfo em fuor

Realizam-se, boje nesta Capital, ill!lponentes hcmena- pos de cavalaria do sul, que pa-l da santa causa que defendem,

iens 9 memoria do General Osorio, herói da batalha de Tuiutí, c! gava P?r al10 preço os. �avalos ' assinalado nos campos de Tuyutl1
vulto exponencial da história patria.

.

I q.ue �strvessern nas condlçoes �S-I .

As arma." �rasileiras ()�mtam
A Comissão promotôra desses festejOs pede, encarecidamen- tplIladas, .�. que norne.ára COOlIS-. maIS uma VItOrIa que registrará

te, por nosso intermedio, ás e8Bas de come�cio e residencias parti- soe:; dp. mliltares,. estaclOn�dos em ; em sua Pátria uma época me

culares que, amanhã, ornamentem as respetIvas fachadas com as cP.;tos, pontos da fronteIra �o i
moravel !

corei nacionais e, si passivei, façam hastear o Pavilhão do Brasil. R�o Grande do Sul, �ara os eX�-1
O programa das solenidades obedecerá á seguinte ordem: mlfJar e receber, reumu_ se� cUl-1 Continúa na 2a. página
a) Alvorada pelas bandas militares lia praça General Oso dado uma grande porçao deles,na 1

< ri., á. 6 horas.
b) Concentração escolar e militar na praça General Osorio,

á. 8 hora!!, para hasteamento solene da Bandeira Nacional.
A concentração milit.ar será formada por um destacamento

eonatituid6l por elementos do Exercito, Marinha e Força Publica,
�ob o comando do major Mena Barreto.

c) A'a 9 horas, revista ás tropas pelo Interventor Federal ção:
e evoluções de aviões navais. . Conferência, velo tte. ceI. Candido Caldas, ilustre coman-

d) A'g 10 bora�, deílfile das forças armadas e dos escolares, dante do 14 B. C.
-

uniiltido de uma das 8acadas do Palacio pelo Interventor Federal; Gli Aranci Olezzang (Cav. R usticana), pelos alunos do Ins- Ele, só êle, avulta e arrebata, porque êle trouxe sempre, no

e) Inauguração nos quarteis e em todos os estabelecimen-' titutn de Educação. I ' seu espirito e no seu I'entimento, a imagem e o amor da Pátria,

tOI de ensino, repaltipões federais, estaduais e municipais do retra-' Ba'ata do Guaraní _ Nazira Maosur - aluna do I n IL:porque
êle ê a propria Raça, em toda a sua incomparável grande·

,_.
ns 1 u-

I
za: altiva, desassombrada, forte e eterna.

.:..JIto d. General Oiorio� ás 15 horas. to de Educação.
f) l\.trato DO jardim 'Oliveira Belo'. daa 1& ,. 10 �orall. Híno Nacioaal, UDte'; I ----

. ..

Alô! Alô! Brasil! Qual é melhor � Dizei: i

II
E' ser do mundo rei ou brasileiro d. lei 1
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SEMANA DO GENERAL
OSORIO
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(MIMOSO

O quadro é empolgante! O quadro é comoventel
Um quadro que até faz arrepiar a gente
A' vista do valôr e rasgos de heroismo
Da raça brasileira e em frente ao estoicismo
Do imortal Osorio.

Ao ar sobe um Ioguête...
O clarão deixado indica que promete
Ser vigorosa a luta. Ao longe já se escutam

As patas dos corceis. Os olhos já disfrutam
As nuvens de poeira enegrecendo o espaço.
Mas ha em cada peito a rigidez do aço,
Em cada coração a ansia ardente e forte
De rechaçar a onda ou abraçar a morte.
O céu, estrelas. lua, a natureza inteira,
Assombram ante o quadro. E é de tal maneira
Indomita a bravura; e é tão altaneiro
Dos bravos que alí são o espírito guerreiro,
Que o sol-o proprio soll=-um sol. como mil sóes
Ufano se revê na farda dos herôes.

. ....

Um tiro ecôa ao longe. A hora, é, pois, chegada.
Minutos mais, um outro. E outro, cavalgada
De tiros, a seguir. São tantas, tantas, tantas

As granadas, que o ar se tolda. De gargantas
Abertas, os dragões, a vomitar metralha,
Não param um momento em frente da muralha
Dos peitos dos heróes. A lula é gigantesca
Tomando as proporções de inspiração dantesca!...
No firmamento azul, a rua, assiste calma
A' Iulgida epopêa e sagração da alma.
De quem no campo tomba. \

Ardente, segue a luta, .

Sem treguas, pavorosa. A Natureza escuta,
, �;

Tremendo, o que se passa. Osorio, num momento

Ordena uma arrancada. E vibra o sentimento
Da Patria em cada peito. E tanta é a bravura
Que o heroismo seu transmuda-se em loucura L ..

Aqui, cégo de raiva, altivo, ardente e fero
Levanta-se um leão e enfrenta o entrevero
Saltando da trincheira. � c,-,"'-- ;-,--,.. o mor+

Com uma audacia indon,ita c U("l ;'I;JO pú. i,�

Brandindo, com furor, o sahre 1'<\fI11gente.
E corta. e fére, e mata, irresi. (;YeIme:lte.
O inimigo assombra. Ha ;--. 1 f .0.,;"'; no .11'

Dispostos ao esquartejo. :; n p' II' ," ;; >tü. li!!,
"

Paraguaios sem vida e t ;. s t! .. lF::·

A sanha do heróe é cada vez maior!...
Propõe-lhe e inimigo, ao antever-lhe a Sf>fte
E lhe poupar a vida, a rendição ou morte.

"Render-me-grita-nunca. Eu sou da legii'ío
Do General Osorio. Aqui n0 CJl'ação
Tenho o Brasil Inteiro" ! ...

Alfim, esqnurtrjado,
Sem fôrças, já exausto. heroico denodado
Das fridas derramando aos borboLões o sangue
O grande bravo tomba inanimado, exangue.
Além, mais á direita, um ouLro denodado,
Sangrando, está no chão. Tambem é um soldado
Do grande general. Nas vascas da agonia,
Olhando para Osorio, uma fotografia
Do boleo tira, a custo, e lava-a comovido
Aos labios, osculando-a, ao tempo que um gemido
Lhe sai do coração, dizendo:

"Minha mãe!
Adeus! Honrei a Patria!"

E nada mais alguem
Lhe ouviu pronunciar.

Dos outros, não se contam

Os rasgos de valôr, por isso não se apontam
Seus feitos, por de mais, Apenas é baitante
Dizer que Osorio venceu. Que a onda avassalante
Fugiu desordenada. E basta. e chega. E' tudo ...
E' feito perante o qual o mundo fica mudo!.,.

A GAZETA
J A I R O �ALLADO

---------

I NUMERO
Proprietario e Diretor Responsavel

IVI Flor�anopolis, Terça-feira, 24 de Maio de 1938 1157ANO

HISTORIA!ABATALHA DE TUI'UTI9NOSSAPELA

A. WANDERLEI� JUNIOR
L. DE NAZARETU

1866,...., 1938

rOSOR
Ordem do dia

(IVENS DE ARAUJO)
Osorio não é um simbolo; ê a propria Raça.
A serenidade, diante do perigo; a inteligencia agil e re

lampagueante, na lu'ta; a bravura indomita e fulàurante, são
bem� a suma das vlrtud�s brasileiras.

O Paraguái � o homem e a natureza - foram a sua prova
suprema.

O hllmem: destemido, torte, capaz dos maiores sacrifícios,
de uma grandeza épica luminosa.

A natureza: hostil, adressiva, surpreendente, enigmática.
Nada, entretanto, desanima e desalenta o impavido Osorio.
Quanto maiores os obstáculos, tanto mais penetrante se

lhe torna o olhar vigilante, mais se lhe afinam os ouvidos aten
tos, mais domina êle os seus nerves sensíveis. mais claro lhe fi·
ca o entendimento, mais firme lhe bate o coração hel!'o'ico e

generoso.
OI seus soldados são almas animadas pela sua audácia,

sem limites, mas segura e irresistivel, pela sua prudência inegua
lável, mas certei!'a e invencivel.

Em meio das refregas, por mais arriscadas que se apresen
tem, lá está êle, ngurm varonil e :fascinante, a fisionomia ilumi·
nada peto fulgor da coradem conciente, a testa larga e limpida,
sem um vinco de preocupação ou incerteza, os lábios entresor
rindo, á espera da vitória infalível, o PALA, caindo em dobras
estatuárias, cavalgando o ginete impetuoso, como se recortasse,
assim, com o sentimeIJto intimo da gloria, no fragor e no tu
multo da guerra, dentro da paisagem sombria e deseladora a

imagem inesquecivel com que o cultuarão as gerações porvÍn-

Idouras.

Fo! como está acima que o aprendemos a amar c venerar.
O eco dos seus triunfos imortais, os lances !escml!ários da :

sua valentia, os rasgos altissonantes da sua cora�em. exemplar, !
Tuilltl, representação dramatica do seu valor guerreiro tudo
quanto a História inscreveu, em letras de ouro e :forJo e� seus
fastos, tudo isso, não é mais do que o fundo do qu�dro onde
domina, resplendente e imorredouro, o Herói.

<ORDEM DO DIA N' 156

g) Sessão civiça ás 20 horas. no Teatro Alvaro de Carva
lho, presidida pelo exmo. sr. dr. Intenentor Federal, que obdecerá
ao seguinte programa:

Hínu Nacional, pelas Bandas de Musicas;
Híno a Osorio, canto, pelos alunos do Instituto de Educa-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:���f�ai����ad�a�hlrc:��:3:1ã;ue m��\CAlFE' IDEAl EncontradG�
ciono alguns nomes �istint?s, ià "',.._..

dever de umcontmpladas nelas, Fazendo en- Completamente reformado,
tretanto, particular menção do inaugurou-se ha d i a s, o anciãbravo e calmo. veterano, Cmo-I CAPE' IDEAL. ponto obri-
nel Ca�los Resin, e dos ,,�lentes gatorio de palestra, na pi·a- VIA[\1ÀO, 23 - No lugarCoronels André Alves Leite de ça rnunicioal da cidade de denomina..do Estancia Grande,Oliveira Belo e Manoel de Oli- São Jo')é.'O novo estabele- primeiro dis: 'íto de Viamão,
veir� B�en(J, este da Guaed." C i IH en to, confortavelmente foi encontrado ô"iem, em es

�aclOn.al, Tenente Cor�ne! Eml� ap�r�lhad) com mêsas e� ca- tado de putrefação. () cada
lio L�,� Malet, de comissa C" C1' deiras moder la� de �co:·do ver qU2. identiíicado, foi re·
los Cirilo de CAstro, e?a Guar-

\
com as exgencins sanítanas. conhecido como sendo o do

COllltinua�ão da la. página da Naciona!, �aetano �onçalv�s pintado com requinte· 3Ftis-1 preto velho [anuario Alexan
da Sl!ya, Camilo MerclO Pe;el- tico, p��sui,ndo um !·àdio \ dre,..so�teir(), corn '10 anosNo dia .?4 do corrente, dasyd'urmas. i·/ando a vitoria áquela parte da ra, e Zez�hed� r 0lves �oeiho PH[LUP J, com possante al- de 1C1:.lCe9 que dcsa.iareccu11 á.s 12.I:o�éJ.s da manhã, o! Empen�ada assim a batalhaln03sa linha, cor.n. o seu costuma- de M�sqU1t�; .1'YlaJores ,HlPO.ltO to-falante, �al:ã0 e prate!('I·jha oito dias de su� r síden

exercito in.rmgo aveaturaado-se em quasi toda a extensão de I do valor e pencia; tendo antes Antonio Ribeiro, e .los? do \. ras modernissimos, tudo COITI leia.
a atacar-nos, com o máxime de nossas linhas, terminou ás 41121 deixado a 8. B'igad� ao coman- �aral Ferra�or. l\f:Jores. d'! 1 a. aprimorado gosto. O seu pr:)-I A morte do preto velho,suas tropas, transpô» seus intrin- horas da tarde, em que o im- do do sr. Coronel D. José Bal- linha, Fra�c,sco Fred:r1co F�- prietarlo O jovem sr. Benja-, foi natural, conforme examecheiramentos, e favorecido pelalmigo se pronunciou em derrota, t&S� d� Silve.lra, :m prot.eção a gueua de i�elo, �rllnC1SCO [\�afla rnin Gerlack, ao inaugurar? feito no local pe'os médicosmultidão de mates e moitas que deixando em nosso poder no Artilharia: Bngadeifo GUllhertne

I
de GU1:naraes Peixoto; Majores seu contortave! estabelecí- L:g\stas. O caso foi investi

mascaravam as suas disposições campo mais d,� 3.000 mortos, Xwier de Souza, porque tendo 'I em comissão, Manoel DeJ?oro mente, foi saudado p:�!u� s�·. gàd'j D':;\') de\:::g.d0 de poanteriores � (jue encobriam os 200 feridos 2e gravidade, que recebido ordem para sustentar �! da F�nsêr.d, Cjaetano da
. C03�� capitão Herculano de r-rer- lida !�(� lato SJlJza, que to

seus primeiros movimentos, apre-, Ieram recolhidos aQS hospitais, esquerda do centro da nossa h-,ArauJo d: Melo, lnocencio Joo: tas, que em no.ne dos pre- 11FiU as nrovidcncias necessa-
sentou de improviso suas forças 121 prisioneiros, 4 canhões obu- nha de batalha, executou com i Caval�antl de Albuq�e.rque, Jose sentes e em palavras repas- rias.

.

desenvolvidas em colunas de mas-13es, com os respectivos carros de precisao a sua missão; Brigadei.1 Antomo Alves, Serahm Felix de sadas de entusiasmo, disse Isa, tendo calculadamente conbi- munições, 2 bandeiras, I estan- ro José LuÍ; Mena Barreto, pri-I Paiv.a e Joag�im lnacio Ribeiro do grande melhoramento que
nado e prediposto as diferentes darte, 10 caixas de guerra, 9 meirarnente destinado 11 flanquear \.

de LIma, Francisco Agoelo de Sou- acaba de ser inaugurado, \ .

armas de que tias se compu- cornetas, grande quantidade de com a la. DivisãO. o inimigo za �alenk� José Fe.I'reira �e A- proP.orcionanj�,· assim, não
I V;� ;�i �fj a �ti> \'fne ir' la>

nham, de modo a produzirem o munições, e de armas de infan- pela esquerda. dlCpOIS de rehaça-! zeveao JUnior, Rodrigo LUIs �a. �Ó a populaçao corno a t)-! .

�."maior efe�lO nos pontos de nl)�- taria, especialmente, e I estativa do este, veio tOffiil! o comat1do I tista, João ,Bati5ta. Barreto Leite, dos que aqt�1 ch�garel11,. C0.n - C �� �'� � ��5
sas posições que julgava vulncra- de foguete. Ess<!s tcoféos e a da coluna que poz em derruta o, e da. GUd.rd� NaclOn�l, Mano�l forto e as::,elO. O sr. Benp- CACHOE!r�A, 23- -A As·
veis; e nes�a atitu-:le carregaram vitoria cusiaiam·[lOS 29 oficiais inimigo que combatia ardentemen-llnaclO da Silva, CaplUto Ange"·' mio Galack comovido agia· soc!ação chs Vareg:staJ l"r-}!,subitamente sobre o centro, sobre e 384 praças de pret, mortos te no Patreiro Pires, á nos:;a no de Carvalho. do 4' Corpo deceu as saudilçõ�s. oferc- em cOn1\)Gtl com as ('()as�n"r s
a ála direita e sobre o flanco 1"0 campo, 193 oficiais, e 1900 ext'éffiHsquerda, A: �SS. colun� de C�çado,,, a cavalo, V :�co cen�o a seguir finos licôres

I
de S,�nta Ma:iõ. e. Aleg�ete, a

esquerdo de nossas linha�, aceJe- p�'aça5 feridas e contuzas. reunIU-se a 5a. DlVlsao. a Bn- AntnDt10 da Fontoura Cha�an�vo, e doces. As�;oc,acão CQm:rcli.d de Ta
rando sempre as suas m&rchas Das partes e relações apresen- gada Lígcira, os bati1lhõ�s 10.\ d.o I' Corpo da GU,lrda Na- Entre os presr.ntes no(·a. qJ,Hi) e� Untá0 Comercial dos
para melhor st) subtrairem da tadas pelos diversos chefes,:;e 100. 240. e 460. a Brigada,clOnai, Tel1ente Vitor Tavares mos os srs. capitão Hercuía- VareQ':stas de RIO Grande! tele
eficacidade de nossos fogos. I vê qual a conduta de n'lssas

I
I9a. comandada pelo Coronel Leiria, do. 3: Regimento de C:�-I no áe Freitas, ·tenente Her,.:t- grafar"am, hoje, <:i') Interventor

A velocida�e. por�m, dessas I' tropas, e o ql1e a cada um

cou-.
Francisco Gom�s de Freitas, com- �alaria LIgeira. e l\�!g�l

.

Mar.llio Silva, Altino Pereira e fédera. I e 10 Prêsid.�n.te d>l Re
colunas e a Impetuosidade das be fazer julgo, foram, de mere' I posta dos corpos 70., 420., e tll1� da ��sa,. do 4 Corí;o da !\UH�O Ferreira de M:�IO, res· publi::a, dizendo estC1f solidaria:,
suas carga� sómente fiz'eram adj- I cida justiça louvar C' bizarro con-

I
parte do 230. de voluntarios da Bngada Llgelfa.

... pectivamente coletor e p.scri- com 05 vm�gistas d� Porto Ale
anla< o, «"izes. quo e:'� so-f'0"amenl? do;: .m, gen".';s, ,he- pa"ia, 120. e 130, d'infa�'",�,. 0

..
íévt!rend). ml:�JOnan� . C.a: I'

vão federcli; João C;lt1.1a���, gr':. no �;ntid(, da :MdJ;c:::ÇãO do
freram, porque maIS cedo vieram f�s e maIs otlclals abiHXO meál- que .todos bem. se portaram, �rI-1 pucbmho �r. rfldeh� .

'\vJa,
• � aeleg;ldo geral de

..

!::statl!:ib-, I tI({lgC' "o rL Le): 348, sobre
encuntrar em nossos brílvotl a rc' ClOnados: gadwo AntOniO de Souza !�e- tambem cr,_do, ?ê! particular m"n ca; Alvaro TolenunQ. alto a, vend,ô me[Cantl3 qll� sobre
sistencia e a defeza que sabem Brigadeiro Chefe do Estado to, que com li Briga':la Ligeira sagel'll, pela ccmdosa dedIcação, funcionario da Alfandega; carr·ç:ga o; va,�gi5tas com uma;

opôr soldados fieis, valentt�s e Maior, Jacinto Pinto de Araúín de que ,é Chefe, tendo 3p�nas desvelo e zelo, que tem _sempre Francisco Med�iros) fiscal do dupla tribü;3ç5.0.
disciplina tIos! Corrêia, pela sua bravura e se· duzentos homens á cavalo, fez I consa�rado aos nossos fendas "! consumo, aposentado; C_;, i"-

�o. 10. corpo do exe.rcito I renid&de no combate; Coronel co.m estes sôbre � i(limig.� duas enfe��os: ,bem como, .03 srs. c_I
�n_a�l� Geíladc. jui.z de paz.I--=------�-----braSileIrO conlra o Paraguai fe'.j Ocputado do Ajudante General.bnlhantes cargas,-que comfofetm I rurglOes·;r.ores �e brIgada drs. Llclnto Alves Ounques, Dan-,}a � U )'''q U � a tdm-licito, pois, pelo distinto

compor-llH02êDCiCl Veloso Pederneiras; rara o nosso ,'triunfo, naquele I Polícarpo. Cesano d� Barro2' Ma·· te F.ilomeno e Ariston. Rosa,! �
, �"' t

tamento que acaba de ter nesta pelacoadjlJvação que me prestou; ponto; Coronel fristão José pi[l-,noel Adn.ano da ,�llva �,Fo;tes, com�rciantes e outros cava· Dern S,,� rearrna
batalha, e com êle congratulO-I MajO! Francisco Duarte Nunes, lo, pelo valor que mostrou C"on-IJos6 Mum� CordeirO OJt.abl e [heiros. A banda mm;ical LONDRE�). 23- Noticia-se

t" b':l', f·t d 'A o··t t d D .. � d '. d
.

d I t Q

• -los de comissão Manoel JO'ié de UNIA··O D')� A.PT!('�rA�' , .me pac "'o "can c e •.o ",e
I

S.,JS en e a ,'\epattlçao. o mes uzm o ao �o.mDa e "amman
,.. ,. .

.

i -' , ,\ .,:,) 1."1.:). I
que o parla:l1é!llto turco dIscute,

nossas armas.
. I mo Deputado, pelos serviços pr;;s· da a sua DIVISão c as :TIfm tro-I

O.lvcua, � ..UlS �� queIr�z 1V!�.� Inc?rpora.
da. CU,I�pmn:::nt�1J I um cré.Jlto extraordltlCUio de 2ÓO exercito arg�llt!110 apOIava tados Junto a seu chefe; e os pas que com ela concomam; Co- tos o M�na, e. I Clrurglao Fi, O Jovem patnCi\) tocanClO milh.ões de libras a ser concedi-

a nossa extr�ma dl.relta e aí ope-lempre�a�o5 1

..
Tenente Joaquim ronel Jacioto l'1achad'3 de

Bit.-rmmo
Jose Dona"

�;
até tarde, peças de seu vas-Ido 80 governo para o rearma-

I"OU; () exercito orte?t.aJ� no

qualj de. Oliveira Santos, Alfei·es J?a- !encourt. �orqu: teGdo su.bstJtm- . ? �ompurta.me'lto .do exerv,to to repertono. I menta da Turquia.
Se! achava a 6a. DIVIsa0 ao co- qUlm Ehas Amaro, bem aSSHIl, do • BClgadeuo Antomo de hSOlljela sobre manelCa, o seu

-.------.---.----

mando do sr, Brigarleiro Vito- '('} 2. oficial fiscal interio<> de fao SampaiQ n8 comando da 3a. Di· Ceneral, que nutre a esperança
I
----------- 'Te ; .�S' � ra r-r1 �3 S

rino José Carneiro Monteiro e o zenda, Luís de Alev�do CJU- visão, se houve nesse comando de que em breve os seus cama-

O� Estados U'1ídos f etidos
lo. regimento de artilharia a tinha Duque Estra3a, e Tenen- com pelicia e valor; Ajudantes fadas farão nova colheita de 10u' .... -

cavalo, comandado pelo sr. te- te José Antonio Vaz do Espiri- de ordens de comando em cbefe, ro6, qUe só ze alcançam á custa não venderão helíurn Acbm-seretido5 na estação te"
nente-coronel Emílio Luiz Mal-I to-Santo, qu� ás ordens d J mes·· Capitão do 30. Regimento de de esforços e sacrificios que já ao Fi e ieh iegfaftca ci�sta capital telegramaslet, compunha a linha da frente I mo Coronel desempenharam aI· Cavalaria Ligeira, Izidoro Fer- t(·.m sabid(j) fazer, adquirindo io-

para as seguinte!\ pessoas:mais avançada aonde combateu, I gumas ..:omissões; Tenente·Coro- nandes de Oliveira (contuza), contestavel jU? á gloria, recom- 'WASHINGTON, 23 --Os Tte Carlos Moura, Familia
rec.ebendo os primeiros choques, I nel Deput'ido do Quartel Mes- Tenente do 5. t;orpo de Caça- pensa a mais preciosa dos bra- Estados Unidos não venderão Cunha, t6oliveira, Sargento João
e era apoiado pela 3a, Divisão tre General fosé Ferreira dél Sil- dores á cavalo, José Luís da Cos- vos.

gaz beiium á Alemanha, tWl}O V'eira, Gomes e Mauro Amo-
comandada pelo sr. Brigadeiro va Junior, pela atividade com ta Junior, e do 2. de Cavalaria O Genere' tem ainda por dr:- � comand�nte Hugo E,dmer re· nm.
Antonio de :Sampaio e mais tar' que fez apresentar nos Jiversos Ligeira, Manoel Jacinto Osorio, ver louvar a abnegaçã9 e Dom I gresgado 1:1 Nova York de onde
d.� pela 1 a. ao mando do sr. pontos, as munições necessarias e Alferes do mesmo Regimento conportame�to dos n<)�os corpos I seguirá para Berlim, completa
Brigadeiro Alexandre Gomes de para tão renhido e prolongado Manoel Luís da Rocha Osorio de v01untarws da patna, a quem mente desiludido de remover o

Argolo Ferrão. combate. em toda a nossa ex!en- (contuzo), tendo os doii primei- o patriotismo c(i)nduzio aos cam- impasse motivado pela alegação
Pela extrema esquerda, opera- sa linha de batalha; Tenentê) Joa- ros, os cãvalos de sua montaria pos de batalh:l, em defesa da hon- de possibilidade do emr,rego do

ram as di.visões 2a. 4a. e

5a"jqUim
de Araújo Oliveira Lobo. mortos, e () do 1. Corpo da ra .nacional, e que, a par dos

gaz para meus mili'ares.
d d I B' d·

.

t t d' t R· B· d L·· F
.

C mais bravos veteranos, tem com-c')man a, as �e os sr�. figa el- élSSIS en e es a epartlção, por- A�lga ,a 19�1fa, �aGcls�o ....or-
'1)".f)••G•••e".9...eoe.@�.\9"ti&••I9Q)GOQ>('u�.Ge8@.e!)9.ee. Ir)5 Jose LUIZ Mena Barreto, que mesmo doente, se pre3tou rela, de Melo. Capitão Secreta- batido galhardamente. : é

Ouilherme Xavier de Souza, e I em coadjuvar o seu chefe, em tu- rio Militar Cezar Augusto Bran- Finah:.tente, sfi.o tambem pu- I Bar e Restaurante ,Q;E L I TE" Io coronel Tristão José Pinto, eldo; Brigadeiro José de Vitoria dão'd() 30. RegimentCl Cavalaria blicadas ás comunicações do; •
& brigada ligeira pelo sr. briga- SOéues de Andréa, pelo valor Ligeira, dito, Guarda Nacional Exmo. Sr. Dr. Venallcio Flores, I Praça 15 de Novembro, 3-Esq. Rua Tíradentes Icl �iro honorario. Antonio de com que se portou no desempe- Antonio Adolfo Charão, Tene!)- relativas ao comportamento das

_ e

S lUza Neto. nbo da� obrigações á seu cargo; te de: voluntario3 da patri'i H::n tropa� brasileiras que combateram : Dia!�alueDte 1l.lmo�os e jallt:u'es com S
As posições que sucessiv.il»en- Brigadeiro Antonio Sampaio, p;;_ rique de Azeved0 Pires, este� sob seu comando. : 8 MeeÍls difeu·entes á e§colher com :

tú foram ocupadas pdos exercI- lo valor com que portou-se até o dois da Repartição do Quartel- - �"su;no do qlladrQ, jtlnto I CINCO prato§ cada DIIH á 3$900 (tres :
t 3 aliados e pelo exercito ini- momento em que rec�beu os fe- Mestre General e que t'stiveram á ll1:!sma Ordem: Mortos 425,! mil réis)-Pasteis de (;mtmall.·ão

1 i
n.igo, e os demais movimentos rimentos que o puzeratn fóra de sob minhas Imediatas ordens du- feJidos 2. i 92 e CO,ltUSOS, tam-:: Cosinha ótimà e á viSita do ireg18êses 1:
d ;talbados que se. efetuaram d� -I c�mb.

ate;

..
Brj�adeir� Vitorino J 0- �ante a batalhEi, e o Ten;nt,� do �em fór� de combat�, 127 rO· : :

rdate a batalha, fJi�am conheCi- se CarneHo lVlontelfo, pela co- I. Corpo de Caçadores a cava- ita! - .:..744 homel.s. ;; MAXIMO ASSEiO-lExdush/amente fAMDLIAR $d JS na planta que acompanha. ragem cOJU que se portou, e pe- b, Joaquim Pa.otaleão Teles de r Tuíutí, 00 Paraguai, dos 24 ��••�eOilef).i!)ilIeeG8Q}<t.�@.elDG)••o.SOIfjQt�0(9®9CeIDCíl.IB.�@8dU'•• '
I d M· d 1866 1�.e.e�.�e@�@�e.G�e•••••e08GC�@.e@e90�C$e��o••o••�••e

e .ta ordem. tlCld q\.fe de:;e\n'olveu na distri- I Queiroz, com'indante do meu e alO e .

0

As vicissitudes do combate buição Lias forças de sua diviSãO,,' piquete, tOcl03 se houveram com \<lssig.) Barão do Hervab i
�!l"'f�L � �ID

�
tunaram necer-sario atender á que com () J. Regimento de' valôr, zêlo e atividade !la trai)"· ! 1\1 U JfC.a . i�l:'D�!
t'i:trema esquerda, pari:1 onde Artilharia a Cavalo, e uma ba- missão das ordens; Sendo a 4a. : comunica flue foi eJm.eal�13®gad® pel@::
rJnvergtram a 9a. Brigada, o teria do 3. batalhã'.}, sU5tentaram vez que, com igual comporta'· A nOVa a rrne-: ciro DdALMA MOELLMAI�N de di- ib \talhão 130. de infantaria'� o centro da linha de batalha. mento, me acompanh.'lram em

d I
- I ll°.ii.gir a seeq;ão de :P lrte do 260. e bem assim, rechaç8\ndo o lOimigo; Brigadeiro I

combate o Capitão Oliveira, Te- a a e t'"na
I R A D I O l O Ci� m A I� las baterias de 12. C., uma

I
Alexilndre Gomes dr-: Argolo nente Ozorio QIl"irnz. e Alferes ... I U 1M ..

d) 6 C., e a 19a. Bngad,� ilU-1 Ferrão, porque tendo ordem

pa-I
Rocha. KIEL, 23 - O novo cluza· I anexa a o, eu eonsultolOin., á i::diar de Artilharia; l'!stas três ra 3poiar a e3querJa do centro, Para não repelir 0S mr-�r{�c;do;; dor ,h b�talhil GSEINENAU, ; RUÁ FERNANDO M.&.()HADO., 6 Iú'ti;nas, sob as ordens do sr. atac>'\Jo (lor cml.iideraveis for�as, '.=10g;05 que .; outros m. oficiais de 26 rml ton�!'das, enirou em Õ Diariamente das 16 HÍ§ 18 hOI'as •

Brigadeiro José de Vitorino ::)03- í executou .essa ordiõm maflobraildo e a �aiios praças faz�m os S'!lIS serviço sob o comando do capi- : I
es de ADd{�a, comandante geraHcom pIeClsão as suas tropas. le- respetlvos chefes, e constam das tão Foent.. ; II O ".�

I o
o

L de Nazarreth

1866 1938
-

ALUGA SII= um quarto
... L"'-mobiliado.

Tratar á rua Conselheíro
Nlafra n. 90.
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PatriotislDo! Brasileiros! Chegou o memente da nossa

,ia econemfca e da integridade absolllta do nosso querido Brasil

pae deste acentecímente,
.-

o
•

A gra,lldiosa recepção
__._-----------

dos blumeoane:uses aos srs. general
Meira de Vasconcelos e IlItellove-nt.r
Nerêu Ramos

(�
,

G A

indepen ..

! Pallijticim

Tz
==-�����

Diretor Respons3vel De acôrao';:com O programa traça-
e A L L A D O do pela A, A� B. :8.. sociedade des

�������������������,�_�M�"������"",�_�"",,,,,,�"'�.�"�'�-'�"'��"",!:'�=�'P"� portíva dos funcíonaríos do Banco do
Brasil. no Río, os seus membros. na

filial desta capital. realizaram, em

data de ôntem, no Hotel M.1jestic. ás
19 horas. um jantar de confraterni
zação.

O apage, que deC0UCU na maior
cordialidade, foi presidido pelos srs.

Inspetor Wenceslau Uma da Fonseca
e João Leal de Fiieírdes jtmlor-vge
rente do Banco do Brasil, nesta ca

pital.
Ao dessért, usaram da palavra os

srs. Daniel Agostinho Faraco e João
Leal de Meireles Ionícr.

J Ambos discursaram com rara intc
Iígencia e feHci,iade. sendo ao termi
nar. muito aplaudidos,

Como representante da Agenda do
Banco do Brasil em Bl"men;H1. com

pareceram os .';1'S. h2.quim Saboya
Junior e Arnoldo Leal de Meireles.

05 funcíonartos da Agencia de 1"0-
ínvíle, não lhes sendo possível com

parecer. enviaram um despacho tele
grafíco, solidarizando-se com a ídéa
de confraternização lançada pelos seus

colegas desta capital.
Foram os sq;-túntes os presentes

á festividade:
Wenceslau Lima da Fonseca, J()�O

Leal de Meirdes Ir., José Pedro GH,
Gilberto Gheur, Walter Lange, Heron
dlno d'Avila, Rossini Silva. Líndolfo
Pereira, Cid Tauloís, Heitor Bítenconrt
da Silveira, Carlos Sada, Daniel Fa
raco, Emanuel Fontes. João Batista
Rodrigues. Miguel Cunha, Antonío
Lucío dos Santos, Ioaquim Saboya
Ir, e Arnoldo Leal �e Meireles.

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

Proprietario �
J ii I R O

Em Blumenau, na sala das audíencías do Juizo de Direito, sob
a presidência do operoso prefeito sr, Jose Ferreim da Silva, estando

presentes elementos de todas as classes sociais, realízon-se uma reunião,
afim de serem combinados os festejos a serem levados a efeito por oca

sião da visita que os srs. seneraI Meira fie Vasconcelos e Interventor Ne·

rêu Ramos, farão âquela cidade nos proxímos dias 28 e 29 do corrente.
O programa assentado constará do seguinte:
A's 16 horas -do dia 28, recepção solene em frente ao edíücío da

Prefeitura, onde formarão todas as escolas, sociedades esportivas e povo.
O Prefeito Municipal saudará os homenageados em nome do munícípío.

A's 20 horas: grande banquete na Sociedade dos Atiradores. Fa
larão o Prefeito Municipal, o Interventor Federal e o sr. galo Meira. Os
discursos serão irradiados pela P R C 4.

A 's �1 horas do dia 29 -- Grande Concerto na Sociedade dos
Atiradores pelo Club Musical.

No dia 29 ás 9 horas os homenageados seguirão para Hamonía,
onde estão sendo preparados grandes festejos.

A banda de musica da Força Pu'bUca abrilhantará o ãto,
IO srupo de Escoteiros tará a guarda de honra do exmo. sr, ge

eral Meira de vasconcetos, seu presidente.
A guarda de honra do sr, Interventor Federal será formada por

um srupo de alunos do Ginásio Santo Antonto,
Na reunião foram conferidos poderes ao Prefeito sr. José Fer

reira da Silva para organízar as comíssões neces sar ías á boa ordem dos
festejes.

A tragedla
Perderam a

Cardoso

"Guaraci"
vida os srs, Mauricio
e Gustavo Albrecht I

I

SANTOS, 23- o avião <Gua
raci», pilotado pelo comandan te
Carlos Heler, um dos mais anti

gos daquela Companhia de Na

vegação aérea ao decolar, ante

ôntem, com destino ao sul, foi
vitima de um gravisaímo acidente.
E na Iconsequ&Bcia de um golpe
de vento, o <Guarací» baixou soo

bre a agua, sendo nesse mornen

to apanhado por uma vaga, que

atillgindo os flutuadores, deu mo

tivo a que o avião submergisse.
Viajavam no aparelho sinistra

dos 13 passageiros e 3 tripulan
tes. Em resultado do desastre

pereceram os srs. Mauricio Car
doso, secretario da Agricultura no
RiQ Grande do Sul e ex-ministro
da Justiça, e Gustavo Adler. AI·

hrecht, capitalista gancho.
Os restantes passageiros, entre

os' quais o tenente Serafim Var

gas, sobrinho do presidente Ge
tulio Vargas, que ficou ferido,
conseguiram salvar-se.

O felegrafista do avião, Mario
Fernandes Walter, que viajava
com sua esposa, foi salvo por
esta, que é eximia nadadora. I:-o--
SANTOS, 23 - Falando aos I

jornalista, tenente Vargas decla- I

rou, que atrás dêle, quando saia
do avião, vinha o sr, Mauricio
Cardoso. No momento, porém,
em que este se aproximava da

porta, esta fechou-se, devido ao

embate de uma onda, impossibi
litando assim o sr. Mauricio Car
doso de jogar-se á agua, corno os

demais.
-0- I'SANTOS, 23-0 corpo do sr.

Mauricio Cardoso, que submer
giu com o avião, Iei encontrado
a 9 metros de profundidade, sen
do retirado e conduzido para o

salão nobre da Prefeitura desta
cidade, onde será embalsamado,

Aéro �Iube Cata-I
nnense

BPok diversas vezes, tivemos o

casião de referir-nos ao aprovei
tamento que vem demonstrando
os alunos do curso de piloto-avia
dor do Aéro Clube Catarinense,
graças as excepcionais qualidades
de seus instrutores. Com satisfá
çã<3 podemos hoje acrescentar,que
dentro de poucos dias, ou seja
após mais algumas horas de vôo
de instrução, os referidos alunos
estarão em condições de executar
o <solo» e posteriomente aptos ao

exame final, para a obtenção do
brevêt,
Consta que tal áto será revés

t ido de toda solenidade; o que
a liâs será de muita justiça, dada
a importancia do fáto e á cir
cunstancia de tratar-se da primei'
1 a turma da nossa entidade de

aviação.

do

afim de seguir para Port o Alegre I-0-
PORTO ALEGRE, 23-A tra-Igedia que vitimou o sr. Mauri

cio Cardoso causou não só nesta I
capital, como em todo o Rio I

Grande, a maior consternação. O I
Interventor Coronel Cordeiro de
Farias, decretou luto oficial por
três dias, tendo tomado todas as

providencias para a trasladação
do corpo para esta capital.

A
p;,;

�EVOLUÇAO_.I ALISTA

II

11-

OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.
EULAMPIO DOS REIS VALE

RUA GENERAL BITENCOUT, 49
fLORIANOPOLIS _II,
_m-�a��

flagrante da rEHI�1!O��O para a ambulanda do sargento Fortunato, do Concertos e Umpe.za
Corpo de Fuzileiros, ferido.�eio seu colega luiz Gonzaga, que G quiz obrigar de maquinas de escrever
a aderir ao movimento. rádios e aparelhos em geral

Rua Conselheiró Maíra rr 66

PIANOtl",vende-se �1�1 de
marca IIZ11rc:r-"

maru." em P: rf.íto c st..d«. �.\1'
Tratar nesta redação.

--,Maquinas e Pilotagem I. "

;iíl

*-==nweue

PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 30. MA

QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO
RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'

MECANICA MARITIMA.

Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETABIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria -- Estado
de Santa Catarina

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamentn conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotol'ax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi·
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e

estradas de automsvel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota
mento, etc.

-' - \

\

FIl.TROS•••

Para motores trifásicos e mo

nof asicos, os mais efi cientes, pOr
curem na caga

A MUSICAL
Rua João Pinto, 12

!curso de

---------,��-_.

Dra André

-

\s

para todos os estilos com

mento esmerado

de

o Ie

des 4 oe

Associação Atlética
"Banco do Brasil"

b
acaba ..

MOVEIS

s l
".,

AO G UEL

Caixa Postal, 19

Curitiba Est .. do Paraná

Representantes nesta capital

MACHADO
Rua João Pinto li

Cia.
�aixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DEPOSITARIOS EM SiTA ..

I-tOEPCK

FlORIANOPOllS

Filiais 81n:
.... "PlI8 - de IIIIIIlI .OIM • VaPI08 .Olm 00IIIIl1li1_....

IIIIM.e. qUI! nAD ooo.ome bateria (2,5 ."'11.)
1111l1li0.... du...III;I......

•

venda om tod.........

o•••• d. rR'"

c. Fàma Mundlall

MOSTRUARIOi]EM:
Tufe.rã.

ii

11�.

.

i

'I01}m1f��

BI ....811•• , Crllzeiro d. Sul,

Jainvil., Lage., Laguna, São

Franeisco d. Sul

;!"r ::; ; .....' A • _

�"';m,��""'''''''''-��2I2I!fl5ItC�9;g1ll.•Iftll.ílie-���..�i�_!!!lEe!'''�'' ���� �

t.f S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA
� i AGENCIA DE VAPORES I111 Companhia Salinas Peryr.as-Rio

'
'

1.",' (-' R'
� Em loteria a sua favoritaPrir\g Torres & Cía. Umitada- 10

'll Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Uda.--Cabo

11 Vandenbrando & Cia.-Santos
'I

1'1I
r

Frío

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEJANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGR,� DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encnrrega..se dr. classificação, medição e EMBARQUE de
todas �)S especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto do flJorte ali do Sul do País. bem como para o Exterior
Recebe cargas de tmportaçãe. do País ou, do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

l BESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO
. SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS
w�;;;;;'!rJ;WiTi."iii�r-�" f�.,ê5tíi f AiRm'••

anee do Brasil
���u?a!

Fu�da di reserv�

10(UJOO:OOO$OQO
-269.748:100$0.,0

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES 11M TODO O PAIZ
AGENCIA LOCt...L RUA TRAJANO, No 13

Abona, em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Ier is (C01VlERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. Iímrtadcs (limite de 50:000$) 3% "la

Dep, populares (idem de 10:000$) 4lf. ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. :com retiradas tam-

bem de quaisquer ímpertaacías).
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

3.5%' ala
4% ala

4,5% ala

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

4%lala5% .. <

4.5% ala

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por C mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

EAP[�;;;8nt(':· oas '!O ás 12 ,e das 14 ás

AC::; sábados: das 10 ás 11,30 horas

Endere;-:o telegraticot SATELLITE

4% a. a.

5% c

15 horas

TELEFONE 1.114

Sapatos, �oe �r;��a,ps:r�
INVERNO a 18$000
Sandalias a 10SOOO,
de verniz de todas as côres.

Sapatos para creanças a 8,$000
Calçados de qualquer tipo para homens, senhoras e ,

Icreanças, sandalias, chinelos, TAMAN-
COS de toda qualidade, cintos, atc::. aos

menores preços dirétamente da FABl:<iCA
;

BAREEIROS
Secção de vend as varejo e atacado

RUi) CONSELHEIRO MAFRA, 39

.,

J
eo....e�.....�"•••e.&•••e.e".tlHt.86••�Ge.e.(j)tlQ«I$.Gle!

I
Sr. Criador!

Procure conhecer os produtos C]O Instituto

Biologico Catarinense: vac inar., sôros, desinfetantes
(;RESI'l'A e �-'ORMION., carrapaticida, ibc, etc.

Rua Felipe Sc.hmitd n· 7 e 17 a

VACINA CONTH.c; A

No�Estreito Ponta 'do Leal

I I s

PESTE DA �IiANQUEIFH-�,

H. Aqui�1� Bt Ciaa

COQUEIROS� lv1UNICIPiO DE S. JOSE'
SANTA CATARIN ,�\

1 e ..eo&ee.QO�@G�e�$�O$�s..�O••'O.�

HL E T E I

quinta-fFederal e Santa Catarína

NO� CL�SSICOS ENVELOPES FECHADOS

Formidave! !
Grande vendas estão sendo feitas das .rnaqui

nas de costuras e bordados marca ME'l EOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua rnaquma sem co

nhecer nossos preços e condições de venda.
Llçães de bordados gratís

Informações com o representante J. Braunsperger,
e JOSé Gallíani.

Rua�Con3elheiro Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

26 de

"

,,'. •l"MCC't.st«''''i'nM rmcr ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'-A "'GhtlZETA

'":" >.

,----------

Flaríanopolls, - J 9i8

------

>Dr� Alfredo P. de Araujo

Especialista em mo/estias de creançes, nervos
, impaludismo e molestias da pele

Tratame,ntD do empaludismo e das rnalestias da pe-

1
Je e nervosas pela ./Iutohemotherapia

Consf1ltoria e residencia=Pteçz 15 de Novembro. 13
Telefone, 1.584

)�su/taS:--Das _�_a_'s_""1_1_e_d_a_s_l�_a_'s_ _!_�"_h_(j)_ra_s�_�

• ...,.
. .• "'''''''''�'' .. ' ._,,..,:f!.····t... ·'>' "": '. .......... "... ••• , .... '� •• ,�... _�.

Arminio
TavaresT

._---- -, , -, - �,.�!!I

I llNSTITUTO DE DIA
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalma Moellmann

4fJiI1ii!la!liIiBI�H1mmmIDll!lmllil�"'�!mG'I�l&Ii!imI���Z'.II§:B.��frs";Z: !!! !X !t::e::e:e:e: .
-

i"

Cam'ará a r t ln s �!fi Dr.PedroCM.talão.Dr III U fll lU �

I"� I' Ditalomano pela Facul-

.�
.

dade de Medicina da

ME'DICO--ESPECIALISTA );M MULESTIAS DO ESTO- �
.

[" Baía.
dMAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO fj CX"1.otcrn0 e �smtcnle o

�', .. SNvlçe do prol. M(�latl,�
.

GllRA RADHJAL DAS HEMORRHOIDAS, �EM OPE- PI 1 Ex-inten:o de Dispensari".
RAÇÃO :E SEM DOR �j I '

SIlva Lima I
� . EXA�djunt� do Hosplla� r,:CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
t.@ GraHee GUlLIlt" e SallatoflQ

.diariamente das 5 ás 7 da tarde
I Manoel Vitelino

Clínica médica cínrrgtca das
melcstías da

I
CABEÇA E PESGOÇQ

,

Especialista em

, NA:tl.IZ, GAR�ANTA Ji f:
OUVIDOS I,

CONSULTORIi
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA

Hotel Gtorra

R A 10 X
CA�INETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

C'L1NICI\
Curso Q€ aperfeiçoamento em doenças do coração .

(diagncsticc preciso das rnelestias cardiacas por
traçados electricos)

CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS QO SISTEMA
NERVOSO

Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade
médica

Laberatcrlos de Microscopia e Aná-
lises Clinicas

Exame de �angue para diagnostico da sifiiis (reaçóe5 de
W�ssermann. de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nosríce dQ impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnestico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li.

, quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
diagnosticos,

Fernando Maohado, 6
TELEFONE 1.1 9

Diariamente das 16 ás 18 hs. F L O FI I A N O P O L I S
Assí s te n te do Pro f. Sa ri Son, do Rio c! e J an (' i ro. Chefe ,I d'_iliilI_iIIII__�tiIA_� ��"iiiii:iiiliiiiiiiiilt.iiilíãiiiiillillliliiiiiiiliiiiOiiiãíililliiiiiiliiiiiiiiiiilii..iiiiiiiãiiii
do servico de olhos e oto-rhino do Centro ele Saúde �� a= 4MilIN j-------""•

de Flortanopol!s Dr. Pedro Cama- 1-----
'

t

--I Accaclo Mo-Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologiadoRio. ra Simões I D!'''; Ric�ardo

�
Consultas diárias das 4 ás 6 112 - Fone 1009

CUNICA MEDICA (�ottsman n. I>'e "; raRua Vlicond," de Oure Preto, 1 J - FLORíANOP,OLlS ii !J tem seu escríp-Asma, Reumatismo, Artrite,
<, i'��Y��"F=JII C L b N I �·chefe da clinics do H05pi-��- � .iatica, un: ago, evrai-

I_] N b (P
,

I ta file fim erg, voressor

gias em Geral. - Doenças Ind6rg Burkhardt e Professor
Dr. Joaquim Madeira Neves 'I' ru����V(\���lr�:��it:��giCa Erwin Kreuter)

, aos moltstloB àa Pél!'•• 61. III'-neclal1aia em clrl.!rr!lafiiis - Blenorragias e SUClS 1RIr" Do ti

rompllccçõee - moll2!'jtia� Gera!
VeneflZQf.l

ELETRICIDADE ME'- alta cirurgia, giaaecclogia, (do.
OrCA: Alta Frcqucncia- coças O<lS senhoras) e partos,
Fotot ....rapia: (Po�nnte IIpa- eifttrgta do 5isteGt& nervoso e

relho de Raios Infra-Ver- operações de plástica
melhos, tipo �f1\nde d" dr.
Oeken), Banhor. de Luz.
Raios Violetas e Ultra-Vio

letas
I Consultas+ Das 8 ás 9

e das 4 ás ás 8
Atende a Chamados

Rua Tirad"pte�1 1 �-..-Sob.
TelClfone, 1167.

Mc)!estias ê:" c...')per�çoes
dos

OILmt-;
,

OUVIDOS, NARIZ E G,L\I�C ANTA

Dra João de !Araujc�

M e:DlcO ....OCu L!ST t�

Formado pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

CUNICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamente modemo das
mo/estias do Pulmão

COl1su!t.-R. ;0:10 finte" 13
1 ek·f()fH" I 19 '';

\tC8. H()�el Gloria-Feme 1333
Consultes das 13 ,b 16 brs,

�'. (,taU::S . "'" 4? , . ii Si .1. i .

_

= e __ $ .. i

Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA EM GERAL
Ccnsultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

....r�P!,.,..,...,.
I

•• --_.�,,, w

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as rroles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau·
lo Filho, no Serviço do Prof. Oavíd SilDson, no Hospital

da Fundação GmHrée-Guinle do Rio d'e Janeiro
Completa aparelhagem lPara a sua especlalldade

ERetredd4lde Wlédica, Clinica Gerai
Consultas diariamente das 15 ás 18

I �9NSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. T(·lefone 1456

LESIDENCIA: Rua Tenente Sílv6jra 57 Telef. 1621
.'.

ar :rrrnmeA-_� -== .. ãllllmt_liiIS!_!II!II ".

I
Dr. Augus.to
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS--PARTOS

Operações
Consultorio: Rua João
Pinto, 13 . Telefone 1595

Das 2 ás 4

.
I

Residencia: Rua Vwonde
de Ouro Preto, 42-

Telefone 1355

Dr. Claribal-
I

te Gaivão
ADVOGPbDO
Avisa aos amigos e

antigos conc,tituintfs que
('�briu ,;:el: esrritc1l'iO de
.'dvocacia c LU!,nnUa a

al:eítar chamaúos para
Irabalhar em qualquer
,:omarca do Estê_do.

E scritori o: R. De.oQoro n' 15

P_�r' : .66�

Valdeloar
Burigo

ElJXH: DE NBGUEJll
Empregndo oom sucoesso em todalll

rui m()ls.jjtJ",� provenlenlea ela, lfIIIaIIII\'I Iíx,p'u'(h�,u do sllniUe I

FERIQAS
ESPiNHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCItAS OA PI5I.11
DARTh"'ROS
fLO�ii$ iJRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPliLJLAS

SYPHILlTICAS

·1 Di. Osvaldo Wanderley da
'I Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na capítal e no interior deste e do Estado de San

ta Catarina.
RE.3IDENCIA-I�ua Este-I' Escritorio· Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

I
ves Junior N. 26

�
sobrado sala n' 1

PARAN i\ , SANTA CATARINA
__

,

TELEF. 1.131 ;

-=--iiiiir.iiiii...·iiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�"iiiiiii�_;;;;_.m__iíiiiii:iiiiibiiiliii1�;,;g;jjjjjjjihiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiíiiiiiii_

COmpanhia Nacional de Navega-
ção Costeira

Movimento Maritimo"Porta FIDr�anDpali&
w!.z:.ri::Yzc:.,s pde Pa!s7a:,Re�s e !:ie_,,9a:!:§as

Para o Sul

tór io de advogada á rua

Vlsconce de Ouro Preto

n. 7 f). -- Pl1íJIH:·: 1277.-

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Peseaço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Consultorlo: Rua João
Pinto, 7�-- Tel. 1456

IRes.
Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

- _ ..............--�--

Inscrito na Ordem dos
Advogados-Secçãr:) de

Sant2 Catarina

ADVOGADO

Cobranças amlgavels "

Ju,'�!claft!
Comercio-- Civil e Crime

nas comarcas de
URUSSANGA e

ORLEANS
Escritorio em URUSSANGt\

Santa Catarina

e !lnlllmente_ t�
III "'"cçllea cuJa ....

CI'lm HIll II-

UAVARIA"
-- Milhares de cmadoa n"'
fíRAlfOf DEPURATlYO DO 8AII

VENDE-SE
o prédio á rua Conselheiro
Mafra n' 50, em frente aI)

Mercado Público. Para tra
tar á mesma rua numero 11.

I

I Caix 1 Pestal, 110.

CONSULTORIO···Rlia Tra·
IIUIO N. I e. das H> ás 1 2 e

das 1.5 as 16 112 horas,

TELEF. 1.28)

__________ .-.r'

Fua Trajado no. 29

Para o Norte

Fretes de
..

cargueiro:
--------�----�----�------��----------------------------�

O Paquete ITATINGA sairá á 27 do cor· O Paquete rrAPURA sairà á 25 do
rente para: correllte para:

Paranagt·tà. Antonina,
Santos, Rio de JaneIro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabectelo

Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

A• Recebedsc cargas e encomend�s até a �espcra das saídas ?o� paquetesVISO e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, a vlsta�do a·

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos �rmazens. da
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 haras, para ser condUZida, gratulta
menté para bordo em embarcações especiais.

Dr. Carlos Corrêa

Desen-lbargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

(,i� �l,:i �'" r/' �'t�:J1I �131 ��
\.( � t�� I� 'I,r;' � iP' � �

J Bayer Filho
Rua Trajano, 11

(Isql:ina Felipe Srhmidt)
"T,lefone 1.172

i-- :-S"]enC!:" J .686

Para seu concerto, procurai a ESCRITOmO -PRA.ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
Ca5a Mllsical, que conta com a ARMAZENS--CAIS BADARÚ N. '3--(FONE'1666) -·END. TELEG. COSTEIRA
';';'lrf.1 melh0T t1',mtada P,'l (a- Para mais informacões cc,m o Agente

.J. SANTOS CARDOSO
': j

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da MaternidadeS
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarce - Consuitorioc '

ANITA GARIBALDI, 49 "

Rua JOão Pirito, I 2

----.11'- "'_'
'

.. ..'

I Dr. A��e:�al ";-1
da Silva
J\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 163 I e 1290

ID•. Pedro de;)Moura ;::::
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobraão

I Telephone n' 1458 r

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rG ru po E,�CO-I U patr i arca IVlI ro r I Dr. ?ellro �e Moura ferro

Vende-se as! lar "Dias Ve.. Chnstea em /\�jv()g;ldo
seg�intes I lho" Varsovla I

Rua Trajano I. (sob.)
prt·�'prledades

. .

I
�No .grupo escolar DIAS VE-I VARSOVIA,23 - O pa- VENOE.�ELHO, será aberta, hoje, ás. 3 trarca Mirt)n Christt>a, primeiro u n excelente Pia�o, à r�Anita

heras da tarde, uma exposição rr;i .. istro I,da Rurnania. chegou I Garíbaldi 60.
cLs trabalh-s feitos pelos alunos, hei" a esta capital, acredlté\nd,;� Preço de ocasiãa
em homenagem ao General Se � ue a sua viajem se prende
Osorio. aos últimos e graves acontecimen-
.iIi� Iiõ.I_" """_.�_IDI_ •••• ". tos na Checoeslovaquie . Atribu- ..

se extraordinariarnente importan-

�--"""'-?:�,'r.r·"'·",;I',I:">r'·';·..1l!�·""'-""�.. '�":��···-''',''1!r7{�-'''''.��'::%'7""'�':�;l��Z;����,��!1�.."it".&'�;1: '".·���v \,';\lú'. ''<� �;�.&i ;;"�'lI':ê�� '.
_ i'li��ll��"����'1�� �.:&...Y..&�V..&�V""�v,,,,!J<,,�,��

.....m.: .....,,,,>').;, ........... ,,..,. �.AlIk.• _� �. �._",... .. _... .

�.;� C' I i I p' t
-

f' ���j .a culo OE: qualquer ran .a.exscuçac, IS" �

,.� �st:.ut�r�,,�:rn con- calizaç�o e direção li�. ereto an u iado de ob, as
. b��� e feno Aparelhamento c;om �

� pleto par-a constru- �
� ções de pontes em �

�
concreto armado

I;. A E I et r i c a
�� �'11"Y�1í �j,i�

,1,�Pfl,
�, 1\1}H ft ; rn ;.be; r. ft. � I I PÃI<A INSÍALAÇ8Ê'STELüi,'""?ÕRÇA EAN:

� Gíi �dl t��;� ij , � �1 � til � II ,�. U !1 III U �. TENAS DE RADIO, CONSE�(TOS E AUMEN·

���� �1 ' TOS PROCUREM

I�t.� �� A ELEã-F·'<!C;;Al}� IitNGENIIEIRO GIVIL �
r)� � TEM SEMPRE EM STOCK E A' Vf:NDA, POR
{fj

Ell l"'mo
ii 1\-'. � 416 SALAS 12::e 13 �ftJ I

PREÇOS SEM �OMPETID,OP�E2 N /:' �RAÇP,.• ,�� nua 5 Cle I�ovemoro.. . U '1- ANOAR �\tJ ,MATERIAIS ELEIRICOS, LU"'lt<ES � ABAl-

�.
�

t.,.I� JOURS ELEGANTES E MODERNOS

r� � NOVIDo�DES.! VISITEM A Elétrica�1 T � 11-"3 � 1>!s""'L P
, � Rua J080 Pmto n. 14

I!'� e � � d O\,J� �;.m r� tl.�ua·.. 'a !llIIana li1 ACABA DE RECI.:.BER üfvl FINISSIMO SORTt·-
l� MENTO DE CHUVEIROS; ELE'TRICuS, NOVI

I�:
NO RAMO-AR riCO "ARANTIDO

� de 1937 �
i\� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (EstL Curitioa-S. Mateus) ���/� Ponte de concreto armado sôbre oHio S, João (Estr. Curitiba-Toinvile) �
��� Prefeitura e FOfUl1l de Mafra �
I:,r"'.,.,,�.,,, rupEscolar de

Mafra��!;� Grupo Escolar de Rio Negro� Grupo Escolar de IraH

�.� Maternidade ele Rio Negro ���� E�tação Experimental de Vítdencias em Tijuco Preto (Paraná) ��� DIversas construções de residencias
.

�
;�;��G�������AV������VÂ���8•

Uma Casa na rua Conselheiro
Mafra n'. 51, outra na rua João
Pinto n'. 53, e pequena casa e

chacara na rua José Veiga. Um
grande sitio no Rancho Queima
do e outro no Estreit'o,

Trata-se com JoãO Sauford
Fone 1253,

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

._----_._--------- .._----�

não precisa , de reclame. visite SUélS exposições e

vrifique os seus preços

III semestre

li
I

\

I.

I \

Agradecimento
Por intermédio do brilhante

matutino A GAZETAl venho
agradecer ao mui digno e inteli-

() caso do ela a essa visita.
gente sr. dr. PEDI�O CATA-

Pe t r�o ieo LÃO.grande especialista de moles-

I Ad
_ .. tias do nariz, ouvidos, garganta,

se. �\::����'as�3d�o�:.��e:b��
,

O ra.çaO .
;!c'houove��ad::l����:�: ��e;:;�

tanico resolver usar de boicotagem I e a marca 9ue ?omma na atuali- de nariz, realizr.da no dia 17
I

. . dade e dominará sempre.Qualque-
ao petro eo arnencano, o lVJ.cXI- eia a sua necessidade de do corrente, como tambem o

• .

d' I que s 1
co responcera suspen e?no os

I perfumarias, prefira sempre rigoroso tratamento na garganta,
pagamentos das suas obrigeçoes as da marca males estes de que, felizmente,
na Grã-Bretanha. Adora�ão me sinto completamente restabe-
�&L& _!,�i!"""""M'?_""'MWr!'lfp�_ae

'II

lecido.

.,1 Per,horado vos agradeço. sr.

dr. Pedro Catalã, pelos modos
. I cativantes e delicadeza sem par,

dons da natureza que DeUS lhe }

I concedeu, pois a vós me entre"

guei, com ilimitada confiança,
acrescida de uma gigantesca fé.
Vós sois um verdadeiro balsamo,
para os pacientes. que se achem
sob o vosso cuidado. Seguirei li

minha viajem, íeliz e contente,
para a capital do Estado do Rio r

Grande do Sul. Pal a vós, dese-
jo que sejais tão feliz. quanto o

VOSSO coração é generoso.
C »rn os protestos da minha

mais alta estima, SJU de V. S.
amigo sempre atento as VOS,;'lS

apreciadas ordens.
RAFAEL DE fRANCO

u AA

AVISA A SUA DISTINTA FRE.GUEZIA QUE I- CABA DE RECEBER UM

GRANDE E VARIADO SORTIMENTO DE ARTIGOS Pf\RA HOMENS,

SE��HORAS E CRIANÇAS, QUE VENDERA' POR PREÇOS REDUZIDOS

DURANTE O MEZ DE MAIO

c o a I
.

I ta s a r en

Conselheiro Mafra, 15

... fi

SEUS FILHOS
rEME

Lia1das e gtt'AaciDsas confecções para meninas e garôtos só

na A CAPITAL.i

I

.'

ua COllselheiro Mafra esquina' da Trajano, �

�' �

)
�:·III!,..,.._III......Iii=mIfl1iiliIl.7tlllll"'BfiQIIIl!lil!illiUlmlliNtJJtll!_Wi:!1M_�1ilifliifil...II-__r!!!I!!ii!iiiiiiI!!IIlIlim:I!JII- rl',._ IIIDIlBlll_mw lII*IIIM__gpzlll!llllaIIIII.SIIItIIi'iJiW9 alllli-..M....II'lI7M!!lll_-.�IIII_Uíil_IIli'mI«·IIIíI! * _
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DESPORTIVA

Florlanopclís, 24-5-1938
....�

REDATOR: Carlos L. da Luz

injusto o resultado da' ·partida de··db ..�
ningo travada entre o Avaí F. C. e Figueirense

r:a (:;05 r18 qlJal o alvi-celeste jevo� a me'hor pela
cor,·t�elgem de 4xL

- �� Cl�rrr«<�d;B dt8
erY'lpoigará
catarinense.

FogLJeira, f.:>atrocinada pela
dentro de poucos dias a::,1\ r"'�tt.

L, lat=á'.. �s,

capi;:al
vaí x Fgueirenser'o' ';;'0 ":;<'"'0' de Tuta, .�. em ,'ôrno de Pereira, Rezende erEscola de Co-TEm 980 qui I o c i c los

•

, Q� ",' I�JIlsse de PDch�co, consrgna o 1 Jam eram fOlmlda�els, I rnercio de San- �.��������������������-���
No campo da rua D,Cc,uva) tento do Aml. Entretanto, depois da volta do I Ou�am. hoje pela

per,antf' ,pumerosa � eEtlJsi�s,íi�a 2' COAL I Figueirense, procuramos saber a
I ta Cata rina PRE ..8, Sociedade

as,.!,lenC!(� r,,,,,,hzou oe a par<tJ? IOPlnlãO
de alguns jcgadores do; Rádio Nacional

entre o Figueirense e Aval, Procopio bate uma penalvlade. alvi-negro, e todos êles foram una- i (f nstituto Livre) do·Rio de Janeiro.·
partida e-ta q�Je vlnb,.\ S nco es-

e F\ reir a não encaixa a pelota I
nimes em afirmar que não houve i

peradô C�rT! ��i,�d�d('. 'a i, q�c volta, aproveítan�o-se então brutalidade a�€!�mél, ret,�cando, em 1 REsUL r��DO DAS P�OVASNa pr]m�I�� .

fabc, ,0 f!''lbUe1_ Nizcta para obter o 2 tento para I' parte,
a noticia por nos publIca-, Matemahca-Com,erclal - r-

rense deseuvdvendo um .logo SIJ
os seus, da, ano do curso de perito-contador:

p�rior 3.0 do "" advel5a(loJorçou
2xO NO PRIMEIRO TEivlPO i ,Mas como diversos "espiritos j Beatriz Burern.a da Silva, 4;,

o Avm executar grJ.Nle ativida-
I maus", não compreenderam bem! Paulo Oto ::)l,hednnante!, 9;.

ce defensiva cem o que com�gui: O Figueirense não esmorece, 'as palavras de Sabino,' na entre- i José I elipi, 4; Arolde Vilela, Ineclru1izar os avanços da olecsr- atacando [orternente.porérn o score vista concedida a este diario,acha-! 9; Silvio Silva, 3; Valter Kun
va ;:dvi-;,el:�,te, .

r

• I se c?nserva favoravel ao �v�i, mos DO direito de àize� ma.is 'I zer, 5;. Albe,rto Paulo Pereir�,O A�ul conseguiu �lg3l1llar I finalizando deste modo o primeiro uma, vez que não houve vlOlencla, 3, Mana LUl�a BotaIO, 6; ADI-
neste penado alguns ataques e [tempo. no Jogo de Tubarão, porque os bal Nunes Pires, 9; Roberto
algumas es.caf'ad�s, obtFn�o no�

I

A SEGU\!DA FASE DO des�ortis!a� daquela cidade não Ge�aerd Ferreira, 9;José Ruhland I
CinCO pnmerros minutos o seu I

JOGO
são igcorautes para compreenderem JUnior, 9, Alfredo Nazareno, 4;

lento.
. ..

J
o que é a cordialidade esportiva. I Nilton Batista da Silva, 3; Ma-

Emquanto isso, o Ftgueu-ense i Com algumas modificações am- E para confirmar estas palavras ria de Lourdes Gonçalves, 3;
rea�iza"a bons avanços, fazendo

I
bos os, esquadrões se apresentam procuramos ouvir Iv� Monteneg�o'l Celso Perrone, ,9; Eugenia Tan.

pm,gar c.omr:lntcrnc:llte �; arco
para disputar o final. I centro-avante do aIVl.-negro, CUjas I' c�edo de ?hveHa, 7; ;Nllton Dl

av�;ano"que teve em Vadico um

I' GOAL DO FIGUEIR.ENSE I palavras �oram carinhosas para gracomo S:lv�, ?, Ed��; Goet-
gmnde Homem,

.

.
os desportistas de Tubarão, I tmann, 9; F Il'oomo FelJO, 6.

No segundo tempo o Aval Depois de alguns ataques pe- Temos pois o máximo prazer I REPROV L\DOS: 3 alunos
iniciou uma for

..
�� Oft;l:,iva, mas

I rigosos do Avai o alvi-negw,con- de in�ormar aos nO';�Qsleitoresq.ue NÃO CON\PARECEU-
aos P0UC('S o f tgueu ense rea- I trolando melhor volta a

dornwar.jo
alvi- negro não fOI alvo dos

JO'i
1 aluno.

giu, cODS.eguir:do �o,vam�nt�)::,n-T .

Sabino de?oi� .de uma jog�da g:dores do Gremio, C�dade ES,tenúgrafia: .Beatriz

Buremajtrolar as IOiS.a.des, .dC qlle.
::'i.lOIO,O ! Simplesmente individual, conqUlst,a h7ul, e que a quahfi�açao de da Silva, 8; Abone Costa Be

d�nd: um ',iDdo t'[O consfgne dl-lo pri,meiro e único tenro do Fl-j "toura�a" foi devido a um mal· téta, 3; Paulo �to Scheideman-
mlflUlf a dlb;:nça. .

,J(,llelrense. entendIdo, te!, 8. José Fehre, 6; Aroldo
\ l�ma escapada d,'! �\liz:ta, ':10" 3' GOAL DO t\V�l' Fica pois: d�5te modo desman- Vllel�, _7; r,osmar da Luz Silva, IorClOnou uma opoHumdad� a

II chadl:i a m� Impressão causada 6; SilVIO SIlva, 7; Valter Kun-.
Sapinho consignar o 3' tento do Nizeta escapa e depois de pas' nos meiOó esportivos catarínenses, zeI, 7; Alberto Paulo Pereira,
alvi-cek'ste..

.' _

sar por Antenor, envia a e�féra pela denominação que fizemos a 18; Maria Luiza Botam, 8; A-
Entretanto o flgue'lrense nao

a Sapinho, que chuta fortemente primeira partida realizada pelo nibal Nunes Pires, 10; Roberto
desanima e seus defens:m:s con-

/ consignando o 3' tento para o alvi 'negro [la cidade de Tubarão, Gevaerd Ferreira, 9; José Ruhland

;nuam � bombardear a cIdadela I Aval. Junior 10; ,Alfre..do �azareno,?; A's 21.35 .. HOITE DA ROÇA .. Um
e Vadlco.. ,. 4' C O l DO AVAl" I

Alberto ,Cnpa, 5j �llton Batls- programa tipico caipira_
O quadro, alvl-negro con_duzm-j'

). ,A ...

"p" ta da Silva, 5; Mana de Lour- •

�, I I HARLAUTH BREVE:-ESTRE'IA DOc:BANDODA LUA-e com malar élCf'rto e co"tro ou

I Os aV3Iano'· atacam

pengoôa-I
'.....,J- •

, I
des Gonçalves, 8; Celso Perro-

_

lelhor as jnga.d;<s curant todo o mente, Nl�eta. am,batando a b"l,.
• , "1 .1' ne, 8; Euge�ia T�n,credo deiVende ...se duas ,�asas CARTAZESramcorref do Jogo, ptrdfndo seus I de Chr'C(!late avança e depOIS de é o c.el1'e que, revoluclO:?U o OliveIra 8; NJlton Dlglacomo SIl- de h)vlos,

{tilheiros numcr,osa� ocas1õ,es de driblar .L\?tellC>l chuta atrapalhado Aund�. ve�ho'Se'l..0ra revo!uclona a

va.' 8; �.�ite Goettrr ano, 9; Fir- � agua bôa e muitas arvores fru- ODEON: O lider dos
bter. tentos, .alem de ter wlo o

por Fredl, �o canto esq�erdo d,a mel ca o ti
mmo FelJo, 8.

•
tlferas de diversas qualidades, ao CInemas

vm faVOreCl?O,pela so.te.
,

trave defendida por PerelIa, asSl"

CHAR LAUTH
NÃO COMPARECEU I jlado do quartel do J 4 B. c., PROGRAMAS DE HOJE:

A pugila fOI dltiputada �e�alxo nalalldo o 4' e último tento do aluno. no Estreito. Para tratar com o
A'S 2 HORAS:

e um fort.e temporal, prel'ldlcan' Avai, não é um creme comum 2- ano do curso propedeuti, ptoprielario Vidal Antonio de Vesperel lider
o ambos os e�quadrões, 4xl NO FINAL CHARLAUTH ICO �(lrtuguês: ,Paulo �emiqu� Souza. COMPLEMENTO NACIONAL D.

OS quadros Montz, 4; FlOrida Cardoso, 3; F. B,
O tempo pma wm gral'ld€' Alexl!ndre Evangelista, Ernesto ENDE-SE ' JOHNNY GREEN E SUA OR-

Sob as ordp.os do sr, Alberto atividade por parte da defeza do lhe extinguirà as sardas, panos. Baumann, 3; Ne�tor Carneiro, Vde uma maquina QUESTRA.-short
orilz qUe teve uma aluilção b';a, Avai, que Se de�dobrél para evitar cravos e espinhas, �em a minima 5; Alirio Campos Alcantara, 4; ck escrev��O «�OOdRusto- COME, COME O COMILÃO-
eixando apenas escapar pequenas a guéda do seu último reduto de· irritação, deixando-lhe a cutis Osvaldo Camili, 4; Osvaldo de Salda )th' pOMr 'I $'0 O. a desenho colótido

.

d d V d f
.

I'
.

f OI' 'C 4 S'l
Il O artn 10 n I Oalhas, os quadros estavam assIm i feu i o por a ico que 01 o Impa, maCIa e resca.

I·
Ivelra ampos, ; 1 veshe

.
, . AVENTURAS DE BUDDY-de-

onstituidos: I melhor jogador do .flvai, Salvador. 7; Hercilio Fre,nza, 5; senho
No Figu�irense, Beck teve .---- .. ---••••••-........... Moisés Leandro da Silva, 4; lá Sartorato, 4; Helio Boco da ESCOLHER É DIFICIL-comé..

uma atuação destacada seguido de Ruben Lira, 8; Cora Gonçalves Silva, 4; Dioscorid�s de Melo, dia
perto por Antenor e Joca, I Costa, 4; Julia Berka, 6; Horst 7; Alberto Hermelino Píbeiro, OS PEQUENOS MOSQUITEIROS

AGENl:IADORES Sc�eeffer, 5; Ovidio Nevio Laz" 9; Teodoro Leandro da Silva -uma super-produçãoFALSOS zann, 4; Arnoldo Pamplona Ge- 8; Mauro Schutel,3; Zilda Re� com BiIly Mauch. .

Dl Alldradé Silva, 5; José Ru- zend�, 6; Bruno Marie Cechi- Preço,-l $000.
bik; 5; f\Jl Schoroeder Carnei- nel, 6; LGurival Limí\ Lisboa A' noite, () llliderll não'
ro da Cunha, 3; Rui Feliciano 7; Mario Napi, 8; José Men� dará sessão, e para amanhi
da Silva Azevedo, 3; Enio FIo' des, 4; Carlos Miro�ki 3· Val- em última exibição:
res, 4; José Vieira Dutra, 7; mir Tolstoi Bosco, 8; 'Nei Fer- SE'TIMO CE'U.
Vitor Martins, 3; Sibila Busch, reira Reis, 5; Ivanhoé PeJliz· Preços-2$500 e 2$000.6; Osvaldo Beite Silva, 4; Vi- zetti. 4; ProcopiQ Dario Ouri"

_

rialda Camargo, 5; José Figuei- ques, 5; Laercio Lima Lisboa �INES COROADOS
ra, 4; Arlinda Soares de Oli- 7; Armando Beck, 5; Valte; REX,
veira, 4; Regin� Pereira Andra- Lange Junior, 3; Valdemiro Ber" Não haverà sessão porde. 4. ka, 3; Luiz Damiani, 3; - A.lcino motivo das comemoraçõesREPROVADOS: 9 alunos Milen da Silveira, 7; Sevasti ao gal. OsóriQ.

NAo COMPARECEU 1 Haviaras, 3; Orlando de Car
aluno.

.

valho Borja, 5; Matilde Amin
Gh4Dtm, 3; HeJiane Ferraz Cos
ta Souza, 5 e Rui Cunha, 4 .

Nf\O COM•
.JAí .ECEU J

aluno.

____
.

ET
1. _

Foi

Avai:

Vadico
Arnaldo Diamantino

Berreta PkCor/io Silvio

alego,Walclemal (Sapinho), ize

ta. Pacheco(Fornerob) e Saul.

Figueirense:

Preliminar

o encontro secundario que foi
falho, terminou num empate de
1 x I, tentos obtidos por Ivo(Avai)
e Nerí (Figueirense),

: I

---

- I·A,ínaa a excursao do i

Figueirense a
I

Tubarão

Avisamos a nossa
distinta freguezia e ao

publico em geral, que
não devem entregar suas
roupas a qualquer agel1-
ciador, sem que o mes
mo apresente o respecti
vo cartão identifican
do-o comi) tal, afim de
evitar contrariedades e

contratempos I

Pereira
Fredi Monteiro (Antenor)

ena; n!6.te eRr!O
("� ..di. hej

hino, Farias, Ivo? Bu.k e Crl!iclt,1

Os tentos ESlã? tudos os C3fOS leit�res I
l' GOAL 0(1 AVAi' lembraoos da �ota qu� �ub�lca-l'mOfi em referencia ao pmneuo Jogo

De;:)t)lS de- unj' [I' Gque perigoso do Fif!.ueirense na béla cidade
;u Figur-{rcnse Cvn1rF' o <),co d, de Tubarão. I Rua Tiradentes, 7

I
3' ano do curso pro,�p�eutico:•

" ". I CI fi ·d d' Telefone, 572VaaICI" J "i. 1 'f .o.-ataca pe-! aSSl camas esta pilrll a e . Karl Heins Orlowsk\, 9; Airton
gosameote e �)aul a�'fOV ntóIlLiu, "tourada", porque os c�menta(ios J �---iiiiiiiiii_iíl...iíiiii-"-ÍlÍ--.....-.iiiil Leal, 8; Bra, Limongi, 7; Zi-

Tinturaria Seleta

Programa diurno

De 6.15 ás 18.00 horas

Programa noturno

Das 18.00 ás 2O.00�e:das 21 ás 24.00 hs.

Orlando Silva, Almirante, Odete
Amaral, 80b Lazy eMauro de Oliveira

eom
Orquestra ae Dcnsoe
Regional ae Pereira filho
Raclamés e a Ali 5tars
Romeu 6hipsman com a orqueatrc õe

Concertos
Eõuardo Patanê e sua Tipira Corrienhzs

A's horas certas, jornais falaõos com no
tirlas em primeira mão, forneriõas pela l"I NOI·
TE, e oferta õa Casa 6uimorãczs Ltaa.

A's 18.00 • VOZE5 tiOVA5 - Audição OIZ
futuros ozes õo nosso brocõccstlnq,

'

5peoker • Celso 6uimarães.

A's 21,30 CA,.�ÇÃO DO DIA·· por La
martlne Babo, escrita e tnterpretcõc: uma
oferta ao DRAGÃO. '

A"S 21.35 - ALmIRAHTE ••• e suas �liIriosiaa.
aes musicais.

A's Z3 hs. CLUB D05 fnHTA5mAS com La.
martine Bobo e 5iIvino Heto

5peaker· Oõuvaloo Cozzi

Amanhã· A'5 19.30 - PALmOLIVE • Um pro
grama em cadeia rom a roa ia Difusora
ae 5ão Paulo'

TEATRO A. DE CAR
VALHO

Sessão civica de encerra
mento d"" semana General
OsóriQ.

,
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TOCANTE CERIMONIA
NO 14 B. C-. , ��

'iJ""�",,�
�

Pela primeira vez é reali- ��������_,����������-===:':".'-,__�

sada a cerimônia da apre- A__V__O_Z__D_-_O__P__O__V_O_ pro�ietlrlol e ::ire�or R�po�sa�f-L-�--D-
sentação da Bandeira aos

recrutas incorporados
Os jomalistaa desta capital, por

um convite gentil do ilustre co

mandantp, do 14 B.C., IIr. tte. Coro
••1 Candido Caldas, tiveram en

sejo de assistir, ôntem, ás 10,30
heras da manhã, no quartel da
qu.la briosa unidade do Exército
Nacional, IJ. uma tocante cerimo
ma, pela primeira vez realizada,
de harmonia com o disposto no

novo Regulamento, qual fôsse a

da apreaentação da Bandeira Na'
cional, 808 novos conscritos.

Formados na parada, os novos

defensores da Pátria, que muito
embora tivessem iniciado o pe
riede da sua primeira instrução
ne preterito dia 15, dado o seu

aproveitamento, iâ hoje formarão
no grande desfile, em honra do
general Osorio: conduzido o Pavi
lhão Nacional, com a devida guar
da de honra para 11 frente dos
mesmos; foi o tte. coronel Candido
Caldas, acompanhado dos capi
tães Paulo Vieira da Rosa e Sil
vio Pinto da Luz, colocar-se na

frente dos novos conscritos, a quem
dirigiu a seguinte brilhante e pa
triotica.

-c Soldados do H Batalhão de
Caçadores! Recrutas incorpora
dOI! Estais em presença da Ban
deira Nacional, símbolo sagrado
de todos nós, imagem fulgurante
da nossa grande Pátria. Recorda
êla, o Passado de lutas gloriosas
a que assistiu, tremulando altiva
DOS' campos de batalha, sem ja
mais ter sido vencida. Bandeira
que hasteada nas barracas dos

.

DOSSOS aeampamentoe, conduziu en

tre a fumarada dessa dos combates,
a nossa brava gente para a vito
ria e para a gloria. Bandeira.
que foi fi) orgulho dos nossos ca

maradas mais velhos, que enca

neceram ao serviço da Patria.
Bandeira, que nos mastros dos
nossos navios, em luta com ini
miios poderosos I sempre se co

briu de troíêus. Bandeira. que é
a nossa Pátria, e pela qual mor
reremos, antes que alguém ouse

abatel-al
Muitos fato!l a glorificam e a

honram, dentre êles, porém, um

me cabe, neste momento, desta
ear:

<Estava o Brasil em guerra com

a Republica do Paraguai.
Entre ai unidades que comba

tiam destemerosareente pela inte
gridade do Brasil, achava-se 030.
Batalhão de Voluntaríos, que ocu

pava os pestoe mais avançados,
atrâ. de laanha.oll traiçoeiros e de
mata,ais impenetraveis.

O inimi,o, numa manobra

aU-1daeicsa, consegue pegar de sur

preza êsse Batalhão. Mal tiveram
os bravos soldados brasileiros, que
o constituíam, tempo, siquer, pa·
ra entrar �,m fórma. O valor
guerreiro dêsses bravos, entretan
to, eonaeguiu levar de vencida o

adverllario audacioso.
O cabo,da guarda á Bandeira,

ferido mortalmente, poude erguer
metade do corpo, e vêr, com o

(�oraçlo retalhado, que o pendão
da lua patria era arrancado das
mios do bravo tenente que o

eonduzia e levado pelos soldfldol
inbni,os.
Ao ter conhecimento do fato,

o Comandante do 3' Batalhão de
Voluntarios, num momento de

deiespêro, ,bradou aos seus solda
dos:
-Ou a Bandeira já, �u a mor

t3 de todos nós>.
Num frémito rútilo de patrio

t:.mo, o coraqão ardendo na Pira
do amor á Patria, alheios á mor

t 3, como um bando de desvaira
dOI, aquele punhado de brasilei
ros, Duma arrancarla épica, sob
a luz aurifulgente das estrêlas,
"lDça-se contra o adversario, para,
h.ras depois, reduzido á metade
trazer com 08 seus feridos, a sua

Bandeira eusopada com o sangue
generoso dos mártires!
Recrutas incorporadoe! Que o

feito rajante e glorioso do e 30
� Voluotarios», sirva de exero-

plo, e seja por vós repetido, qu
ando a Patria de vós o uijir.
Em continencia á Bandeira!

Após ,este primoroso dlscurso,
os conscritos desfilaram pela fren
te do Pavilhão Nacional, ao som
de um dobrado pela Banda de
Musica do Batalhão.
Gentilesa eativante
Após a cerimonia, num requin

te de amabilidade, o ilustre tte.
coronel Candido Caldas, convidou
os jornalistas presentes para su

birem ao Casino dos oficiais, onde
lhes ofertou um calice de vinho
do Porto, fazendo, por essa oca

sião, uma penhorante saudação,
na�pessoa dos jornalistas presen
te!!, á imprensa catarinense, o

que, pelo redator de «A Gazeta>
em breves palavras foi agradeci
do. C0m um briade ao Glorioso
Exercito Nacional, tão fidalga
mente representado na figura em

polgante de soldado. que é o

ilustre tte-coronel Candido Caldas,
comandante do 14 B. C.

A GAZET
SOBRETUDOS CO'RTE ELEGANTE

DESCE assooo
Borracha

Preços que impressiona
"

. _---------------------_ ..

A vêia poéti-
do gene-
Osorão

ca

ral
O general Osorio, tinha tam

bem a sua vêia poética. Damos,
a seguir, duas produções da sua

lavra:

"GLOSA"

Mostrou-me a fortuna abertas
A� portas dos seus tesouros,
Mostrou-me palmas e louros,
Fez-me mil milhões de ofertas:
-« Fortuna, tu não acertas I

(Respondo-lhe em tom severo)
'" Os doas, que do céu espero,
«Tu nunca me podes dar;
«Torna as portas a fechar,
eNada do que vejo quero»

-0-

"QUA8RIN"HAS"

Só vivo quando te veio,
Dia e noite penso em ti;
Si nasceste para amar-me,
Eu para te amar nasci.

Auzente dos teus encantos.>
Sem teus lindo! olhos vêr,
Tude me C!lUS8 desgosto,
Nada me causa prazer.

o tempo ourar não pôde
As chagas que AmÔr abriu;
Separar SÓ pôde a Morte
Coreções que Amôr uniu.

.. -

Capas de Gabardine

Só artigos finos .,

Capas de

A Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON INOS S A V IDA
ÁNIVERSARIOS

Faz anos hoje, @ galante m

nino Alberto Schmidt, filhin
do sr. Euripedes Schmidt, fu
cionario da Diretoria dos Correi
e Telegrafes.

NASCIMENTOS

MEXICO, 23 - O govêrnc do
presidente Cardenas, conseguiu
dominar o movimento insurrecio
nal encabeçado pelo general Ce
dilo.

Estamos seguramente informa- Hoje, de manhã, foi feito um

dos de que ás cadeiras Jeronimo reconhecimento na estancia do
I C díl d d en- BUDAPEST, 23 Afim de asísr-Coelho e Martinho Calado. na genera e I o, na a sen o tir ao Congresso Eucaristlco Inter-

Academia Catarinense de Letras, centrado. nacional, acaba de chegar a esta
se apresentarão candidatos, den- As forças revolucionarias, que C,!tJllt�L2_<?,":!���_P..a��I.!.. • __ •

tro em breve, os drs, Osvaldo Ca- se acham sob o comando do ge- � II C au d 3 000 .l:"OVO denerabral e Renato Barbosa, persona- nera e I o, ascen em a . fii!I

lidades de merecido destaque e homens.
.

RIO 23-0 presidente da He-

projeção, nos nossos meios cultu- O presidente. Cardsnas decla- publica assinou decreto da Pasta
.

d �

d rou que o movimento está sendo da Guerra promovendo o ceI. darais e na mo erna geraçao e .
'

,

d E b' V I Ad S' b '1' auxiliado por elementos eliltranjei - arma e ngen afia, o mer u-

penOs� ore

O rlaJI eClrobs. I ' h' t ros I gusto da Silveira, a general de
.

r. sv� o a ra e IS 0- •

Brigada. O novo general é o che-nador e medHJo de. renome, ten-

A t··d d d fe da Inspetoria Militar da Rêdedo, ha pouco, pubhcad_o a nota- a IVI a e a da Via ão Ferrea e faz arte elavel obra eSanta Catarma:. tra-
D I

ç.
dE'

p

õã'Irv d �

,

{, PI.
e tlgaCla e ngenhelros encar-a e repercu�sao para ora

O on.a regados da construçãft da Pontede nossa'!> fronteIras. Lagunense I t
.

I b R' Ud
.

t l't" d
. n ernllClOna so re o le ru-e naSClmen o, p el elara a ca el-

guai.ra patrocinada pelo fundador da LONDRES, 23 - O embaixa- 'Iimprensa catarinense, tambem la- dor polonês nesta capital, decla- _

gunense, e figura de admiravel
rou que o exercito do seu pais O TEMPOprújeção no imperio. A cadeira defenderá Praga, de um golpe do Mais uma homena- íJeronimo Coelho, vaga com a Heich, se 08 goverDos de Lon-

morte do abalisado historiador dres e Paris fizerem o mesmQ. gem
desembargador José Boiteux, será
ocupada por outra historiador
catariOlllse.
A cadeira Martinho Calado, I

que foi um dos nomes tutelares
do jornalismo barriga-verde, se

acha vaga desde 1932, com (i

prematuro desaparecimento do A .29 do corrente, haverã um
.. . . , grandIOSO espetaculo sideral: ummolVldavel Jornalista sr. Haroldo I eclipse total do sol visIvel nos JCs.
Calado. Para preenchê-la, se pre- i tados marltlmos d� noslo paiz, dei·
para tambem um jornalista poli- i de o RIo Grande do �nl, inclusive
tieo de renome polemiRta vigo-I tambem Santa Catarma, podendo
., '. ser observado tambem em Floria-

rosa, JurIsta estudIOSO e culto, e I nopoUs.parlamentar que tão brilhantes I Será visto, egualmente,em Goiãs,
tradições de inteligencia e cora- I MInas .Geraes, Paraguai, Uruguai,
gem deixou na rápicla e recente ArgentlOa, BOlivla, Chile, Sul da RECIFE 23- Foram fechadas
passa�em �ela politica do

'

Ést8'..I' Afr�a�CliPse total do sol ocorrerá as estações de radio dos amado-
do: o dr. Renato Barbois. entre 8 e 11 horas da manhi, res.

(

Pavorosas, negras sombras
Escondeu o meu penar;
Em silencio a dôr me oprime,
Meu alivio é suepirar

na "A MODEL

Ocorre, hoje, o aniversario
menino Olavo Schmidt .

Transcorre, hoje, o aniversar
natalício do jovem Leopoldo Sa
tos.

GENERAL OSORIO

VIOLENTO TORN&.�
DO ASSOLOU O

PARANA'

CUR ITIBA, 23-Violentissimo
furacão assolou várias cidades e

povoações deste Estado, causando
prejuizos materiais de alta monta
e oca!:'ionando grande número de
vítimas.

CURITIBA, 23-Até ao pre
sente momento, o número de mor

tos é de 18, ascendendo os feri
dos a .cêrca de uma centena. Os
hospitais estão superlotados.

em

menau Passa, hoje, o aniversario n

talicio da senhorinha Azuri
Fernandes de Oliveira.

Assinala o dia de hoje, o an

versaria do jovem Joel Manoel
Moura, estudante.

CURITIBA, 23...,....0 toraado te
ve a duração de, um minuto. Não
obstante, os seus efeitos, foram
os de um \'"erdadeiro cataclismo.
Forças do Exército, policia e bom
beiros trabalharam ativamente. na
desobiitrução dos escombros e so

cOrros ás vítimas.
Os prejuízos materiais são cal

cultldos em cinco mil contos.

Grupo Escolar "Ge
neral Osorio"
o sr. dr. Nerêu Ramos,

ilustre Interventor Fede
ral, assinou, ontem, o se

guinte decreto:
"O DOUTOR NEREU

RAMOS, INTERVENTOR
FEDERAL NO ESTADO
DE SANTA CATARINA,
no uso de suas atribui
çoes, como homenagem
do Estado de Santa Cata
rina á memória do gene-
ral Manoel Luís Oso�io, Baía, 23. - Chegou hoje preMarquês de Herval, exem- 80 a esta capital o bandido <Be
pio de bravura militar, souro>, pertencente ao grupo de
ilibado patriotismo e va- <Lampeão ».

ronil dignidade, e como)
-

--:'---.-------
contribuição ã semana 1 Diretoria Regional
�i�::::.da ao insilne bra-

dos Correios e

Telegrafos

(Especialista em doell-:as de Senhoras
e crean-:as)

mudou seu CONSULTORIO para á

Rua Felipe Schmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Deflue, hoje, o aniversaries n

talicío da exma. sra. d. Joê Vi
gas de Moura, esposa do Il,Qs:
eonterraneo sr. Joaq!limfMom
Iuncionario da Secretaria de S'
gurança.

o Ir. Osní Ortiga e sua exm

sra. festejam o nascimento d
mais um robusto garôto
ceben o nome de Osní.

BODAS DE PRATA

"Besouro"
foi preso

Quartel Rlu-

Festejam hoje, a passagem d
250. aniversario do seu casamea
to o sr. Euclides Pedro de Souz
e d. Maria do Carmo Souza, qu
oferecerão aos seus parentes
inumeros amigos uma festa, c

memorando essa tão
data.

Segundo telegrama enviado ao
sr, interventor federal pelo sr, ge
neral Meira Vasconcelos, coman
dante da 5a. Regiãc" êsse ilustre
militar já dispõe dos recursos neces
sarios para iniciar, dentro em bre
ve, 9S obras do quartel de Blume
nau.

faleceu o irmão
do Ministro da

lustiça

FALECIllIENTOS

Faleceu ôutem, () Ir. Manoel
Souza, genitor do sr. Lucío Sou
za, chefe das oficinas da Impren
sa Oficial. O seu aepultaraento,
efetuou-se ôntem, no Cemiterio
Público.

-------------_._._...__..

SIS e 520
LIMOUSINES V8

Acacio e José de Freitas (Bo
néco) avisam aos seus amigos e

favorecedores que os números das
limousines V8; de suas proprie·
dades 250 e 244 foram trocados
para 518 e 520, respectivamente
e atendem chamados pelo íons
1.222.

DECRETA:

Artigo único - E' dado
o nome de "General Oso
rio" ao Grupo Escolar de
la. classe, da séde do dis
trito de Três Barras, no

Municipio de Canoinhas.
Palácio do Govêrno, em

Florianópolis, 23 de maio
de 1938.

ass.-NEREU RAMOS
IVO D'AQUINO.

CHEGOU .:. BUDA
PEST O CARDEAL

PACELI

Departamento de Aé'
ronautiea Civil

Boletim diário da Esta·
ção Aéro-climatológica

O grande numero de artigos de
homenagens 80 grande soldado
general Osorio, cem que contri
buimos para as comemorações do
dia de hoje, impossibilita-ncs de
dar publicidade á entrevista con

cedida pelo sr. dr. Paulo Dala
Aflalo a um dos nossos redatores,
• que faremos na proxima edição.

RIO, !3 O sr, Francisco de
Campos, MinIstro da Justiça, aca
ba de receber um telegrama infor
mando-o de haver falecido, hoje,
seu irmão dr. Mario Campos.

Mais três navios
Italianos

Previsões para o período dal
18 horas de ontem ás 18 �Bras
de hoje:
Tempo-Bom, sujeito a passa

geira instab:Jidade. Nevoeiro.
Tempera'ura- Noite fresca"

em elevação de dia.
Ventos-Variaveis frescos.
As temperaturas extremas d.

ontem, foram: maxirna 21.0 e mi,
nima 12.3 registradas, respecti·
vamente, ás 14,15 e 7.00 hora

s

Revolução no

MexicoAs' vagas na Aca
demia Catarinense

de Letras

ROMA, 23 Foram lançadas ao

mar, hoje, nos estaleiros de Spezia,
mais três unidades navais, como se

jam os submarinos CORACERI,
BELU e CALVANI.

Eclipse do
sol

RIO 23-As alunas do Cole
gio Pedro II homenagearão á se

nhorita Alzira Vargas, no Pala
eio Guanabara, por motive de
sua valiosa atuação na madruga
da sangrenta do dia 11.

Fechadas as e8ta�ões
de amadores de

Radio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




