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CRESCIUMA, confiante nos poderes Executivo e JudiciaríoPt��,�.
do Estado, está certa de que será a sêde de Uin Ternto Judiciario ou' de
Comarca, de acôrdo com os dispositivos dos a14til05 5.' e 6.' do decret""lllt,m,'�.

311, de 2. de loarço do corrente a:80, do G'ovêrno Federal. ',' ,.��_.
'"

DIA DE OSO 1(0
�

c0D1eI110r3,çOe§
capital

nesta T
Revestiram-se de extraordinária I « O Dia do General Osorio »,

iroponencia as homenagens pres- marcou, emfim, nesta capital, uma
radas, ante-ontem, nest.a capital, das apotêoses cívicas mais solenes

ú memória do general Osorio. As e expressivas, a que nos tem si

forças armadas e o povo, abraça- do dado assistir.
I am-se no mesmo espírito de con

fraternização patriotica,num ates-
- -------

tado emdPolgante de civismo.

I..' " G ta" FO·I eirad"ontradopode izer-se que toda a popu-

I
U\.;

hiÇUO se movimentou para exte-

Jiorisar, seu preito de admiração cadáver do sr.
f;O heroe que tão alto soube er- _. __ ... _. . . __ . .. __ . .. __ . o .-----

I

guer a terra magnifica que lhe
"""""""'���__"""' "':o-.v_=__""--....".---,J\o---..........�"""'!....

Mauricio Cardoso da ���hã��: Declara o "Correio

serviu de berço, com o vigor ar- n 'P_. � 'i��A'U.,'11' n. �,A' JL,'- 1m. A�LALO.
"Noticiamos em nossa edição an-

dente de sua compleição de sol- V ft,...�)I' 11k<Jr.U rJJ.N 4� .li:' ..
terior li prisão do attaíate que con-

dado e com a magia incompara- .
.

.__ . __ . . ._ .. __ .... SANTOS, 25-0s bom- �����i�'�S O�av��ifO��ees :t��al�:�o�
vel do seu alcandorado patriotis- belres, que desde as prl- paíacío Guanabara.

mo.
• Ontem, conseguímos saber que

g'il��lld�i��;asq�� r�;�!�e �:�o�!� edtdas al�'tamente proveltosas no �!e���u�rO:��,ds� ���':;:� ���a��:n:�if�e:!e�l��i�tOa���nlãOav��-
III _

ntda Passos 116.

realçodll-se anteb-ont�l�' no coração lf"�íCI�ta �,�"ld��I��t'l�lJ�,�e a� cftm·, IilllilliKUS"lloa�oes POSIIiI
empenhando nas pesqul- Sua prisão se realizou em Re·

de to os os rasi erros, encon- "'1 \Mi� �U 1111 'Ii9'� ii a lllI _ U �iI ii! !i1J r.!�. y � zas para a descoberta do zende, no Estado do Rio, por uma

nando em nossa capital, a ex- .J, III

t m �

flill cadáver do dr. Mauricio
turma da secção ele Explosivos do

pressão mais tocante do quanto "a�s e eiegra Icas.
chefe Alencar. Interrogado pelo Si.

a nossa gente sabe eulturar as
Cardoso, secretario da Serafim Brasa, declarou que era ín.

.... tegralísta desde 1934. Disse ter re-

glorias do Passado. !. . . � ,.' 1 '
.

Agrscu!tura do Rio Gran- cebido, na tempos, do tenente oa

O programa foi rigorosamente 1 A visita do capitão li ana

Le-,
RIO de .Ianeiro. Deste modo o "e deve á dedicação, esforço e ab- de do Sul, conseguiram reserva, Loyola, um embrulho con

('umprido, concentrando-se na pra- mos, deu motivo a medi.Ias alta- tempo que é, ho_ie, de 4 dios p,a· .Jgação de todos os funcionarios. a-s 14 horas ... 10 mlnutos
tendo unítormes do Exército, e que,

,. I::>" 3 I 3! 1)
,

b I
Ia '" ;1 ête mais tarde restituiu ao citado

ca General Osorio as forças do mente proveitosas, no que con- ra o tIO, passara a e l <' C ias entre os serviços esta e ecidos L

j�xército, Marinha e Força PÚ- cerne ás comunicações postais e para São Paulo, passará a 2, Es- cabe destacar, o que se refere á �lncOtntrarl�,,�orpo daquele l' re°!e���, �:i� �����::� ta�be�a��
hlica, sob o comando do ilustre I te!E'grdi('a� em nosso, EsLado. te melhcramento, aliás,

1

não nos organização de uma comissão de .• us re 1)0 mco gaucho. A respeito dos uniformes para os

major Mena Barreto Monclaro, Cientes dISSO, no senti-lo de oh- trari crande nnus, emnora seja Iuncionarios competentes que, sob O sr. Mauric60 Cardo�! falsos fuzileiros, êle procurou negar,

além de milhares de escolares, I termos esclarecimento::; precisos de grand , import,mcia. a chefia do sr , Jorge de Sousa. S'" estava em ma ....g 5 d
mas, em dtlígencía realizada pela

.... '"" v •• a e policia na alfaiataria ainda {oi en-

sendo passada revista pelo sr. sôbre 3" modificações introduzidas Devo, entretanto, declarar, que tem u incumbencia de instruiro' t d d
" _ CamIsa, apresen an o con contra a uma mulher cosendo pc-

Interventor Federal, realizando- nesses importantes serviços, pro- tanto esta providencia, com" ou- pessoal das agencias do interior, t
- . ças de roupa militar.Ai foram apre'

se, a seguir, o desfile ela tropa, curámos o dr. Paulo Dala Aflaio, tras de excepcional irnpol'tancia, c,)rnissão está que t.em cumprido,
usoes em varias partes endidas 1 caixa contendo 200 fivela:>

Por defronte do Palácio do Go- ilustre e dedicado diretor Hegio· se ueve á ,dpclica\:ão, zêi\) e com- com um zêlo inexcedivel, a mis' de corpo, consequencias e distintivos, :I fardos
�

de camisas

T d d t I!.c • verdes, casquetes e cerca de 3.000

\'êrno, com um garbo que admi- nal do;:; Correios e Telegrafos em pdencia do ChefD do rafego são c que está im'estida. a ei''aeurosa tragedla. abotoaduras, tudo com o escudo do

I avelmente impréssionou, a gran- .)' no�so Estado" que co.1l1 a fidal- P_ostal, sr. Martinho �CalJado J u- Não ficam, porém, por aqui, o:; sigma".

ele massa popular, a qual, eletri-, gUla que lhe e pecuhat, pronLa- mor, que para tal 0(\0 tem mp,· melhoramentos introduzidos na
..... - •• ---- .. - ..... ,. ..... - ........

z�da. vitoriou com frenéticas mente nos atendeu, dizendo·nos; I di�() sa�rificios,. até da Apropr'. minha Diretoria, J6 foi feito,

),almás. a passagem marcial dos _

: saude, Sao medidas por ele pro tambflrn, um adeantflmento para � 1it"" •

defensores da Pátrill. ,"y,i.dS • r·,r "úm ".("'1;)1', pelllO inir';q :",.-"l:-,t.": ,.-I'l" �",'n;c"", di> �a,ilarlO
A' noite, no Teatro Alvaro d j<:� tC' II d? lll�i" P'!;'] a v!li)lhe, rG"p·,tl'l1,il ,1" ;idiw 1-"[.

'� I!P

Carvalho, lindamente ornament:. ria cID:> serviÇJ:"c \ r .) I t t J \L1;!il(t, j':o n lo, I h;r"dr"� 1:.",l (f:1 �� lírv,rl" tj'h
1 ...'

• T'I . t
. ':t ".

!..!
. �,��U�)).r .. �l.,� f,-?.,.f\:,' ".fi

(.0, o patl'lotlsmo reacendeu-s(� en I. m OClLr) " '! j,l , ,i;: ,)\, t"ti I,
,'!., :',ê ,j' c"', :(l·H" '. ,.'(',n, �" q._;i) II

b l'
'_' ::'dQ, :; � l,., H'Ü'ridaàes fIa·

txpressiva� UellJOllstrações de en Iam em \'('[<1 !\H'h 'crl',o .' nWi

'I
o,'�, f' "ii ".' 'I Tt':;':;H, i) ;:n .. ·.i ('. rr1.í.uu·�e5 Crt�: út. !'- Iram ao almi ..

j usiasmo, em pl'esen�a da briihal1 liclhor 'Ü�f1(:':, ',: 'iI:iíl1L lio 'l,' ,t,�' ;III pR.S. I::e lfES' ima vei.s re-! EIn. r.::; i' ,;.. ,1, <; '''ü�..: \l do, te:, te G;-a�d6 Ar(v tJ.a, direto!' do

te sessuo solene ali realiz3eft" �'\rjta Catarina n�ü (;X;,;",o, .;. ;.1
: -,', :' •.

: ·�.l .Jslr'l.. '. be:-l" 1:::�,+ �l s,l�Jr,� ') o':·,'jdl} ,•• inimo i J:',,�. � ·,-,.-;;.�i'eiro, :1 comandan!e

'1ual foi prp:,idiJa pelo sr, ri d,lÇão estú de,'iimiQ�:!r;, peinci.j como as nová" 1l1stâTnçõf!S- de: ,�:' '_',' .

.' .�; }.�,: -.' �,...: , .. ,: :'�'"
I
;:Ir'� :,'·;':?":'_'d .-,

__ Se achava prér<n
I 1 "1 I' 81 f 'd j"ani)

as lLILL� e Mnit ....",.!) .. .!·:I(!.! ".,'" ,(' (fU.:·. ac'wm10 d"'h1"

\�erêu Ramos, interventor Fcrl,' [LlIlente pe�a,zO])aCOlcl,t::l: enl) 1- . d:menau" oram aULI)llZa a3y'�' (,�,np:d3tl�{C3 p: (!·npregados a pro' ver recebido telésfa>ma� cií'rad�s àe
lal, VCIlf')o >le na f.l1!'sa os SI"�. :ral, onde e wtrnsH, A""iJ[)), tor- lo Ilustre dIretor geral, capltaG mo'.'cr, ate o dIa 10 de junh::> proxi- São Paulo, na 'l[S,)Cl'a e no di;)

Mauro Ramos, }Jfefeik, da Cil'I'; 'a-se necessalÍa a di;;I:'jillliçuo dp or, Faria Lemos, Cjll8 c 1m ex{.ra, mI}, :�mpy')::.'()ga'Jclmeatc, a eleição da intentona verde.
'

.

, , 1-
. ,� de t:' " lJ!)da·�� e lr�' P'F\j 'nt�s den O sr JOl'''e

' , t ,.' d 1
f (\1', ceI. CiH1dido Caldas, conwl- '()rrrspond�ncJa rural, lal't::menie 0;'( muno. V15üU 1) rdfa COm-'l'el'n·. -: O:�" �'."''''''''''.' _ ..• i) alnaa c.a e vot::.r

1 o' ". .
,:- '0 1

'. I.' ,. ,

1-'
",' .rr, o�. quaIs ,0 mlmstro escolherá,' ti "lsmha capital, aHm de esclareCer

c,�nl{'\ do 14 B, de Caçadu[Ps: ,: ,�pu o"a, tal como vem scnc]-> S�\� v vil. Ilnpu �l/J�alldo, o, BC! \ I' atr; dOS .O,!" Julho, o:> .componentes I cenos pontos <!\: l;eu importante d;:·

]vo d'Aqnino, �ecretári() do r f'lta nas zonas urban<iii, DcnL['" Ç'h a que supennLe:l:!e, Posso 'las comI�soes do s31ario minimo,' poimento.

terior; camte. Cristiniano Anl'lh de muito breve, espéro resolvf'l' a,'irmar,lhe, que o c.1fJitiio dr. Fil" '1-1:' :c::crã::J, de Í.llcio, vinte r: dois, á

rapi'tão dos pClI'los', cornte. Epil \'sle c(m' '''ltcmoo C0'11 a criar7ío ria Lemo, está anim')"lo dos me-
rc\7;:lO de um pGr J,;.:;tado, Distrito

---"'---"_'---

•

v," , '

,L • <
.

.

:'.'
, L F:!deral e Ter�itorio dI) Acre.

minadas Suntus, da Base de A Vi8 de um corpn de carteIros ruraIS. !h?f.I'S ,I!] tl!i los, para q!J e toda� a., O:; membros eleitos t,e:n que ser

,ão Nhval; trn. ceI. C:mi.idio n., O serviço de regisLrodos, igual. llllcwtlvas, em proi"·to, sejam, brasileiros natos. O Norm� -......Ilie
.

l d F ' p'll' - ",,:nte l.)l'cciw"a ser modifiacdo ....
del.tro do mais cu:Lo 1)fê.lSO, lIma

" .. Q�rul
glS, COln e. CI orç·1 U.);l";", '

cap A�tf'roide Arnt1tes, cljt.da \ tê agura ê�se Serviço, !la sé. ic f81'idade,

de "n;,"'s .Iv "r, ;LLi. rvpnt"I', �a Direloria HegiorHtI, aprrsent�· "'.[a minha proxima \ i'ljem ao

Abert.a a sessão, o sr. dr. ;�t; I
va deficiencil'ls e nã:; em �bsolu.! H:Il, espero solucionar o casa do

rêu HamoB, com a erlllhçãu c a .' tamente <:ontrolada a tl'ansmis- i transporte das malas desta capi-
f1ueucia que lhe são peculiares c �f. g�21IUl�f) Da�o AHa�o, I

são dessa COfl'rsponclencia. Por tal p3r.l Lag8il e d,' Lages a Cru
. fazem dêle uma das maiores ex &h,Qstre

�

tUretar �eg�or�al isso, h:1 poue?, dias, foram f8l'of.ul1' z2i,ro, a.u�1entando para trez a

pressões inteletuais do nosso Es· . �OS C�}ririDi,os
,

C Teme-

I
damntll�, re�ormaclos 03

R3I'VJÇOS.
Ulllca v.I�]em semanal, que vem

tado, dissertou sobre a data, fo- O'",,,,,ó:,,,,- da 5a. ,)['CÇ�IO, asscgl1wndo·sc, de, sendo lelta presentemente, OJel'o
2;;>'0411",,;:., ];' - I 'd'd

�

calizando a figura de Osorio, fi- tal mor o a sua perl(�ILG execuçao.j VOl', aIO a, SI o encontro que

i�o �e cat3!'in�nqec.;, na'ici�os no
_« A Diretoria Hegional de

O edificio, por SllCl V3Z, pas:;J-! terpi no R io, com o Dirptor Re-

chstnto da Lagoa e terlIlJOundo Sanln Cal.<JrinD, foi [('mndemp.nte
rú por uma importante reforma,' gional do Rio Grande do Sul,

s b '11, t ) a 7' C) a aore
'. destinada a col'ru?:Í r ope�simo ficará assent.ada U cl'iação de uma

ua r! .üan e Cf ç.a<),. ( III
.',' hpncficiada com a visita do cfepi- �

sentaçao ao u�chtono, que pOI tão dr. Faria Lemos, pois para a
acabamento que leve, nur]]a ob:-a linha, que transportará em 48

( I l clle a a Rala d(' espe t;;:o mal'est-)�a, com o aumento,' horas, a nossa corrp,ponuencia
'oal]) e o en 1 < � "

-

melhoria elos servicos lhe conce-
t I d '1 l t e l c 1

- tamhem, da d"pcIHlp,ncú onde para Porto Alegre o que atual·
�cu�s, � 1 �� re en n e, orone deu, preliminarmente, a impol'tai1- funciona a 5a, Ser:r.JI), I mente é feito em 4 dias.
Candldo .._,aldos, corna��ante do te soma de 357 contos, A!ém Para ê:lsc3 servi;.,os, (J C;)rJiLi'íO! ta.'��"':U'��R··!Iit.'\�C·'1O!ill&W.IWIJ14 B. C., pon?o. em releVO sua disto, o 'ilustre diretor geral d,)!; t

'I<II" U C1l

c lt at t mo dr. Faria Leml)� já anurclÍ1�)�! �::;. i
IJ.: BC laMS�

li Ufa e p T�O IS. t'.
Correios e Telegraios, prom:'telJ

lJ

1·",4- d
A confercDPla ,d� nob�e, ollel�l, solucionar grande numero de ca-

ta Diretr,['ia Hegional, C0m a a - !!DPl!,lrO§ e pro-
re ta pagwn" tIa nao

I
distribuição de um cr�dito 03')e·' fundidade

:presen um
.

v .u I
'

'" sos (Jue. muilo interessam a esta
,

t t d d f I t ctal».
�o a. es a. ora a l;ua II guran e Diretona, tal como, a designa. I

llltehgen�la! como taI:?bem d? ar- ção de pessoal para preencher to-
Estas, as declarações feitas á: SANTOS, 25-Infelizmente ter-

dor patflOtl�o que IncendeIa a

I dos os claros existentes e prome.
nossa reportagem pelo dr, Paulo minou (l dia de ôntem sem reBlll-,

su� alma VIgorosa de .soldad�, em tendo, por ocasião da )ninba pró. LDala Aflad'lo, .e qude bem jdemon;.\ tado para emersão do avião. O

cUIa. espa�a e em cUJOS galoe� .0 xima 'lÍsila ao Rio de Janeiro soo ��m os
.
ese]os

, us" puueres pu
-

gllindaste arrancou os motores fi-I •
dirá logo sorrindo: que produto

\
BraSIl reve o resplendor magDIf�- lucionar, favoravelmente, vanos

h,lcos em a�ent�l ao" rt;clamos d.e cando o aparelho no fundo do IIndustrla de maravilhoso!

c� dQ Passado, o alcand?ra�o CI- assuntos já submetidos á sua "pre-
um dos maIS. Importantes SC�Vl- .

ar. J
YlSmo do Presente e a fe m�ue- ciação. Posso mesmod izer-lhe, que ç�s, qual sela o, .das comUnIca- O, avião está enterrado no Iode) fl-aça-O e thrantavel do seu fll�uro radIOSO.

a partir do dia primeiro do mês çoes telegrafo·post.als. na profllndidade de doze metros. e-
�s alunas do Instl,tuto de .Edu- vindouro, inauguraremos um ser- Dentro de 60 dias teremos, em Começam a surgir dúvidas sobre celagem I Espl�onagem!�caça0 cantaram o H.mo NacIO�al, viço de condução de malas, o Blumenau\ uma instalação, capaz I a possibilidade da retirada do iii

bem como d�as mavH�sas cançoes, mais perfeito que, no momento, de escoar, com a laaior rapidez, \
avião apezar dos ingentes esfor-

A senhoflta Nazlfa Mans�r poderiamos desejar, Assim, tere. não só todo o seu serviço local, ços que vêm sendo empregadoô e terrorismft
cantou a «bal�ta », do »Guaram », mos a nossa correspondencia pa- como o das 16 coletadas da ser- para êsse fim. .

RIO, 2� -: O Centro Indus- 'IV

revelando, �aIs uma vez, os ,seus ra o norte, que sofria dois per- ra, o que será feito por serviço I I tr�al �e Flaçao e T��el.agem de

dotes de artIsta, a quem esta re- noites, um em Florianopolis e ou- de aparelhos impre3sores ele gran- ----- Algoda? acaba d; dmgIr. longo
ervado um esperançoso futuro, t' J fY' d' t C 't' _ de rendimento, não comportando, ' J."J I mem,onal ao gove�no plelteando

s .••_._. __ ._•••_........... 10 em ara"ua, ue a a Ufl 1 ... .ramel.to de gil d d d
-

ba, partindo desta capital, á tar- de tal s0rte, dai por diante, ne. I 8 A - ,me 1 .as e. proteçao, e baseado

dinha do di'! primeiro, para che- nhuma concorrencia de outra s em! do Barata na eXI�tencla da �uper-produção
gar á 8uritiba, no dia .2, tam- prezas que exploram serviços iden'l

de
. t�cidos no �rasd. O Centro

b
'

t d ticoi de comunicações. RIO, �5 O Tribunal de Serlu- solIcIta ao governo que decrete
em a ,ar e. , N'

6
t 'b'

�

d
1) t t f' 'd P' :I

. I rança aCIOnaI iniciou, hoje, o j'�I- novalllen e a prOl iÇa0 a entra-

.

ara ,au o, OI consegUI o um
.
resentemente, t�� aVIa, deyo Isamento do capitão Agildo Barata, da no pais ue má uinus ue os-

oDlbu� para transporte de malas fflzar, todos 09 �ervIço3 postals-' acusado de distribuir boletins sub- sam aume t
q

d
_q

d
p

até Joinvile, antecipando em 24 telegrafic03 na regiãQ de Santa I versivos pelas tropas do Rio Gran-I c'd I
� a; at PJ'0 .uçao e te

horas, ii corrp,spondencia destina- 'I Catarina, estão sendo executados i dmea.�od SUtI ed serdum d:0s men:'bi'os I vle:hSa'mexc UIn o o �lhvla as que

d
.

d' d S� P 1
.

I' I
iS es aca os a extmta AlIança I apenas me orar os pro-

a ou provlll a � e ao au o e com a maIOr ragu andade, o que Nacional Libertadora. douts.

Proprletarêc C Diretor Responsavel J A I R U �ALLADO

I NUltlEROANO IVI 1158

O
DECLi..BAÇÕES DO
ALFAIATE INTE�

GRALIS'rA

RECEBIA TELEGRA·
�,� ...\§ i'lI��kADOS

.

:1 vai tl·ao§poráar 200
.\s ativithules in te- tiluieh.da§ de ouro

gl·aUstas no Espirito
Santo HAVRE, 25 -·Está sendo em-

barcado no «Normandie» um im-

VI1'OJ::>IA 2'" A 1" portante carregamento de cêrca
. .l, u -

po ICIa em l d I
diligencias, acaba de descobrir,

(e lIzentas ton� a,?as de ouro,no

enterrado no capinzal de
.

I
valor de 900 mllhoes de franc0s.

um SI- A .

'dtio do in�egralista Nagib Tanure, ��n:e n:alO�', ,0'1 carregame�-
nas prOXimidades dc Cachoeira· t.o. pr()Gede ne BJlcc.ona, Constl'

do Itapemirim grande:> c 'a d I tlllodo as remessa., do governo
, opl.e

I republ"a t' f d'
.

armas e munições, espeeialmente:
1(.; no par� sa IS azeI' IVi-

1ll0squetõ6S Winchesters e Para-I das, que contraIU co� os Estados

beluns. Umdos.

A. policia continúa a agir no!
sentido de apurar as atividades I

---------

integralistas já. estando con�enci-I PRODIGIO, significa MILAGRE
doa de que vanos nucleos, Inclu- MILAGRE significa
slve os df:sta cCtpital tinham co

nhecimento da intentona. (;UARLAlJTB
usando o creme

CRARLAUTR

Avião especial da
"Panair"

ROTTERDAM, 25 - O in·
quel'ito aberto em consequencia
da explosão de uma bomba
fato, êsse verificado ontem - le
vou á descoberta de uma extensa
rêde de espionagem de terroris
mo, da qual fazia parte a vítima
da explosão, ao que parece
um terrorista in ternacionai, àe
nacionalidade tcheca.

A policia efetuou até agora lima
prisão_

Com destino ao norte, passarã,
l:oJe, pelo nosso porto, um avião
('special da PANAIR, o qual regres
:.arã na sexta'feira, com rumo 1i0

IUo de lanelro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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sos feitos de armas

o
II

mais

5=_
.

nmnmW"iGil"'M __

(;ongralularaHil1-se com o
-._-

sr. Getulio Vargas
o ex-capitão Agildo Barata
e outros prêsq�3 pOliticas
recolhidos á Detenção

RIO 25-0 sr. Getulio Var-Allw, Severa] Femira Souza,O acontecimento de maior vulto, a ação mais Iormidavel e do valoroso cabo de guerra, e ai, a derrota do inimigo se pro
.

d gas recebeu passado da Casa de hanci,co Otero Leivs , Raul p(!- •

ímpressionante esenrolada no longo periodo de lutas que manti- nuncia: os paraguáios perdem o animo e se dispersam e ozem G __] b.! ,
.. Detenção, a seguinte carta: droso, José utrnan, hum erto

vemos cem cs nossos insólitos inimigos do ParaguaÍ, sob o jugo para as matas, deixando no campo da batalha treze mil soldados ,,1

d d
õ "Exmo, sr. dr. Getulio Var- tVlOraes R'ego e Ivan Ramos Ri-

espotico j� S;)!?ln� Lopes. foi incontestavelmente a gigantesca ba- entre mortos e feridos.
Ih d 24 d vI· d 1866 gas. M. D. Presidente da Ré'l beiro".ta 8 trava a a e I aio e , nos campos de Tuíut'i, lu- Foram tambem heróis nesse feito glorioso. os generais bra- E U." .

I f publica dos stados nidos do
ta htamca, em a quai, não asse o denodo e a tenacidade dos sileiros Sampaio, Neto e Malet, os quais, seguindo o exemplo edi-

ld d Brasil. Cordiais Ssudaçoes. Na
nossos so a ,o� e a coragem indómita, o grande valor. a heroici- ficante de Osório, muito cooperaram para o triunfo das armas alia-
d d d h d E nossa condiçãe de cidadãos bra-
: a e o c ele o nosso xército, jamais teriamos conquistado

ga-,
das.

Ih d sileires e não como presos, e
.

ar amente os louros imarcessiveis de uma honrosa e disniíicante Inúmeros foram tambem os heróis humildes, nesse feito gi-
. .

d d d
o em nome dos demais compatriotasvitona, ana a intrepi ez, a bravura dos n05SOS inimigos, que lu" gantesco e meruoravel, e, um dos mais extraordinarios foi, sem dú-

b anti-lascistas recolhidos a este

tav�m O e(;:�cados pela loucura mais desenfreada, movidos pelo Ia- vida, o preto JOãO José de Jesus, natural de Jacarehy, corneteiro
nansmo m b d 'd' I '1 did I d 42 B Ih 'V I' I b d di presidio, vimos pela presente con- As creanças são muito
, .

ars a SUf o e ri leu o, I u I os pe as promessas vãs e o ., ata ão ue o untanos, o qua sou e engran ecer e I� �. � 'J

a se b d d ' , 1
'

p,. 'f'
.

I ld d f" M 'I' gratularmo-nos corn o chefe da
sujeitas ., dtsturbios intesti-,e a I as e recompensas supenores a g ona com que a átrra gm tear a sua raça, como simp es so a o, como o izera aremo u c; _." u J,

clng f t It' d herói I )' do i D- 'I' h
.

T d bid d d
Nacão brasileira, na pessoa de

nais, por falta cJ' " regime» ,Se a r011 e alva ros seus erois e a exa tação orgu nosa o

I
Ias, como sirnp es mann erro. « en o rece I o ar em e tocar �

... YI

reconheci t d I f' f
.

d b f" dvi FOGO
. , • b b I

'

b
,V. Excia., pelo e�OJ igamento da alimentares adequados. MUI',ecimen o aque es que icam um rum o os ene ICIOS aovm- , eis que ao executá-la rece e um a asio no raro; tn- "

d d b I· f d
� barbara intentona iutegralista de tas na-o prosperam porqueos o no i Itant,e s,acri ico os que dão abnegadamente a vida em

I
continenti segura ii corneta com a outra mão e continua a tocar, ,,-

h I t d P I
onze de maio. se-ao sub-alimentadas e' ou-o ocaus o a atua. mas, vem outro projeti e quebra-lhe a perna; êle cái de joelhos, "

Atacadas de surpreza as forças aliadas, quando os sol- recosta-se a um montão de cadavees e continúa a tocar, mas vem
Os graves acontecimentos de- tras porque são alimentadas

d d b' f
'

d ! 1 f I E d
senrolados naquele dia "com o incorre.... t,-" mente. Outras ain-a os rece Iam as suas etapas para a te erção a man lã, em um outro projeti e I) ére morta mente. ntretanto, o esanimo não o '" -

instante opera-se a organização da tropa, que começa bgo a rea- abate: êle qllási exangue. ainda continua a tocar FOGO e só auxiliq re.::ebido de fóra", como da, porque lhes permitem o
. ". . I d d f 'd' d d d d d

declarou V. Excia. d�ixlrn ela-
llSO abusl'V() de bolacha's, d,(.-gtr e a resIstir a ImpetuoslC1a e os Clfml avelS ataques o inimi� ce�sa e tocar, para morrer, ten o antes e sucumbir, toca o a �-

go, salientando-se logo os 110S50S soldados CGm a nun.::a desmen- marcha batida da vitória.»
ro que pesam sõbre nossa grande ces, balas, ou de frutos em

'd Ih d' b patril na hora conturbada que à d 'h'
.

tI a ga ar Ia e ravura que lh�s tem sido sempre carateristicas O herói máximo nesse gigantesco e memoravel prélio, foi m s con içijes. A 19lene e

I d fdornundo vive a ameaça terrivel .

1
'

d'nas uta� em e esa a Pàtria, procurando digna e nobremente irrefuntavelm:nte o �eneral Manoel Luiz Osório, glorioso cabo de pUC'ricultura In !cam as re�

I 1
� do assalto armado e a conqllista .

I'avar com sangue as noaoas de todo e qualquer viljp�ndio à in�e" guerra, tão grande no yalor e na coragem, como o foram os maio- gras par.a a rac��)\la Izaçào
'd d b por parte de C6:rtas potencias d I' t

-

d'
'

,

gn a e e 1.0 erania nacionais. res c;abos de guerra da Historia: Cesar, Pompeu e Napoleão. ,a a lméll açao, e suma'lm·

E' t di" 'd l' fI Q
.

d h" d 'I' , d expanSlOOIst�s c agre�'IVi1s.. portanc',a sobretLldo' 1'10S c,a-o momen o a ma: soam estn entes os c anns. ru am .uasl to os os Istona ores mlltares, são concor es em "Ante ,. I
os tambores, tilintam e reluzem as baíonetas, corisca a fuzil�ria, si- afirmar que se Osóri;) fosse o chefe supremo dos exerci tos aliado�, beôse'l s.upremo. pt'lr_'go ... sos de alimentação artificial
b'l "b b I • .,,' nos, como rasl ,;:lr05 n::!'clOna IstaST'd BEB�"S A

-

dI am os projehs, ri om am e rel3mpejam os caflhõ�e, d a.mosféra a batalha de 24 de MaIO de 1886, tena Sido o maIs honroso I d '. V I oiS t.. s maes evem,
t'

.

d d 'I t d I d f
.

'I d d P'
. . . . .. e emocratas, senhmo� com .

pt) S proCllrar con 11e�er 11'vroses a Impregna a () po evan � () pe as patas os ogosos gmetes eplogo a guerra o ara�ual, porque os 100ffilgOS não reslstmam E
'

d' dA"' i' l:

'd I f f'
,

d h IJ f' f 'd
.

d I di' I I
XCla. sue o la e ontem e

e ['e te �Al e te se enegrecI a pe o nmo as !Vlante os can ões. 'la urna confusão aos c eltos omu avels o p ano traça o pe o gema e va oroso. , l
X S n' s "o >r es s as un-

b b I' J t' I d f' I 'd I' d
' .

O" h 'I precIso que constitua o pont_) çe tos banI como frequentara é Ica t e sons ar ICU a os, elta pc os gemi os ancmaates e guerreiro pOIS ôOoo se prOpUtlL 1 a contlOuar a ut'l em perse- ,.

d d n ','" •

d" 't f b' d
' . .

I 'd I
.

"
.,

d I d partlaa e urna or em n"va, e
o� detpartament s de bl'g'leneor e os gn os e ClS o entusIasmo patnotlco, os a aTi o;; se va- gUlção ao InImigo e estrocar por comp eto o resto o seu exer�· ,.

d d
::. l)

gens do inimigo e o cant0 vibrante de nossaa canções guerreiras. cito de forma a não pocÍ�r mllis leorÇlanizar�se mas seu plano cdum,pnmos
o patnotlco1 ·�ver e infan ii para receber as Íns-

O d 1"
I

'"
,o" ec arar-'1ul� nos co ocamo, ao t

-
� t>�', A'

,

s campos e ,UlUlÁ são o teatro de uma colossal tragé- não fora aceIto pelos generaIS rvllltre e Fiares. I d d ' d V E' ruçoe::, nec .... ;:,sanas. sSlm

dIa, com eplsodio mai� impressionante do que os do Infeno d:! Assim como o genial e intcepido Ferdinando Foch na
a

OI'
o gov.;rno. e

j"
XCI<l. procedendo diminuem as,,-

D . , . " 'na uta contra o Integra Ismo, seUs 'b'!'d d d '

-

ante. qua.lIdade de generaltsslmo dos eXF.rcltos altados na Conflagração d d'
,. pOSSI 1 I a es e erro e con'

E b Ih d I '
'man antes e a jutores estranjel" , -

d f'a ata a se escuro a assustadora na esquerda, ondi� Europea de 1914, traçou os plaJos da colosial batalha que ha- d f d' ;d' d
correm para a cnaçao e I-

t E " B '1' b d d O
-

d b I f' l 'I d ros, em e esa a IOtegr él e, lhos f"rt"s e balas As ma-esse encon ra o . xerclto raSI eIrO 50 o ('oman o' e sorio e no vena e que rar por como eto a p enSlva ao exercito a emão e es� b
' ,\,' .t,. �.'

"centro onde estão uruguáios e brasileiros sob o comando do ge- concertar todos os planos' dQ seu estado maior' assim como Foch seo
erama e

progredsso naclOrlill�. bem orientadas sabem. pO,r
I Fl" E" d

' , , . , d'
,

om os prot.'!�tos a n05S1 fi li; ,
" Inera ores. DI nesses OIS setores, que se faz sentir a mais o marechal da '/ltofla, o glOflOSO vence or da segunda batalha do I 'd _

" A I eXer.1plO, que numa slmp es
,

formidavel pressão do inimigo, com uma avalanche composta dos Mame, percorrendo os setôres atingidos pela ofensiva alemã, disse a.tlad coSnsl �raçaoA' �lsb�IDarnoVs .

-

diarréa infantil ou mesmo de ,-,

,

'd' f d ", 'd ' .

d' 'd d
. , ..

O·'· gl o lra.a. gl erto leIra
um adulto a p,.' nel'ra medi'maIs aguem os 10 antes e os mais IOtrepl os esquaurões, apoIa 95 categoricamente pOSSUI o a maIOr conv!ção patnohca: mlml- A .J AI' F

.

S ..Il �

1 'Ih' J fi d d d
-

ód O
. .. - ,( . t-"zeverlO, varo r!inClsc,) ou' d'a a l'nst'ltuI'r é ma dl'etpe a artl arta. a o anca esquer o vai �e eu o terreno e se vê go nao p e passar. Immlgo nao passar,,! e, conqUlstan-. S G', O 'd

u a
..

'd 1 'd' dO' I d
' . , .

d' d'" 1 d
za, Jcrates onç:ltve" JVI t11'drl'C" na� 12 preme'lr'>s hona ImmenCla e ser envo.vI 0, eis quan Op sono corre ao ugar o sucessIvas vitOrIas e operan o o maIs extraor maflo tlrcu.o e M d

'

F'lh B .I' C
I o:::> "O'

.

"d I
. ,

I' d I f "t_ ,

d"
, ,

b d I
I 'l elros I o, cneu!to arva-

ras ]'untamente cem os co'm
'

maIs aceso a pe eja e IOcute a coragem, e eva o ammo os so.- erro, (][)ngou�o a pe te armlstlcw. so pena e sp.r tota menre e5- ,
-

dados, operando o milagre de vê-los transformados ,m verdadei magado,-Osório teria tambe� operado um inexpugnavel circulo _
, primidos. de Eldoformio da

ros leões, repelir o inimigo com uma bnlh:t.nte e impetuosa carga de ferro. evitando o prolongamento da guerra, dando·lhe o mais' ,

: Casa Baler, que combatem
de baioneta, porque «onde O;orio aparecia, o entu$iasm) tornava brilhante e formal desfecho, naquele momento augusto, para a hon-, CHARLAUTH as dejeções liquidas, ao

em audacía li bravura do soldado.» ra e gloria de ilossa história militar. i ' mesmo tempo que protegem
Melhorada a esquerda, a luta se desenvolve;! sangrenta e in- Quem era Manoel Luiz Osório, o grande capitão que se é o creme que revolucionou o

a mucosa intestinal.
decisa no centro, onde as tropas do general Flõtes, não re3istiriam cobriu de gloria imortal em Tuiutí e outras batalhas memoraveis mundo velho, e, óra revoluciona a

por mais tempo, e Osorio corre a galope ao centro e logo o ani- e tão alto elevou o nome da Pátria? America do SuL
mo se refaz e galhardamente os aliados repelem o inimigo á baio- Um «aucho, filho dos pampas, da terra legendaria de Aneta. Bento Gonçalves. Nascêra predestinado a ser um grande soldado, CHAR LAUTH

A direita comandnnda por Mitre e compost� de argenti- pois, a sua preocupação maior e unica, era o cultivo da inteligen� não é um creme comum Inos, corre serio perigo. e Osorio para Já se dirige, á frente do! cia para a arte da guerra. Tendo verificado praç:! em 1823, como
alsuns batalhõe, brasileiros, e, rapidamente, o inimigo é repelido. simples praça de pré, aos 53 anos de idade, recebia as altas in-, CHAR LAUTH .

Já são decorridas três longas horas de luta sasgrenta e a vestiduras do marechalato e a mais sincera consagração do povo I I Por telegrama recebIdo pelos
heroica bravura do inimigo não arrefece diante a nessa extraor· do seu país que o cognominou de LEGENDARIO consagração; .. ,

I
srs. Angdo La Porta & Cia.,'

naria resistencia! Osorio avança com a esquerda, tropeçando !I)bre que representava um eloquente preito de justiça p.rq�e êle foi o
í lhe extmgul�a as s.ardas, p.a�os. concessionarios da Loteria do

d
•.

'
I cravos e espmhas, sem a mlDlma E t d d �.

t C t' b
ca averes, e, com uma formidavel carga de baioneta c"nsegue maIs bravo dentre os nossos bravos guerreIros. '

't ã d' d lhe a t' I
s a o e van a a arma, sa e-

romper a linha inimiga. O centro e a direita imitam a manobra Era nas faces mais ardorosas da peleja que
1m aI( ,o, eu:an. 0- cu IS se que é possuidor do bilhete n.

« bél' It' hmpa. macIa e fresca. T8.419 di! ultima extração, de
O seu ICO vu o aparecIa .-- -.......... 19 dinfundindo terror, coragem dando Qu'ota

o corrente mês, o sr. José
Impávido B. Madureira, estabelecida com

"arrojava-se no campo de batalha A OPTICA BRASIL, á rua

zombando do canhão e da metralha". paga I da Asserubléa, n. 88, no Rio
I Rio de Janeiro.

ALIMENTAÇÃO AR·
TIFI�IAL DOS

BEBE'S

última sorte
grande

O tesoureiro do Centro SOo
cial de Apos�ntados e Reforma
dos, pagou a d. Marieta Bernar�
dina Selva, a quantia de 400$
da quota que lhe coube como

principal herdeira do seu esposo_-o__

Tal como os acórdes sublimes do híno da Liberdade, Frederico Selva. falecido últirua-

d mente, e socio fundadOi do re-
cuja musica divina e sacrosanta nós a escutamos a to o o instan-

i..•• •• i te. porque a sua suavissima e benefica harmonia vive et�rnamen-
ferido Centro.

I
Bar e Restaurante "E L I TE" Illtc

vib:ante nos ,ares da. Pat�ia.e o éco a repete �e quebrada Ver-de-se as
• em quebrada ate os mais recondltos extremos do Pals,- -os nos-

:• s)S sentido� exaltados pelo mais são patriotismo faz cem que, seguintes
Praça 15 de Novembro, 3-Esq. Rua Tíradentes

.

d d
I. e:itremecendo de orgulho, percebamos mtidamente, no dia consa- p rnp r Ie a es

• Diariamente Almo�os e jantares com 'grado a Ozorio, o som marcial do híno da vitoria, entoado, por Uma Casa na rua Conselheiro
: 8 Menús diferentes á escolher com mil clarins de gUelra, cuja musica vibrante as auras no,,' trazem Mafra n·. 51, outra na tua João
: �IN(;O pratos cada um á 3'000 (tres I dos campos de Tuiuti', onde para or�ulho e ufeni'a dos brasile,- Pinto n·. 53, e pequena casa e

i: mil réis)-Pasteis de �amarão ; ros, desenrolou-se ha 12 anos, a maior batalha da Amerira. chacara na rua José Veiga. Um

I grande sitio no Rancho Queima-
Coslnha ótima e á vista do freguêses Florianopolis 24 de Maio de 1938 do e outro no Estreito.

I MAXIMO ASSEIO-Exclusivamente FAMILIAR • i I Trata'se com João Sauford
�••••••••__ J J Teu. Farm. Ildefoui1o Juveual Fone 1253,

, .

I Dr. MIGUEL BQABAID I
I
eomuniea que foi encarregado pelo :
dr. DJALMA MOELLMANN de di- :

• R A óiiôserã'CtG I A I
anexa a seu consultorio, á I

BUli. FERNANDO MA()DADO, 6 :
Diariamente das 16 ás 18 horas :

•
,

t
.4 �

O fogo sagrado do patriotismo inflamava-se e crepitava
em labarêdas formidaveis na píra do coração do soldado, quando
êle passava

«brandindo o glaudio de gigante,
Como se fo�sé um gcnio que passasse
Montado num comêta flamejante!»

ALUGA SE um quarto
- ....

-mobiliado.
Tratar á rua Conselheíro

Mafra n. 90.

ClarkeOable'
e Mirna Lo,
VEM A M 'lNA'US

RIO, 25- Informam de Ma
na'us que estão sendQ esperados
,& até o fim. do corrente mês I

os conhecidos artistas cinemato'

graficos Clark Gablc e Mirna
Loy, que ali vão fazer um filmo
Acrescenta o despacho que os

operadores que vão filmar dei
xaram Bntem Miami em viagem
diréta, vindo logo em seguidà os

dois astros.
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�A morte é uma ilusão. A morte não mata. Ela é um

élo entre duas vidas - vidas que se ligam á grande Vida

que é imperecível. Ela ama' os heróis e os justos. E, por isso,
grava-lhes os nomes na placa de ouro da conciencia humana »,

Essas exaltadas palavras de Leoncio Corrêa parece te

rem sido escritas para relembrar a batalha de Tuiuti. Ape
sar da distancia do passado, o dia 24 de maio de 1866, ain
da despertará sempre no nosso coração o orgulho pela bra
vura dos brasileiros que cobriram de glorias o pavilhão auri
vêrde na guerra do Paraguai. Cumpre-nos evocar o denôdo
e a fé com que nossos antepassados construiram e defende
ram o patrimonio territorial e moral da nacionalidade, ofe
recendo caudais de sangue sagrado, vencendo saorificios, a

frontando revêses conquistando vil órias, desprezando as be

lezas da vida individual efémera pela viela da Patria, eterna.

Tuiutí, na pr.meira grande batalha. que assistiu - o

mais sangrento combate campal travado na Amei ira do Sul,
- registrou o choque de herói R contra heróis, onde 03 lances

de coragem se tornariam legenrlarios. De lado a lado soube
ram lutar e souberam morrer. E' por isso, que, ao esmiuçar
os episodios desenrolados, avulta como um super-homem, o

chefe daquela legião de valentes que mais brilhou, estreitan- I·
do nos braços a imagem esquiva e sedutôra davitoria+Osorio. :

Osorio, que aos dezoito anos de idade, ainda a llêrcs, as

sombrára os companheiros com sua ação na batalha ele Sa

randí, onde a maioria dos camaradas do esquadrão que diri

gia caíra -combatendo e apesar de quasi destroçado salvâra a

vida de Bento Manuel Ribeiro e seu irmão, provocando da

q-úele indomito coronel esta interrogação e promessa:
« - Vem salvo o alferes Osorio P Se aí vem, hei de

deixar-lhe a minha lança quando eu morrer porque êle a le

vará onde eu a levo» (Pandiá Calogeras). Üsorio, o homem
da frente das vanguardas. o primeiro a atacar em Monteca

seres e o primeiro a pisar o territ.orio Paragllaío na primoró
sa passagem do Passo da Patria. Osorio, o general ídolo dos

seus soldados, que dia a dia demonstrava gostar de perrna
necer nos lugares mais ameaçados, ali onde mandava 03 s-i

bordinados, indiferente aos pedidos de nrudencia pela con

servação de sua existencia preciosa - iria ter nessa data a

auréola de genio da guerra.
Manhã cedo, recebêra a noticia de que o Imperador

concedera-lhe o titulo de «BAHÃO DE HERVAL», COM

GRANDEZA», per revelantes serviços anteriores, E horas
depois, quando os clarins e as cornetas vibraram os toques
de «chamada ligeira» e <reunir », sua voz serena c confiante

transmitia as ordens precisas para destruir o adversário.
Os aliados (brasileiros, argentinos e uruguaios) compu

nham-se de 32.000 homens, dos quais 21.000 brasileiros. Os

paraguaios apresentaram-se em numero de 26.000, porém
com a iniciativa do ataque e do segredo. Tres colunas, uma

ao centro e duas nos flancos atiraram-se em avalanche, com •

furôr inaudito sobre as tropas aliadas. Tomadas ele surprez i, �
atonitas, sem poderem ter tempo de tornar Iormação de �
combate, a principio recuaram. Entretanto, iogo reagira.n I r
violentamente, respondendo ao Iôgo, l.atendo-se côrpo a côrp', .' ._ -.

I"espada contra espada, baioneta contra baioneta. I VEN r.> E�SE
«A bandeira do 4· (de infantôria) tremulava, beijado

III
un excelente piano, à rua Anita.pela amorosa brisa da gloria. O Alferes Celso de ASEi�, jo- Caribaldi 60, I

vem paraense, tinha a honra de carrega! a; estava orgulhoso, I'! Preço de ocasião i_

r��;!:�l?'���;:��S::�i::::::�;J�t,�d���os�:::�':�:i�E
..

se:",:,: :U'" 0= :��==-::,=:i1TI-1�_��_������W9��__...,."._�������������

ando sereno e manso, estendendo as longas dobras á direita f? aos cerrados ataques do arl vers.irio e em seguida 03 cas- 1�1'1. ( II
e á esquerda, como que agradecendo áqueles que, abrigados �lga, levando.�s de .vencida. Cavcdganc�o fogôso cavalo, tra- ! l

.. ljl urso.
de Maquinas e Pilotagem IIISá sua sombra augusta, derramavam o sangue, para que ele jando ?elo umf�rme bord�d() a ?UfO, a fren�e de suas tro-

.

,I I
'LI

it

continuasse a tremular sempre imaculado. pas, ate sl1cumb�r r: terceiro fern�')nto r�c�b�do, coma}ldava (1 IEstava môrlo o querido Celso. Uma bala atravP-SSOLl o a
... :�Ie?re 3:. �:h.vlSa() de Infantana, a DIVIsa0 de escol do fi i PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAlVIEQ A o _

talabarte e varou-lhe o coração. A hast.e escapou elas mãos LxerClto BlasIleIro. 'I � QUINISTAS PRATI-' -, S .,

u 3 . MA

hirtas; a bandeira incliuQu-se; ia cair. Um cabo levantou-a; Na direita, árgentinos e uruguaios não desmereceram >
. RISTA Q E A TU�AN1 E.__ DE MAqUINAS, MOTO-

outro cabo amparou o moço oficial sem um aí. O talabarte dos nossos, pelo. valôr demo�strad'J, por soldados e gene�ais. I'
o

MECA
O �AIS QUE SE REFERE A'

tinha, na altura do peito, um grande rombo e o v!'ludo vê!'- Mas, mesmo alI e.,teve Osono, sc·ndo ardorosamente recebido.
. NIC MARITIMA.

de, os galões de oire tingiram-se dI' vermelho pelo �angue O grande general, durant.e a batdha, sofreu ligeiro, ferimen- OS INTEHESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.
que iorrára abundante» (Dionisio Cerqueira.) to na espadu3, e teve o cavalo môrto pela metralha. Dos EULAMPIO DOS REIS Vf'l.I.E

«O general Osorio parece que se sub-dividia. Era visto seus cinco ajudantes de campo. três foram feridos. II r -

em todos os pontos mais perigosos, animando os combaten- Cinco horas durou o combate. no qual morreram, do

III
RUA GENERAL BITENCOUT, 49

tes:». lado brasileiro, um genen,l, 62 oficiai� e 675 soldados, saín- FlORIANOPOllS

. ,11;Sua presença incendiava a alma dos soldados. «E' o ge- do feridos 179 oficiais e 2.113 soidado'l.

neral um chefe que vêm em nosso auxilio! Coragem». Grita- Sómente a 3a. Divisão, do inesquecivel general Sam- -,iõiiiii--...-------__,íiiiiiiiiiiiiiii!ii •••_iiiii.Eiii,,;;;;._iii_ilinnmu--�

vam, avan'çando galvanizados. Conta um veterano da guer- paio tove fóra das fileiras 1.033 homens. Bem peor todavia �_��_�=�=�m�rrm�az��mru!",��������������,,�"�Q'�����"'"

ra, que vira e ouvíra «soldados feridos», contorcendo-se na foi a sorte dos paraguaios que deixaram no sólo 6.000 cada- i
ag,mia, levantarem-se a meio, com a aureola da morte dou - veres e recolhendo eêrca de 7.000 feridos.

rando-Ihes os cabelos empastados de sangue, murmurarem em A data que hoje decorre relembra mais um arlÍversario

voz desfal�cida, quando o general percorria as primeiras li- dessa sangrenta batalha da qual aí: ficaram ligeiros aspétos.
nhas: �Viva o general Osorio!' Viva o Osorio!» E é outro ve- Tuiutí é o testamento imortal do patriotismo e da bravura

teraDO quem aS8egura ser isso verdade «porque achando-se do soldado brasileiro, Ali chamejou o ideal da patl'Ía que

sob a pressão de alta e consumidôr3. febre, entrevado pel_o exige o respeito á sua !i;oberania c ao sell sólo, sintetizados nas

reumatismo que lhe abatia as fôrças e a coragem, ao OUVJr côres milagrosas da sua bandeira: o ideal da Patria capaz de

o sinal de herói. oe elia. no seu acampamento, levantava-Ee, conquistar todos os triunfos e de criar com a energia elos seus

tangido por uma fôrça ,;estranha, tambem p�ra vêl-o p�gsar, filhos um bélo c fulgurant.e destino.

tambem para vêr nêsse homem todo o herOIsmo da naClOna- Os brasileiros não poderão jamais olvidar que neste

lidade, todo o orgulho de um grande país naquele momento dia, milhares de vêia:l de nossos compatricios foram dilace·

historico);". radas pela metralha, que centenas de almas entregaram-se II,
A' visão da bandeirinha farfalhante na extremidade da felizes em holocausto á grandeza do Brasil. Devemos honrar

lança do g(weral, firmada por mão �egl1ra e conduzida pelo sua memoria continuando a trilha que nos apontaram êsses

cavaleiro másculo, sen�iam as fileiras estremcrÍmentos de emo- bravos de outróra, a maioria aob o anonimato imaculado de SOL-

ção, era como se uma vergastada de p-ntllsiasmo tocasse lo- DA DO BRASILEIRO.

dos os cérebros. ..

Nos tempos de paz, não só ao soldado e á criança, co-

No centro e na frente da posição aliada a artIlhana mo têm acontecIdo regra geral em nosso país,-porém com

do tenente coronel Malet represp-ntava, na expres�ão do .gen. algumas e elogiaveis excepções,-o sentimento do patriotismo
Tasso Fragôso-«papel identico. ao de um

.

rochedo na hnha deve estimular energias, exaltaç.ões e arroubos. Quotidiana-
da costa contra o qual se vão despedaçar Impotentes �s :V�- mente e ininterruptamente assisLg a nós todos, brasileiros, o I

gas de um mar revolto ». Vendo as cargas
�

da cavalan� mI- dever de contribuir para o f4í)rtalecimento da nacionalidade, ! I
miga repelirlas pelo fogo dos seus 28 canhoes. o formldavel combatendo as deficiencias de sua organização, cooperando I
artilheiro gritou para o ssellS camarad::s. para exterminar plantas daninhas que envenenam seu orga' I

_« Por aqui não entram ». E nao pntraram rne,mo. nismo e criando o clima sadio propício ao seu proares�o '

A' esquerda, o indumito general sampa:-,::.:.q_u_e iiiiriiiiiq_U_eiiiiiz.aiiiiie_fiiiiiôiiiiirciiiii·aiiiii·-_íiiiiiiiiiiiiii_iiíiiiiii....__iiiiiiiii__iiãiiiiiiõl;i.iiiiiiiiii_·_]lI����������

('fEN. dANARI' GENTIL NUNES)

«/"- Pátria conhece-os. a todos: cha
mam-se EXERCITO: são seus glo
riosos filhos. que morrem por
·elae são sepultados na vala comum ...

da gloria.»

(DIONISIO CERQU EIRA--REME·
NISCENCIAS DA CAMPo DO PARAGUAI')

o sr. FI6res da (;n.
nba denunciado

I
RIO. 25 - Espera-se que o pro

curador do �ríbunal d,e Segurança

I'
apresente, hoie, denúncia contra o �
sr. Flôres da Cunha, incurso em ar-

tígos da Le! n. 38. Os incucrttos íns-

I
taurados contra 0 ex-governador gaú
cho foram reunídos em em só pro

I
cesso.

I I

1·--
----------

I Pedialll pão
ZURICH. 25 - Viajantes vindos

I de Vie!Ia. declararam que ôntem se

I formara.n nas ruas da cap-tal auslril-I . •

[ 'f I
.ca varres cWt<'.;05 (e mauífestantcs l

.

I que pediam rãc. I
I

Parece que a policia conseguiu
restabelecer a ordem, cem o auxilío I
,da: tropas .��1 ��(! .itc •. .Segundo ;;.s I� mesmos mto: macoes. cutnhentas oes

� sôas ío-am clliad:ls pz r i campos de

concentração.

5�a e !S20
liLtrI�fOU§INI.ES V8 I: <.
Acacio e Jo�� de Freitas (Bo-I .

néco) avisam aos seus amigos e If. .

" tIavorecedores que os numeros (las I
limousines V3. de suas proprie-Idados 250 e 2,14, foram trocados :�;j
para 518 e 520, rescectivarnente •

e atendem chamados' pelo fone
.

1.222.

---�-------------_..

Serviu para 4) ata�

que aoGuanabara

RIO. 25 - A oolícia encontrou

i num terreno baldio na Gávea, uma

metralh tdora Thompson, uma de
I alta potencia de preço V�J1tGSO e qu�
dá 50 Bras cm dez sfg'uados.

Essa arma teria sido empregada ' ,

no ataque ao Palacíu Gtli nabara ten
do sido vista nas mãos de um assal
tante que se evadis. A arma em

questão. só é usada no Brasil pela
policia do Rio Grande do Sul. não se

conhecendo aqui no Rio ctf1em tenha
segunda,

P.!l"esidente du Tribu,.1 Lira foi eleito presidente do Trí-

Dal de C@llItas 'bunal de Contas.
, Para vice-presidente foi eleito

RIO, 25' - O sr. Tavares de o sr. Rubens Rosa.

Alemães d e t i dos
suspeitoscomo

RIO, 25-0 secretario da em

baixada alemã esteve na chefatu
ra do Estado do Rio entendendo
se sobre a situação dos subditos
alemães. Hans Schmidt, Artur
Love e Guilherme Lave, detidos
por suspeitas de terem participa
do do movimento integralista.

I ORIOS
de

ho I be

para todos os estilos
mento

acaba-com

esmerado

e 480 000
MOVEIS

--

AO GUELMANNSAL

Ca�xa Postal, 19

urlttba Est. do Paraná

Representantes nesta capital

MACHADO Cia.
Rua �João Pinto

Sanatorio "Santa Catarina"
--------------

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria --- Estado
de Santa Catarina

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o t,ratamento conserva�ivo e �irurgico de doenças pul
mo�ares (pneumotorax! fremcotomIa, toracotomia). Este Sana
tor�o encontra-se locahsado na Estação Perdizes - Vila Vi
tona, na Estra�a de Fer.ro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre 1lI vel, possullldo luz eletrica, agua encanada e
estradas de automovel, COm clima saluberrimo

O Senatorio encontra-se insta!aào com �parelh ._

demos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Lab�:at:�o
para e;a�es de escarro, sangue, fezes, etc.

Seçao separ�da �ara cOD.valescent�s de doenças graves.
estado postoperatIvo, unpaludIsmo crODlCO (malaria) esgota-
mento, etc.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cusa. de lI'al\110

JeAn.ile, Lages, Laguna, Sir�{�

Fran�lscD r�c Sul

"

������ ===_- ���
e e•••••••_ ..

_:�"i��"�lt-_: �I:"�W:� Fav ri a �. Sr. Criador!

-E-n-de-r-e-ço-.-T-e-I-e·g-r-.:-D-O-L-l-,-,-----Ca�xa Postal, 32
"

i "; ��l; BiOiOgi�;o��.��rj�J���,��e�uc �nSq� :r���;�,s ��:sín\�����!�
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl\:A �� �'" �T

•

'd ib t[�
-------.-

�\\1J, CRESITA e j1�ORMlu.l."!l� carrapattclda, I c, e C.
AGENCIA DE VAPORES ��, Em

�Companhia Salinas Perynas=-Rlo ��!oteria a sua tavorlta �.,�".',)...

"'Prlng Torres & Cia, Limitada -Rio I h_ tr"A , _ H ii. ,.

Navegação Brasileira Limitada-Rio

'I': g�Navegação Caboíriense Ltda.--Cabo Frio
Vandenbrando & Cia.-Santos

I
Rua Fali pe Schmitd n: 7 e 17 a

VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RiO DE]ANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

I COQUEIROSj MUNIC!PIO DE S. JOSE'
SANTA CATARIN ,�\

I� 1�99.�e®�0�0�$.����@���®@.G�@�@.e�$�••e�eee'�.��.ee�

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de I� B I L H--E--T E S � �-�.,.�W�..�"�.'"'?'�__�""-'w��"'"�""�__

!"':_�_���"PW""""���_"'���I-
� todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em . ��

qU :I'� r·1.. 1� U'r"·.,',:c"'4.·............ "'f'c'ZJ , I1iâL. l·'�a itêros etc., cereais e mercadcrias eu{geral, para qualquer r�" """..
�

porto do N.rte ou do Sul do País. bem como para o Exteri.r '

��.] F d ! S t C t
' �

Recebe cargas de importação, do País QUi do Ex-

I
e era e an Fã a. arma

��terior, para desembaraço e redespacho para

I
f' NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FECHADOS ��as praças do interior ��

Ir>E.SVIO DA E. DE FERRO ARMAZEIVi PROPRIO
.

b� , ���� . �SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PRECOS MODICOS d�� -- .$ i�\ .�
,,- -.' --,�,

Sapatos de pelica, sal-
"

" to alto, pa.ra
--,_

INVERNO a 18$000

I:'Sand��;a5 � 10$000,
de verniz de todas as côres,

Sapatos para creanças a 8$000LETRAS A PREMIOS.
Calçados de qualquer tipo para homens, senhoras e

por 6 mêses 4% a. a. �

por 12 mêses 5% c: creanças, sandalias, chinelos, TAMA.N-
Sujeito ao sêlopeoporcíonal, COS de toda qualidade, cintos, etc., aos

Expediente: oas 10 ás 12 .e das 14 ás 15 horas menores preços diretamente da FABRICA
Aos sábados: das 10 ás ll.30 horas � BARG:t::jROS

�.....c.-n.d.e.;e.:.Lio.E.FD�e.��;gm!.'a.fi.c.O:..S.A.T.E.1�.���.T.E.........I� 1��
..S.�.,�.2.C.ã.�•.�.-�.,.f�a'(.�.�a�.��.�.�.;E.I.�.'�.r.·�.��.;.'F..��A.:.-t.3�.;c••a.d.O....1 ��.m ..__--,-.�"""" --_._-__--__--__---------

• _.mpJe. _- r s -""�--- --

MOSTRUARIO�EM:
Tulaarã.

--------,.-----------

ch

N O Estreito Ponta do Leal

Grande vendas estão sendo feitas das maqui
nas de costuras e bordados marca METEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquma sem co

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

informações com o representante J. Braunsperger.
e José Galliani.

RualConselheiro Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

anca dtl
CapUal

Futado da reserva

10G.ODO:OCH1$OOO
Jt269.74S:1cO$ooo

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTB8ltM TODO O PAIZ
Á.fàENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os seguintes juros:
Dep. com Iur is (Co!�m�CIAL SEM LIl'tUTE) 2% ara
Dep, límrtados (limite de 50:000$) 3% ala

Dep. populares (ídem de 10:900$) 4% ara
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. :com retiradas tam-

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

3.5% "ara
4% ap

4.5% ap

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

STJ� ..

K

:.

�"elas ce Magn

De Fama Mundial J

VACINA CONTR t!, A

,.

26 de
e�
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Ploríanopolie. -19i'ó
--_._-----�.-_.__.�-------------------- ------------------------

�\,,� ..=� -') & ,"'�"
� ., g .�. t��. � , �,-.J

Especialista em mo/estias de creanças, nervos
impotudismo e molestics da pele

Tratamento do crnpaludismo e elas mel-suas da pe-
le c nervosas pela jllltoltemoflzerapia i

13 I
I

Consuttorio c residettcia __ o Fraca JS de Novembro

I Telefone, 1.584'
,

Consuttas-« Das 8 às 1] e das 14 às 16 horas
__..,_._ ---_..• _ .._. __ ..._---��_._-----------------�,- ---

�:_�.:!II..•�.��pc.I:=rr--------------.. .------.-- .• - f� dade de Medicina da .

ME'DICO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO- \,� Baia I·
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO .� t'.x-m!wlO � assistente do

�.

�
, S&rViç0 do prol. M"'I at�

€<URA RADICAL DAS HEIVlORHHOIDAS, BEM OPE- � I Ex-int ..r ao de. Disl,)êMari(.
RAÇÃO E SEM DOR � ,I Silva Lima \

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado. � j Ex .. �djum(: do Hosplla� I:
diariamente das 5 ás 7 da tarde í� GraHee Guinle e �unatC'rl(') [:� Mar.oel Viterino

1�-� Clínica médica cirurgica das

.•W'.JI!m'!&[�� '.

II' "1) CABEÇ���i.�E�1COçO t'
"-11 (), !e s (. i a s é�os O;:.:) S i a9ÕeS III NARIi:S:8�fl��ArrA E I

� CONSULTORIG
� , 18- Rua Trajano ·-18

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 1
'

RESIDENCIA ,�I J ""'. �.,Jl '»1\\ I!l 'H G
'1" u r; III � a (D � e tf.�\. �;� 3:i II J o

i otel torta :

----....--- 1'1;�:.... �. e"".n.:".,.:;••d,....as,�.",1,,,6.._,,_.�.=.1.-_8.:,.s�=I�.'·Assistente do Prof. SallSO!1 do Rio de janeiro. Chefe 1
. .

��.= ,,�
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Florianopolis I Dr�l!AP":d-;;ê:m�_
..

Me-mbro da Sociedade de oto-rhino Jaryngologia doRio., ra S imõesConsultas diárias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
Rt!a Visconde de Ouro Preti.', 1 J - fLORIANOPOLIS

� I CLINICA MEDICA
Asma, Reumatismo, Artrite,
Ciatica. Lua: bago, Nevral
gié.s em Geral. -- Doenças

Nervoslis e Mentaes
['tINIrA mEDlrA-·rirurgira
aos molp.stio5 àa Péle. - 5i-

!!\. J'E F�J' O IC c'�_-nCU L i c; l'-A filis - 61�norragias � suas
� V I L�.> .I.J '-' _ . .,_� I' cornpltccçõee - moI�stia5

Uen�n�05
Formado pela Faculdade de Medicina da Univer-

I ELETRICIDADE ME'-
sidade de do Rio de Janeiro

. DICA: !..]la Frequencia-
T t r

. .. I� i Fototprapia: (Possante apa-
ra arnento c mrco � Cíld"urgrC?h de todas as rr oles-

81' telho de Raios Infra-Ver-
tias os OI os

C 1 f melhoa, tipo grélndé d» dr.
urso oe aper eiçoamento na especiali 1::.c1:) (cm o dr.

F2tl"'1 B
lo Filho, no Serviço do Prof. Oavíd S,nson, no HosrlÍtill Oeken], anhos de Luz.

t Raios Vic!etas e Ultra-Via-
da FUildação GaHrée-Gllinle ,lo Pio cL laneilO

Comp�eta álpare§hagem !PIara a sua es�eda�adade I i letas

ERetrec�d;;Jde MécUca9 q::Un�ca G��'a6 '. ". Consultas:- Das 8 ás 9

I
Consultas diariamente das 15 ás 18 I

e das 4 ás ás 8

R
I Atende a Chamados

I

CONSULTO 10 Rwa João Pinto 7 sebo Telefone 1456

I R
RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621 ua Tjrad�nte51 14-Sob.

_ R �••M��..�n'������.��.�-5�1�---���e�1��.��w���1 �:�w..B•••m���e.I�.fo.:.:..1.16.7.......
,
I
I
I

I

I

·I-D-�r·-,..�.� ��'ed f'�I"'�s�, '
.... �"'#

Dr, Joaquim

Dr. P�ugust()
de Paula
MED!CO

DOENÇ/\S DE SENHO
RAS,-PAR j os

Operações
ComiUItorio: Rua João
Pinto, 13 Telefone 1595

Das 2 ás 4

!�esldencia: Rua V .. ,:mde
de Ouro Pit'lr, 42·-

Tekfúne 1355

\Dr� Ciar�ba!'"
te Gaivão
ADVOGPiDO

Avisa acs amigos e

antigos con"títuinÍf s qt:e
r. abriu �,eLJ esc�ltorlO di:
advucada e C01itlPUi:l a

't
. ,

aceI ar cnarnóous para
trabalhar em qualquer
comarca do Estêdo.

E')cdtorio: R. Deodoro n· 15
FO:- 1.665

------/Araujo
"ti..,J,�iP.I,!,,;: i��J Dr. Armi��vare�'

I '

I N S T I T U T O D E D I A
GNOSTICO CLINICO"

DO
Dr. Djalma Moellmann

T

n. 70. - Phone- 1277.- Rua Trajano, n' 1 sosraãe

I Caix 1 Postal, 110. I Telephone rr 14�1
� $; �!J �'. k i .,

:::::Ti z-
ti .. J ....

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

Madeira Neves

Dr. f\ll igL�€·d
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

RAIO X
GABINffTE DE ELr!TROCARDIOGRAFJA

CLlNICA
Curso d€ aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestias cardíacas per

traçados eléctricos)
CLlNICA BE CRIANÇAS DOENÇAS so SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná-

lises Clinicas
Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reaçôe5 de
Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nossíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.
Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
Fernandcn Machado, 6

TELEFONE 1. t 9

! r=LORIANOPOLIS
.--rtEiFtiii *j:ps'

.

; ?!' .�, gij!ltt:Ii1W!�

I Accacio Mo-I

MEDICO-ESPP..cIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Peseoço

Consultas das 1 O ás 12-
das 16 ás 18

Consultório: Rua João
Pinto, 70-,- Tel. 1456

IRes.
Rua Bocayuva, 1141Tel. 1317 '

- ----....

Valdelol1r
Buriga

Tratamento moderno das
molestias.do Pulmão

Consulf.-R. João Pints, 13
1 el,·fon�, ! 59 J

Res. Ho(el Gloria-Ftme 1333
Consultas dali 13 ás 16 hrs,

ELIXIR DE N96UEIRA
Ilmpcq",do com succes�o em to�

011 moJ�stins provenientes da lI}'JIbIlII• Impur��e.s do 2uI1gue I

i�Dr. �k�:rdolGottsrnann.
tem seu escrip-

Dr. Carlos Corrêa

" .(ií,"VARIAD�
"'� \ Ihi� fes de curado. r-

.Fmf Of.PURA !IVO DOBD

VENDE-SE

•

rerra
Itx·chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.�resscr
Índérg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlsllula em cIrurgIa

geral
alta cirurgia, ginaecelogia, (do
euças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema r.ervoso e

operações de plástica

tó: io de advogacía á rua

Vísconue de Ouro Preto

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlre,tor ds Maternidad'l
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio
ANITA GARIBALDI, 49

illscrito na Ordem dos
I p.dvogados-·Secçãü de

,I SanÍí- Catarina

ArtVOGADO

tC!]I'2fl9a� ê'llmigaveís e

ju·1icials
Comercio·- Civil e Crime

nas comarcas de
URUSSANGA e

ORLEANS
Escritorio em URUSSANG<\

Santa Catarina

...._-_._�- .._-------

RAD051
Pélra seu concerto, procurai a

Ct1SB l\1'lSic.al. qu� c::,nta com a

dicina melhcH montada na ca-

;-1I Dr Aderbal
da Silva
I\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 SGh.
Fones 1631 p. 1290

pital,
Rua João Pinto, J 2

----------�-�

l Dr. Pedro delMoura F.rro

Advogado

Desembargador
Salvio Gonzaga

i II Dr. Osvaldo Wanderley da .

Costa t=:': I.Bacharel em DireítQ .

Advoga na capital e no interior deste e do E$lado de San-·I
ta Catarina. '.

. ,.
Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, ! � í

_

-

I

sobradQ sala n' 1
. ..

SANTA CATAHlNA

TELEF. 1.2RJ

RESIDENCIA- �ua Este-I
'I ves Jun�or N. 26

t,TELEF. 1.131 .

1_- --"
.r. •...• ,

n .' •

".....
• li"

Companhia Nacional de Navega-
çã" Costeira

Movimento Maritimo ..Parto Florianopolis
.

Serviços de Pa7,::a.i,��"'�_� ,e c:le Cargas

CONSULTORIO--Rl!la Tra�
i>fl® N. 1 e das I O ás J 2 e

das 15 as 16 112 horai:,

Para o SulPara o Norte

Fretes de
..

cargueiro:
o Paquete ITATINGA sairá á 27 do cor- O Paquete rrAPURA
rente para: correllte para:
Paranagnà, Antonina,
Santos, Rio de Jane·iro,
Vitória, Baía, Maceió.
Recife e Cabedelo

Cargas e passa�eiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

AVI·50 Recebe-se cargas e encomendas até a vespt!ra das iaídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista.:do a·

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazens da

Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida� gratuita
rncnté para bordo em embarcações especiais.

ESCRITORIO -PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
A ftMAZENS ·--CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -·END. TELEQ. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. SANTOS CARDOSO

o prédio á rua Conselheiro
Mafra n· 50. em frente ao

MercRdo j'úblico. Para tra
I b.r á mesma rua numero I J.

._--

I
II --.-

,

! II

II
,

ADVOGADO

Pua Trajado no. 29

PARANA'

sairà á 26 do'

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Ale:gre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florínnopolis, 26-5-193&

ET OE

lr+s
treir�arn com

um

Estatutos da "Liga Atléti.
Catar�n�nse"ca

�APITULO II

Portugal o 110VO

ar-iagrad:!cer
a imprensa esportiva

queiro do aJvi-nei'ro flomnopvlitana as �,feren.:ias q.ue
concede interessan" fizeram a sua pessoa por ocasião

te entrevista a este
da sua chegada.

diario Ainda a excursão do

Fígueirense a

Acha-se nesta capital, vindo Tubarão
do Rio Grande do Sul, o popular I Como todos nós sabemos, o fu

jogador, conhecido pela torcida, tt!bói em Tubarão esteve por
de Portugal, que veio precedido muito tem?o em decadeDcia e

de grande fama, pois ha muito graças aos esforços dos antigos de- I

tempo que vem brilhand? em es- �ensores do, Herczlio .Luz é queTqUlldrões com..., o leqUla F. C. fubarão pode se glc.uar de !l0'- I

Jo Rio e o Rio Grandense F. suir bons esqu3drôes.
C:. do vizinho estado sulino. Assim surgiu novamente o Her-
Por isso sería muito interes8an· eitio Luz e o Gremio Cidade

te saber algo deste consagrado A7ul.
keeper. Entretanto nós aqui não sabe-

O lugar onde poderiamQs en- mos de urna coisa: o Herellio
r.ontrá·lo era FÓ no Café Java, e. Luz possúe dois quadroo:A e B.
como de fato êle lá estava lia roda

.

E foi por isso que nós chega-
J� Rezende, Mario e Toló. mos a noticiar que o figueiren-

Apresentado o nosso reporter se tinha sido derrotado pelo ei
a Portugal, imf'diatamente ore· dcde Azul enquilnio este valo

presentonte e�portivo de�te diario, I [OSLI clube c:Xçmsionava a Lagu
i lterrogou-o si f'stava satisfeito cem 10&.s.u novo dJbe, e como rêspcsta Portanto o F iguez'rensc en-

oDtiV('mos o 5egu;nte: Ííentou �ómf'nle os dOIS esquadrões
-Estou. Desde a minha (;he- de Hereilio Luz e não o Gre

gada que venho sendo alvo de mio Cidade Azul come foi no

g mtilezas por palte da diretoria ticiado,
do Figueirense, e qu:::ro veõtir a O Hercilio [J<:ra levaptar o

c \miseta alvi-negra. Assisti a exi· ful�ból em Tubarão tornou esta

bição do esquadrão dumingo pas- medida intereS!:8dte de fundar di

�ad(), e gostei muitbsimo e eSjJê(v VdSOS quadro� sobre a mesma

..:1) mesmo temro correõponcler a bandeira.
c'o6anç'l 1UQ f' l' 10 le (),;�tl'n E as,Ím arregimentando gent �

Pi .!['" ,se , ' "Hercilio po,pera vêr cer-

Em segUIda Portugal péde para I cada de exito o seu CSfOlÇO.

-,
r

REDATOR: Carlos L. da Luz
"-

Clube Atlético Catarinense, v�

poderem clorr-Irig'o
seus torcedor-es

.- ftM • __ • _

F. C. e
vontade,para

próxinio, pr-oporcionar aos

bélo encontro.
I Tefé em 6' lugar �iio mais se interes- ,-�--- ...... -�_.�-- ... -�-------

Sem dúvida outro baluarte do ..
sa por Feitieo Conselhos

f t bó] d T b - , Gremio PALERMO,25-Nacornda
u e o e u arao e o "

.

. . . S PAULO 25 "I··

Cidade jlzul que se compõe
da Targa Flona, realizada aqUI,' ,

. - 'lO!I;:lf,-se Geraes
de )·ogado.res ó:imos e bem djs-!

o corredor brasileiro Manoel de que o Palestra não levará alian

T f' bt 6' I bIt te suas negociações com Feitiço,
....APITUI O I ciplinados. cOe,

o

leve °b '1
�gar a so u o .

...., ..
, vo ante rasi erro correu em que estaria agora em conversações Em caso de recear uma

c .....
-

. .' ,

. E spo rt� _ ! carro "M.aserati 1.500", conc?r-'
com a Portuguêsa Santista. inteção, pir ter estado em

reay80 da Liga e SelJS fins
I

I rendo com carros de 3.000. Sua palestra • u em cont ...cto mais

II ..JO in a ! performance foi das mais perfeitas, prolongado com uma pessoa
Art. l·-A..,."LIGA ATLE'TICA CAT��INENSEn, . funda�a I dada a categoria do seu carro. doente, aconselha-se alé-n

em / de dezembro de 1937, na cidade de Flonanopohs, G d 'b'
-

d
---- CARTAZES de lavar as mãos e de gar-

tem pai finalidade cultivar e desenvolver os esportes atléti- ra� e. eXI ,Içaod o
Sob pena de cance- garejar com agua pura. ou

coso pnrneiro r.lval O lamento da sua DO DIA corri agua e -al-echupar
§ I'-A "LIGA ATLE'TICA CATARINE�lSE", filiada á Brasil

inscricão
duas pastilhas de Panílavi-

entidade cebedense no Estado de Santa Catarina, que é a na para evitar uma angina
Federação Catuioens� de Desportos, aceitará inscrições de VARS<?VIA, 25-0 selecio-

S. PAULO 25-Se undo o ODEON' O lideI- do!!!! uma diphteria ou outra inle-
nado polonês, que, dentro de

duas! .

'
.

g
.Clubes de Municipios próximos, desde que nê.ses não haja

semanas enfrentará o scratch bra- último c:mumc�do ohcial da LIga, einemas ção cuja porta de entrada é
entidade organizada. 'I

.

AI' di d o zagueiro Arí, ora na Portu- a boca.
Art. 2'-Fica escolhido para a L. A. C. o Iôro de F!oriano ....olis. SI erro na sacra, na isputa a

I A

S ti t d 'd
. PROGRAMAS DE HOJE: As pastilhas de Panítavi-

r
. primeira oitava de final, deu uma gaesa �cln d�S a, .

evera �po�dl-esplendida demonstração da sua
tar na enti a e. a importancia e na dispensam, muitas vez�s,

.

d d fr _

um conto de réis, correspondente t\.'S 5, 7 e 8,30 HORAS: os gargarejos antisépticos,
pUJança, errotanc o .asorosamen Ih f" r cl I alguns dos quais são, às ve-
te o selecionado da Irlanda, pelo Ea

uma

hque eb
ora

aPdlca
a pc o Um formidavel celulorde de

Cornpetencl'a d;::� Liga· d 6 o span a 'o pena e terl'can-' R "'1·'1 d W zes, irritantes.
;;;;;I

score e x .
' ...

.

aviação com ay 1.. li arl, rn- E'
.

�

. , . O primeiro temeo terminou com
celada a sua m-enção no prazo dy 8arrie Kent Taylor e WII'I

ln epuca de gn pe::" de
A 3 C L r .

d 15 di 'j" cachumba, de diphteria, dert. - o�p�te alga: .
_ ,

. fo resultado de 3xO e o jogo foi é Ias.
m Oa Ia� dmgir todas as competições atléticas entre os Clubes, assistido por uma multidão calcu- ,

Ia rgan [escarlatina, não se deitar sem
filiados' I d 45000 " d

Dr. Pedro da Moura Ferro AZ!\S SOBRE HONOLULU' chupar; previamente, um ou
,

.
a a em . pessoas, to as Advogado d d tilhb) promover anu�lmente com�etJções e, �m campeonato para ansiosas por vêr a última prova Preços-l $500.

uas essas pas I as.

cada �Iasse, em epo.ca con,vemente, prev,lamente marcada e de fogo a que se submeteu o team
Rua Trajano 1. (sob.) (Na sessão da, 5-1$100.

No caso de um, filho ter
comunica-la aos Clubes fiha�os, dando a F.C O., pala hu· polonês antes de enfrentar os loot- -- __ •

estado em contato com uma

melogação, os resultados obtidos nessas provas; ballers do Brasil. �INES �ORO.ADOS criança ou um adulto com

e) resolver as. questões surgidas entre as sociedades filiadas. I A exibição do selecionado na- MRIS 2O uma das infeções acima reíe-
u d lt d I 3 ridas, deve-se dar-lhe, apos .

q. an o para 1530 c�nsu a a;. cional foi considerada como ver- I. _ HEX, ás 5, 7 e 8. O horas:
did de asseid) preparar seus atletas, cond!gnamente� p.ara que a F.C, .0'1 dadeiramente impressionante e a aV' IIIoes as me I as geraes e asseio

b I d A I SEU CRIADO OBRIGA das mãos, do rosto e da bocapossa concorrer aos campc0_natos rasi elr�s e I. etismo; sua cotação nos circulas desporti-
•

•

e) e.x�cutar em �uas compeLlçõe.s o determmado nas Regras I vos subiu consideravelmeQ.tç_. E� R O 25 _ Na diretoria de
DO r.orn Robert T<lylor e Jean U ma pastilha de Panflavina

06 d Ati t d C B O t I I
l , ( larlow. para chupar e, á noite aocla�s e e Ismo ii •• ., quer qU311 o ao oca" aos consideravelo número de sportmen aviação militar foi a�sinado ôn-

utensllws. empreg!\dos, quer �ué:lnt(J aos �e�ultados oblídos; polonêses que confiam na vitoria tem contrato com a Companhia Preços-2$500 e 2$000. deitar· se, outra.

!) t d fi h d d (Na ses�ão das 5- t $500)organIzar e rn�n er em Ia, um jC ano e seur. ama 0- do s u quadro no match contra o Construtofél de Aviões para o'
res

.. cn?e estejam rtevidam.ente regiôtrados os resultados con- Bla,il. fornecimento de vinte aparelhos
qUlstados em suas competIções e respectivas data�; A linha polonêsa fez urna exi. nac:onais, tipo 1\1-9, afim de se-

ROYA�, ás 7,30 horas:

g) não permitir a participdção das sociedades filiadas em bição espetacular, apresentando rem incorporados á nossa frota SONATA DE KREUTZER
provas ou cotejo o não promovidos por ela, exceptuando'se um jogo de paSKS CCJmo o públi- aérea militar. O ato, que se re-

I
com Lil Dagover e Peter Petl'r·

as das corporações militares, que não PCdUll ser filiadas_
co ainda não tinha presenciado vestiu de simplicidade, foi fir- teD.

em pugnas de selecionados. mado em nome do Exercito pe-IContinúa no próximo número lo general Isaura Santo Jac!.
Preço -1 $000.

Telegramas retidos
Acham-se retidos, na estação

telegrafica desta capital. telegra
mas para ás seguintes pessôas:
Glavan, Carlos Sperança, te

'lente Figuerêdo, Da \'ila, lnco,
Ney Martins, Wilson Menezes,
Cardoso e Hans.

.j' ! ��
� \}�. ---:-:-
....;::;:;-.� -'

.

/
C' �::.;> �
L SSA inexplicavel tristeza, essa falta de appetite,
eSS<lS faces pallidas, esse constante abatimento, sig
nificam que seu sangue está muito pobre. Cúidado!

Pode-lhe sobrevir uma perigosa anemia! Comece,
hoje mesmo, a tonificar-se; use, porém, um tonico de
reconhecido merito scientifico, como o Tonico Bavel'.
Immediatos e permanentes são os seus effeitos: e�lri
quece o sangue, vigoriza os musculos, fortalece os ner

vos e o cerebro. Abre o appetite e facilita a digestão.

Contratados

Que é o Tonico Bayer..
E um preparado scientifica
mente dosado qlle contém vi.

taminas, extractos de figado,
caleio, 1,I,osphoro assimilavel
e olltros elementos de compro.
vado valor tlte7apeutico. Sua
formula é o resultado de va·

rios annos de estudos, investi..

gações e ensaios por eminentes
l1Ome"s de seieneia nos famo
sos Laboratorios Bayer. .

.BO.M PARA TODOS

Foram contratados, pelo
governo do Estado, os tecni·
cos ]ofre Freitas de Morais e

Alexandre Frederico Runte
para exercerem ;..s funçÕt·s
de auxiliares dI) 5erviço do
Fomento de Prudução e Ve"/
getal.

Nomeados
Foram nomeados para o

Departamento de Saude, os

srs. dr. Antonio José Nobre
ga d2 Oliveira para o cargo
de �allxi!iar t1cpicn; Menoti
Demetri(, O glacotno paI a o

de auxiliar; Licurgo �;ryd:'lkiS
e Le \'a p a,) ri.

servw ...__ .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IVende ..se duas .��sasiED1:..

----------aml-!IIIIIIIIIIIIIIIIIMliI!Iill-in!1
' de tl)uIOS)!

C
li'!

I
I agua bôa e muitas arvores [ru- i

.

1 �."S a.- � I.!C8 '. ��18� tiferas de diversas qualidades, ao
IC1:� """ �. i� � {f;i � ir;! �:ii � .�Jj lado do quartel do 14 B. c.,'

__ _ _- no Estreito. Para tratar com o I
ptoprieterio Vidal Antonio de Ip, r' Programa diurno

não precisa de reclame, visite suas exnosiçoes e . oouza.
I RIO, 24-0 sr. Getulio

vrifique os seus preços
.

I De 6.15 ás 18.00 horas Vargas recebeu, ontem, no

'1 Programa noturno Catete, os membros do Con-
R .T"RAJANO N UI e I VENDE-SE uma maquina I Das 18.00 ás 20.00 e das 21 ás 24.00 hs. selho Nacional de Educação

j�lc)luianopolis � ,de escrever «\Voodsto" I
que ali foram com o fim de

...._I!lIRBI!i__..,..,........iiillitwa4!iG4::c:.:tl2iLii1Qum Mm ua'�' ck-, por 600$'000. Rua Alvarenga e Bentinho, Nuno Ro- apresentar ao chefe da Na-
.

_ ,
. " -=.' . ,2aJd.a�h() M,aril1hc n. 10. I land, Mauro de Oliveira, Linda I ção �s suas congratulações

�.'�������t!���������..�gÂ����=�'�
Batista, Almirante e Jessy Barbosa f;I��tn���e��� do movimen-

� C' I d I P' t
- ,s:' eom Na ausencia do presiden-

.� a culo e qua quer lan a,execuçao, ilS- � Orquestra õe Dansas te do Conselho, o sr. Ani-
estrutura em con- cauzação e direção III i E�uar�o Patanê e sua Tipica Corrientes bal Freire fez uso da pala-

t d d b ..,"... � F�eg(onal à z Pereira filho!

cre O anna O e o ! as ��,! Raoamés e a au 5tars vra, verberando em termos
e ferro �1���eg���E��l��s��� ��� I �l RAomhe�on���f;tsman.

com a Orqueatrc oe

����: �m�v���ch�l�a �g::�
\;;

�'<4

'1
-a oras cer as, [orrials falaàos com nc- o

'1'
-

f
.

I'
� ções de pontes em �� tlclce em primeira mão, tor-ncctõce pela R sor- c.vurzaçao e que 01 repe I"

� concreto armado ��F I I TE, e oferta �a rosa 6uimarã2s Ltõu, do, com indignação, pelo
",�,

I
� R's 18.00 lO VOZE5 HOVA5 \ - Audição üa- pais inteiro.

� N � futuras astro- õo microfone apresenta- O id t d R blíl� •

�,' õos por Celso Guimarães. prest en e a epu 1-

I.� � ,;
_ ca agradeceu a hornenazern

lM �.1� I A's Zl:30 CAI-iÇAO DO DIA· - por La'f
o ,

� �� I
;

martine Babo, _
escrita e tnterpretcõc: umafmaOl estando o apreço que.

� Q'm �.>,.,. r �� rne � t�� �b� ; rf' ��.�� � oferta õo DRAGA0 o

consaghra alO •
Conselho, um

a � a w IS � �� li 'l�1 � ti il1fi! � � A's Z2,OO - o TEATRO EM CASA apresento aparei o legitimamente re-

�,. ��"li��' � a cornéõtc em 1 ato õe Helson miranàa "CA5A" presentavivo da cultura, com", ,.�

I
mE,HTO POR ATACADO'" com - mesquitmho,
ViollZta ferráz, Celso õuimarães e Arnal�o Cou- posto de grandes valores in"

l\� ENGENHEIRO CIVIL g� tinha. telectuais e moraes. Sente-se
11];\ ?�,,,,,',,,,.;)',S' M".

A's 23 hs. rLUB DOS ff'lHTASmA5 com Lu- portanto, devido a essas con-
I;" .." martine Babo e Siluino Heto
[.:r.j � sldcrações, profundamente
[� SALAS 12'e 13 �:...�1.' � 5peaker- Oéluualào Cozzi sensibílisado com a solida-
I� Rua 15 de Novembro, 416 ,�� .

t:��'
t- ANOAR

:.:'��'\".;\ i�
Amanhã

L·· OrlaHnàot SiluAa, Oôete Amaral, Bob riedade que lhe era hipote-
JP\� r azy, es ar moral e Alzirinha Co- dr� �1,.J" margo. ca a, pois que partia de um

� T' I 1503 Cur�"'t�"'.·.">.)br.!!,,.. _.
� , �)( 1,.' A's 22,00 'o Teatro em Casa,apresenta a orgão.ta qu� trdibl�bta todo

� e
. ,

.'" r". �.j., (/I<',$�'ll �� � 11\" 1 ccrnéõtc em 3 atos õe Paulo 6uimarães, "O Ho- respelo e cUjas e I erações

��".
"". ........

� 'II
,
...',,, ,S">. ;;:,e� a��n���'ou o BrasU", pel a na. Oe rom'O los a c���:�us�:pr:� a ten tado,

�J
BREVE:-ESTRE'IA DO «BANDO DA LUA> considerando-o como um ris-

. r� ·

��� $� � , ,n.�.:_ COn !"�:gna - co a que estão expostos os

�..
l. ����� �fi��1��

f�l ç oes" €:P'-Y') 'fo- CO.llleeletos e limpeza chefes de dEst�dO'MNãO � es·

� gI����������"" '�Ihas p€:rava, to aVia. 1 as, nao o
W��'f����

i?i de maquinóls de escrever) temeu. Conviveu sempre com

rX1 f!.\\11 RIO 24 ._ Em aviso ex e-
rádiOf, e apar�lhos em geral. ° povo, em cujo seio se en-

Jj ���n Li /, � cf i J'� dP Rua ConselheIro Mafra n' 66 I contrava frequentemente, sem

.�.�.,. ·OL.IlWlI-dl� �.f/JiJl�.�g�IIj<Jl.&�:i.:{tj!>��� ����� �� t!!-��7.. V1�"f,�43l)�;���la �·àJ!(I.,o onem ao Ifcor ue «un os

I dOd dUIi GUliii:ôi? 'iíl4��1Çjli;1íl1 ���il�'it,«,,,,,,,, 1il!!1lJ� li! "'_'''Jtli1'i",� ..�e,.!ili·� I''''�:d . <�, . ..

d ')' "., arma�,nem me I as epre·1... .at.ll os do t.xerCI.to, o rm:mtro [) rnI.ltarfS e funClonaflos CIVIS -

N
.

)
f.�� de i93 '7 l�,:f".1 da

Guerra declarou que ainda

I
excepto as destmadas a benefi', I cauçado. ?dS dPass__elOs pe as

i.J�� '.

.., _
'. ruas a CI a e nao se preo·

�
..�, no corrente me, nao elevem ser CéD-:::la e alu2uels de casa, comoN � cupa com a sua s

·��.o donte em concreto armado sôbre (} Rio Passa Três (Estr. CuritlDa-�jo Mateus) � I de�contada5 as consignações aos. nos mêses anterior .. s. I
egurança

P iI:;:"� pessoa, porque está certo
• onte de CGncreto armado sôbre o [-<in 5, João (Est-r. Cur:tíba-Ioinvilc) �1>" d t' t d b d ct

� Prefeitura e Forum de l\tíafra }�,;>t
��_4'O''''''_S1_""" Pp !Pp

'-j e��a���n\I�:�eO�o enos�� �o�
�! rupEscolar de Mafn .

- Em São Joaquim da Costa da Serra voo Por fim, agradeceu a ho·

� Grupo Escolar de Rio Ntgr() �;l J. R. �ol.dnva rmenagem, que tão de perto
{f Grupo Escolar de Irati . "" Ilhe falára à alma.

� ����e;��d���e��n���aIN�r�itdr�n�i�S em Tijuco Preto (Paraná) �� : I ;s:��:�e�:p���a�!��!to��ai�:u::pr���::�:�!iasC0��i!����1: 1------·-----
� Diversas construções de residencia;:; �ti II

a.fetas ao seu ramo de negocias.
.

PIANO"'�vende"se !1� de

� �f, i marca "Zlmer-

;ri§"'�.����:rIv����S;;;;����f��t����hj�;t;��;';��� \ ,t " .• ·I':����I!I� CORDOVA
.. _; ..

__ I�. ma1���ta:�e��rfr��Oaç:�.tadO.
W A • """",.7 Zf't!FiMIWI '''\UiUW'' tA *_. 1� � SI IIiIIDIVW- :z

IA Eletrica

,""" ,}' � � .... :r.'.: ,'" ':...'\' I

,_:;1i,"� ,J, �, �... ,,�
.. ',

I ,r,_

A Casa Ori ntal
AVISA A SUA DISTINTA Ff{EGUEZIA QUE � CASA DE RECEGER UM

GRANDE f. VARIADO SORTIMENTO DE ARTIGOS Pl-\RA HOMENS,

SE��HORAS E CR.IA�ÇAS, QUE VENDERA' POR PREÇOS REDUZIDOS

DURANTE o MEZ DE MAIO

C a s a Oriental
Conselheiro 15

980 quilociclosNão esperava,
&m,

. ....,._"- mas nao te-Oueam, hoje pela
PilE-a, Sociedade meu o levante
Rádio Nacional I" ntearal istado Rio de Janeiro. co 111-

Duas '"""ovas
prisões

PA�A INSTALAÇÕE;j-DE-LUZ-:-FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

/.>.. EL�ETRJC ..A.

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SE!VI COMPETIDORES NA PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT"

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES.! VISITEM A Ele'tr.·"'aRua Joao Pmto n. 14 ...

ACABA DE RECI::,BER UM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS:] ELE'TRICvS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO �iARANTIDO

RIO, 24 - Em diligencia
realizada ás primeiras horas de

I &ntem, as autoridades da D. E.
S. P. S. efetuaram a prisões
dos jovens Renato e Heitor Co·
lafanti, adeptos do integralismo.
que estari<lm implicados nos ul
timas &contecimentos.
A prisão de ambps verificou·

se na residencia de sua tia se

nhora Gabriela Besanzoni Lage,
na Gavea, sendo os dois sus

!Jeitos removidos para a Policia
Central, onde serão submetidos a

inteuQgatorio.

Vísta BEM SEUS FILHOS

I

11
____________________________________n. ..

Lindas e gracios61S
na

MM

cor�fecções para meninas e garõtos só

CAPITAL-
affa esquina da Trajano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!ANCO CRE'DITO pOPu-ALAR E AGRICOLA

Onze anos de trabalho pro- A
fíeuc e produtivo, orienta
do sáblamente pelo acata- Toque de
do financista sr, Arman.. silencio

do Ferraz

'M

D

engarrafamento,
vinho continúa'

livre

,.

,

de WETZEL

TA
VOZ Proprietario

J ...� I
e Diretor Responsavel
U O C A L L o

z
DO POVO A

Ainda o ciclone que var. NOSS A V IDA
reu o Paraná ANIVERSAIUOS

CURITIBA., 25-Até o mornen- nos materiais foram enormes, e

to já Iorarn encontrados os cor- seaundo cálculo do primeiro mo-Uma das homenagens tocantes, � ,

que sensibilizou á Patria, foi a der- pos de 23 mortos, ascendendo a meato, "acendem a dois mil con
radeira prestada aos que morreram 13 o numero de feridos em esta- tos, Arvore" enormes, de troncos
honradamente em defeza do nosso

do grave. imensos, foram arrancadas pelaamado Brasil, na u'ltima intentona
C

.

b I d
' di t

.

A impressão que domina un- ase e anca as a IS ancia comoIntegralísta, tombados com grande >V

bravura, mostrando que a vida na' tiba é a de que se trata de uma se fossem leves plumas. Todos os
da é quando a nossa integridade verdadeira calamidade publica. meios disponiveis foram mobili-
está ameaçada. A capital e todos seus arrabal- sados para socorro, tal como lo-

Esta homenagem f01 o "Toque
'I'

-

d t Ih d d teles estão vivendo horas ele pro- ca isaçac e esen u o 03 es rode Silencio" Eludo pelo valoroso e

heroico Corpo de Fuzileiros �avae�, funda consternação. O proprio se· ços que cobrem as possíveis ou

grandiosa e modelar organízação WI- cretario da Segurança, dr. Fausto tras vitima", transporte dos mor
litar �a �ossa brava MAR.INHA �os I Bitencourtt acompanhado por to- tos e feridos, etc.;seus irmaos, tombados com bravu- ,

. .

d N I
.

de 'nado Cara invulgar no cumprimento sagra- dos os delegados,. p31�tIClPOU ÚS ? ogareJ_O ,.�()llll
.

•

r

-

do da de�eza da �ossa idolatrada e I trabalhos de auxilio as zo:-as fIa- c�oell.a, proxrmo daquela c�pltal,estremeeída Patna. i geladas. Todos as académicos da nao fICOU, uma casa sequer de
S�ja e�ta ho�ena8�m. o "Toque I Faculdade de Medicina pronta- pé. Inumel'as famílias ficaram,de Sílencío" a esses ímígrantes de!. .

, i . I' t se TI reideologias exotícas para o nosso que-I'
mente se dispuzerarn a prestar por ISSO, ao (,e,3 en o e .1

-

rIdo Brasil. socorros as vitimas. Tambem o

I
cursos, mergulhadas na mais ex-

Seja a sepultura de todos aque- prefeito Moreira Garcez presta trema miseria,
les que ainda acalentam. l!. traição I seu auxilio pessoal.

,

Esse fato jámais se verificou no
e desejam ver nossas tradíções, glo· .

d' B "1
. .

I .ia do ciclo-rias e honra-conquistadas brilhante As autoridades a to os instan- rasi , pois a vio enci
.

e heroicamente pelos vultos inCOl1'/ tos recebiam apelos de pessoas n� era tamanha que �lJng�em po-
'" f1;1ndiveis. da nossa historia: -- ca-I que desejavam saber notícias de dia penetrar no seu .mterIor. OS

XI8S, Osono, Argolo, Fernando �a I parentes Um deles mais anzus- ventos rodavam violentamente,chado, Canabarro, Deodoro, FlOrIa- -.
.

b' I d:' d t d t I t p enno e tantos outros que seria dUic:ll tlOSO, de um po .�·e casai, pe la a es roçan,o uc o quan o se -

enumerar, -enrregues ao estranjeíro I procura de um filho de 2 anos, centrava a sua passagem,
ousado e a�dacioso que não sa�e S�-l desaparecido momentos antes de Ignorando-se ainda os nomes
quer respeítar a nossa nospítan- desabar o temporal. As buscas es- dos mortos e feridos. A identida-dade.

f d d di difi '1Seja pois "Toque de Alvorada" t�vam se aze? o C�l1l gran e 1- de dos mesmos. se torna 1 IC�a todos os brasileiros, para que o Iiculdade e fOI com Imenso custo restabelecer, devido ao seu lasti
Brasil seja só 110SS0, uno e índíví- e surpreza geral que, mais tarde, mavel estado, com seu sangue de
SiV�RASILEIROS! A POSTOS se logrou encontrar com a cre�n- mistura com l?ma. .

Alcebiades Fre�-n:a!i ça presa ?uma arvore, em CUJos As chuvas al?da contlDuar:�. ca-galhos fOI lançada pelos ventos e indo sobre a CIdade, que ficou Faz anos hoje, a sra. viuva.
permaneceu durante cerca de 10 corupletamente inunda.l», dificul- Maria Becker Campo•.horas, o tempo em que durou c» tando os socorros e obrigando os
ciclone. EOIdados a andarem a pé. Ocorre, hoje, o aniversario na-
Por todas as partes são nota- Nesse �om�nto acabam .de talicio do sr. Milton Lemo8 do

das as tragicas consequencias do chegar maIS dOIS mortos e alto Prado.
tremendo ciclone que enlutou a I feridos na catastrofe horrorosa.

NASCIMENTOSpopulação de Curitiba. Os dam- I
-----------------------------------

A data de hoje registra a pas
sagem do décimo primeiro ani
versario da fundação nesta capi
tal do Banco de Crédito Popular
e Agrícola de Santa Catarina, So
ciedade Cooperativa de Responsa
bilidade Limitada.
Fundado com pequeníssimo ca

pital e tendo á frente de seus

destinos o nosso ilustre amigo e

acatado financista sr. Armando
Ferraz, seu incentivador e atual
presidente, floresceu o Banco de
Crédito Popular e Agrícola de
módo bastante aprecia vel, crescen
do dia a dia no conceito de todas
as demais sociedades congeneres
do país, entre as quais é aponta
do como estabelecimento modelar.

O Banco em apreço foi funda
do em 26 de Maio de 1927, com
capital in teiramente angariado nes

ta cidade. E', pois, digno de notar
que êle representa 0 primeiro e!3-

tabelecimento bancaria fundado A séde do Banco Agrícola
com capital catarinense.

Folheamos, ao escrever estas li- que sabem o quanto de esforço
nhas, o RELAT�RIO. apre�enta- e perseverança despendem tais
do pela respectiva diretoria aos, iniciativas êsses onze anos de tra
snrs. acionistas em assembléia de: balho, repetimos, são a garantia
17 de Março p. passado. E pelos mais evidente para todos aqueles
mapas e dados apresentados se que tem seus depósitos naquele � "" _

deduz, clara e insofismavelmente, Banco e para os que, enfim, rea- FILTROS•••

que o Banco de Crédito Popular, lizam alí as suas transações. Para motores trifasicos e mocaminha em marcha ascend�nte I Encerrand·.) estas linhas, não o nofasicos, 08 mais efi cientes, pOrde pr?gre:so seguro sem baIxas
I fazemos sem apre'3entar á dis�in_taou oscIlaçoes. diretoria do Banco de CredIto

yerificamos, p.eIo referido rel�: Popular e Agricola de Santa Ca
tono, que o capItal do Banco la tarina, na pessôa de seu digno
se acha, desde ha tempos, todo presidente e conceituado patricio
integralizado. As entradas de cai- sr. Armando Ferraz, e de seus di
xa durante o ano social findo em retores snrs, Florencio Tiago da
31 de Dezembro de 1937 monta- Costa e Eduardo Santos, os nossos
ram ao total de 6.536:999$520 e efusivos parabens, com os mais
as saídas se elevaram ao de......... sinceros augurios pelo sempre cres- ••IiI; m_mmlii-.�I';g,'IMfI!I:'$�3:e&i&a_�-.........�!!dWlM4JlIlíiMM

6.496:023$335. A conta de depó- cente e ininterrupto progresso do
sitos acusa a cifra de................... conceituado estabelecimento de
1.249:797$300, registrando-se a crédito.
entruda de mais 175:732$200 que I
no ano anterior. Os cheques pagos: A LIVRARIA MO
nos "guichets:' do Ba�r.o., forma- DERNii DE PEDRO
ram o to:.al ue 1.059:045::>400: , XAVIER lE elA.Cumprmdo uma das ceLm;mua-

I •

ções estatutarias realiLOu o J)iJ.nco ,pll·eCII.Sa de ."a IDOea
Agrícola inúmeroCl empréstimOfI f'S·· IeouI pMoátiea de eseri
pecialmente a agric.ultores.os quais, 'torlo correspondeudur?nte ? periodo er;.l apreciação, leia" e datilograUa.subIram a elevada CIfra de '

__

1.843:097$000. Tambem no mes-'
mo periodo f!'a1izou a dita sacie Odade G descont.o de titulos, no Imontante de 601:1868390. í dE assim, com cifras animado- e
ras, se apresenta todo o relatorio i
que temos em mãos. IOs onze anos de trabalho pro-.
fícuo e perfeitamente orientado em !

R'O 2" O" d � .

pról da Soriedade Coouerati va i 1,;) - mml' tro a rq:('l-
Banco de Crédito Popular: e Agri- : c'1lLura ii;form_o� qlll) o �n�arr?fa-I'cola de Santa Catarina que é, i lw:nto ds V]Ql)L contllJua lIvre
�;em dúvida. u,n estabelecimento: el1l t ')110. '1quanto não I
de crédito digno da apl'fC'Ísçi'h dos! forem ena; 1lI,,' la o \ os en'iI ttetJ°Mo" l.e:c,·"los pdo artigo 76

,do deCfi'Lo 2.:309, de 16 de março

(O alargamento ii ����I�� ••• �,� ••

�---�:
..._---------

d�ll irRa 1F\l:"mª�e! Para âvenguar
I resDons:mbilidades

w ,

Pelo ,,1", ;J(::!leH,_) Mauro Ramo3. Ir.)i lissinad() ,d,'cre:-o considerando I NATA.L 25 - Para averiD'uar.ie utHidêldc ,m'bUC3 os prédlos pOSo . ..":", 1" I,a, 46, �f], FiO', 5.2, �;4, 56, 82, 66 á' paSSIveiS hgaçoes entre e ementas,
''''\9 F ...,;!'�: :�çhmidt e 3 CP,,'; �." 17, do integralismo, e··tão sendo ou- i
:: "

,. ·.t/ ,) _"lvaw ::l:, �')-\l:1::j,.,.'p�: vidas, nesta capital, em Mussoró
,a alaqjanH.:nto daquew ;/1:'1 JJu'bIH:a. e outrog municipios, membrotl :

JF�I;�hU�nto ! destacados do sigma, inclusive Ialgul!s funcionarios do Banco do

IFla.rante da assinatura" pelo í:befe da Na�ão, do decreto queRIO, 25 Faleceu, hoje, nesta BrFasIl; f
. ... estabeleceu o sahirio minimo, a mais ardente aspiraeão doc:lpital, o general Oscar Gomes da oram eItas aqUi vana� pn-II proletariado brasileiro.: llva. sões.

Lavando...se COlD O Sabão

"VírgelD Especia,lida"-e:

Transcorreu, ôntem, o aniver
sario natalieio do sr. dr. Sizeaan
do Teixeira, inspetor da Saude
do Porte em Florianopolis.
Muito relacionado nesta capi

tal, o aniversariante foi alvo de
significativas homenagens.

Fez anos ôntem, a inteligente
menina Norminha, aplicada alu
na do Colegio C. iração de Jesus
e filha do sr. eugenheiro Erico
Couto, chefe da Estação Meteo
rologica.

Deflue na data de hoje, o ani
versario natalício da graciosa se'

nhorinaa Maria de Lourdes Me
deiros, diléta filha do sr, des,
Medeiros Filho, fino ornamento
do nosso c set> social e muito es

timada nesta capital, alide co n t li

com um elevado numero de ami
guinhas.

Decorreu ôntem, jo aniversarto
natalício do interessaate menino
Ermi! da Silva, filho do sr. Eles
hão Leandro da Silva, comercian
te nesta cidade.

Fez anos ôntem o galante me

nino Aderito Ramos, filhinho do
sr. Juvenal Ramos.

O lar do sr. Haroldo Vileltt,
competente almoxarife da Peni\
tenciaria e de :sua exma. sra.
foi enriquecidt;> com o nascimento
de um robusto garôto, que rece

beu o nome de Hamilton Jolé.

ENFÊRMOS

curem na casa

A MUSICAL
Rua João Pinto, 12

Iao ínitno
Acha-se enfêrmo, recolhido aos

f,PUS aposentos o sr. Aquilino
Werner, fiscal do Instituto dai
Cúmerciari08.
�",..�::�;.-��&_;:__IIi€::.��:I'I!_��l

�� Osny Ortiga �.� e

� Senhora "
,� participam aos seus parentes e �,

pessôas de suas reloçõeg o nas O
cimento de S�lI í�:ho OSNY. tJ

Fpohs., ;,1- 5-3{1. �j
I fL�"";�X:��!\1t'�' 'r.:;:l.(("::'�;tol1't:ll.;..;,.. ';
ALUGA-SE uma esplendida fia!.�
para escritorio. com 2 janelas,
nos altos da Livraria Moderna,
de Pedro Xavier & Cia.
Tratar na mesma Livraria.
�r [

O TEMPO
Departamento de Aé·

ronuutica Civil

Boletim diário da Esta-'
ção Aéro-climatológlca

s

Previsões pora o período dai
118 horas de ontem Ú3 18 horas
de hoje:
Tempo-Perturbado, com chu·

vaso

Temperatura- Entrará em d�
clinio.
Ventos-Rondarão para o qua.

drante sul, com rajadas fresc�,As temperaturas extremas f.fé
ontem, foram: maxima 24.0 e mi
nima 17,6 registradas, respect s
vamente, ás 13,00 e 3.00 hora._

S��Ã���RCêA,
EspE(fALIDADE

& Joinville MARCA REGISTR..."DACia. -

economisa--se tempo e dinheiro.
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