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Grande Herói TranCiôilo
Predestinado a servir como

o mais alto exemplo de, bra
silidade às novas gerações de
seus compatriotas, Caxias era

inteiriço e puro como o aço
de sua espada invencível. Um
conjunto .bem raro de sólidos
predicadosmorais Integravam
o caráter dessa personalida
de extraordinária e inconfun-

Distinção da Assembléia
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"O· Ferroviário"
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LEMBRAND()
Li, com muito agrado, as "Reminiscências" do Sr." An- VArias batidas foram efetuadas por patrulhas de 801-

filóquio Nunes Pires, no jo-rnal "A Nação". Começou êle dados, sempre ou quasí sempre á noite, Ele, antes que a

descrevendo a sua cidade, que tambem é a minha, e com soldadesca penetrasse no interior "de sua resí
tal perfeição o fez, que se via logo de qual cidade se tra- dêncía, evadia-se atravéz de um alçapão que ficava sob
tava. Realmente, há um quê misterioso e profundo, que liga sua cama, Esse fato, repetindo-se á minde, e sempre sem
o homem 'á terra em que nasceu, ninguem é eapaz de per- resultado positivo para os legalistas, deu-lhe confiança.Mas
manecer insensivel diante do torrão que lhe serviu de ber- certa vez a patrulha apareceu durante o dia,'. Brasiliano
ço, que lhe sentiu o pisar dos .primeiros

"

passos, j que lhe refugiou-se em seu habitual esconderijo, chupando cana. Os
ouviu os primeiros vagidos, ninguem, tenho. certeza. Era soldados após uma rápida busca, abandonaram o local, po- .

" como se êsse alguém alma não tivesse. Esse fenomeno de- rém o comandante usou de um ardil. Deixou dois ou três
ve ser a ação da fôrça telúrica que prende o homem ao soldados escondidos nas imediações. O Tenente, julgando
berço natal, pelos laços do coração. estar com o caminho livre, sai de seu abrigo despreocupe-

,

damente, e vai lavar as mãos em um corrego àlí existente.
Sempre, em todos os tempos cantaram-se hosanas aos

feitos heroicos e exportivos e com excepcional vigor Ali mesmo recebeu' uma descarga da fusilaria dos 801-
à terra em que se nasceu. dados. Mortalmente ferido foi levado ao quartel da guarníção,

onde foi esquartejado, havendo seu"corpo sido de
Na Grécia antiga e na Roma de todos os tempos os positado em um saco, e assim transportado para S. José, onde"

.

cidadãos tinham excepcional orgulho, não só de terem foi sepultado, tarde da noite. Êste relato tem por objetivo dar
na�ci�os �daquelaS "I

cidades, dmas so�ret,!do de sacrificar sua algum subsídio ao fato histórico, porquanto emana' de paren-
pro�rIa VI a por e as, quan o preCISO tosse. tes da vitima.

. .

.

Sabe-se que as. muII:eres espartanas, foram e�uc�das . E possível que êsse fato já s� tenha enxertado pela tan-
para coloc!lr. a patría ac�m!1 de tudo. DIZ.Plutarco. ,

que tasia imaginativa de" seus suceSSIVOS narradores, contudo o
uma lacedo�I�, �endo n?tIcIas de que seu !llho esc�par� .à que se tem por absolutamente certo é o esquartejamento da

"

morte pelo InImIg?, íugíndo, .escr.evera-lhe. corre U.ln: OdIOSO' vítima' quanto a isso creio não haver dúvidas. .

-

-

boato a seu respeito: é preCISO livrar-se dêle ou deixar de" ,

.."
,

"

viver". A respêíto de outra espartana conta-se que tinha' " E�tou agora imaginando po� que ra�ão enveredei por êste tema?!
cinco filhos na. guerra e por isso mesmo fôra à cata de Meu artig? visava outro fato: CreIO, todavl� que, quando se. levanta

tí d b t Ih O
. . . � lc r uma pontinha do véu das CQlBaS que nos sao caras, os olhos penetram

n? reias a "a a !-L' prlmel�o mensageIro, com ;tu_em" �� ou a fundo no horizonte, buscam e vem perpassar os já longínquos dias
disse-lhe que havia ela perdido todos os fIlhos.' Nao e ISSO da infância e da adolescência, então a saudade se desperta doce e Ian-
que te pergunto, disse ela: como vai a nossa guerra? Es- gúidamente.

"

parta venceu! Respondeu o homem. Pois bem! é com ale- As Reminiscências tiveram esse poder.
gria que sei da morte de meus filhos". Exemplo de abene- R O M U L O 8 I L V A
gação sem limites para um coração de mãe. Podemos afir
mar, no entanto, que fato semelhante sucedeu aqui em nosso

Brasil, por ocasião da guerra dos holandeses com uma mãe ARAME FARPADO
pernambucana. Desejo dizer ao cronista de «Remíníscênclas,» SODA CÁUSTICA "SOLVAY'f
que se conta o seguinte sôbre o epísódío da morte do Tte PREGOS _ LIMAS
Brasiliano: que sendo êle comandante da policia militar, na
quela época e, naturalmente, simpatisante da revolução,
fôra perseguido pelos agentes de- Moreira Cesar. Muitos
o aconselharam a fugir, a deixar a ilha de Santa Catarina,
mas êle pensou que o vendaval de paixões e perseguições
passasse sem o atingir. Construiu um refúgio nas imedia
ções de sua casa, uma espécie de subterraneo que se co-
municava com o seu próprio quarto.

.

LÂMPADAS "PHILIPS"

permanentemente em estoque na

"
.

"

Emprêsa COJOercial R.Grossenbacher S.A.
BLUMENAU

IMPRESSOS em GERAL
"II N IC A\ J1 f

Inlercambio Catarinense de S�guros LIda..
S E G U R o S D I'V Ê R SOS

Rua .15 d_e Novembro, ""1344 Tel.: 1479
BLUMEANU

"
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C A R L O S 1-1 o E � C K E. S. A.
COMÉRCIO e INDUSTRIA

Filial BLUMENAU - Rua 15 de loyembro, 1565 Caixa Postar, ·10.1 - (od. Teleor.: «:tOfPCKE» fones: 1014 -1449 � 1121 � 1181 .. 1216

Matriz em FLORIANÚPOLIS Secções de:

Joinvile - Joaçaba - Lajes -

Laguna - São Francisco - Tu
barão - Curitiba.

Escritório em: Criciuma - São Paulo.

Agência em: Santos - Rio deJaneiro

.

GUARDE, TEM VAI..OR•••

Com a àpresentação deste anúncio, terá um

desconto especial nas suas compras feitas na

CJ\SA BUERGER
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Alto brilho - Durabilidade!

- BLUMENAp ..

..,

nao
crível que pareça, jamais me pas-.
sou pela cabeça pudessem êles agír.:
assim, negar-me assim, tão àvara
mente, assunto para alguns artigos! .:
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