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Sezões, Malaria, Maleitas?
Pílulas Medeiros

Catem, u 11 rcqu .r.mento
perrni.são para h'l:;lf

A
O inspetor da Policia Marítima do Rio de Janeiro

telegrafou, hoje ao dr. Secretário da Segurança Pública
f

J este Estado, inforrr.ando que recebêra aviso de que o
navio Santo Antonio, da companhia -lbarra-, conduzindo
comunistas fcragidos de Madrid e munições, pretende
an acar em porto catarinense, �����������������������._,�����������������������Assim sendo, fôram tomadas as providencias ne- A voz.: CO POVO Sem quaisquer ligaçôr;s politicas.cessarias, afim de que o Santo Antonio não atraque em
São Francisco, neste Estado, tendo mesmo o Govêrno Bra
sileiro destacado um destroíer para o porto de Santos
afim de interditar (1 entrada daquêle «navio pirata.»

JAIROProprietario e Diretor Responsavel
----------------------------------------------.
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CALLl�DO

Florianopolis, Terça-feira, 29 de Setembro de 1936
--���----_..:...------------_.,'.

I NUMEi�O 620Ar�o

I� l�LTíVÊS DE
PORTUGA.L

I
·

t I Sales Ol�veira, as sua': eleições
e el os pa�apresldente. 1°;0 e 2J·os'("ore

tános da Assembléia L< ?-;slahv:t
estiveram em Estadual, estiveram

o

em �al,acio
•

os deputados Henrique Balma,
Cam pos EII· Renato Bueno Neto e Eugenio

de Toledc Artigas.
seos I

Quandu CO_o
•

,. VI-
Pronunciados
capt'urados
em Slurne
nau

Os
meçan

goorar
as leis e de
c�etos esta

duais
'\' Assembléia Legislativa foi S. PAULO, 28 -Em visita I Vermio;1! Gráve na

apresentado projéto fixando o de cumprimento e afim de co- e' o rerr edio moderno
municar ao dr. Armando de verminose.

contra a

A lirmesa d,! Portu�al, 110 que respeita à sua atitude em

Ía c> do movimento hespaniiól, não está agradando á França nem ás
oposições inglêsas. O lÍ as agressõ as de que está sendo vítima aque
le país e a insistencia da França para que a Inglaterra o force ao

compromisso de uma neutralidade, que só a esquerdas apro
veitaria.

A atitude de F ortugal, é 105ica. Cheg'lm ás suas fronteiras
o vozear das hordas e o ',a,S0 cadenciado dos exercitas. Vem-:,€'
as labaredas rubr is e a f�marad3 negra dos incendios, Escuta-se
o uivar das féras e o e .tertôr d)'j mártires. R�spira -se o eh -iro
da carnagem. Adv.nha-se o sussurro das préces.

A fé cristã dos fllhos lgitimos da Espanha ir:domavel
de f'.Tumnncia e SJrasoç'l, que fez morder o pó as aguias de Ro
ma e Bonaparte, não pudia deixar de encontrar éco na alma na-

cional portuguêsa, I,,"'s agressões vindas de Inglaterra e de Frilnça, responde
Pcrtugal, pelo porta-voz de sua impren-a, do modo seguinte:

«Engana-se a França eenganarn-se aqueles na Inglaterra por
ventura alimentam a ilusão de ll� á sonbra da aliança ou do po
derio, podem exercer qualquer pres-ão sôbre Portugal. Portugal
nã-i admite int-rvenções, s�j 1 de quem Iôr ,

A. 5 fr quez S dos reinados que Li vão, podem ter pe.mi, C d diretor·d I
o'

d 'I 1 f' .

o
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. " om a presença o sr ,ti o ve eida as a Of! aterra em () ensa a memoria e, enashão iOS'�
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I �. d e auton 'I es, inaugurou-se, on-de estadista, a V,�{ :( aue nact o la p >rtUgU<-:H, renasce em to o a I

I h- Go
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o o
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o

d d
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b tem pe a man a, em aspar, o gru-sua pUJança. e os arquIvos wg eses arn a evem existir, em ora I I H'
o
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o po esco ar « onono iran a».amareleci (\S pe o tempo, as notas o, ar quez ': om a. m
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o

t do

o

o o

d d novo esta e eClmen o e en-
uma delas, e em linsuazem desatavIada diz-se que «entro e sua

o o, o , d' '1 de t>
"

o

d d
o

d _ smo primarIa e e estí o mo er-
casa, o homem têm tanta força. que am a epois e morto sao

o

d dOo

I
.

no, respeitan o as novas con 1-,. necessanos quatro paril o evarern> .0.
- d

o

Quando os francêses, por três vezes, e sob o comando çoeA.sp� agoglácas. o

1pos o to maugura rea- CAFE' BO�/I SO' NO S. PAULO-28 +-Comunicam-nos da secretaría do PartlO_dos mais habeis marechais do Ímperio entraram em Portugal, vi-
li

•

f tI' I
In ...

o

d A lzou-se uma es a esco ar, na qua JAVA do Constitucionalista:fd'n o que é a lO�omavel bravura os portugueses, I d I
.

FI
.

I
o

d r d F tomaram parte os a unos aque a Praça 15 de Novembro «Reunidos sob a presidencia do sr o deputado Henrique Bay�Em 1914. quando n::> .

anar.!s, em eresa a rança d
o

dr'.. -
o

h d casa e enSinO, sen o o progra- Antonio Paschoal ma, servindo de secretario o sr. deputado Valentim Gentil, os srs.ingrata, os trances �s venÍlcaram que a raça nao hn a f'ge- o

d
o

hma oraamza o a capnc o.
, senador Paulo de Morais Barros, d ;�l��aàof Cardoso de Mdlonerado.

�err"ar-la Oe!ambert Reir.la otis'A Netto, Bento de Abreu Sampaio Vld.!, ELas Machado ele A:mci.Portugal manterá a neutralidade se as re,tantes nações a
�

mantiver ....m. A grita da imp
..

rema e as diatribes dos jornais ingle- C 12$000 d m smo nos da, Celso Torquato Junqueira e srs. P:uJente de l\10rais Netto e� usta a carraa,' Oscar Pirajá Martins, representando 03 HS. deput :ljos Waldemarses, na-o perturbará a seremdade inalteravel de Portugal. porém rende nlul·to mrlis
f

' ( • 8

Ferreira, Antonio Carlos de Abreu Sodré, Paulo Nogueira Filho eO govêrno de Londres tem em seu poder a resposta do FONE I 100 me Ias ren ..
.

srs. Aristides Bastos Machado e Adalberto BUE:no Netto, membrosgovêrno de' Lisbôa. Entre a re,posta de agora e as notas de 'PO'll-
t

·

tSonolenc=- eunls as do diretorio estadual do Partido Constitucionalisti:l, foi por estes to-bel!, ha um anal gia impressionante. 11_
o

dO PORTO ALEGRE 28 mado °conhecimento da renuncia que de seus cargos fizeram os srs.� Em Portugal m'indam 05 portugueses»: Isto Isseram OS

.8nVenc B 11e J Os clorcul.Js da Frente Un'l'ca mo�- deputado Laerfe de Assunção, Joaquim Celidonio Filho e José Au-portugueses aos ingleses pela voz de Pombal, isto Ih' o repetem _

fo I
o

dOlo
o

S I tram-se o'tl·mlO<tas quanto a's ne- gusto de Sousa e Silvao Dado o carácter jrrevo,�avel da deliberação,agora na Irmeza e a tIvez e Pleua a a7.ar». o

--------------

Preguiça e sonolencia após as gociações em tôrno da execução o diretorio mandou consignar em áta um voto de agra�ecimento pe-Faça uma experiencia, no prt;paro do pão caseiro,
refeições são sináis quási certos oetologo. I?s relevantes serviços prestados ao Partido, ?elos dignos res;gnata_com as conhecidas farinhas
de digestão díficil, cansada por O Correio do Povo diz que nos, nome.ar os srs. �enador Paulo de l��raIs Barros e deput�dos«CRUZEIRO» e «SURPRESA»,
insuficiencia de acido c1oIidrico as COlrentes aposicionistas estão dr. Joaquim Cardoso. ?e Mello �e�to e .c..has Ma�hado de Almeida.misturandu-as em part�s iguais.
no suco gastrico. Ha pes&8as que inclinada a propo�cionar ao país para, em seu nom�, vJslta�em os dlstmtos companheiros.

o

por este motivo são forçadas a num longo periodo de tranquili- Em segUldao' �ehberou convocar paroa as va�a� vennndas,
dormir meia hora após o almoço dade pela solução pacifica de I o� srs. deput�do� SilVIO de Andrade Coutmho, Ansttdes Macedo
e o jantar. Outras, além da SOM- todas as diverg�ncias que se re- FIlho e Carolmo da Motta e Silva.

Ilencia, sofrem de varias per- f1etp'D nos se'H interêsses politi-I Juntamente com as dos srs. Laerte de Assunção, José Au·o

L b d d cosn. gusto de Sousa e Silva e Cassio Vidigal, apresentou sua renunciaUZ tm ações. ecorrentes a mesl�a d d dO d d P dcausa, tais como fraqueza, pah- A Frente Unica, ao que se o cargo e uetor a 5ecretaría o arti o, o sr. Otacilio Gomes.
dez, desânimo, enxaquecas. ven- afirma, escolherá o sr. João Ne- I?adas as razões expo:t�s, a renuncia foi a�eita, resol�endo o dir�totre crescido, inapetencia, pri5ão ves para representar-Ias na Co- IlO �ouvar o sr. Otaclho ?omes �e1os e�clentes ser�lços prest��os,d t Dto t

- miss"o Mixta pedmdo-Ihe, no que assentIU o resIgnatano, que contmuasse a dirigir�t·
ven

rde. ed edmpo a. ed�pot:aoI"
.

.

os trabalhos da secretar.Ía atá ser-lhe dado substituto.VI Imas e ver a eIras In Ig(,5 oes
•

dcom v8mitos e dejeções liquidas Horarlo as "OPC"'" ..-..."

dcomo se livessem sido vitimas de .

B
· . co n1:1 n ua coeso -- 6'.

UlTla intoxicação alime,ltar. A ancas c1arou o sr. Oscar
causa, reside na falta de acido Os Bancos desta Capital Stevensonc1oridrico, indispensavel para a modificaram seu horario, au-
normal digestão dos albuminoides. mentando-o de 112 hora, por RIO-28-Je "alta de S. Paulo, onde participou da r, u-
que por isto se putrefazem, tor- dia excepto aos sábados. nião da Comissão Dire.tora do Partido Constitucionalista, <:hegou,napdo"se toxicos.

.

o A partir, P?is, de 1 o �e hoje,.a esta capital, o deputado Oscar Stevenson, que, interrogadoPara combater a sonoll.!ncla a outubro em dIante, o horano pela Imprensa teve ocasião de declarar:
preguiça e toàas as demais de- dos mesmos será o �eguinte: «O Partid) Constitucionalista, ficou demon<trado n, r 'lnião

I sordens acima assinaladas. rec.�- De seg,unda a sexta-felra-- de �n�em, continoúa perfeiti\me�te unido e coêso. A n')ssa agremiLção
I menda"se o uso do poderoso dl- das lOas 12 e das 14 ás mamfestou a maIs absoluta e mtegral solidariedade não só ao <Yover-gestivo Acidai-Pepsina da Casa 15 horas. nadar do Estado. a quem visitamos, incorporados, 'como tambem--I Ba�ef que se to�a no meio ?as Aos sábados-das 10 ás f?to expressivo-aos renunciantes, que permanecem d,:ntro do Par ..refeições com admlravel proveIto. 11.30 horas. tido» •

BLUMENAU, 29 - (A
GAZETA)-O cap. Trogilio
Mélo, delegado especial deste
município, efetuou a prisão, ontem,
de p.onunciados que aqui se acha
vam foragidos.
. Após uma série de diligenciE:;
felizes, foram capturados, neste

município, Carlos Barbieri, Onó ..

rio Benevenuto, Ricardo 8arg,
Adolfo Eugethardt, Miguel Cu
piano e Martha Bolduan.

menonas

prazo pr,ra entrar em vigor as

leis e decretos estaduais:
Art. 1 -As leis do Estado e

os decretos do Governo, com

forças de lei, obrigam, em todo
o território estadual, desde o dia
que determinarem, e, na falta
dessa determinação, .

nas camar

cas da Capital, São José, Palho
ça, Biguassú/ Tijucas, Ítajaí,
Brusque e Blumenau, no terceiro
dia; nas comarcas de !ndllial, Ja
raguá, Joinvile, Laguna. Tubarão,
Orleans, São Francisco, São Ben
to, Mafra, Canoinhas, Rio do Sul
e Porto União, no quinto dia, e,
nas demais camarcas, no decirno
dia, depois da publicação no jor
nal oficial da Capital.
Art. 2-Revogam-se as dis

posições em contráno.
Sala das Sessões. 28 de se

tembro de 1936. (aao) [vens de
Araujo, Aderbal Silva e Re
nato Barbosa.

QUER C N
P E'��TiE

Na Assembléia Legislativa foi iiJo,
da Prefeitura de São Joaquim, solicitan lo
um emprestimo de 1 CO .contos.1�1augurado

O G. E. "H onório
Miranda" POLITICA

..'VJM"I

Os renunciantes da es@
da Assembléia COi1*l:i�lUr::1?:��J
a pertencer a.� Partido

Constitucionalista

Monumento a

Hercilio
A Comissão PRO' MOf\lUMENTO «HERCILIO LUZ»

tendo marcac!o o dia 12 de Outubro, ás 11 horas, para
fazer a entrega do referido monumento a� POVO CATA�I.
NENSE, lia pessôa do sr. Governador da cld�de de FlorIâ

nopolis convida, para esse áto de recOnheCliTIento CIVICO,
a todas' as Classes e Assoclações em geral, e a todos

quantos, de, tro e fóra do Es�ado, queiram pres�ar áque-
1e benemerito estadista, o preito de sua admlraçéio.

Florianopolis, 29 de Setembro de 1936.
A Comissão.

Cid Campos
Henrique Fontes
Wanderley Junior
Carlos Corrêa
Antéro de Assis
Abilio Mafra
Pedro Cunha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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bombardeio de ôntern. Calcula-se em diversas centenas o

número de mortos.
Ainda no bombardeio de ôntem foi atingida a Câma

ra dos Deputados, que ficou grandemente avariada.
No momento do bombardeio encontrava-se no interior

da Câmara o governador, Francisca Etcheverria, que ficou
ferido.

Nenhu.na das bombas arremessadas peJos rebeldes
caíu nas proximidades do local onde se acham os «rc

íens-. Uma délas, entretanto, danificou parte do consula
do da Inglaterra.

o
U
A

"

A estação do Norte acha-se em chamas.
Grande número de casas do bairro elegante foram

destruídas.
LISBOA, 27 ".- Um radio de Burgos informa que, Vários edificios públicos tambem foram atingidos.

tendo expirado o praso concedido para que rendesse a ci- Segundo as ultimas mensagens aqui chegadas, o nú-
dade de Bílbáo, pacificamente, a aviação rebelde iniciou o mero de mortos eleva-se a 100 e o de feridos a 300. A
bombardeio contra a mesma, efetuando, ontem, dois raides população se acha tornada de pânico.
aéreos. ° primeiro, no qual foram arremessadas seis tone-Iladas de bombas, cal1SOU varias danos na cidade. No se- Atingido o consulado brltânlco
gundo raide, acredita-se que tenha sido atingida a estação
da estrada de ferro, que teria sido destruida.

Pelas aparencias presume-se que o centro de BU
báo esteja em chamas.

Ferido o governadorBURGOS, 27 - Tendo terminado o praso conce- BILBA'O, 27-A população desta cidade fóge, apa-dido para a rendição pacifica de Bilbáo, o general Mola dí
-

S t dd ti L I f
. . . . varada, em ireçao a an an er.

or .enou o r.espe� IVO a,laque, o qua 01 iniciado ontem, por O terceiro raide aéreo dos rebeldes sobre Bilbáo
mero _de dOIS ra,ldes aereos, um executado na parte da, realizou-se hoje, pela manhã, quando oito aviões de bommanhã e outr? a .tard�. . , ' ._. bardeio voltaram a continuar a série de dânos ocasiona-

"

Na pnm�lra visita bélica que aV.IOes Insurrectos dos pelas bombas que foram lançadas sobre a cidade, du:Iizérarn sobre BI_lbáo, f?ram lançadas seis toneladas .d� rante o dia de ôntern.
bOf!1bas, as quais ocasionaram danos bastantes sígnifi- Dezeseis edifícios ficaram destruidos, em virtude do
cativos. ��������""�-=����������������

O segundo raide, efetuado á tarde, permitiu o ar�

M - tremcsso �e grande 9uant�dade �e bombas, tendo a� mes-
, \)numen o

mas ocasionado um íorte incendio no centro da cidade.
Presume-se, tambem, que, em consequencia disso, tenha
sido destruída a estação da estrada de ferro'

Hoje pela manhã, foi realizado um 110VO raide, o
terceiro. Tais incursões serão realizadas sistematicamente,
até que Bilbáo se entregue aos rebeldes.

A população de 'Bilbao toge, apavorada, em dire
ção a Santander, onde permanecerá.

T ·0
S�U

��A�'"�� _.��

IlLu
t"

LONDRES, 27-0 Almirantado foi informado de que,
em virtude do bombardeio dos nacionalistas contra Bilbao,
ôntem, uma das bombas acertou na janela do consulado
britânico, ocasionando alguns dãnos no edificio.

-0-

Os vermelhos transferiram
o seu quartel-general para Madrid

HENDAIA-27 --Os vermelhos parecem compreender o

perigo iminente da quéda de ToJ,,,do pois a radio de Valla.dolid diz,
que o comando geral dos vermelhos nesse setor transferiu o �LU

quartel-general para Madrid. •

A ofensiva dos nacionalistas foi iniciada no setor de San
Martin de Vai de Iglesias, dentro do quadro geral de olensivs, sôbre
Madrid.

A cinco quilor-netros da
cidade

Em chamas

Lançada mais de 100 toneladas de
bombas

BURGOS, 27 - Comunicam da frente de Avila
que os nacionalistas continuam avançando, tendo tomado
as vilas de Herradon, Santa Cruz, Los Pinares e San Bar
tolomeu, todas situadas nos altos ds vale de Hijuelo.

Um comunicado oficial do quartel-general revolu
cionario informa que mais de 100 toneladas de bombas
foram lançadas sobre a cidade de Bilbao, desde o inicio
do bombardeio aéreo, o qual ocasionou grandes danos
no distrito de Deusto e na estação da estrada de ferro, Ia
zendo ainda com que irrompesse, em diversas partes do
centro da cidade, varias incendios.

As noticias oficiais estabelecem que o bombardeio
contínuará até que Bilbáo se entregue aos rebeldes.

A Junta de Defesa Nacional expediu instruções no

sentido de que ás milicias de voluntários. carlistas, falan
gistas, legionarios, etc,. seja fixado o salario diario de três
pesetas. Para que possam receber esses vencimentos, exi
ge-se que os serviços sejam prestados nas frentes de ope
rações, íôra da residencia habitual.

O pânico é indescr�tivel

BILBA'O, 27 - Ontem, á noite, os aviões nacio
nalistas efetuaram um segundo raide sobre esta cidade. O
ataque aéreo foi tão violento quanto o primeiro. Novas
casas foram atingidas e, em seu desabamento, sepultavam
os habitantes. Uma bomba caíu nas proximidades da

eS-1tação norte, destruindo numerosas casas. Varios outros
desses mortíferos elementos de guerra caíram sobre o rio
Nervio. Algumas bombas pesavam 250 quilos.

Novos incendios irromperam e o pânico foi indes ..

critivel.
.

O número de vitimas é calculado em mais de uma

centena, entre elas muitas crianças.

o número de vitimas
SAINT JEAN DE LUZ 27 - Não tendo recebido

resposta ao seu <altimatum-, o general Mola ordenou o
inicio do bombardeio sobre Bilbáo, que começou ôntem,
de maneira violentíssima.

Oito aviões voaram sobre a cidade e lançaram de
cem a cento e cincoenta bombas.

•

a PARIS-27-A estação ele radio de La Corunha, infor
ma que as tropas do generitl Franco que haviam fortificado posições
nas proximidades de Torrijos, avançam agora sôbre Toledo, de onde
distam apenas cinco quilometros.

Durante os combates de ontem, os vermelhos tiveram mais
de cem mortos.

A estação de radio de Tenerile diz que os defensores do
Alcazar aproveitando um violento temporal levaram a efeito uma

sortida, conseguindo viveres na cidade, voltando depois ilesos.

Hercilio luz

Aproxima-�e. a batalh a

deCISIva

CADIZ-27-A's 18 horas de ontem um radio informou

que havia rumores insistentes de que as forças nacionalistas tinham

chegado, á localidade de Vega Toledana.
A mesma informação dizia que o jornal diario Claridad,

de Madrid, que é orgão oficial do premier Largo Caballero, de
clarára que os aspéctos da luta transformaram-se radicalmente n is

últimos dias, sendo provavel que o govêrno de Madrid ver-se' á.den
tro de bréve, perante, uma batalha que lhe poderá ser fatal.

Os anarquistas pretendem
se apoderar doGovêrno de Madrid

HENDAIA -27 -O radio de VaIladolid informa que a

noticia da demissão do presidente Azanã confirma-se. Após esta de
missão, o embaixador soviético teve uma conversação telefônica com

o presidente do conselho Largo Caballero, dando-lhe certas diretivas

que acarretaram o desmentido da demissão de Azaná. O mesmo

1 posto informa que se realizaram conferencias entre os sindicatos anar

quistas, em grande segredo, afim de preparar a tomada do poder em
Madrid, pelos anarquistas. Os meios anarquistas teriam decidido se-

parar os poderes. Nas ruas de Madrid cartazes exortam a população,
sem distinção de idade e sexo a entrar no exercito que combale
Moscou.

Um detalhe do grandioso monumento

Dever-se-ia verificar ôntem, a solene inauguração, á
alameda João Pessôa, do majestoso monumento com que
o povo de Santa Catarina homenageá á memoria do seu

ilustre filho e estadista dr. HeI cílio Pedro da Luz, o que se

não tornou possivel em virtude da falta de conclusão dos
trabalhos.

A comissão encarregada da efetivação dêsse expres,
sivo gésto de reconhecimento dos barriga-verdes, transfe_
riu para o dia 12 de outubro próximo a realização do irn

ponente áto .

Café ta Res,taurante
BO OlA
Em Florlanopolts é a casa onde

mais barato come-se

Grande variedade rlOS

pratos

Visitem pois o B�ir&J D�a
RUA J. PiN°Te, 27' ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AGAZETA- Floríanopojís

CAIXA Telegr·i ,'II\JSTITUTOPOSTAL 15 EndereçoNo.

Aprovado p�Da Govio-nu d� Es

tada de Sania Caitharina par
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Orgão offlclal para o con-

trole da prcducção e ex-

portação da Matte
.

de Santa Catharina
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Mostruario perrn;:aneote em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçi§o de

MACHINAS:
Machinas de benerícíar madeira ,�Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanlcas �'!Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeirus .'ll.�

e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: :- .idos, �Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
. ;,'/},Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de espIosão, víotc.es l':�'

LOI!ça esmaltada - apparelhos de jantar -: talhe- electricos [Jres Material em geral para .ransmís-ris- !'(' ''1W
Louca sanitária - banheiras rnancaes, correias de couro e lona !,�>

.: 1r����� �eo���r� _efé�aa1te�ara todos os fins l�����v�rsa��������:�t��RD F -ças, <J,�;;C:3" ��Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �1
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar G, 'ODYER ��
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral !' f

,--------

l�ave€'9çâo "I-h:.,epcke"--vapores "Car_l Hoepcke" "Anna" e Max" �,fv1aria" - Fabrica dI" Gelo ;'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �",
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(.." -<7 �� {'� !�e
FAZE�D A ...':

•

Fazendas n.,�ionaes e extrai t,l'ra
Morins e A:��odõeJ
Lonas e Impcrme-iveís
Tapetes e tri.hos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e se.glr
Lã em novellos e rr eadas
Sabonetes e Perfur.; ..irias
.Aleolchoados e Co.cl.as
Cortinas e Cortinado.
Toalhas e guarda-rapos
Sapatos, chinellos, r.eias

Depositários dos aia �1;:!clo�
Charutos "DAI NEMANN.

fEPDAGr .. 'S,.,n r:.r'i.r'ara ternos

E
.

q�ernprS:dt. ...:J I I::':'ClC,.tn�t .....<
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fi' !lR'ta r'cn (e cru-is I e

M����i�s:.·Gtileta
t1 m I � Ao'Vo&ados IDr. Ricardo I

�=M�"�""""'�""""::::""""""�::,!""'�__��;;�"'�'"'�'""""""� I I Accacio Mo-I EGOhrttd,sl�ad nHi"l,� x-e ere a �,mlCIÀ o osp�

� te i ra tem seu escrip-
tal de Nürnberg, (Professoi

�'" '

Indórg Burkhardt e Professor

; lÓ iO j. Jcvogacia á rua
Erwin Kreuter)

E�pe:ci3nsl&l em ciruf'gla
G�ra!

• ln. 70. - Phoi.e- 1277.

I I Caíx.i Postal, 110, _jI
ii'l I Di. f' edro de Mculra ferro I
�l5 Advogado•

-----0---,

Ic�a I �OG)i)���n:!cl d� PU.
coro séde em São iO��ulo ..
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a e fiscalizada pelo Governo
ossue a carta patente n. 112
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e aut.
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CONSULTORIO---Hua Tra
ano N. I e das I O ás I 2 e

das 1 5 às J 6 112 horas.

TELEF. 1.285

l�ltJ. Trajano, rr 1 sobrado RESIDENCIA- Rua Este-

I I II
ves Junior N. 26

__

Telephone n' 1548
TELEF. 1.131

Joinvile-Xavic Schenk
Curso de es; rcialilação em Lages-Hossan.:.!l Neves
Bactroriologia no LaD. de Laguna-fr:i; cisco Chagas Ma-
Saude Pública do Rio de (h ... ':..

1
.

Mafra ,n ,'" rI d·autuo 1 -1 C'_l;J. i:) '
.... au 10

E I Nova TrGht(.� -J0àu José Archexecuta ana ises para eluci- Orleans--Edtl•.. -v1atosdação de diagnosticas Porto Uniilc," rÁerminio Miles
_ Rio do St11-.� ..;'"stides Melo
Deseja concerta o I

São jOSé-j0ôÉ C;c a Vaz

seu rádio? Procure o ':, Francis,LO G"il.: '''::> Coerresen
B 7" . 5ao JoaqUllh joao alme

�f: .011<.,00, a rua Fellpe l Tijucas-��(h·/clld -.{amos
.. chmldt n. 2,0, 9ue será ple- Tubarão-}<J Fnamente satIsfeIto. "'1U1 araco

\. l;S":UIlOt:;. '){'. {Juro Preto

:_.= Dr. Renato=
==Barbosa=:

ADVOGADO

(Curso de e�pecíaJização em

molestias de senhoras)
<\tende na Maternidade
até ás 8 1[2 da manhã
I. : ��. ( 0I1suft'JrÍ():
...:,]\11 A GARlBALDI, 49

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senh(lras e

Molestias de crianças
Dir'etor da r�ateri1idade�
Medico do Hoopítal

�-i}�

W5��"$�afj.�-. -------------_-_-_ -��_._-----

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças Q'lS senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações .

de plastica

1

IAQA:ZET�
IOIARIO INDEPENDENTE
Re.dator-Secretario:

Oslyn Costa

COlaboraçã�
Mao será devolvido o oriljinal

I publicado idu não.
.

O conU>tito expresso em arii

�o de coUaboração, mesmo soli
citada, não implica em tespon
sabilidade ou endõsso oor parte
da Redação.

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM, AVULSO $200
ATRAZADO $300

A COI respondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jaij\) Callado.

Rldaçsl.l, Admn!straçil}
c Ofloina'

RUA CONS. MAFRA, 5i
Fone, 1.656

I

Dr.,Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de erlan-'
ças e adultos

Consultas diariamente das

4 horas em diante

Consultorio: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-1595
R<!�iJência: Rua Visconde

de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

LABOl1ATORIO �üE
ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E" OLiVERA

Chefe do Laboratorio da
Diretoria de Higiene do

Estado.•

Agentel··ccrirelpondClli1�'"l3
Porto Alegre - Dr. Ar+onic

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

4raranguá-Jaime \Vendhausen
Anitapolis=-Asibel Paes
.t\.ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor C2mpos
Blumenau- r.1arti1'�i'no Hilarie
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pcdro Torres
Cruzeiro=Oeveldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciurna - Dinorah Alves

Caminha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Florianopolis
.J

'õiiiiiiiã �;;m;;�.

Vt��lgd�Vende ..se-

)','" IRIdos Limões, uma excc I "'.;',I Iente propriedade com S ,uma venda possuindo va-

�íí ��sacso�e �����f�\ia�ô����a c�� I �����ieru:�u;i���:eno df:���� e'padaria e demal� utensílios.' "João Pessôa", Estreito.·� iIi5iQ& LViii-.. &49_

��e����seR�a e!!·v!:�s�_�Tudo por preço de ocasião. I Custa 12$000 a carrada, L h d
S -.- I' distrito «João Pessóa-,

O moti vo da venda é ter

vende-se urna nem montada porém, rende m uito mais. en a a
.

om Ic R 110 I Estreito, com agJJ3 enca-

o proprietar_io de ausentar-se.
.

ALFAIATARIA no distri- FONE I .•OC.) nada, chácara, muitas arvo-

I f
-

J d J P (
--

res írutifcras etc. Onibus á
.

n ormaç?es com ? sr. O· to e OãO. essôa Estreito). I��no. Marciano CarGo�o,_ no Melhorf!s intorrnaçõe s nesta re-, ltxante? Chá típo Hambur- As Serrarias Serra tine, Arno Brincas e Garcia si- porta e trto do quartel do

Olstnt� �(j "S�C? dos Limões. d2Çâ'J. guez do Medeiros. tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficien- 14.� 8.. T
• ('������,� ._�C�)!Sffi �,,�;f�U����� •

d
.

d f
.

t d I h d
.

'1'
EM FLORIAT'\OPOLlS. a"-1 q!olf���.�1� ��o/J;'1 w��w���� era o serviço e ornecunen o e en a a ormcuro reu

.

o 31 �5 d L(� � . .

t balh d t I t b d
casas n. e _' o argo/; .

W nI: os _seus serviços ra ai an o a ua men e so a eno- General Osorio e um terreno

G M· U' "FL,).z U a I, ; s· m o I: mEmaçao
de

d F
.

d L h 9áoAvenidal8RiOt Bradncfo, no.

• I �� mpresa e ornectrnento e en a, ,com me ros e .rente,üe �. . ,. . por 30 de fundos.
1. OS!$.

tem o prazer de oferecer ao distinto público co�sumldor NO DISTRITO DE SACO
G :; excele�t� lenha em t6ros, artigo da melhor qualidade ao DOS liMõES uma casa e
� O bom Mutualismo, em que assentam no mundo moderno as � preço UnICO de terreno de 12 x 24.
;'fJJ!i maiores organizações de classes e que dá ao pobre, sem hu- I RS 10$000 A CARRADA. Os interessados dev�rãomilhação, o que a luta em sociedade lhe recusa, - êsse éa· entender-se com o proprieta-base e a razão do grande exito e popularidade da «CREDITO A distinta freguezia será atendida com a maior riu.

Ml!TUO PREDIAL». Tenha V. S., por consegu-ite, em me- presteza pelos telefones. João Barbato
moria e diga aito por toda a parte: A CREDITO MUTUO

1341 --.-1300 --1088
Distrito «João Pessôa. »

PREDIAL, não vende números salteados! A CREDlTO MU- .-

TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! tA CRE- VE I'ljDE--SE
DITO MUTUO PFI,EOIAL. FLORIANOPOLIS -_ Sl\NTA CATARINA a casa sita á rua VITOR

protege as classes pobres! MEIRELES n. 15, com

bôas acomodações para pe
G quena família.

��������������������� A tratar com o seu pro-
prietario EDELGARDOWEN
DHAUSEN, no Largo 13 de
Maio n. 7.

\
\

1 I

A GAZETA-Flofianopolis 29-9-1936 5

.�.�����������
II
I
Alô!... Alô!... Flcrlanopólis

Br�,�ememe Será inaugurado nesta praça, ane
xo ao Bilhar Clube, um grar:de centro de diver
sões. noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito
s.ervlço de Restaurante; servido por gentis scnho
ntas.

Uma grande novidade para Florianopolis.
Á

Rua Felipe Schmidt

DE APPARECER
E MODERMA
DE CAFIASPIRIHA

Em CARNETS de 2,

ESTOJOS de 20 e

CAIXAS DE 50

COMPRIMIDOS.

.. -._ .._

���""W'ie qu:az m:
x==-rm

.

__

Riscos para Bordados e
Pintu ras •

qualquer desenho, panos de
qualquer tamanho e côr, ampliações, todos e quaes
.quer trabalhos da arte. - Atendem-se pedidos de
qualquer parte.

Cada comprimido
conserva-se intacto
em toda a sua pu
reza e efficacia,
porque o

Expedítora Blumenauense l PAPEL
CELLOPHANERUA FELIPE SCHMIDT N. 20

o protege contra a humidade e outras influencias atmos
phericas; contra o pó, a sujidade e demais impurezas;
contra as moscas e outros portadores de microbios .

Todos, pois, devem cooperar pa, a o
bem de todos Casa de Diversões

Familiares
Vispora Imperial

Faca a sua inscaição hoje mesmo
1$000 apenas para cada sorteio Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n. 1 (sobrado)

-------------0------------

V. S. nao deve v.acilar um s6 instant.e! o MAIO�E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

RUA VISCONDE DE
�

CAPITAIS

� OURO P IRETO N. I�:Õ Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
u �

� pelo govêrno do Estado.e
G Não deixem de ir ao vinpora Imperial país, nele Vias Urinarias-Hemorroides

! � edncdontrareibs. g�andeIést vantagens, �onfÔlrhtol hondetis: Consultadsa:s 1 � ás J 6 horas;; � a e e am rente se o o que muito e agra ara ._, u

! Habilite-se! Inscreva-se! i 1/ deN��v:���o da Farrnacia Popular, á Praça 15 ::s�:;1�1���r�:�a�;••ee.OG.----�-----S@G ••Ge��, �&;;;;a;;;o--iiiiiiiiiliBDiãiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiaiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiãi,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�1 _.-----------�

----�-----------

.

Dr. Miguel
BI::>abaid

CLlNICA GERAL

---

�

DO ?
'. RESFRIADOS?

--A R- A I N A
-

CORAQAO
G---

".

NAO O PRIM
. :rn3

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



alha
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I
LiSBOA,

avanço sabre Madrid,
()onibate, tendo cortado
CarJital corn Salarnanca.

•

Empresa Constutora Universal Ltda. comunica
aos seus prestamista e ao público em geral, que
mudou sua Agencia para a rua Felipe Sehmidt no. 2. So
brado.

I'dificio «Curso Milton»
wz

ai !
cobrar a alimen
da prapria filha,
esta ter casada

POi<TO ALEGRE, 27 - darou á autoridade não entregar
O polonês Bolesbu Kalícheski, os objétos pertencentes á filha por

(l,> zar de residir ha varies anos estar esta a deve-lhe 30$000 de
n- b asilo onde constituiu fami- hospedagem!
li , ainda não se convenceu de O delegado intimou então. o

que os nossos costumes t! as nos- pai desalmado a entregar o que
sas le.s nada têem de comum pertencia á filha, contra cuja or

com aquelas que regem a patria dem ele se insurgiu, declarando
de Pdsudski. fazer questão de que lhe pagas-

Assim é que, tendo uma filh.:1 sem 15 dias de alimentação for

[d;1Ç,� bonita e casadoira, apare- necida a Olga, antes do casa

c, .,-i.' � um pretendente, o sr. mento."Diante di recusa do po·
C 1.lmc)io Candido de Oliveira Íonês, o delegado, passou-lhe
(uçr, tr:ioalhador e honesto, mas um raspe e mandou abrandar-lhe
f -.!Z' r disso recusado lJe!o polo- a irei num dos xadrezes da De
r.;s c.ue n o via com bons olhos legacia, de onde foi retirado horas

,

o namoro da filha. depois e remetido com um poli-
Apareceu, porém, o inevitavel cial á sua residencia, afim de Ia

n :';535 ocasiões: o amor poude zer entrega dos objétos de pro
mais que as impe-tinencias do priedade de sua filha.
velho pai «ranzinza». Olimpio Sempre resmungando e protes
Candido de Oliveira, vendo que tando bem como reclamando OR

não podena abrandar o coração 30$000 da alimentaão, Bole:;lau
de Iéra do seu futuro sôgro re- foi compelido a devolver as rou

solveu raptar a sua amada, afim I pas e louças de Oiga, que tem

de com êsse estratagema come- agora novo lar, talvez mais man

\}lir casar-se obrigatoriamente. so e risonho do que aquele que
Sabado último, efetuou' se o lhe proporcionava o seu irritante

n.atrimonio na policia, para "evi- progenitor.
tar ma! maior", como diz é) lei. A-Ss-u-c-a-r-d-e-B-a-u-n-U-!1-a-M-e-d-e-ír-'O-S
O casal foi residir numa mo- Para cremes, tortas, sorvetes e

c1e<ta vivenda, á rua Dona Mar- licores, não tem rival.
garida nO. 317.

D�sgostoso com o procedimen
to Jd. filha. Boleslau Kalicheski,
que a obrigava a trabalhar inten
�dmente no antigo -lar, concebeu
uma vingança mesquinha contra A Estação de Roma 2. R.O.
aquela que, desobedecendo ás suas m. 25,4, kc. 11810, irradiará,
ordens do pai tirânico, abondoná- hoje, ás 20,20 horas, o seguinte:
ra a família para seguir o seu Anúncio em italiano, espa�
destino. Recusou-se, pois, o po- nhó] e português.
lonês, a entregar as roupas e as Marcha Real e Giavinezza.
louças pertencentes a Olga e que Noticiário em italiano.
lhe havia sido legitimamente r'=- Transmissão da ópera Il 'Dia-
clamadas, visto que, com o ca- valo nel campanile do Mo. Adri
sarnento cessára o patrio poder. 'ano Lualdi.

Olga levou o fáto ao conhe- Respostas a cartas de radio-
cimento do delegado dr. Plin�o ouvintes.
Milano, que mandou i.itimar Bo- Duetos dialectais executados
Íeslau a explicar-se. Compareceu- por Uccia Cattaneo e Ada Ful� Ido á Delegacia, o polonês d;:- loni.

Noticiario em espanhól e por
tuguês.

Marcha Real e &iovinezza.

Irradiação de
Roma

A Serra,ria Nappi
avisa á sua distinta fregue
zia que se vê obrigado a

elevar o preço da lenha pa
ra 12$000 a carrada, de l'
de outubro em diante.

Bebidas Nacionais e Extran-!
geras só NO r

OAFE' .,JAVA
Praça 15 de Novembro
Antonio Pascho&lFrancisco Nappi

- -----------

il: :;'_' Ordem dos
AdvogadasF O�âm concedidos três mêses

de �icença a Maria da Gloria
3thutel Grisarcl. proft ssora da
l>exta e�cola m;xta desta Capital,
"ndo Jesir;n'lda Wanda Macha
do para substituto.

Requereu inscrição na Ordem
dos Advogados, na secção deste
Estado, o sr. dr. Alceu Celes
tino de Oliveira.

rebeldes
ern todas as

ligação

-- Os erlcetararn o
frentes de
férrea da

ov

Pílulas Medeirol
Contra Sezões. Recuse substi

tutos I G

O Averno ruge. • •

o nosso amor, G I Mãe,
A Ti já foi sagrado;
Eterno, inalteradu
A Ti pertencerá

Defende-nos, Senhora, nos transês, nos perigos;
Contra teus inimigos Força e valor nôs dá!

�
0,0

"oi;

a

CARTAZES
DO DIA

cO v <:>A

REX, ás 7 e 8,30 horas. fi
gata infernal, com Ann Sothem
e Robert Amstrong.

VeneravelOr
derw-. Terceira
de São Fran-
cisco de
Assis

AHIVERSARI05

Sra. Irineu Bornhausen

FLORIANOPOLIS, Terça-feira, 29 de Setembro de

ReligiãolNossa Vida

Festeja hoje a passagem da
sua data aniversarie natalicia a

exma. sra. d. Marieta Konder
Bornhausen, virtuosa esposa do

Dias 2, 3 e 4 do próximo abastado industrialista contei râneo
mês de outubro. devendo reali- sr, Irineu Bornhausen, influente
zar-se a festa do trânsito do Se- politico e operoso prefeito de Íta
rafim de Porverelo, haverá, duran- jaí.
te êsses dias, triduo preparatório A distinta aniversariante, dama
para a festa ás 18 1 [2. Dia 4, de elevados dotes de espírito e

haverá missa ás 7 horas, com co- coração, muito relacionada e esti
munhão geral de todos os irmãos mada não só em ltajaí, mas,

da ordem. A' s 9 horas, missa também, nesta cidade, onde conta

cantada e sermão ao Evangelho; I com largo circulo de amizades.
e á noite I admissão de nóvos Ir- será, por certo, na data de hoje,
mãos Terceiros na Ordem. grandemente homenageada.

A Gazeta respeitosamente, fe
licita-a.
- franscorre hoje o aniversario
natalicio da exma. sra. d. Beatliz
de Souza Brito, destacada edu
cacionista e diretora do Grupo
Escolar Silveira de Souza.
-Passa hoje o aniversario na

talício da gentil senhorinha Aca
cia Morais, professora do curso

de datilografia «Pedro Bosco» e uma menina que tomou o nome

auxiliar do 2' tnbelionato da Ca- de Zila.
pita I.
-Aniversaria-se na data de

(JUTR05 PARTEm

hoje a exma. sra, d. ElIgenia Em onibus da Auto Viação
Gallois Zanetti, professora do Catarinense, seguiram para a La
Curso Proíicional Feminino e di- guna os seguintes passageiros: Ai·
leta esposa do sr. Vitorio Zane- res Severino Duarte e Iamilia,
ti, do alto comercio desta praça. Olindina Goulart, Jacó Gino e

-Regi3ta-se hoje o aniversario na- filho, Jorge Keler, Francisco Sa
talicio da exma. professora d. Ma- turnino, Maria L. Silverra e

ria Julia Franco. Adolfo Otmr,
-Fez anos ôntern a exma

sra. d. Enóe da Silva Scbutel,
professora, do Grupo Escolar Sil·
veira de Souza.
-Aniversariou-se, domingo, o

sr, Damião Cosme Vieira.

IMPERIAL, ás 7,30 horas,
Miriam Hopkins e Joel Mc Crea
em Vende-se uma mulher.

ROYAL, ás 7,30 horas, em

última exibição-Lanceiros da
India.

II

1936

Gazeia
I

Desportiva

CINE ODEON, ás 7 horas,
uma revista de grande sucesso-

20 milhões de namorados e a

estupenda comedia Princeza em

apuros.
SERRARIA DELAMBERT

Custa 12$000 a carrada,
porém, rende muito mais.

Fone 1.100

Juizo de Direi ..
to de Tubarão Quereis Ficar Rico?

. . . I COMPRAE BILHETES LOTERI·
Reass�rllu o �x�rcI:lo do car- COS NO Salão COMERCIAL

go de JUIZ de DireIto .de Tuba-
Rua Conselheiro Mafra N. 9rão o dr. Edgar Pedreira.

(Edificio do Mercado)

fAZEm nH05 H01E

a menina Dalehma Zomer;
o menino Celio Brito.

I NOIVAD05
Noivou com a gentil senhori

nha Hi!da Teodoro, filha do sr.

Manoel Teodoro, o sr. Frllncisco
Magno Vieira.

EHI:.ACE

A

Redator-Acíoli de Vasconcei.Js

Figueirense
F. C.

Pede-nos o diretor despor
tivo do glorioso «Figueirense
F. C., ponteiro da tabela do
Campeonato da (idade, so

licitemos o comparecimento
dos «players- do preto e

branco, amanhã, ás 16 ho
ras, no estadia da Federa
ção, para rigoroso treino.

posa. No áto relIgIOSO servuão de

padrinhos, por parte do noivo, o
sr. Carlos Wendhausen e exma.

,sposa, e por parte da noiva, o

sr. Mario Amaral e exma. sra.

d. Diva Amaral.

5EHTE HOVA

Está em festas o lar do
Egon Geraldo Tietzmann e

sua exma. esposa d.· Maria da
Conceição, com o nascimento de

sr.

de

Para o norte em onibus da
mesma Empreza seguiram: Olga
Oliveira Schmidt, Edmundo Karl, ,

Bernardo Voigt, Alberto Sch-
midt, Rita C. da Luz, Felipe
Jorge, .Maria Fragoso, dr. Osmar
C. Ribeiro, Miguel Daux e Pe
dro Barros.

CHE6Am U�5

Dr. Alvaro Catão

Chegou hoje, via aerea, ,do
Rio de Janeiro, acompanhado de
sua exma. esposa o deputado es

tadual er. dr. Alvaro Catão.

Emidio CardosoWefldhausen - Albuquerque
Realizou-se, civil e religiosé.- Pelo avião da «Condor» che-

mente, ás 10 hora, de hoje, na go.u hoje, da Capital da Repu
residencia da noiva, á rua Este- bhca, o sr. Emidio Cardoso fun
ves Junior, o enlace matrimonial cionario d'l importante 'firma
da graciosa senjlocinha Nair Wen- Carlos Hoepcke S. A., e presi
dhausen, dileta filha do sr. Car- dente da ./lssemerclO.
los Wendhausen, elemento da
nossa fina sociedade. com o sr.

Dr. Everaldo Leite
dr. Alvaro Albuquerque, Inspetor Chegado de Porto-Alegre. via
Regional do Ministeno cio Traba- Iaerea, encontra-se nesta caplta, o'
lho neste Estado. de�tacadu engenheiro patricio sr.
O áto civil será parallii"fado dr E Id L' d III • vera o elte, um os ea�

por parte da noivo pelo sr. dr. ders nacionais do Integral�mo..v1arcelino Nogueira Sobrinho e A s. s. será oferecido pelo�

11___ II
exma. sra

..
d. Leontina Nogueira, seU3 companheiros de floridnop(.�

.; e por parte da noiva. pelo sr. dr. Is hOJ' I 7 h HI
I e, as oras, no atei

!.iiiiiiiiiiiiiii_.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiíiiiíiiiiiíiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiíi_iiiiiii_.iiiiliiI_.IiiiIiiiIiii-� Ernesto Van Stein e exma. es� La Porta, um jantar.

As melhores marcas de farinha de trigo, são:

«CRUZEIRO» - a mais brar.ca
«SURPRESA» - a mais fórte

«BOA VISTA - a mais barata.

das Congregações
Marianas

Do Prata ao Amazonas,
Do mar ás cordílhetras,
Cerremos as fileiras,
Soldados do Senhor.
O nome teu, Maria,
Oh! Virgem soberana,
Nôs une, nôs irmana,
Nôs dá força e valor.

O Averno ruge enfurecido,
Altar e trôno quer destruido;
Da vida entramos na luta ardida,
Por Deus pugnamos, por nossa vida.
Tu nôs protege, Virgem potente,
Contra inimiga. cruel serpente;
De mil soldados não teme a espada
Quem pugna á sombra da Imaculada I

Dum ideal celéste
Seguimos os encantos,
Vendo em amárgos prantos
A terra esmorecer.

Seguirmos a Maria
Será nossa ventura
Teus filhos, Virgem pura,
Sempre queremos ser I
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