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A:;Frallça i pacifiê~dora
'li ..~Paris, 19. - O govêrno francês está deliberando em 
Paris, com o auxilio do enviado especial em Burgos, uma 
medida para a rapida solução da guerra civil espanhola , 
acompanhada pela repatriação dos reiugiados espanhÓis. 

l 
Os ministros decidiram, em longa sessão, proseguir os 

bsforços, pelas vias diplomaticas regulares, para encorajar
Franco a permittir que tanto os refugiados civis como 
miIita~es entrem na Espanha rebelde sem temor de re
presaliUs.II 

Dr. João de Araujo-~;~~sG~~~~~~ 
. • 

. Esp,d.li,t. do Cenlto d. S.úd. - Assist.nt. d. PIaI. SonlonI Consultas diarlas das 4 as 6 1/2--Rua VIctor Melrelles, 24-Tel. 1447 

Ao findar 	 OS SEUS OLHOS ESTÃO 
CANSADOS PELA LEITURA 
ou TRABALHO E.XCESS1VO? II~""~II er. Arlllinin Iml:! • lJ..mus.IIIIZ. 6.1111a semana - --- t Cirurgião·Especialista AssIstente do prol. Sanson 

'1'ALVEZ oSr. não.aiba que regulado pelo. olhos. Entre. !NDlJSTRIA DO CANARIO. Consult... des 10 is 12 • des16 ãs 18 - Joio Pinto, 7 sob. - T.I. 1456 
Os catholicos u~sta cópital ~ os seus 0111 05 sã o os orgãos tanlo, o S r. n ão se lembra de ~- Provavelmente muito 

aUlulram, sabbado. á igreja QUemai!t trabalham.poissõ cuiâardos oio03 culllucuidMPo ucaspessoaSSabem qUeAF.lt 1 
~~ y"~~~~~:ce~, aor~~~it~" ~= ~::n~a ~;a~'~I~:n~o~er'e~nr';O~ ~~'"d,::~;~ed::u~:~::;. :::~:;~ ~~~~t~~rkdO: ~an~~::;~o n~: rança esta a er a. 
8. excia. revma. d.•Ioaquim Estados Unidos e a séde de Paris, 19. - A França reforçou a defesa do imperio
Domingues, p>1ra render ho- uma casa de passaros que na Afrlca, ~olIocando.as ~e I!romptidão, após as no~(cias de 

~~::r:u.:H/qi~i~~:)~s~rn:~aned~ ~~lhnã~g~~iO~o~rar~~IO~ndneU:i~ conc~~r~~~~:i:ea~~~~~al~al~~~:~ Pr:~~lg:: ~g:t:~~~eis e 
alma de Pio XI. comprando e vendendo mai~ os aviões estão promptos para levantar vôo immediatamente, 

Auturidades civis. entre I canarios que qt:alquer outro em caso de incidentes.. . . . . 
ellas o sr. interventor [ederal· 1A t d 3 a R g.a-Oestabelecimento do Mundo. Patrulhas de submarmos vIgiam a costa tumslana, sen
e militares associaram-se ao I ropa a e I Cl:ama-se li Odenwald Bird ?O ~~viados impor~an~es .reforços de tropas á fronteira da 
acto, tendo o rev. conego t • Company, e seu Girector é o rumsla com a Lybla Italiana. . 
Harry Bauer tecido o necro- f" b andes exerc·lc·os l'IIr. Marx Stern, q.u~ empre· ••••••••••••••••••••••••• . .I/ogio do saudoso pontifice, ara, em reve, gr I Ihendeu e_8se negocIO há dez • • 

··~gj~e~O~~~~~ I~~~~~rcdo~ n:i~ PORTO ALEGRE, 20 - De delles participando todas as :~~~s·n~:~el~:t~~~~ace:t~a~~ • ~ • 
ntrãaO tambem por muitas ou acôrdo com o programma de unidades aquarteladas nessas Inã~o::naa"fsroe+c~t~aer~.~o~n:s'.?eupra'eCsar.é,_dr~iato~.. IT II ~III : ~.~ -L~ ••s correntes cC\nfessionais. !nstrucç~es e~t~belecido .pcla localidades) assim como .par· no _ M ____ ~ ~ ~]!I

Numa epoca de ameaçadora .l.' _Reglllo r,~lht.a~. reahza!- te .da tro1?~ Que compoe a ca 
brutalidade e solapllda pelo se· ao, em prmClpI~s do mes , Brigada ~h~.ltar do Estad~. o ~~-;.;~ wdevu Od~~wald,"';;'m • . • 
neo-paganismo ou o materia· de M~rço , neste Est!ld_o, os i CI:!~ o 11m ?e a~si.stJr e amigo de iufancia a quem. fjI«~1 SYPHILITICOS •' DE
lIemo politico dos govêruos exerClCIOR de gua.rmçao da, p.artJCl'p,:r dos bxe~clc.IOS da conheceu na Alemanha. • • ~ __ • 
chamados -de fôrça-o Pio Xl tropa federal do ~IO ql'Rude Uuarmça.o, como Já: IIvemos Como compensação pelo • EXISTE~1 NO MUNDO • 
por várias vezes ergueu a do Sul,. s.ob a dlre9çao do opportllmdade .de mformar, uso do nome, nomeou Oden- • • 
voz corajosa, escudada no cel. Ahplo de Almeida Nu- Virá a esta capital, .onde de- wald encarregado das com. . : • 
sentido humanissimo do Evau- nes,_ commandante do 7.° Ba- verá chegar em fms. deste pras no Reich Oden ald Morre diariamente grunde
gelho, para fixar o ponto- talh~o de Caçadores. desta mês, o .:;eneral AIIDer~o de dedicou-se a viaiar pelowseu • " . , número de syphilitlcos • 
de·vista da Igreja em face do capItal, que se encontra, Moura. mspector do 2. Gru· pais, adquirindo canarios aos • .. Para combater a syphilis • 
secnlo. des~e. lã do. ?orre!l!e A..dis· po de Regi?e.s. pequenos criadores, que os. . • I · é um dever imperioso • 

Na sua bocca soaria hem a poslçao ela .~ : . ReglUo MIlitar. Os exerc~clOs .terAo, tam· têm geralmente como «hob. • • 
phrase de Pdulo: «Bonum . Os exe.rcl clOs se rll.'l rea- bem, a asslstencla ~o gene· by". No passado enviou 10.000 • usar .o • 
ctrlall/en certa\'i-. IIzad.o~ . simultaneamente nos ne.ral Jos~ Marcelhno Fer- c 10m d t 

• • ~aun~~IP~~:r~~ PO[j~~g:aI::~:: f::~~i~~ d~lk~,~~~~a~~fi~!~ :Ei{~c~:n~. pa~~~~so anordt: 1:a1J IIIttItil:~~.,,' : 
E' muitas vezes a impru· Santo Angelo, Cruz AlLa, São assim como os ot"ficiais do Esses passa!os são, no en· • 10FIIII DI 'IITI DIAS JOTA-SI • 

dencla a causa de lamenta- Borja, Bagé e Livramento, seu EBtado-Malor. tanto, máus viajantes, e m~i. 10 - O I8ngue limpo de Imporezu e bem eetar geral. • 

veJ!bt~':fo~tr:snoite, um me- .- ~~:da m;~~e~ó ::ja:av~~~::. Orlge~o;,n~mr.:~eclmento de manlfeltac;llel colanea8 de • 
nor, conductor de um omni portados entre os meses de • s·...8esapparectmento completo do RBEUMATISMO, • 
bus da Empresa Irmãos Pa DEPÓSITO E SERRARIA DE LENHA Setembro e Maio, porque no. dorel:o~~D'::~:~:e~~ó d:a!W::!'Jle~~!~~:'IYPhllltJoas • 
rente. do Estreito, riscou um __ DE __ verão são muitos delicados. . e de todol 08 Incommodol de fondo syphllltlco. • 
phosphoro para procurar uns ,. 	 . Durante a época da importa· • . 6°_.0 apparêlho gaatro Inte8tlnal perfeito, ,poIs o EU- • 

• nlckels, que 	Ille havram cai- J O S ~ MA RTI N S ção, Mr. Stern emprega doze XIR 91~ 'Í1loaflioao estomago e nlo contem lodnreto. 
do da mao ao dar trôco a ho~ens para cuidar dos ca-. de eI~c1!~I~~1I3!:~~go~~era~;:~~~~I~:::18g~~0IPltaI8. • 
um passageiro. No momento, narlOs.. Cada passaro tem. VIDROS DUPLOS - Já se encontram á ven- •1088
o vehlculo se abastecia de I sua gaIola particular; todas. da contendo o dobro do liquido e custando me- • 
~!~O~~~~ !obO~?: ~~ger~~~~ TELEPHONE IVTOMlTlCO ~st~ 18110 encerradas em Uf. nos 20% que dois vidros pequenos. • 
Mal brilhou o phosphoro, lo· e:fb:r~~dasc~~:"ctZ::B ::~tr~ ••••••••••••••••••••••••• 
go a sua chamma se com· navios norte· americanos que Curioso phenomeno Ainda a morte de 
munlcou á essencia e um R U A B O C A Y U V A, 1 4 6 têm reservados espeCiais atmospherico Sedor Trotzki
principio de pavoroso in· 1 	 para essa classe de passa. 
~:~:~~S~equ:er~~~~~. :eSstr~~~ A melhor lenha e a mais barata ! ~:~~~s 0:e7~e~;~~g~~f~ cc~: O PÓ ESCÚRECEU VÀRIAS PARIS, 19 _ A 16 de Fe. 
am o vehlculo, ter-se-iam narios por viagem. Levantam CIDADE ARGENTINAS vereiro de 1938, Sedov, filllo 
ransmiltido á bomba da TIl- _ se ás 4 horas da manbll e de Léon Trotski, morreu em 

xaco, si o sr. Aristeu Caro ~ aov. 28 ficam occupadoll em dar.lhes Buenos Aires, (V.A.) - In- uma cHntca de Paris em 
mlnatti não interviesse, va- de comer e beber até o formações recebidas de dU- consequenCia de uma OpEl· 
lentemente, travando a clla· Como «elles· c~lumniam a França meio-dia. ferentes pontos da provincia ração. Os amigos do defunto 
ve de abastecimento. Todavia as viagens de ida de Buenos Aires annunclam insistiram sôbre o mysterio

Um soldado do 140 B. C., á Europa, são, em tróca, um que se produziu um ~urio.o de que Sll cercava o caso, 

f~:bn~~c~~~ fe~~~ d~~~':Fa:~: he~dIlYdll~O~n . D-e20~~~~r~»·E~~:Ii~e~~oin~~~~~COdeu~~ ~i::~~ verdadeiro passeio. e~~:~:~~~ a~~?:E~e~~~I~~~: ~~~a~~~oSed3~ S!~~a~~r!1~ P3! 
!lendo soccorrido pelo sr. nunclou uma falsidade gros- da A[rica do Sul no momen *~* O pó deixou completamen- Ignace Reis em Lausanne e o 
Boaventura Linhares e. com seira contra a França, prati· to em que era contratado te 6.s escuras as cidade. de Minlsterlo Público abriu um 
algumas queimaduras. foi le- cada pelo jornal ~Dilesa deI· para trabalhar como operarlo FESTE.JA O ANNIVERSA· Azul, Bahia Blanca e outras. inquerito judiclario para es
vado para o Hospital de Ca· la Razza., que publicou um nas minas de ouro. A photo · RIO DA SUA MORTE. - A devendo os habitantes reco- clarecer as causas da morte 
ridade. artigo assignado pelo sr. Te· graphia reproduz o momento história tem graça, certa gra- lher-se ás suas casas, ~or le do filho de Trotzki. 

• • lesio InterlaDdl, director do em que esse carre e varios ça tragica. Vem narrada em ter o ar tornado irresplravel. O juiz de instrucção ter· 
-Tevere. ) iIlustrado com uma companheiros estavam sendo tres columnas de um jornal Não houve victimas. Entre minou o inquerlto chegando

Florindo Alves, cavalIaria photographia de alguns po- pesados em uma balança co- francês - -Le Petit Dauphl· os damnos materiais conta·le á conclusão de que Sedov 
no da Fôrça Pôbllca, estava hres negros da Africa Iran· mo usualmente se laz por oc- nois>. a Interrupção das linhas te- morreu de morte natural. 
sabbado á noite d~ patrulha cesa, no momento em que e- casião de contrlltar operarlos Foi no comêço da Grande legraphicas de Bahia Blancs. O advogado de TrQtzkl se 
na rua Conselhelfo Marra, ram exaruinados pelO Conse· naquelIa região. O unlco eu- Guerra. Um soldado de In[an. O phenomeno provocou oppôs á conclusão do juiz.
quando o animaI, qUI! mon- lho de Revisão, antes de se- I'opeu, que se vê dirigindo a taria, André Monier, depois grande altlrme. Sua duração 
tava, curveteando, ~eu com rem engajados no exército operação, nada tem de mili· de se bater bravamente, lal- foi de meia hora. O céu tor- GRiPPADO? 
uma da8 I.'atas.traselras. ~um coloniaL A photographia traz tar. E' um civil, em mangas to de munições, completa- nou.se avermelhado, c1are. Para facilitar aposte da lil~m\Dação pu.bhca, a seguinte legenda: .Para a de camisa. O jornal hollan· mente esgotado, foi feito prl· ando lentamente depOis de cura eliminon

caindo lulmmado por vlOle~. salvação da França». dês conclue: sioneiro pelos Aleml1es, In- ter a cidade ficado em trevas. do os toxicos 

to choque electrlc~. O poli· O jornal hollandês vermo -Agora estamos perfeita- terrogado, em seguida, por . 

clal, que rl:!l ao chao com o cou, entretanto, que essa pho. mente inteirados sôbre as um official Inimigo, com dois O «Seculo. Julga que 

cavallo, milagrosamente es ' tographia lôra reproduzida do lontcs onde o sr. Interlandl outros camaradas e dois ci- Portugal deve ter mais I _~~~~~~~~~ 

capou da morte. . jornal alemão «Berliner lIlus· vai buscar com tão pouco vis Rccusados de .rrllncos a d' . I' 

Pouco ~epois, ope.rarlOs da trierte Zeitung. de 1\ de a escrupulo as suas theorias tlradoresa, recebÉm a senten: car lalS O calor no interior 

pLeu:lgeOSOFord~~eitcoorr~ge~~lmcad~ gosto de 1938 e iIlustravana- racistas». ç:,- maxima: ser com elles fu- Lisboa. 19.-0 jornal o «Se- ~emambucano 
~--------:-::------=:--::----------I zllado. . culo- publica um artigo di. ~eclre, 19, - Inrorma.m de 

no poste, e um caminhlio da Bltdl triste, ml1D amOr' IEnlouqueceu e aqqre' No dia segumte, ao amanhe- zendo que, embora tenha o ~azar.eth q~e .0 calor ali con· 
FOrça P.ública removeu do Tels broDcblte! diu os funccionarios cer, lá estavam os cinco dl- maxlmo respeito ' pela Santa tmuamtenslsSlmo, com a tem· 
local o cavall.o morto. BIt.. com tosse ferroviarios ante do pelotão executor, e Sé considera injustiça o la. peratura sempre em constan· 

O acontecimento eatá a I' lei de Nosso SeDbor, Lisboa, 19. (U.P.)-No mo- de costas para elle. ct~ de Portugal ter sómente te elevação. Accrl!8centa a 
m08trar a necessidade de se u t ai "OIlTBlTOSSBl mento da chegada do trem Num dado momento, Monier um cardeal, propondo 1\ Cuda Informação que, deVido á lal
revisar todos os postes de ~v e I 111 o " o . procedente de Figueira d~ voltou-se e. vendo que os A· romana a nomeacllo de mais ta de chnvas, as lon~es estão 
luz da cidade, pala que não _ b Foz, o pa~sagelro Joaquim lemães estavam de armas a· cardials attendendo ás cir- seccalldo, com seusIVel pre
occorra nenhum desastre Vao caça" lo os. no Jeaus, louco, depois de ag- pontadas e sómente á esperá cunstíin~las de ser a nação juizo para a lavoura e para 
peuoa!. norte. da Polo)ma S gredlr ferozmente 011 func- da voz de .r0iOI· 0, delxou- llortuguesa um pais catboU. a---;c~ri;-a-;-çã_o_._-:-__~__ 

'# Varsovla, 19. (U.P: - e- clonarios ferrovlarios, inclu- Bnea coaclcraPSleãsOadparmeCeinstae enmo ChqãuO co por excellencla. Mais um torpedeiro 
l ·.ar;,o gundo informes calhldos em slve o machlnista e o foguis· e 	 f '"Às ob d onrasath!.f_,cd........ c!rculol merecedores de cré ta, despiu-se completamente, o pelotão dillparava. Nem U· 	 rancvs
da c ditO, o duqu~ e a duquesa provocando panico; mal! foi ma bafa o tocou I-.&nU. 

Nazareth de Kent aegulrllo para o nor- finalmente dominado. O reato nada tem de espe- balha hoje numa fábrica de NANTEg, 19 - Foi ontem 
Recife, 19.-Contlnuam adl- te da Polonia dentro de dez cla!. Valence e . . . lançado ao mar o torpedeiro

antados 08 senlçoll para a dias, a convite do conde Po- Sala para alugar Foi numa occasUlo, quase .,. e num destea dias fes· eMameluk,., que paz parte da 

N~~~~ue~~~ s~:doc~~s~1~:~ q~: ~~i::kr :f~m d~n~~~~fci~~~:~ sa~lu~~i~:a~mêf:~II~la~), ~Pe~I~~ :~d~r:i~!Ys:a~;:í[:~d~~:~: ~:~o'!'ml~~s g!a::~:~:Kr~~r::: !:~iety~~,01~Uj!aV~~~~~u~;:~
a8 obrall eatejam terminadas de uma grande caçada de Esteves Junior, 135. co depois á Françv, onde re- radas, o 24.0 annlveraario 101 encommendada aos e8ta
até o Um do corrente anno. lobos. 66 5v-4 tomou a lua vida civil. Tra- da lua .morte-, lelros parUeular.., 
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O~ST 

INão ha FERIDA que resista I 
-A Chlc aue o Ou... ,IC 
e o do lua ~oudc. m;nllo 
lilho Te-nl 

.0 uso d. I 
~~h~t~Pa~~~f52.~Ç~~uTa~

ulceras antigas 

Nilo confundir com a pomada commum de calen;Jdla
. 

Exijam CALENDULA CONCRETA em todas a8 

pharmacias. 


Depositarlo nesta capital: PI:lARM. STO. AGOSTINHO 

Rua Conselheiro Marra-16 


I 
I "",,,,',",-.-,_.',,,,.-- -" "'~ 
1 DA SAUD~ DEf'~Nút AConstante (ontacto entre 	 i ~jHlIClDADf 

i ~elll 10Urll!, l1ãc. <ti O 1 (,I ( o. ,O> 

, 	 ~oda . a ole-:roa ... " :;'o'TdlUmo

Nõo ...o;~ c"con',(>~ felize•• ' " 
,ol'\ho~. 1:\01 rn orr.~r:to~ (11. li!.u\(t u 

os Estados-Maiores 
ti OI: <. ... i",~::.·'! '; ,.....H'''o. ~m gOle filo 

~oHre g r:10I 'C l ' O' '.c~ · cro ~Cl ,r.f' 
Qu!midQ:!n e Elie \ \' dUh,ncolITU 
onre os wCl~ ollilud;:) incom;)......."democrati(os 

LONDRES, li (U. P.) -- Os Inllas das duas potencias com
Estados-Maiores inglês e (ran· binaram então quais seriam 
cês têm mantido um constan· as bases á sua dlsposiçi\Q em Como o IODO NATURAL transforma os esgo A. S.".\.UDE 
te contacto desde que IIS tro- caso de conflicto. tados, debels e paJlidos em creaturas vigoro	 DA~\.ULHER pas alemãs occuparam a Rhe-; Cerlns bases britannicas sS!s, cheias de vida, sem o auxilio de drogas Inania em 19:16, de ~orte que ' serviram á frota francesa e '. 

tiveram muito tempo para :cerlas bases francesas es 

concluir os detalhes da coo-' tarinm inteiramente á dispo ~~~~Ó8oNA:~~~lt;~~::.~~~id:ra;.:;~;~~ 


marinhas, nutre as glandulas debilitadas 
e, em uma semana, revigora o sangue,

peração franco·britannica em ,sição dos vasos de guerra in	 ÃlPIM'i--aATÁTA'
terra, no mar e no ar, caBo ' gleses. Gugmenta o peso, cria c:.rne5 ri ias, tonl .. 
se verifique uma aggressiío i Entretanto, os detalhes das· ficn os nervos e restaura as energias. 

Ei,. nn nl :oõ ....pt' !·1l1",'IJ >i p:I,,, i'l ;:: '," ' · ~á ::~ng:~tacto tem sido msn- i~~~;I~~:~a:~~ ~;~~:raJ~~~m 	 ti .. mulhcrc'j'; t' hmlu", !l rr;~I· (l';. p:I I! !.! " .. ~,:" ;\,, :;~;;,,~;:,!::,!I'"":'I;"! !~:::'~:~',: ~ii~~il,I:ll~ A 300 RS. O KILO 
;;I,·:,'I\i~g,~~~a ':t~U~I'!:~\' ~~;I:;..:~ ~f1;: ;,l~::i~'~:: I':lril \, ,~ . nh : · ' r ' Itl \lO ~ ,\T1·H,\1. 

tido em grande parte por in· As duas nações não têm 	 11" \ :I~ r"r,:n~ (' 1:l IIl' I'c:i:11I: RIO, 17 - Em obediancia lalPim e a batata, por exem
termedio dos addidos milita· plano de defesa mútua no 	 t'o !ll.!'olnrnm (':(JJ!\ fi f'XI't !l'!+lI ll t· II':lh:l:h". I'!li : "" '11 la ' ~ IIII \· ...1111'/1 te>, t:oncr.n! rlldll l' ao programma traçado pelo pio, serão vendidos a 300 

e HI tornnnll!l fneillllt'll l\' i l'r illln'b I' :'!<·;imi !;I\'I·I · 1(1111(' \'ik("!p , 1tOjl~ n'res, navais a ael'onauticos Extremo Oriente, onde a ac (·IIII!If't :irlo. IInivl"r.'iulml"nlp.. ('om«l H presidente Uetulio Vargas, réis o kilo e os outros pro
das duas potencia8, em Lon· cupação da ilha de Hllinan ~~if~J:~',:Fi:l~r;:~l~~::'::~l'~~~~~~~~;::'?,~'~!; ll1i!j~ ri c'" 11('~ 1l IU'f'ciosn suh", com o fIm de baratear o ductos na mesma proporção.Tllu!{' ~

1anl'ia, Vil.;f' lp ('11II1i'lII I.atlll \'('7.('S n1lL i ~ 
dres e Paris. pelas forças japonesas de F,\I.TA DE IODO ;\,'\S lil. .\\IH'I.,\S. tllll' , IjHI' a" o.~ll'II!', lui' ha custo da vida, bencl'iciaudo o I Diariamente o mesmopOIlCO t!on eami

Qmllulo e~ln~ fu nrrio nl1 01 mu1. 1\ IIW- sidN/ldu!> fi 1U('lhnr runh~ ele> ;')(,10 f1HA lo'rança e a Grã-Bretanha terra e mar ameaça a segu	 pr.o~uctor,e o consumidor, o nhão transportará igual quanti~~~~~\~~~.ut?; ~,or~'S~:II::~I~',('i!ii~~1 1~'I:; ~,I~it;II~ 'I :;t~~)I~~I~i,fll~!:~,~;~~I(~-~~~~12f:t~i:,~tambem têm planos raoça da Indo·China e mn~ ir'l'i\:II,lIId:lth', u Itll ti2!1 1111114'1'. 
ml~lstro Fernando_Costa I\U da de de diversos productos da 

cooperação no Mediterraneo, communicações britannicas '"j.!Qttlmento! E.... Jlt·r!ul l·lt l f> \ik('lp t\urnnlr. urna torlzou o sr. Gasta0 de Fa-Ilavoura carioca. 
para a 	 as (~ /HJAAÇO, n n·7.l1. ti ,I.' ('''pi n:lfre>. ki Inl'l IJt~ 

~<"mfll1u.allf'U i l ". 11"1'11 conn' UCN-SP dn..planos esseei que datam da entre Siogapura e Hoog Kong. 41lt! ~o~~~~;~;I II~ p~~~!"t'il~ '~:I~~~~t~([~-~ ria, director do Fomento da A produeção annual dos co
época das saocções, no pe· A conclusão dos acordos ~~~c ll~~e IS(~;;!I~I'IIÓ(}~) ~r:~h: ,tn~~ Producção ~egetaJ, a entrar lonos filiados á Cooperativa de~~!~~()~)f'~~f~X:l~':;:lft'~~~M~~,r~n;'n~~~ I~: 

fflll ..c: tJ:O~ Fõoli,los nmecrcm 1\ mnl'::Tt'7.:t
riodo da guerra italo-ethiope, de defesa mútua coostltulria, 	 em eotendlmeotos com a ,Santa Cruz é a seguinte: aipim, 
qnaollo ambas receiaram que pois, uma significativa ad toxicoft, Só 6IItj,; ra z{'ndo o (Il'g-nll lstno l)('''~'',ns 1'\11(' (!,n~ordtlm 2 kllol1 CIU Cooperat,va do.s Colooos. d.e 4 milhões de kilos, 110 valor de 

(:0111 ti. quantichulc fie lodo fie 11uc n(' 

~~~~!~~ilfoVt~ ill~8<ii~~1 11~~~~~~t~~' I~'e;~~ :liCt~(,lill~~~~:ir~':~H~~lT~~::~in~rit~, nlf~ 

a Italia as atacasse. vertencia ao eixo Roma·Ber- :::~~C Fõ~~;~I!~~IO t~~j~C~~e;~~.aAP,~~;~it ;:; Santa Cruz, ahm de ser IDI 401l contos; laranjas. 50 mil cai
Confirma· se que as mario lim-Tokio. ~~5f!~t:iaZofi~~~~':'I _n~nr~~~~~~ ('p1:~~~\~í~(~ lodn.. "" hôftlll phnrmRclaae drogari.l. ciada, immediatamente, a xas, no valor de 500 contos' 

venda de produ<;tos agr~co- bananas, 100 mil cachos, n~
LAUOUA'fORIOS ASSOt:IAU(}S 1)0 nUASIJ.. I.'I'HA. 

nuU. P.I\ullnu FernundC!I. 49 - Rio do ,hmelro las, por essa eottda~e, dlre- valor de 100 cuntos; e mais cêr
ctamente ao coosum:dol'. ca de 40 produclos diversos da 
E~ cooseq!lencia d«:sse ~o- lavoura, num valor approximado

tendlmento, Já amanha saIrá de mil e quihenlos contos.~YIKELP' de Saota Cruz um caminhão A Prefeitura e o Ministerio da 
a gasogenio do Ministerlo da Agrcultura vêm prestando a
Agricu!tur~, carregad~ com pôlo áquella Cooperativa, procllC~eques limão Gauc~o tres mil kllos ~e aiplm, ba- rando, assim, resolver, em par

-----.----___.__________lltata doce, laranJas; aboboras te, o problema do abastecimento
LISTA DOS PREMIOS MAIORES QUE e verduras, que serão ven· desta capital.

FORAM PAGOS EM 1938: 	 rlldo8 a preços populares. O·Ore Joaquim Madeira Neves 
Medi.co - Oculista5:000$000 formado pela faculdade de Medicina da Unlvershladelime. Rellloa Hutz, Porto Alegre, Andrada., 1'52. do Rio de Janeiro 


Tratamento clinico e olrurglco de todas a8 molcsllas 

dos olbos 


Umo. Belmlra X.ubert Neguelr., Pel~lu. Curlo de IIper'elçollmeDto na e8peclalldade. com o dr, 

Sr. Sylvlo Grendl, fila Valeo d. Gama, Porto Alellre. Pllulo filho, DO Serviço do Pro'. David SaosoD. DO Hos


1:000$000 
Sr. Joe6 Po' lo, vlajanle da Caaa Carutho 'l'elxolra pital da fundação Gaffrée-Gu'ole do Rio de Jaoelro 

& ela,; de Pelota•• de passagem por Slo Franctsco, Santa CII Complela IIpparelbagem pllra exames de sua especIalidade 

Eleotrlcldade MédIca, ClInlca Geral


tbarloa. 

5005000 Consollas dlllrlameDte das 16 ás 18Sr. JOlé Ep'llhanlo, Llvramenlo. 
Sr. Julio Braudemburger, rua Commeodador Azevedo CONSULTORIO Rua João Plnlo 7 sob. Telepb. 1466 


Z09, Porto Alegre. R8SIDBNCIA: Roa Tenenle SlIvelra 57 TBLBPB. 1621

Sr. Jo.ê Porto, CachoeIra. 

Da. Carmen F. Pere., Porto Alegre,

Sr. Ht\debraodo F_ lIarquel, rUII Coata ~81, P. Alegre. 

200$000 
SrUa. luella Ludwlll, Novo Hamburgo. 


Pelotas. Srlta. Noeml OJlnJra Dlal, Caogul.ú, de paisagem por 


Sr. Oiwaldo L. Sousa. rua Da. U.rgarldll 447 p , Alegre.

Sr. Bltefano Wenck, Jolnvll1o, Santa Catbarlna;

Sr. .Joio Fragoio, PaiOl, Parahyba do Norte. 

~ tras liguros ao lado represenlcrm ~100$000 ao alto. um microscopio ; ao centro, a ect..
srlt8. lIee Vendi, SAo Leopoldo. beca de um vormo da Opilação qrudadoSr. Alfredo Raymundo, rio PInhal, 'j'aquare. no intesll no de um opitado; e, em baixo, aDr. Euolldea Goularl, Belém Novo. bocca do mesmo verme mostIOndo 05 den"Sr. Normello Barreto, rua JOlé do Patroclnlo '194; tas. por nl.eio dos quaes se agarro á mucosa,Porto AlelP"e. 

do intestino, 

57', Porto AI6Ire . Gracas 00 grande crugmenlo que o roi" 


Sr. OYldto BIUenoourt, Comp. lo!. de Cap., Po.to Ategre. croscopio pelmitla. póde-se apreciar a ma

Vn. Anlelo RocH, Gravatehy. naha pela qual o ver.ma voe prejudicar o 

Sr. FlorIano Neves da Fontoura, CachoeIra, doente: o bocca. sendo uma especie de 

lIeDlna Helenloe Sablno, FlorlaDopolls. ventosa, chupa um pedacinho de mucosa 

Dr. Ary santoa, Poota Grossl, Para0' . que enche a sua cavidade e, nesse peda


cinho 88 entorram os dentes mmusculos que 

Alem del~' loram pagol varIo. premlos de 100$000 DO C. a ultima liguta mostra. 

Rio da .Tanetro. BahIa e Pernambuco, a petll..1 CUJOI nomes ,J- Assim, fica o verme solidamente instai·


nlo nOI foI poulvel coolelluir, 

8rl&ll. Ollda lIarllnl lIaoedo, rua BenjamIn Conltante, 

lado, sugando. dia e noite, pequenas q uan
tidades de sonqUEt, através o insignificante

Foram paiOl perlo de orificio aberto pelos dentes. ao mesmo tem· 
po que lanca no sanguo um veneno PIOpriO.1.000 CHE~UES DE 5$000 Essa é a obra de um verme 3Ó. Imagine-além de moltol outrol de 10. 20 e 50 mil rél•. S9, agora, o mal que fazem os mi1hOTea d.Boltaram em clrcutaçlo e aInda nlo Ippareceram: Um .ormos q\l e uma mesma pessoa póde trazer 
DO intestino e ter-se-ó ideia da gravidade 
desta doença Que tanto ataca a população

:::queoC:a5:'=ae:II~~.e~ ~t~~I:e:ed!~o&= ~~~e ~:~~ 
um ;:,y editado em 28 de lIarço de 1938, perdendo o leu valor 

do Brasil. 

Faltam apparecer atnda mata de 20 cheque. de 1OOS000 Feliz.mente a Opilacão ó combatlda 


um lIlIIO depol. da data da lua emll.lo. 

e 2OOIGOO de 1938. 	 com eUieacia pela Neo·Necalorina. Uma 
Para o aDnO de 1989 oonUouam OI -chequeI a .alr DI só dose do Neo-Necatorina bosta. as maia 


me.. propor~, lendo lançadol no mercado lodol OI mne. doe VGzes, para mator todOIl os vermes da 

allloal cbequel grandel. Opllacão. limpando complotamonl" o l.o.,,\ 


!e.tino do doente. 

SABONETE DE LIMÃO OAUCHO é um sabone: 
te bom e barato e além disso é de todos os saboneles o 
unlco, que contém de facto SUCO DE LIMA0. atorlom 
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fabuloso tbesouro ente~r8.lo em 'Aàôjla 

SENSACIONAL NOTICIA PUBLICADA PELO "PARIS SOIR)) 

USBOA. (Po r via aerea) - e Limpopo, um poderoso rei- \' compromissos IIssumidos - 18ua protecçíí.o para melhor mil \CabO de quatro aunos leVOU\tentou pesquisas de. hâ vinte 
O eParis-Soir') dá esta noti-1no negro -.. o reino dos Ma- e então o rei Lo BeDgula, poder defender contra os a bom termo, entrando em annos para cá. Levaram as peso
lilil. especilllmente sensacio· tabeles - com sua côrte 'e com a fôrça dos seus negros brancos. Vêm ao meu paíS Bulawayo no dia. 4. de Novem- (julsas até a An\!,o\a. onde, com 
nal para os portugueses: em seu soberano - o rei Lo Den- , armados, expulilliva-os e eon- procurar ouro, IDas tlntre el- bro de 1893. Lo Bengula, des- segurança, se julgam enlerrados 
terras de Angola está enler gula. Lo Bengula era sp-nhor ' cedia os terrenos e as mi- les não h~ um só em que se, throDado, rugiu com seus, o ouro e os diamantes de S. 
rlldo um tbesouro Iluthênli · absoluto de seu reino e de Das tl outros brancol', que/ possa ter vonfiança, E' por\guerreir08 8 8118 riqueza BC- \Mag~Sfade Lo Bengula, reI do!; 
co - diamantes e ouro, tu- seus vassnllos negros - dava com novos trihutos viessem isso que lhe supplico senhora cumulada: cem toneladas de Matabeles. 
do aVIl!iado em 30 milhões \0 regio senhor em concessão augmentar a sua jã IlllJUlosa Vlct6ria, que me mande um ouro puro e di,amantes de ta- Si fôr conformado este relato, 
de libras, p'lra cim~ de ami a brlln<;Jos aventureiros vas- riqueza. Repetiu , desta lôr- homem honrado-. E ,aslgnava mauno e qualidades extraor- serã a prova de que nem sem
lbões de con\o\'o. tos terrltQ\'ios e minas, entre ma, experiencias e mlliB ex- Lo Bengula, rei dos Matabe- dinarias. pre hã 50 lenda nas histórias 

A sêde do ouro sempre ~O'I os quais ngu:~v?m as minas p~rienci!!.s - até que, eerto les, A rai.!!ha V!~tór,i,a ~~spon - Ficou de tat ~hesouro a. le~-I de Iheso\!rQs escondidos e. en
minou os lJOmens, na mlra- de ouro de lah. Aos bran- dIa, descrente da pnlavt'8 de deu, enviando-IDe: '-'<lei! Rho- brança nos exploradores na 1\- cerrados - o Que nllo deIxará 
em de uma vez na sua pos- cos aventureiros, seus con- branco, escreVllll á rainha des. O grande e célebre con- frica do Sul e os Alemães qui- de agradar ao sebastianismo 

:e goz~r a felicidade que cessionarias, procurava lir· Victória, de Inglaterra, uma quistador pôs duras condi- seram descobrir o seu paradei- dos portugueses que confiam 
priml'fcionam :todos os bens rancaf pesl\flo tributo, ftlzen- \Cflrta, que vale 8. pe.na trltns- ções á majestade negra em ro, colhendo para lal informa na lolerla da Santa Casa ou 
inefraveis deste mundo. Na do-se pagar em ouro e em crever pelo pittoresco. Dizia troca da protecção pedida e çôes seguras e organizando com no tio ignorado e rico do Bra
únsia de possuir ouro, mui- diamllntes. assim: .Senhora Victória. Di- concedida. O rei dos Mata- ellas um .dossier» valioso que si! para alcançar a 10ltuna. Co
t08. pek> tempc. ióra, se têm Os brancos aventureiros. zem-me .que a. senhll !'a é uma beles prejeitou-as e releriu a ioi appre~endido durante a mo vêem, em Angola tambem 
lançado á aventura; muitos que tentaV8I'1 a sua sorte, verdadeira ramha. SI Ü ver- guerra - uma guerra de A- guerra. GUiando-se por esse póde sair a sorle grande-e que 
têm queimado enl'rgia, vigor l1em sempre respeitavam os dade, peço-Ibe que me dê a frlca, que Cecil Rhodes só ao .dossier», o explorador Leipotdl sorte grande! 

~fl~!~~n~a~rn:os:ft~~nc:~ed~~ -- ; Banco de Cr~djto po-, 
varamente o guardam. O BU'C8rt Yi'anna I pular e Agncola de IOuro escondido em Angolll! f. i u Santa Catharina 

E logo em sua busca partem -0- . 
 l

llOmcns "m caravana, solre - Consultorio á Rua ASSEM13LEA GERAL Alegria 1ruor~8Pdgm:!~~ã;' td~:;O:~o~o~ ,Jogo Pinto n, 18 (so- ormlNAHlA 

' Que o BoI da Africa os lorlu- brado), CODsultas da -2". Convocação
re, esperançadOS em lnmio?sa 1 ás 3 boras da tar
recompensa do ouro querIdo de. Aos pobres _ Não havendo sido levada a em 
e amaldiçoado. Consulta.s no Hospi- elleito, por lalt~ de número, a 

m~~~i:t~~~ ~~~l:d~~s~lãb~r~t tal de C&l1do.de. ás ~~~~;~. d:es~:seB~~:~~, G~~:~c~~~ todas as \ 
la um sabor de irreal e de 8 horas da manhA. para 15 do correnle, fica a mes
fantastico Que attrái e Quase ma, de accôrdo com os nossos 
 edades 
encao/a como as bistórias ---------- Estututos (árt, :~il, paragrapho 

para contàr ás criançfls n09- O dr. Djalma unico), novamente convocada 


~:~t>~n::1~:i!r~~\:~ q~~~pfs' Moellmam f:rf\O~a~:a q~?a~dO vi~~~~~f~na;~ 

so deixa de ser verdadeIra e cOl11l11unica a seus pre· c deliberará com qllalquer nÚ· 

de nos tocar de perto. Ei-ln : zados clientes c amigos que mero. 


Em meados do secuJo XIX. estará ausente durante 10- Florianopolis, 15 de Feverei
havia no coração do snl da do o mês de F?vereiro ro de 1939 

Arrica, entre os rios Zambeze A DJRECTORIA 
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A ALEGRIA é como a belleza: . 
uma que8tão de saude. E ambas po
dem reinar soberana. em .eu lar. 

, O Biotonico Fontoura, o mais com-
Com prJt!c/I DO! h08pilil!8 

/ OR. m~LM~ MORLLMDHI 
europeu~ Ij:t;e:.o~t~r:;.:n;:;a~~ a:r:"~d~a;a:: Mwcaro8nr. Fontoura, 

I crianças enl crescimento, para (:011- Pnra o bem de lodos. com-
CLINICA MEDICA hM valcscente8, para o. exgottado. · pelo mllnico-Ihe qtM só ton/wm;RAL 

CODsulll1S dos 10 6s 11! e trabalho quotidiano. Com .uo Cormu- :}~:c:~:~~~:o~i';,,:::e~~~ 
dils t6 á~ 18 horas 

INSTiTUTO DE ELETROCAR !an~~:~~~i~:;~n!~:t:I:::::e~::t~::!~!~ í'!lJilI'\ .iába.~fantc extctlSo.c!etla. 
DIOGRAPHIA CLlNICA as forças perdidas. Sua Retuação pro- ~,::;:~:~~:~'~:':il;~~~r:~Curso de aperlelçoameuto em 


doenças do coraç4o ldlagnoa ~~n:cJh:~r:.:i:if:;~~m;o:c~~~~;~~ Am.o aJJso.

\Ieo preciso da8 molestl8& car

dlaca8 por trn~()8 eJectrlcoe) to.. Con6e no Biotonico Fontoura. lr.L. P. ~ 
CLI~~~A~EDOR~~~~t~DO

NERVOSO 
GABINETE DE ELF.CTRO· BIOTONICO 

TERAPIA 
Ondas curtas, Ralos allra-vlo
letas. Ralos Inlra-vermelbos e FONTOU,RAElectrleldade mMlca 
Laboratorlos de Microsco

pia e laãlvses Cllaim (!J'HUJiJ~~'Exames de sangue para dia
gnostico da syphllll (reacçõe8
de Wasaermann ,de Hecbt 
1'10. Kahn o Sachl ZorgeJ

Dlagnoatloo do Impaludismo, Ouçam ás 4as. e 6as. feiras, ás 21 horas. o Programma 
~~~I:"med~e~:(r:nS:~
de Aacheln Zondeck, para dla- .Biotonico Fontoura», na Radio Cultura de S. Paulo. 

~Iolestias dos rins e coração l~~~~: s~ec~z:' d:~:n~e~: 
o TONICARDlUM toolco dos rine e do coraç&o limpa a quldo racblElaDlI e qualqner 

~ bexiga, OI rl88, a8 oeph'lteB, areias, coUcns ronals; Ilugmenta a8 pesqnl.a para elucldaçlo de 
urJaal. Tira a. locnaçõe. dos pés e r08to, bydrop,iss, falia de dlagnOll.loo•. 
ar, palpltaçõe., dOrel do coraçllo, Il&ttma, bronchlte .Bthmatica, Fem. Machado, 6 Aos alumnos do Art. 100 e do
IIlterlo-lclerOlle. Telephol1e 1.196Remedios das senhoras FLORIANOPOLlS Curso Gymnasial ,I v~~.e m~~~~:. 

E' ° tonlco utero·ovarlo SED.\NTOL que restltue n faude 
perdIda: pela anemia, pallidez, magreza. fastio, nOres brancas, Acha-se aberta a matricula de um curso diurno installa os «quadros. 
regulador das vi.lta., cera das do"nçal do utero, ovario8, evita e nocturno Intensivo (mathematica e cbimica), para os para os mesmos• 
.. -hemorrhaglu, aDtea e depol8 do p.nto; cOntra toda8 aa enler ----~--------_.- alumoos de I" á 5" serles. Os Interessados poderão
midade. dai lenhora. de qualquer laade. obtpr'lnformações com o professor Martins Netto, no Preços modicos.

Lesõe.s do coração e asthma CURSO MILTON, das 18 ás 18,80 Iwras. 
Ule a CACTUSGENOL Especifico do dr. Klng Palmer; n ffi~-2 

CIODtra hydropala., pé. Inchad08, falta de nr, paJpllaçõe8, bll.l RUI Joio Pinto, 14 
m8Dlo d•• Telal e arterla~, b"onnchite astbma\lcll, aneurisma, Serviço larantido 
nO ooraçlo pontadal DOI rlnl e Inchaçõe•.
.yphllll • rheumaUlmo, le.GeB, cansaço, urinas esca'8a8 e dGtes 

18 v,-2 
Devem UEar o STEIíOLINO, que faz engordar, augmenta o 
Aos fracos e convalescentes 

vl,or dOI mUlcul08 e dOI oerVBS. Fortalece o saullue oal peso
lIOa. auemleal, ETIIII a tuberculose, cicatrIza os pulmões doenles 

Quer ser feliz:;.:0:u1:.II~u~~8!eD~~:::t::Dra:I~ 3e~::!::t:8~ ~;:;::81~~~a: 
Em negoclos, amores, ter sor

I le, saúde e realizar tudo que 
CIODTaleaeeDÇB é raplda. 

Sypbillis - Pelle - RbeumatisIDO deesja? Mande 1"200 em sellos 
: e escreva ao prof. Ollllr Khlvl,GreaD, ;:~:O~~;;lt:: ~~I~I:D~:e~a:~:~lll:~ :~~;::.:~. t~~~~': 

dar\bro., eaplohll, 11.lula8; purgações, feridas, caDcros, eBcro JnoUenliva ao. dente. - ICaixa Postal, 3407, Rio de Ja
e:la: !:::~~~llmo. UDico depurativo que limpa ° corpo, tonl- I neiro, que lhe indicará o meioNio queima a boeea. de obter triumpho, prosperlda

Depo.llllrIa.: toda. ai drollarlaa de Silo Pa ulo e RIo. Ide, fortuna e saúde. Nlo hesite, 

AS SENHORAS DEVEl\I USAR 
Bm IU5 toUelte IntIma eómente o MEIGYPAN, de GONORRHEA CHRONICA iVende se ou aluca-se 

,r8llde poder hy,lenlco. contra molcl'lall oontaglosas NAo desanime I A sclencla progrediu e bA uma I yende-se ou aluga-se a eliar 
e IUlpeU81, IrrJt8ç61'1 VIlIi'~naJI, corrlmeotos, moles· ... rarra oRio Branco», bem co' 
dar. utero'V6gIDals, mehUe, e toda 80lte de doenças NOVIDADE que resoIver. o seu c&oo. ' nheclda e afregutl8da annexao 
looal. e "rande preservatlvu. Drogarla- Pat.heoo, Rio , Maxlmo slgmo. Carta para: Iao C.fé do mesmo nod,e. Tra-

CAIXA POSTAL 1849 • S. PAULO':: na 20y-~mesma. 

~---------------------------------------
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o BSTADO:...Segunda.Jell'a. 20_de F ever e iro eb Hi29 

Carlos Hmpcke S.A. 


Vendas em prestações--Garantia de 4 annos 
DOIs moaelos (de 90 e de 120 litros) 

ambos de UU'lll tconoDlia lIurp.thsl1deOle, poi~. em 24 
bord!! coo~omtm menos energ!o ;:le ;: lrlc .~ do que um 

ferro de eDgommilr em 2 bO'i'l1 :le sel·vlço. 

Mantemos em depósito todas ae peças sobre
saJentes e mesmo mecanismos completop. 

Em C/lSOS de dC ~lIrre nl oM Dl! propri ",!atlolõ serão aHeu
:lIdes Immfd!dI~m.nl~ , e~m necess!d!\d l!: de Ilgu~rd/l '~m 
11 vinda de peÇ1l5 ou d~volvf1em oa rtfrfgefodorell porll 
ser~m oon~e"tldo~ em São P nuk, Il U no llIo dI! JaDe l, :, . 

_.-- - ~. -- _.. ------ --_._-- --~---_ . 

MEDICOS E DENTISTAS 
Rcg i.trem sn. diplomas. no M . d. EDUCAÇÃO E SAUDE. 

F. C A S T R O 
rua Muico n." 164 10.0 ,.1.. 101 , 101 A - E,planad. 

do Cutello - Rio de Janciro . 

Informaçõe, 9rati. - RemeUa .êllo. 

Affectado de graves e 
chronicas entermida. 

des syphiliticas! 
o H. João LuIs MOllt" lro. conceituado com

merclaole 011 cldl1de d o Rio Orllode, onde é multo 
conbecldo. relaclon:.do e bll , tOQIV. e~llmod(l . as~lm Doe 
escreveu: 

eDeclaro em oonle da verdade e em beoeflcio 
dos que lIolfnm, a quem a Il!lturll de presePle poderá 
IIproveilar. que, bá mutlr, t. lI,:clcdo de gravas e chro 
n 'cae eDrermldild~1I Eyphllittcop, depois dll IOml1r Ipou 
meros remedio!', sem pr(.vel.o absolutamel,te algum 
depc.ls de pes~ar 08 ma ir:ltes dl ~~c bc ree c df.C fpçÕe • 
por cODselho de um bom e s; ncero t mlllo, f;z uw ~ Il 
alguos vld r03 do matj>vlIho~" . do m,legroBo, posso 
dizer eOAlENOGAL», 16:mulo de Dr. t' r~derl co W. 
Romeno, !fcando c'.'mp l~tamiP : e bom e ret Lbdecido 
de lodol! os mde3 quO! ma ôlormePlavr m e que 111! 
torollvam um enle ' /lo lol : llz, a pr,oro de muilas vne ~ 
deieJar a morle. E, por lIer 1! ~ la a fiEl expr~! ~ /lo d, 
verdade, com gfcnae praur e g ' ~!ld/lo o commuoico. 
pOdrado fezfr d t ~tlJ o uso que eol l' nôer». 

Rio Graode, Rio O'a nde do Sul. 
joélo Luís ,V.ontelro 

(Firme rgco\jh ~clda p, lo nolerlo Abr ,lIoo do 
Silva Moncorvo). 

A '~;i~elrll riquua " a B ~ u J r , mas pllta te r noa 
I/Iude e nece3aario que le le!lba o 8/1rugu e puro. hto 
IÓ 6e oblem, usando de quando ~m vez, dgunes vIdros 
do poderoso depurilllvo vegel!!', SeM ALCOOL. o a16
mado .OALENOGAL., que hcí 50 &nnos diariamente 
vem .lcllnçllndo re6utrado~ 8urpreheudeOlell, como pro
va o elteatlldo ecime. 

UNICO premIado com-DIPLOMA DE HONRA 
- e classificado - PREPARADO SCIENTIFICO. 

Encontra·se em todas as Pharmacias 
do BrasU e Republlcas Sul-Americanas. 
N. Ii~ Ap. L. D. N. S. P. - N. 96õ 

YSTERIO DOS EXE CITOS 
DESAPPARECIDOS 

MMico o operll~Of 
Ex-us6islt.' nh~ do proft's&or 

I.lr !lDdAIl Fiihu 
Hlo de J ~oe lro 

Es pecia lista em Pnrloo. Mo
le. ",," de l:'.6r, llOfs 8 - Uro
k glll - Trauma" 'gl..: Appa

re lhoA de Gêtl60 
CODsultor!o lIu" JcAQ Pinto, 7 

Teh'plwu e - 1.6U. 
Resi.!eucl,,; !tus VI.coude de 
Ouro Preto, 1I -- Te ll'pbone 

lOtJ!I. 
68 1'. 

LLOYD BRASILEIRO I Antenar Morais
"PATRIMONiO NACIONAL»

Sandalias LINHA ARACAJ U/pORTO ALEGRE (Pam o NO I·tt> Ci rurgicio-dentiste 
no Sabbado, e pa ra o Sul na quarta [eira ): «C OM TE. AL T rnba lllos moderoissi 
CIDIO" . «COMTE. CAPELLA », e «ANNIBAL BEN EVOLO ». l mos. Pontes e dentadurasIde tiras UNHA PENEDO/ LAGUNA: «MURTINtW» e «MIRANDA » anutom icas. em todos os 

para verão LINflA iUO/LA GUNA: "ASPIRANTE NASCIMENTO». ma te riai s adoptado8. 
TUTOYA/FLORIANOPOLlS HORARIO: 

FRETES DE CARGUEIROS Das li ás , t l' das 15CALÇADOS ÚS 18 llora!!. 
PROXIMAS SAlDAS:de todas as Rua P. Miguelinho,6

qualidades 

TAMANCOS MEXI
CANOS para uma pro

PRAIAS DE BANHOS priedade 
com lOS metros de frente. por 
800 de fundo. s ituada na ci Cinto$ - Chinelos - Bo dade de Biguassu com duas 

nés - Luvas, etc. DEFENDA OS SEUS INTEr~ESSES, DANDO PREFEI~E N casas peque nas, cale8al. gran
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. de mandiocal, pastagem e ma

to cerrado. Trata-se com oArtigos para sapatei-II ..__~_ 
dr. Fulvio Aducci, á rua Joüo 

ros e selleiros Pinto. 18 (sobrado). v-- 66 '.,IAgflncia --Rua JOilO Pint:Jo. Armazem - CAis Badaró, I 
Cortume e Fábrica 9 - Phone 1007 t2 - Phone 1338 Vende-se uma casa 

de Calçados há um anno construida, si 

tuada 8 lua Piazza (Estreito). 


«BARREIROS» H. C. DA C05TA -- Agente com 450m2, tendo água 
rua 

e 

------_...__.._---------- ó8sa sanitaria. Tratar á 

Tiradentes n. 3, F lorianopolls. 
47 30V-3PRECISANDO DEPURAR OSANGUE 

Não faça experiencias I 
.UNtE DOMlflU<.lO 
AOS ASS''''ITIS 

'A.l~eureux 
m 

Depõ.lto: Rua C. M,'ra, 39 IIIDe Só: tLIXIH Df HD6UflIA ._.__.. 
Do Pharm. Chiml - /0(10 da 811~a ~11~e(ra r="-==21 11 ....... , .... 1CI.8CWCA-. 


CDmbatl • SYPHILlS I o RH~UMATISMO _
...._------......-....~ EM TODOS OS SEUS PERIODOS 1 _.- .........

Dr. Augusto de :=:.:-::::.:60 ANNOS DE TRIUMPHOS I ---.....T!!M O SEU ATTESTADO NA VOZ 00 POVO -.,.---Paula ................
-~.................. --. 


MEDICO 
-DOIIDÇlS de Beuboras ---.................
Partos -- o advogado ----.-- OPftPuefios  I -----(ONStJLTORIO José Accacio Soares Moreira • 

Rua Viclor Meirelles Q . 26 ce;mmuolclI /10:1 seus clientes de(\tll c~plllll e do Interior --a" 

as 10 1/2 e das 2 as 4 horas do Eatndo que cOllflaulI1I exeroer Bua proflslAo peraote a , ECLEClI(A


Tel. 140& 
Reeldeoctll : VIsconde Oare Córte de appeUação &.............-. -

Prelo. 42 - Tel. 1365 ..............I=----

).. 

.. 
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O EStél(.10 

Diario Vesperti."lO 

RedacoAo e OmOlllal i 

rua JoAo Pinto n. 13 


Tel. 1022-(;][. rüllla: 139 


AS!lION:. 1 URA.~ 
N. Capll<,/: 

{o$OOO 

Semtl8tre 

Anna 

Trlmeotre ~21SOOO · .I;~ •Mb 
Numero e:'!u!!n 

!:OO I' '.1$ 
No Infutol :AnDo I. 
~ =.t~ _. 

AnDunolOI medlantecontracto = 
OI ::t~:!e'e'::i":~e~~~~fd:~tc. . • 


• 

Ao ':::f~n:O:e:~~~:a:~;s" • 


artIgoI ullgnadol • 

......_________.:1. 
Cumprindo uma 

D6mOB~!~e~~~!~ ioterê8' 
le que p6de represenlar p8la mui· 
~~~t!,o:8~i'::~~e~~~e':ir~ c~~f:~nJ: 
Frelta!. advogado no Rio de Ja· 
ne!~~UhO com a pre8ente cumprir 
~~~~f~U::~: ~~:Ié :e d~a~tft·ç~~ 
horrlvell Bolfrlment08 do eetomago. 

: " :

i Empresa Nac. ~e Nav. "HlBpc~e '! 

•_ Transporte rapldo de .,passaielros e carlas com os vapores« ar •el· 
•II • 

! • iI. 
Hatpcke» e «Anna»; unicamente de carlas com o vapor "Max". •• 

SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS •.... •.. 
I j~~nc~\la fft~l!~;~!]~ ~erl:2i~~~ i Linha Fpolis.-Rio de Janeíro 

Transpor~es S~~t~:~sSageirOS I Escala São I e cargas. Transporte 

Paquete .Carl Heepcke' dia 1 Paquete 
"«Anna.' 8 

:~~ln~I.eepCke. : ~~ dias 7 

Saída á I hora da madrll~ada. 

Embarque do Srs. passagei- Saidas:ís 18 

ros al~ ás 22 horas das ves. 


peras das saldas. 
Ordens de embarques até ás IOrdens de 

Francisco 

de cargas 

«Max' 

e :::2 

horas p. m'l 

embarques até 

12 horas d:!íd~~~peras das ás 12 huras. _. - 
Observações: ~~efa~S~!:i~~t~e~ã;re~:~~~g:~, d~O a~~;;:f~~ri~e dvaacc~~: : 

E' expressamente prohibída a acquísição de passagens a bordo dos vapores. • 
-Rita M;r~~~. o movimento de passageíros c cargas é feito pela trapiche sito • 

Para mais informações, na séde da III-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

d/:~~-~tlr~~;:'~~~~eC~':!eos~~:~~~ •• ~~.·•••é.O.eO••~••~Cil_~4••••••••••••~. 

Emoresa Nacional de Navegação H09pcke 
á rua Conselheiro Malra n.' 30. ! 

• 

do meemo mal Ha muito que era 
conhecido em casa como doeut. 
do lll1parêlho dICC6UVO: .Etle folfre 
multu do e.tomago>, dizia mluha 
oeubora penaliz.da. 

OR. CARLOS DE FREITAS 

De lado, vIvIa em constante re
/time: qu ,Iquer alimento maIo lorte 

r:3J~~J:'-':n~::roPS~':.id:~~~vah'::r~ 
plvel na lIOccs do eetomago, uma 
azia Inlupportavel.

E de certo ponto em diante o~ 
male. 18 agravaram tanto que
me nzeram penlllr até que tinha 
ulcer.. nO eltomago. E nlo duvidO 
muito de que "lIrcha~a par" a 01
cera, poli J' tinha leito uoo de In· 
numerol eapeclllcoe, Inutilmente. O 

:u~?og~:::~eC:!an:::IC~a!':i.I;~~
o coaMlho de experimentar o 1::11
xlr Clnua. Conl8lho abeuçoado!
Logo ao primeiro Yldro comecet a 
OHervar melhora •. O pelO no e8

AUGMENTEM SUAS 
VENDAS ENVIANDO 

AS ENCOMMENDAS URGENTES 

via COMDOIl. 
Svndicato Condor Ltda. Agentes
Carlos H09pcke S.A. Rua Conse

lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 

=~o'I:~I:~:~:' I~~a~~ 1.;;::::;:::;;;;;;;:::;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;:;;;;;;;;;;;;;:::;:.1 
...,.recendo. e. agora. depois de 
=:'r::g:-~~~u:~:~~llr que 

Para quem BOllreu annos Ifgdl
doe, Domo eu," natural que, ~eu MEDIDORES DE LUZ 
cendo o temor da publicidade, eu 

DIo helltal em 'flr a pdblico altes· Precisa V. S. de medidor para sua instal

tar OI bMebclol qUII me trouxe o lação? Procure obter na INSTALLADORA 
mo uma prome_ que 11z. E' um DE FLORIANOPOLlS o medidor marca 
ElIxir Clnlra de Pochury. Foi mel

....to remedlo, que laz realmente 
maraYllhll no tratamc~--do8 ma· SIEMENS, com absoluta garantia, porque 
lei do I InleslluOl e do eltomago é o melhor. 

Ablllca, Ir. redactor, ell8 altea· 
lado da minha graUd&o, que peço R. Trajano, 11 Phone 1674 

Etur.tr:n:~o~•. lerYlço 6 humll-I~=OO9=========~====~~~~~~1I 

11.1111 IIIII 
CLINICA GERAI. 

Curso de eBpecilizaçllo 

em mole8tla do Pulmllo. 

Tratamento moderno da 


Tub9rouloBe 


IRONCHITE-ATHSMA 
PNEUMOTHORAX Siemens Schuckert S.A. 


Linha r!~~~:~poIiS- ... 
. : 

T __ra_n_s_po_r_te_de_ca_r_ga_s_._ • 

Paquete -Max. e., 

dias 2 e 17 : 

! 
Saídas ;í 1 hora da • 

madrugada. • 
I' 

Ord~ns de embarques até 

as l;a:aSSaí~~i.eras •I 

OR. RICARDO 

GOTTSMAN 
Ex-chefe de c/l 

nlca do 
Hospital de 
Nuernberg 

(Prors, L. Burkhardt 
e E. Kreuter) 

Especial'ista em 
éÚ'U1'gia Gel til 

Alta oirurgla, gyne 
oologla (doenças de 
senhoras) e partos.

Cirurgia do systema 
nervoso e operações 

de plasUca. 
Coosultorlo 4 rua Trala

DO, 18 (das 10 4s 12, li 
das Ib 415 16,30) Tele

pbone - 1.286 
Resldencla • rua Es
teves Junior, 20. -
Telephone - 1.131 

de 
Cecili. R. Di Bernardi 

tem o prazer de commu

nicar á8 8uas freguesa8 


<lue se estabeleceu á 

Praça Quinze, 11 


Communlca, outroslm, 

que assumiu a direcçllo 

dos trabalhos de feitura 

e refórma de chapéus,

dispondo dos mais lindos 

e moderno8 modelos, en

feites e anefaetos rece

bidos do 

RIO e S. PAULO 


CDBI~an~ia cAlliaoça ~a BI~ia. 
Fundada em 1870 Side: BAHIA 

Segwea Terrestres e Maritlm08 

Capital Realludo Rs. 9.000:000$000 
Cllpllal li Reservlls R'. 57.000:~ 
BeDs de rlllz (predlos li lerreDOs) RI!. 16.054:1lOO$749 
5eguros dfeclulldos em 1937 Rs. 3.169.677:154$834 
Reeella5 em 1037 Rs. 22.635:211 $090 
51011llr03 pagos II:m 1037 Rs. 3.797:õ80$0õ0 

Opera com as mais. modicas taxas em 
todo o territorio nacional 

Succursal 00 Uruguay: Regullldorea de avarias e Repre

sentllntes nas prloclpllls ddades da AmerlclI, 


Europa e Afrlca, 


Agentes em f1orianopolis 

CAMPOS LOBO & Cia. 
RUA FEllPPE SCHMIDT N, 39 

Caixa poslal19-Telephone I083-End. TtL.•ALUANÇA

Escriptorios em Itajahy, Laguna e 


Blumenau. Sub-Agente em Lages 


............................... 
Clube de sorteios em 

mercadorias 

Anno Novo••• NOVI Sorte••• 

6:000$000 

Muitos outros 

•premlos menores 
Flntastico ... 

Consultorio: RUI Joio Pln Materiais electricos em leral 
lo, 13 ($ob.)-Phona 1595. DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 

Resldencla: Hotal G16r1a 

Phone 1310 
 Installadora de FlorlaDopoUs 

(ORIUltul da 13 as 15 horn, R. Trajano, 11 Pho". 1674 
42-P. 
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o ESTADO, 20 de Fevereiro de 1939 

, 
VARIAS Curso C.tha,inen." de Mudu,,,za II V~~~,,~~~~~~~;~,Ii C'!~~~!. ~'~im~~P.;!!:!!!?~ T 

MATRICULA resse ao primeiras ellmlnatorlas balneario, distante apenas 34 kilometros desta capi
Acha ,se aberta a matrícula do Curso reallza~as, ontem, pela m~nhã , 

na ba!Jla sul, para seleCClOnar 
Chegon alo Rio, de regres- de Madureza, que funccíona á Rua João a nossa repr,es~ntação ao cam 

8 0 do Rio Grande do Sul, a - Pinto, n. 32, das 19 ás 21 horas. pe?nato ~rasllelro do Remo, que 
onde fôra por delegaçãu do Os interessados serão attendidos na vai ser disputado a 19 de Mar-
ministro da Ouerra como en- . d ço na lagôa Rodrigo de F~eitas . 
~~r~~grae~~ii.~emi1~~r , ~nq~:~i!~ ~~d:s d;1 ~~~~~~o curso, diariamente, as ~ã.~ s~bemos o que Vt l/ eto 

d
ral Christovão Barcellos. Es- ~~~:~t~res~~o~~-~eca~n:va~. ~~ 
se oUicial apresentou-se nOI 68 15v. 3 I Por mo tivos de ordem inter- • 
dia 17 ao general Eurico na (que outros dizem "externa'), 
Dutra, a quem relatou a mar- I II Submarinos mysterio o C. N.•America», ~e ~Iun~e· 
cha das syndic!!ncia,; OIlP. TT' T li! .I. 1 I 80S em Síngapura nau, absteve· se de Ir a rala, I 
l ez e do res'ultarlo!l qllP. cl\e- II V. ra.a ~DCla_ I Icomp~reee."tlo nella, apenas. OI 
go~. general Chrlstovão Bar-I--- ___ I S[N~l APURA, ~~. _ .lá h4 ' ~ ~;~~~~~Ih » , o «Aldo» e o - !lIa· 

cellos aglllmla a chegada. FAZEM ANNOS HOJE . tres dias que a':.wes ~e caça Na prova de skilf, o barco 
em a\'ião, de alguns doeu· Sras.: Ametla de Frellãs Gomes e pro~uram em vap dOIS Sl\~- do "Martinclli", tripulado por 
mentos, para encerrar o seu Anna de Cãrvãlho. marIDos estrang~Jr.os, os quaIS Walter Wanderley, bateu ao do 
trabalho. Srltãs.: Stella VergueIra e Paulina segundo se notICia, est~vam «Aldo», que era tripulado por 

do Valle Gomes. cruzando as aguas de SIDga- Aldo Pereira, aliás, eonlessada-
O ministro do Trabalho Srs.: Ollvlo Mendonça e Luciano pura. ._ mente destreinado. 

assignou carta de reconheci- Behr Quas~ todos o~ aVIOes .da No cotêjo de aut-rigge r a 4,I' 

menta do Syndicato dos Ope- bas~ ae~ea çontlDuam as ID- a guarnição do . Riachuelo» loi 
rarios em Construcçll0 Civil ,veBtlgaç~)es e a procu rn dos batida pel~ seguinte do -Aldo»: 
de S. Francisco do Sul, neste 'talante! Isub marI~os. . . _ - patrão Accioly Vieira, voga
Estado. Dr. DJALMA MOELLMANN.-De l O se~vIço ~e IDvestIgaçoes Nazareno Simas, sota-voga Au. 

sua vlãgem a S. Pãulo, regressou o da Mar!nha mforma que os reli a Sabino, sola-proa João 
Amanhã não haverá sessão nosso lIIustre contenaneo sr. dr. Djal-I submarID«?s. e,;t~viim p"rto da Guimarães e proa Wasitinglull 

da Academia Catharinuase de ma M<ellmann. hase marIlIma IDglesu. Faraco. 
Letras. Disputando o parco de aut

. - - .. ----- .-- --- rigger a 2, o «Riachueloll per-
Amanhã, a." dia de carna correu sozin ho, a raia, CGm a 

val, daremos sueto aos nos o amendoim seguinte guarnição:-patrão Jairo 
sos empregndos, motivo por Vaz, voga Juão Mattos c proa 

naque O ESTADO só reappa· therapeutica Jos~ de Carvalho Ramos. 
recerá dia 22, quarta-feira. Dentro de poucos dias serão 

disputadas as segundas eliminaO modeslo amendoim,Continua animadora a ex torias .. , que lalvez sejam asque outróra se preslavaportação de uvas do Rio ílllimas.mais para o debique doGrande especialmente para que para qualquer uso ino Rio de Janeiro. dustrial. hoje em dia estáPelo vapor -Itaquicé», da Dr. Manoel Pinhofornecendo um dos maisCompanhia Costeira, embar valiosos produetos oleacaram em Porto Alegre, com Doenças de scnbor8s PartQsgin(,sos. Nos Estados U· - Vias urlnllrlas- Opernçõesaquelle destino, 2.600 caixas, nidos, durante 1938, o va Clinlca módlc8 - Teslspesando um total de 80 tone lor industri~l do amendoim de g1sndul88 cndocrln.8. 
ladas. ascendeu a sessenta miMais outro embarque, de CONSULTOR 10:lhões de dollares. EstudosII.UOO caixas, será eHectuado Rua João Pinto,13 (sob)

de laboratorio, pacientemen]Jelo .Jangadeiro», do Lloyd Pllone 1595
te levados a eHeito, mos RESIDENClA:Brasileiro. Esse navio deixará traram qlIe seu oleo tem Rua José Veiga, 186Porto Alegre na proxima innullleras applicações, inquillta-feira. 
clusive a medicinal. De fa PHONE 1.199 
cto - diz o -Correio da 70P.o segundo cálculo orricial 

das safras agricolas da Ar Manhã . - o seu emprÊ.go 
como auxiliar nas massagentina dá os seguintes alga Rolou por uma escada 

rismos: trigo, !),700.000 tone  do «Normandie»gens médicas em pessoas. 
ladas; linhaça, 1.500.000 tone· Rio, 19. - Lamentavel de ·atacadas de paralysia tem 

sido surprehendente. Alladas; aveia, 720.OCO tonela sastre registrou-se, na maguns scientistas da Ame·das; cevada, 440,000 tonela drugada de ontem, a bórdo
rica do Norte crêem, mesdas. do «Normandie- quando, nos 
mo, que a cura dessa' hor' amplos salões do super tran·rivel moleslia foi de5c ;, bero te:1cnte·cel. Ormaz Jardim slltluntico francês, de realiza
ta, sendu, por tal razão,dos Santos foi· nO::1eado chefe va o bllile oiferecido pela suaextensivamente elT.pregadoda 10' Cireunscrlpç30 de Recru tripulação á sociedade carioo oleo de amendoim emtamento, com séde nesta capital. ca.todas as clinicas que proO cel. Gentil Falcão. que oc A turista argentina Amparo
curam debellar aquelle mal. cupava esse cargo, foi transferi Serra, de 25 annos, rrocuran

Ora, o amendoim, como ~do para a 22· Circunscripção. do descer uma escada do naQuando os póro. notaria, dá em quase todos vio, BofIreu violenta quéda,respiram ampla os nossos Estados; maisFoi promovido á classe imo rolando pelos degráos abaimente, a pelle ganha um motivo para o seu planmedia ta mente superior o telegra vo.
vida, enche·se de tio ser intensificado, desde phista da classe 1', sr. Heracli A joven sofrreu oontusões
mocidade. E por que não faltam mercadosto Mendonça, nosso cOllterraneo. no joelho e excorlaçiies na 
isso, Palmolive faz consumidores, como se co lace. A Assistencia socar·clue das noticias que deitanto bem á cutis. rE'u ·a promptamente.
Sua eapuma rica e xamos resumidas. 

Seria o caso de o Mimacia penetra pro Representante nistro da Agricultura dis TYPOGRAPHOSfundamente nosPessoa conhecedora do ra tribuir inslrucções' aos a
p6ros, limpa-os com Precisa-se de typogramo commercial procura re gricultores sObre a sua cul


presentações, desde que se tura e aproveitamento in
pletamente. Deixa phos nas officinas 
iam bem renHlneradas. In sobre uma dustrial. do ESTADO.a pelle 

formações, por obsequio, na deliciosa sensação 

redacção do ESTADO; en de fre.cor. 

tretanto, caso lima lirma in Ao banhar-se, en

teressada assim o deseje, volva todo o seu 

compar~r.erá ella, immedia corpo nessa espuma

tamente, á sua presença. 
 exuberante e afor


moseadora. Use 

73 3Ov.-3 Palmolive e repare 


como fica a sua 

INUTIL CONTINUAR pelle ... encantado Representante: A. Gonçalves Santos & Cia.

A GUERRA ramente moça. 
O GENERAL ROJO SOLICI 52 30v.-7

TOU DEMISsAo 

PERPIGNAN, 19 lU. P.l - 


Informa-se de fonte autori 

zada que o general Rojo, Dr Pedro Catalão Clíni~a ~édico. 

• CIrUrglcacommandante das fôrças re

publicanas da Catalunha a molestias da cabeça e
das pescoço 

caba de apresentar o seu 
 ESPECIALIST A EM 
pedido de demissão ao sr. OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOSJuan Negrin, por estar con Consultorio: Rua Trajano, 18
vencido de qne a continua Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horasção da guerra espanhola é 

Inutil. 43 V-12 


LA VANDO-SE COM O SABAO 

tal, mantém, aos domingos, um serviço de omnibus,
ida e vol~a, a 5$000 pOI' passageiro.

Partida ás 8,30 da manhã, regresso ás 11 horas 
da tarde. Ponto de partida: Conselheiro Marra ao 
lado da Alfandega ' 

Aos sabblldos,' e do mesmo ponto, ás 1430, a 
Empresa Ferreira faz o transporte para aquelle 
balneario a 5$000 por passageiro, ida. 

30v.-4-----. 
A' "Itu,;! 
____ [Azana quer 
do momento 

'I a paz 
Ao partir do Rio, rumo PARIS, 19 (U: P.) - O 

á Cidade do Vaticano, pa <ultimatum » enviado pelo sr. 
ra tomar parte no Concta Azaiia ao sr. Negrin, não foi 
ve que elegerá o successor escripto, mas será transmit
do grande Papa Pio Xl, tido verbalmente pelo sr. AI~ 
 varez dei Vayo. 
Sebastião Leme manifestou O sr. Azaiia ameaça rom
a certeza de que «Deus da I 
sua eminencia o cardeal d. 

per as relações com o go · 
rá UIII Summo Pontifice á ,vêrno do s\". Negrln si este 
altura das necessidades do 'se recusar a procurar a 
momento·. Essa sua cer 1 paz. A recusa do sr. Negrin 
teza - observa o «Correio iprovavelmente, provocará 
da Manhã» - a I uma proclamação do sr. Azaé espe
rança do mundo christão. . iia, declarando o chefe do 
Todos os povos estão com Igovêrno republicano em re· 

contra a alla 
os ecos, afim 1e que de lá Iautoridade.
o pensamento voltado para ibellião mais 

venha a inspiração aos I . Si o sr. Negrin aceitar o 
principes da Egreja «ultimatum), {;~:"para Azufi~ es· 
a escolha daquelle que te tará disposto a iniciar, im
rá de desempenhar a mais mediatamente, negociações 
elevada missão espiritual com governosos dl.l França 
na terra, seguindo, sem e Inglaterra, afim de obter a 
deslallecimentos, a rota que intervenção dos mesmos jun

to a Burgos. 
parecido trilhou C:l1II uma 
o Pontifice ha dias desap

O sr. Azaiia continua a 
noção exacta da situação manter contacto com o go
actual do mundo e com um vêrno francês por intermedio 
denodo que essa mesma do embaixador Jules Henry. 
situação ainda mais exal Quizeram beber caféta. 

Não apenas as ambições e acharam a morte 
de poderio e o lu ror 5an · 

guinario dos ambiciosos Paris, - Communicam de 

ameaçam a tranquillidade Perpinhào ao "Le ,lournsl": 

dos povos. Tambem o "Em Figueiras, varias .solda

materialismo pagão quer dos nacioualistas entraram 

destruir a obra consolida num estabelecimento e, en

da do christianismo, para contrando uma cafeteira num 

maior facilidade na execu· cauto da casa, levantaram

ção du seu plano de levar na, encberam-na de água e 

de vencida as mais nobres colloccaram-na no fogão para 

conquistas da ciVilização. lazer café. Accenderam o


Pio XI foi a fôrça invi , gás, mas immediatamente S8 

cta que conteve a solercia produziu tllo- violenla explo
do atheismo mal disfarça são, que os soldados, em nu
do. O seu sucessor surgirá mero de onze. foram proge
do Conclave com a respon I

ctados A dislância, horrlvôl
sabilidade de realizar o mente esph!Lcelad08. 
muito que o seu anteces O pequeüo 6ôtabsIsc:maü
sor declarou «ainda por to ficou Inteiramente destrui
fazer». do. 

Deus ilIuminará os elei No Inquerito a que 8e pro 
tores da Cidade do Vatica cedeu, averiguou·ge que, an 
no, afim de que nllo seja tes de deixar l<'igueras, os go 
necessario á ehristandade vernamentais orcultaram pol
organizar novas Cruzadas vora dentro do fogão, afim 
para a restauração da fé e de provocar a explosão quan
assegurar a felicidade hu do alguem qui8es~e servIr 8J 

mana. do apparelho". 

Preso em Porto Alegre 
o "speacker" Prates de 

Planejavam um at Figueiredo 
tentado contra 

Roosevelt? Porto Alegre, - O ,,,spea
FLORIDA, 19. - O cker" Prates de Figueiredo, 

serviço secreto desta ci muito conbecido nesta cida
dade exerceu severa vi de, andava. nas ruas desta 
gilancia em tôrno da capital, fardado de official do 
pessoa do presidente Exército; e, reconhecido por 
Roosevelt. dois oUiciaes, roi preso e le

Tal medida foi tomada vado á chefatura de policia. 
em virtude de um ho Bebia e fumava commem suspeito ter sido 
visto quando agia mys 131 annOB 
teriosamente n811 proxi
midades do trem flspe· São Paulo, 19. (A.N.) - A 
eial em que Roosevelt «Folha do Povo", de Baurú 
viajou, pouco antes de pUblica o seguinte: 
ter tomado o carro para «Em Quatâ, na fazenda Silo 
Keywest, onde embarca Pedro, falleceu, com 131 an
ria num navio de guerra. nos de idade, Bellarmino José 

Depois que Roosevelt Lopes, natural de Pernambu
partiu, os guardas conti co. Foi escravo, lulou na 
nuaram as suas investi  guerra do Paraguay. e ainda 
gações nos compartimen bebia e fumava. Deixa vinva 
tos do trem, principal com 101 annos, nove filb08 
mente debaixo do Iimpa (dos quaie o mais velbo tem 
trilho, onde loi visto o 85 ann08), 32 netos e 42 bis
homem mysterioso. netos. 
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