
Ooma .esposta de Pé{aií~ii~dor elDbatu~OD

Washington, 5 (De Ralph l'tas, Quando o marechaI PétaUi' ça, COlllo~a.lll~m U l!ttaUlu \"h fI! \(' e..ta<Io. " rea- lava. o .r, Abbel.l, como Ilhuo ,dor, qlJO n6a. lraaoo po-

Palmer) - Nas esferas ofidais expulsou o velho e gasto Jlo- do tratado d" armJ,,(("I() d polIO, ('On~ um pl.lÓd!o I1'ltuml!nto, I 11100: d lJl()OI pc.mlltlr q ti 
francesas, t'ada vez mais se lítieo de seu gabinete, é por- juuho, A pressão alemã cout!~ que se passou entre o velho - Saiba. o senhor que nóS, colõríHlsSe 'qiilâúi. "',1I1g1 lerra 
acentua a divergência entre o que ~abia que o sr. Lavai tinha nua forte, ainda que aparente- militar e o sr. Abbetz, que, alemães, podemos Invadir a em seis minutos. ",?, " 
gabinete do marelOhal Pétaiu e preparado nlll golpe para en- mente haja trégua, depois da. de]lois da capitulação da T<'ran- França não ocu]ladá é dominá- O graude entrave' pará uÍllll 
as autoridades germânica~. tregar ao inimigo a esqnadra imposição fracassada para que ça, volton a seu antigo posto la inteiramente em seis horas. pressão aiuda maior de BerMm 
Querem eias qne o cl,efe da franccsa c bases navais e Ué-lO SI'. LavaI voltasse a ViChYlde embaixador alemão juuto O chefe do govêrno francês sõbre Vichy é exatamente , Q 

França seja o sr. LavaI, que se reas em várias possessões na com as prerrogativas de chefe tio govêrno francês . Vendo que não perde11 mn "c<;lll~do para I nnll>ac"a de ullla possível ' no ,' 
tem mostrado de UIlla dedica- Afriea, o que coutrariava não do govêl'llo, deixando ao mare- o marechal Pétaiu não cedia retrucar: Ialiauça entre a Grã-Bretanha 
ção comovente às forças nazis- sóull'ntc a di<;uidade da Fran- chal Pétain as honrarias de uos pontos principais que di- - Mas saiba, senhor embai- e o império colonial francês,l 
o -vampiro- faz a sua 

-Blllz-Kria. IEcos e Notícias IMadrid, fevereiro (Rellter
Por vi:1 aérea) ~ De confor
midade COlll O qne escreveu um o sr. ministro da Guerra,jornal espanhol, u'anscre"eIHlo em nota n." 8~, de 12 do fenma informação de sen corres vereiro, em virtude de 601i)londente em Berlim, o "vam OE~ltado 
citaçilo do Interventor ft'depiro de Düsseldorf", persona ral no Estado do Amazonas,gem 'lue se tornoll célebre }lOr o MAIS ANTIGO OIÀRIO DE SANTA CATARINA 	 determin.,u Que paNse à dis· uma série de assassinios prati  posição daquela Intervento

ria, para exercer o Comancados contra lIlnlhres, há al-	 Diretor·gerente: Altino Flores 
guns anos. acaba de encontrar I do da Força Policia) do Esum êmulo na Capital do Reil'h . tado, o nosso eonterr[meo sr. 

Ctlp, Gentil João Btlrbato.'\O 110\'0 "vampiro" viaja ANO XXVI Florianópolis-Quinta·feira, G de Março de 1941 N.8188 
sempre à lloite, nos trens das SlIbcmos que o capitão Barestradas-de-ferro, 'Iue em ge hato seguirá no diu J I, dorai carregam ]loncos ]l!lssagei- Com 102 anos, dalxou Rio ptlra ManáuB, a bordu do 
ros. Quando o "monstro " sc uma filha da 12 paquete «Pedr,? I».Os Americanos na Grã-Bretanhaencontra sózinho com mulhe
res, (~ái sôbl'C e]as. protegido Lisuôa, - Fevel'e iro - No Mim de reti!ic~r o alinha
pela escl\I'idão da carl'Uagem, dia 18 de janeiro falcceu, uos mento da IIvenilla Rio Bran
e as atira no eSllaço. :\Ioinhos (las Ceholas. f\'e~uesia co, a Pre!ei!uru MuniCipal vai 

Até agora, quatro mulheres rIa "j]a de Moreira de Hei, do adquirir por cúmpra ou desa
perderam a vitla uas mãos do concelho de Trallcoso, o sr. propriar o terrello e casa 
"vampiro", euquanto, ontras Antônio Custódio Pinheiro, ca D, 208, dl'bsU viu púhlico, e 
cincoenta ficaram seriameute sado, de 102 anos de idade. O pertencente à srn . Muria José 
feridas, mas ainda em sitnação faleeido, que era casado em se da Silva. 
de poder descre"er o que lhes gundas núpcias, (leixa nma fi 
sueedeu. Iha \'im'a de 60 anos de idade, O diretor d: CIlStl Moedll 

declarou il imprenstl Que se·EICa•••Z de allmanlos do primeiro mat.rimônio, e do rá lançado, brevemente, enor

no Havr. ~~;g~n~~tr~U~l: i~111~~~s~n~~~n~~ me volume de moedas di , 


Hane, 5 (Retardado - A. há oito rlias deixou de trnba visionárias, pura fllcilitar as 

P.) - Ü Conselho !\iuuldpal lhal'. 'l'inha boa ,·ista. luas es tltividades comercÍllis e re· 

desta cidade dirigiu ao respec- tn"a hastante surdo. solver o problema da falLa 

tivo prefeito um apelo, a selO 	 de trôco. 

~~~~~u~::~~a~~lea~e~~~:;e~~~~a~:~ Gilrage e oFicina ' O desembtlrgador do TI'i· 
proYidências contra a escassez Oel.mbert bunal de Apel~ção, sr. Mileto 
de genêl'os alimentícios, ale- Complelamente aparelhllda Tavares ela Cunha Melo, foi 
gando qne a situação já cons- pa~a qualquer serviço do ra · aposentodo ontem, com direi. 
titue "uma ameaça à ordem mo. Tl'h'!one, \.577-Rua fe, to 80S vencimentos onllais do 

pública". IIpe Schmidt - Florianópolis. 34:320$000, inclusive os ndi' 
cionais, por contlLr 32 ann~ 
e 4 meses de serviços públi 
cos prestados ao Estado.

Produtos CATEDRAL 
á venda na o ir~fn~eer~ee~fo~;e~~:!iO~!~i~:

FARMACIA ESPERANÇA Chegal'Bm novas metralhadoras automáticas , Iiyrts de fabricação americana, Colt, e foram entre- guiu, na Diretoria de Estradas 
'gues ao Corpo Americano dê Defeia Mecalllzada, constituido.le homens-Je·n€gôcio s Americanos de Rodagem, o cargo de au-

Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 na Grã·Bretanha, (Foto de "British News", especial para O ESTADO). xillar técnico do Serviço de 
FOHE 1.6"2 - ___:-"'--::=<C' . 	 Cadastro e Obras de Arte, 

SI (Defronte à Hoopcke) CARNAVAL E CRISE E' mentira! o los!. Ris!. e decasa alt,v,--9 	 Geogr. 

rr S 
'''' tuá · d L·b d d "~'loOril?::;;II:~;~:,I, Il~~~~oll~l~io, l~~~ di:~:~::e!~~-S;r:~~I~~ ~t:léi.~le~~:I~: Londres, (l/, (Uellter) - Nols ~~a19~:cia~~nr~s.reune-se hojll 

~ 	 meios uulor zudos deslu rU]I· 
" an" rio a I er a e rl,eocll"llltlll:ldeoeS~I~"~.~ ~ir:,r C~~l~U! muçüo ('ornll1'lIleSC~ ;Iêsll' ,n~l~, Inl desmcnte-se Il rUlllor Ihl Foi montada em ItRjubá 

'1IIIst,l,l , lltellltllrlllllobelnntOI'stSI~cgl'lU 11 font~ _itllli/lnll, sl'g'lIl1do flllul lima" ' 11.1 Il (Minas Gerais) instala
Washingtoll,6 (H.) - O se-\allleaça ~ segurança dos Esta- "Cllrll/l,'ul dlr)g)llo", como dis- ~, aSClH o e .~O ' . n rnzllo do ('xtremo sel:'redo 

nador democrata Connally, re- dos . Undlos. ~sseve!ou que o se n rCl'istn "Corela", 118 coi. !l~:~rnl)lI:\~I1~~;:~lll~: 111l~n~~1I~1~:(: I em 111le I'oi I'eilu 11 ,'illll'I'ln do ç~~, com capacidllde para 
presentante do Estado do Te- 1,,'oJeto de I~I era slllllllesmen- sns nüo I'orllm melhores. Se· ~pr~v~I~~I~~nroored:~dtfs~~:'al~ 
;~'I~~l~~:~nf:!~~'~~::' ~~~~a~ I ~ed~~~~al::~~~~~a::~~~c~~:!a~e;:~ ::~~~l~:;:nli~cxl:';:~~~S~~crcnm u ~~~(,~l~.~~~dl:~I:rn;~~;I1~\~~~:~,i::: ~'I:llrl(:~lr~i~::::sllll~, 1(,:;:'I:;'::;~~I~~I~; zijçiio de dUlls jazidas de lal 
"Washington Star " , manifes-I "iolava a lei internncional, '''I'odn !l'enlc )lode ohsel'1'nr l02.1l2i hlllletes Ile )lllssugeus lorl! HUlil'lIx, scrill 11 )Irt'sençn, co. ES8a~ jnidas de esteatlte, 

~~u-;:Oj:t~a~~al;:I~:lt~s e~:o~~:'~~ I~i~l~~~~:lll\~~~~~~e';.~~~:~~~~:~~~: :!:II~dl:lC~~IS nl:\OI!C:~I!ê::~~;:lln::~ ::~~~:~I)I~(;;:::il~~r;~:I'l ~~l:co ';~::; ~1:'inl::~S~~~r;::IS~i::~-g';ll~r~~~~s~li~ ~~Ognéési~~li~i~i:~~~n:cn~: q~i~ 
ao presidente Roosevelt, tentaram que o }lacto Brlan- Cnruunll ('nrlocn. nClISIl n dillllnulçüo Ile 20.000 rcnis e I!IIS joills dn corôn hrl- lômelros da cidade. O talco 

Declarou que o projeto de KelIog autorizava "todo o Es- Os fo!Jnledns dll I'UU vão-sc hilhctcs n]lroxilllodolllellle. lünlcn. obtido, segundo análises já. 
anxílio à Grã-Bretanha era tado neutro a fornecer a <]1Ial- liml1l1ntlll Ilratl('lIl11cntc e só W illconlestlÍYel: u ('lIrt\stin procedidas, é considerado 
destinado a transformar a quer Estado heligerante, que nos hondes. (~Olll efcito, os hon- tllI \'idll esflí 1I1lressllndo o 111\'0. 'J'lIulo 11 miuha lIIiic ('01110 li' um dos melhores, POdllDdo 
América no "Santuário da Li- fosse atacado com a violação des enchcm-sc de ]l0)1II1II1'CS ulll dnllllllor feshl )lo)lulllr trn- pl'hH'cslIS l,el'IIIII''''C(HU 1111 Iu- competir e até superar tOd08 
berdade'·. do pacto, assistência matcrlal, 1'lInllludo SlIlII'U1S hulendo com didoulIl tio Rio de Janeiro". g'llIlel'rll, e têlll COUtll«"lo direto ~~uar~~~~~,tes no mercado, 

Pã~ef~~i~-:I~d!r,t.e~.i~'~~"e c~~n J.:~ It~~~~~,~~~,Il~l.~~f;'l~s_n~~ gq~:.ra~~ ~~II:~!U~UII~e~~~lll~:~I~I:~~e~I)~:rl:;~:: CompraI na CASA MISCE ?Uc~II~~::I~~e J~I~~~IU~II~~U d/:I~Il~: • 
)lotências do eixo, e B;f1r- E~tados Umdos sao sluata1'los mente us respectil'us cnm)lui. LÂNEA é saber economizar' menle, - diz o desmontldo. No espetáculo de ante.on. 
mou que a mesma constitue desse pacto, nllus. E' o Illle luí de mllis uo. tem, do Circo Irmiios Garcia 

hh'el nu ClIrnll\'ul de I'UII . ,. • •••••••••••••••••••••••• armado no Estreito, represen~
A nnlmllçno ,'enladeirll, Ilue • • tou·~", o velho drama -OsMobília de quarto 110ft oul,ros telll)lU~ eru )lr,"'O- dois Sargent(lS~, dedicado ao 

VeDdl-II, uma, em estado de Dova. com 'l PlÇilS. Pa CntlllllOl1l )lortlc1llllçiiu em IIIIlS- • • 14° B. C. 
lameDlo i vista. IDformações nesta redação. V.-14 su t1n g'runlle mniorill dn 1'0))I\. • • Apesar de lutarem com obs-

IIIÇíio, IIIlu 11I81s se , 'crlflcu, • • táculos de ordem material,-o se a Afrl·ca é boa ]\[ultlsslmos )le~SOIlS se dci- • 	 • 110 artistas foram bastante 
••• XI1I11 flcor em l'I1SIl,l'Orlluc nüu • DE SIFILITICOR • rellzel1, conseguindo empol

na ~~~i~~ ~t~~:~~e~~;~ac~l;::S~sOl~~:~\~~!O~~D~~;ll~I~~:~~~ ~~::~~~e~:~~:~:~:~~;I~?:'it~o~~II~= • EXISTEM NO MUNDO • gr:U:I:s~~~n!~'to q::t~:I~~: 
Vera
raram que os alemães se (stão concentrando não sómenle para sejl,m, (l 11 rllzíio de Inml1nha • • mo . Ao ser tocada a -Mar
desembarcarem na I:'ibia, como tambem para atacar Bizerta, nbsttlllsíiu, lu) como ~e ohser. • Vforre diAriamente grande • \selhesa~, êsse entullalmo 
e que os viajantes procedentes da Itália contam <]ue 200.000 ' 'OU ug'01'11 11urullle u tríduo, • Ú d" • chegou ao auge. 
soldados alemães, pertencentes principalmente às tropas bllll- ouh'u níio é s('nuo n crise. • n mero e sifilItlcos • Hoje será representado o 
dadas, estão nas proximidades de Nápoles, };feth'slIIeute, 11 crise nno • Para combater a t:Ífillll é • drama.O filho do 88S888lno•• 

Paraqu.a.diAtas na Holanda ~~s;~~~, ~~nft~e~~;;~:I:;~lriu~~~~u::~; • 	 dever imperl()sQ usar o • 
Durante o ano de 1940, fo~ ~ negóclus decrescerum c os or.. 	 • ram exportados pelol portolBerlim, 5 (A. P.) - Fala-se aquí na possibilidade de te- t1eulldos nuo suhlram, nuo O I~ IIII.=~ 1_._ ••~. r, .....,_, • tio Rio Grande do Sul 370.100 

fardoR de xarque com., •.• ,. 
rem descido na HolalllJa elementos britâni~os, em pard<illedar. guurllrnm I - .. ~~~ _ ~.... l.:, 
Tambem se fala que talvez algumas lanchas, na escuridão, e'xlgêl1lellls dl~e~~~~~tJlI~OIu as •• lO 'li 111 --'lIa. Ma-li •• 33.865:509 qull08 contra 516,116 

Diz-se, e,ntretanto, que a eficácia de tais elementos é hltolllent~ ,hldo, 1:0 '~I~l~~: ::~ • t' O nDgue limpo de Impureua e bem estar Ileral. • 
possam ter levado agentes ingleses às costas holaudesas. Tudo enc/lreceu j I 11 	 11 11111 ... 

rard08 com 47.614:772 quilos, 
"multo restrita" e que as medidas tomadas lJelus autoridades n rcndll de eudll 11111, de modo • orl"e~°;jIR~~~eClmeDto de maulfe.taoÕea cutAne&s de • em 1939. 

~!~~:J:~ t~l~mB~~OP~~~e~~~~~~!f. desordeus em Amsterdão egerol, on dimInuiu, uu )Iermn· • dores :::~;~~:~~~c:~:~, d~g~: sIl3ruco~BUMAT)SIlO, • 

1iiiiiiii~i!ii!!i!!iii!iii~i!i"j!iiiliiiiiiiiiil!l~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~--1 :~C:-~tl~n 1:::~S~~;ljn ~;~u~~~::~!~,~: • 4°·-DeMparoolmento das manlfeBtaoOes Bllllltlca. e • TOSSE? BRONCHITES? 
! OEIRA NEVES d I os follõ()s Ilo~ outros tem)lOS • d~ todo. OI IncÔmodoR de fundo sllllfHoo. • 
Or. MA - mi ico e.peci. ist. em d"lxul'um lI" illllllr, t) o (!urnu. • XIR P~~·~·~:r:::I:Oel~~~:o I:t~~!n~n'::~el~odu~:l~,o BLI· • 

"ul perdeu t)Jltlrme eontlng'en. • E' um depurativo qUe./:osBue atestados dos Hospital I, • ~ DOENÇAS DOS OLHOS te de "nl')cltllultlos", • de e''VI~~()SdDJ~'Lôs ~D~Ie:!IIl:~f~~~iramA ven- • 
Consultas: das 16 às 18 horas, diáriamente cn~~~iu~~I::~~Il~~: (~~ltlt~ê~s~I~~: • da contendo o dObro do Uquido e custando me- • .GiiJ/r

Con8ultórlo: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fone 1467 lia lI[omo,11 ()Xllloruçíio foi hOl:. • n08 20% que doll vldr08 pequenos, • 
,'''''·v·''·' .'-;'·''· .~"'. ,"""''''- : '''-'''~,'''>'>i.~='''''"-

Residência: Praça Getúlio Vargas, 'I. 10 - Fone 1504 	 harn por toda llllrlll Il em todos. ' • 

08 sentld08. . I••••••••••••••••••••••••• 
 ELIMINA! FORTALECE! 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:constituido.le


• 1IT11I- 0I1111·'• . 8 M lIIfCII ....1 

a qualquer hora do dia e da noite "Café Java"Delicioso l- Cuidadoso preparo I 

EMFIM! 
os"MAGROS DE NASCENCA" 
têm "2 modos em 1" para augmentar de pesol 

Milhar., d. pauõa,. d i:" iame nt• • fi . 

~~m7,:r~rt'i':,c:: ~:~:,CI :.~...~~:~ 
com o n o vo 'toncen'Iado de mtheulI.' , 
iodo-vi!aminico• • • trohido d o mor 
a moi, rico fOR' . de iodo noNrol. 

~i \ ' . K ~' " (> 1110- Ir,U' u I ' (':'j!,.lmln. 

"i (. " m:lcru dI' 1I:I 'I"\ ' n .;" " " 11;", ,, CI'U ' 

""cu" ;1II:': IIIP 111 01 r ,11' 111'':(0 :1 , 1t':O;"~' i! li 

11 .. ~"' II ~IHIII :II' III'! ih ·. I -is Im \:. I\ull,'t;t 

Il lu ' lIlt' l n(.·rl· ..~~ ! 11:, 11111 ",,\' , . m,·Ilm · 


:i::' I~:!;;~~~;II~I...I I; :~':'I: I~; :;~ :IIII; J'I ;[i1::~i I ::::~I·:;~ 
""';:' :',11:1,("( ' 111 a canmli,. ,h' Ih'\' IOI \ldi" 

d" , IIIIht ·,rUI'II,t·" ,"hlll' a.:U l i\'1I 


\" Ik""p_ li ""n. l'fm c,-nlrill l" ,I,' mio 

"('rm~ ,.; , h"I,, · \' il :nni nh'tI. l'xl r:L!drICl dl\ 

MIar. ala(';l , l i l ~ · t: I:",)pnll" a 1.':1\1"::1 ,l i, 

m il j.! rI '"f.il l' ,Iill'> " Ollllio,; l;I' ~ sUlo·nlltlllôl l'l' 


~~: :Ir{';~;,,:~~ ,~~: lI ' I~!:;1;~~;-n,1~; I ~~~r:\llll\':,rl\t)~ 

em I '". "riIlJl>I!u, c o n[i'lI1 !1 n'~iI' r\';1 

cOlllllle1a de I(' ITII. cotr t c " ph ' ) ~ I )ha l 0 


LHOR"TORIOS " SSOCI...OOS O<:l 8R"Sll. LTD". 
R. POl.l l i ..o F. rn~ ndes . 49 • Rio 

~VIKELP 

o Estado 

Redacolo e OltIoln.. * 
na Joio Pinto D. 13 

T.I. to2l-Cx. pOltal ISI! 

A5510NAiU....3 

N. CIlIIt.l: 
AllDo &OSOOO 
Semellre !!$OOO 
Trlmeelre 1!5000 
1IIe. &1000 
Nomero ..111.0 IIUO 

No I,.t.,u" , 
-'AllDo 
8emellre 
Trlmealre 

AIIlI1IIIoIOI ..ecllule eODtracto 

, d\reoçlo Dlue relpoDublJl.. 
peIOI~:I:I;':~~:1 1Ioe 

Negócio de ocasião 

Vende ·se um ótimo terreno, 
na rUI! Conselheiro Marra , 
pe rto da esquina da rua Pa· 
dre Roma (a mel hor zona 

LLOY·I) BRAlSliJfll1tO 
.PATRIMONIO NACIO'NALit 

LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para o Nortfl 
no Sábado, e para o Sul na quarta·lelra): .COMTE. AL· 
CIDlO-, .COMTE. CAPELA-, e .ANIBAL BENgVOLO

LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO- e .MIRANDA
LINflA RIO/LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO-. 

TUTOIAlFLORIANÚPOLlS 
FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES A SAIR: 
PARA O NORTE: 
MURl'INHO: dia 6 de c:arço para Hajal , S. Francisco, 
Paranaguá, Santus. Angra dos Heis e Rio de Janeiro. 
ANIBAL BENEVOLO: dia 15 de março para Paranaguá, 
Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas, Ilhéus, S. Sal · 
vador e Aracajú . 
PARA O SUL: 

ANIBAL BENEVOLO: dia 5 de março para Rio Grlindp, Pe' 

lotas e Porto Alegre. 

COMTE. CAPELA: dia 19 de março para Rio Grande, 

Pelotas e Porto Alegre. 


DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 


IAgência-Rua loao Pinto, IArmazem - Cá!s Badar3 
9 - Phonc t007 12 - Phone 1338 

9 H."'c.'õA COSTA - Agtmt: 

AUTO-LUXO-MERCURIO 

Comunica a V. S. que mantêm diariamente li
gações desta Capital ~ Curitiba, passando pellll 
cidades de Ita;ai, Blumenllu e Joinvile, cujas 
viagens são eFetuadas em conFortáves limousines 

tipo 1940, de domicílio a domicílio. 

Agênda: Pfa~a 15 de Nov. n.26 
FLORIANÓPOLIS - - FONE 1360 

Agente: ANTÔNIO APÓSTOLO 
g:~au~ua~~t~ 0~~~:i~:) ~~~d I'S=o=c=i=e=d=a=d=e=C==o=o=p=e=r=a=t=iv=a==d=e==R=e=s=p=Q=n=s=b=i=li=8=a=d=a=d~e" 11' 

.~;x:, ~~~a~93~i.Ptê;U~iSf:~t::' 
!lulo e tt:rreno, à rua PadreRoma, 53. 30v-28 

PROCURADORIA GERAL 

L81HIDOS lUI810 
(da Ordem dos Advoga 

dos do Brasil) . 

~~~c~s~o:s a::~::~I~g~l~ 
públlccs. Reglstos de 
Marcas e Patentes na 
Propriedade Industrial. 

Naturalizações. 

Av. 26~f~,~!lt~t~HA, 

CAPITAL FEDERAL 
11'~4!'!"!U"!'4-----"'!il'!!iO!"'_"'!6!'liO~ 

Limitada

Banco de Cre"dito Popular e Ag(l(ola 
de Santa (at."lna 

Rua Tralano n. O 16 - ~de própria 

Registrado no Ministério da Agricultura pelo C!'rtillcadil 
n. 1 em 20 de Setembro de 19~8. 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA 

CÓdigos usad°i'~Lttli~~J~~L~~' a 21. adição 

E~PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 

Emprestimos - . Descontos - Cobranças 


e ordens de pagamento_ 

Tem correspondente em todos os Munlclpios do Fstado. 

Representante da Caixa Economlca Federal para 8 vend8 


das Apólices do Estado de Pernúmbuco, com sorteio 

semestral, em Maio e Novembro. 


Paga todos os coupons das aióllcas Fadarais a dos Estados 

de São Paulo, Minas arais e Parnambuco. 

"====================1 ----------- Mantem carteira especial para administração de prédios. 

TERRENO À VENDA Terrenos no Balneário 
Vende·se um, fi avenida Rio Escolha já o s~ u lele de ter-

Branco, contíguo à casa n°. reno no Balneário da Ponta do 
172, com 12 metros de Irente do Leal. As construçOes aumen
e 42 de lundo~. T!atar com tam. A planta dos terrenos acha
o seu proprietárIO, Lu~as se com o sr. Arl Santos Pereira 
Miranda, à rua E~t('ves Junior. que se acha encarregado d~ 
~~, - .Pensao Mliller-15v._15 vellda dos lotes. 

Recebe dinheiro em depósito pelas 
melhores taxas : 

C/C
C/C
C/C 

à dlspo@lçao (retirada livre)
Limitada 
Aviso Prévio 

2% 
5% 
6% 

~ ~wmu ~ 
AceIta procuraçllo para receber vencimentos em to

das as Repartições FederaIs, Estaduais e Municipais. 

Or. Remigio 
CLlNICA -MEDICA 

Molestlas Internas, de 
Senhoras e Crianças em 

Geral 
CONSULTORJO : 

Rua Felipe Schmidt-Edili
cio Amélia Neto--Fone Hi92 
9 ás 12 e 14 ás 17 horas. 

RESIDENCIA: 
Av. Hercillo Luz, 186 

- Phone: 1392 

Quer ser feliz 7 
Em negoclos, amores, ter sor

te, saúde e realizar tudo que
deesla? Mande 1$100 em sellos 
e escreva ao prol. Ornar Khlva, 
Caixa Postal, 407. Rio de Ja
neiro, que lhe indicará o melo 
de obter triumpho, prosperlda
1e. lorluna t saúde. Nao heRIt•. 

,OR. IIBUBL BDRSmO 
CLINICA GERAL 

VIAS URINARIAS 
 I 

ARTHQ11J$MQ~.GQTA~RH&UMAnsMC; 

LVCETCWL 
~ , " . ". ~ "

... t:. ": .. 1 .... " ... . .....: "Y '··'· •• 1 . 

AVISO AÔ POVO ···· ~i,TiRIRENSE 

Linha direta Porto AI~9rc-Flori.nópoli. 

~ EB 
(8FIIISPIRI 11 


alivia e reanima 

Farmácia ((Esperança)) 
do 

farmacêutico NILO LAUS 
Hoje e amanhã será a sua preferida. 

Drogas nacioneis e estrAngeiras 
Homeopatia. - Perfumarias. - - Artigos 

de borracha 

Gerlnte-se 8 exata ob,ervâncie de 
receituário médico. 

Preços módicos 
R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edüício do 


Mercado. frente à Casa Hmpcke). 

I-one 1642 


Curso Catarinense de Madureza 
MATRICULA 

Curso ginasial em li 6n08, de acordo com o artigo 100 
do Decreto Federal n, 21.'141. 

Aulas noturnas para alunos de ambos os sexos. 
A matricula está aberta , podendo os interessados obter 

inlormações, diariamente, na séde do Curso, à ' Praça 15 
de Novembro n. 7. 

65 V.- 20 

Cré~ito Mútuo Pr8~ial 

Proprietirios: J. Moreira & (ia. 

FEVEREIRO 18 
Foi entr!'gue à prestamista Maria José de Almeida 
Kliondlodsk, residente em Rio Negro, pos8uidora da 
caderneta D. 2.922, o prêmio que lhe coube em 
mercadorias, no valor de rs. 6:250$000, contempla

do no sertelo de 18 de Fevereiro de 1941. 

MARÇO 4 
TERÇA.FEIRA 

Mais um forlDldável sorteio a Crédito Mútuo 
1.,Especialista em molestasAttende a chamados pleuro-pulm )narCS (bron· Empresl J.eger & Irmão Predial relillzará no dia 4 de- MARÇO com um 

Saídas de Florianópolis às terças e sábados prêmio em mercadorias no valor de rs_ 6:250$000,chlles - aslhma - tuber· além de muitos outros menores. 

Representantes e 1 às quartas e sábados 


culose, etc.) Saídas de Porto Alegre para Florianopolis 

Consultorio: RUI Trallnoviajantes Saldas de Araranguá às quartas,
Precisamos para tod6s as d.. 14 •• 16 hot... Continuamos pagando o fundo de reembolso a 

e zonas do Pais. Negócio sé · - Phonl 1595. _. sábados e domingos todos os prestamlate.s cujas cadernetas tenham 
rio e lucra1lvo. Útlmas con completado 10 anos sem InterrupçQo de pagalllentos.Resldencla: RUI :oio Pln Aqanla am Plorlanoaolls: DAVID SILVAções. Cartas à FABRICA DE lo, 1 (Sob•.)-Phone 1214. PRAÇA 11') DE NOVEMBROFOLHINHAS ReI. 601, Caixa la3,097 - Silo Paulo. 
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o ESTADO e ele Março de IM1 

Vida Esportiva 
VITORIOSO o GINÁSIA Y 

ESGRIMA 
Porto Alegre, 6 (U.P.) -- On

tem à "noite, no estádio de S'I 
Calixto, efetuou--e mais uma 
partida de futeból do Ginásia 
y Esgrima, de Buenos Aires. 
Desta vez, bateu-se êle com o 
Internacional. 

A primeira fase do jogo foi do
minada pelo team argentino. Na v.·•• MI•••', •• Htfo. t • ..,....
2a. fase, o Internacional domi .10 ... " ....1............. " .... 

, •••••, Co...1 d.nou, até o infeliz momento em 	 • o Otr..... 
ulo(JIo".,•• 101 'eJ'f"Op""

que, aos 35 minutos, teve de :~q~:,,~:. ~~:~c:.r~~~o o"I~I::: ~ 
ser cobrada contra êle uma pe	 ,111104. I.rl,'rllldlll, DlHo•••• 

V.lona, •• ai uCOIICIIIIII".. na máxima, que resultou no n.ller__ cont,a a França" ••l1li 

4° tento dos visitantes. kii:.::~~~rwfl"Qd. d••. (.01.) & 

Daí em diante, os locais de N. "ort. dll Afrlcai"dlclI!'!I••••1 
sanimaram, e o iogo perdeu seu .t.~u•• 111,'.... co~trG • LVII'•• 

maior interesse. 
Tanto Molinari (argentino) 

como Júlio (gaúcho), nas suas 
qualidades de arqueiros. fizeram 
defesas espetaculosas. 

O swre foi de 4 a 2, favorá
vel aos argentinos. 

Talvez domingo O Ginásia y 
Esgrima enfrente um combinado 
local. 

IRÁ A VITÓRIA 
Rio, (P. C.). - Nova excursão 

empreenderá o Bonsucesso ao 
interior do país. Desta vez o 
grêmio leopoldinense irá a Vitó
ria, onde fará uma exibição con
tra um dos mais poderosos clu
bes locais. Trata-se do S. An
tônio F. C., em cujas hostes 
militava o ótimo zagueiro Cio· 
doaldo, que, atualmente, faz par
te do corpo de profissionais do 
Bonsucesso. 

A peleia servirá para o paga· 
mento do 'passe' do referido 
fullback, que o grêmio rubro-anil 
incluirá ao lado de Reganeschi, 
na zaga do quadro que disputa
rá o campeonato oficial dêste 
ano. 

Ainda não estão marcadas as 
datas para o embarque da tur· 
ma carioca, e para a realização 
da porfia. Todavia, podemos an
tecipar que o jogo será efetuado 
por toda a primeira quizena de Aqui eatá urna carta que aprellente o suéste europeu, agora objeto da curiosidade dos q':le acompanham interessad~e.nte o desenrolar 
março. 	 da guerra européia; e o Mediterrineo oriental, dominado, tanto quanto o OCIdental, pela esquadra brdanlca.

RETALHOS... f 
Foi concedida a licença neceS-1 ~ a gentil srlta. Zenslde, Ilha I 

sária ao Coritiba F. C.• para V·d S · I dgOmRBr~D8.rqUlteto Tóodoro BIÜg . M.ch-do & (i-,
que êste clube realize uma tem- I a oela .. OI .. 

porada em Flo~ianópolis. de-L~~~e~ S;~8b::~~~ap~~~~~ Agências e 
Noticia a imprensa curitibana -	 SOfa normalista e filha do Sf. Representações i fOTOGRAfiA BRASil 

o :igu~n~: Torneio "lnitium" FAZEM ANOS HOJE: ~=l~~ ~~~~d~Oent~r~gs~~IlA~~~- C.I.. po,tol _ 37 
será levado a efeito 'no dia 30 Srsf. Delmlnda Mtlria Cam ri Augusto Pais Leme, luncio- RUI Joio Pinto _ 5 
de 	 março; pos, Cecilia 8elo Wllnderley nãrlo do ,Departamento da 

b) - O Campeonato de 1941 e Donatlla Marques Nunes. 8aixada F.um}nense. F L O R I A NOPO LI S Proprietário: JOSÉSALEM FILHO 
:~~odi:~~~:~~ ae%r!~~a t~;;~:: M~:~t:~ eM~~il~'a Uelo.LoUdes FALLEClJIIRNT08 Sub-.glntl' no. prlncllHl. MUDOU·SE PARA A
ga"; 	 Sr. Tlm6teo Morais Dias Nos últimos dias de reverel- munclplol do E...do. 

c) - O certame terá início no Meninos lfan \',laDfredo Nu- ro p. p., faleceu no ellgenho =1=lP=.======~~====~ 
dia 6 de abril; nef; e ·José Lúcio, IIlbo do .M'lssagsns., n~ Partilba do CASA MISCELANEA, distri 

d) - Na 1.' Divisão não ~r. leJegraUsta Jusé AuríDo ~a~~t:~oo j~;~arFar~::it::o p:~ Iluldora dos Rádios R.C.A. Vi
::~!~o Pae;n:l~~da:OI:i~~:~it~~~~: Bruno.. Paula Cavalcanti. ctor, Válvulas e Discos. - Ru~ Rua felipe Sc~mi~t, 50Divisão, além dos goleiros, po_ Fe8teja boje seu n~tallcio o Contava o extinto 92 Bn08 _T_ra..:...ia_n_o._l_2_.______ 
derão ser substituidos dois jo- sr. Fernando Pllcbeco n'Avl- de Idadt'. Era figufa tradiclo T E R R E NOS 
gadores; a, que com alta competência Dal da polltlca e da socieda 	 Nas suas novas e modernas Insla.a.1 

e) - Para os jogos de cam- e dedlcaç!1o exerc'l o cargo de da Parall>a. Vendem-se, em conjunt" c6es. espera conllnuar merecendo a 

peonato, serão mantidos os se- de cbe(tl do trtl.lego telegrá- .- FIlI~ceu na cidade de ou separadumente, 2 loteR, preferincla de seus dlanles. 

guintes preços: 4$000 e 2$000. (ico da D. C. T. 8IgU~R~U, onde rol Inumado Icontlguos situados à Rua
, 

_ '.. • IlDlem à tarde. o sr. Durval Major Costa, próximo ao Lar 
Jogarao dommgo &mlstosa- VIAJANTE8 Francisco da Cunha. go GeneraJ Osório, tendo 

me~te, no campo. ~o C. A. P~- Esteve oDtem Desta cspital ~~ cada lóte 10 melros de frente 	 H -R 
ranaense, ~m CUnhb!, as :~~'- O nOS80 Ilustre conterrll.Deo - - por 3õ e 30, respectivsmente, 1JLT1l\;f" . \ ( ) A 

pes do Atletlco e do i'errovlano. sr. cel. Marcos K'JDder . IE.tA. triste, mea IImOr 1 I de (undos. Tratar com L. AI .L,~ ....~ 

. .•. • Tens bl'Onqalte? Jil81ú com 10..e1 melds. Cães Badar6. M ..a('~~ 00 ""p"o I0(;1'110 ~n;"I.l~~'..",~r~r.)lt SUA 
Sera reahzada ~o pr6xlmo d~~ BABILITACOEH te lei de NONO Senhor: Fone 1329. Smg,lllUld f, (t.: . P) -:- ,0 gO\l:'pO .J.~ l ..l.llnbul. j, fil)' _ Cl(~$tc. (:.uln \'eli: 

mlngo, em Ponta Urossa. a seml- Estão se habilitando para 86 te ..ly. o CONTRAT088E. 50 26vs _ 24 PUII!;!'; .tlll"'<-I ...... ll O.. , I~.. ,l ..1(.'j I 11 \ ..){.: I~." 111.11,., .1 IJI"t;'!.i!.idU dlt:Uld SOUl"t! .1 hlgo:-ll.,~ 
final do Ca~peonato Paranà- casar o -sr. AUgU8to Luiz Sche-	 . ~\~"'S!}'~~;~dn~~la·~~.":~' .'.' ,"ses ,. v· :é:~..~,1,:~~;~I~~~H~~:I~:ln~?~~,y;~\"~li3:~ 
ense,~e Futebol:.. . erer e srita.Erna DelchmllnD. QUER REN - "~,TonoH,.I,\SHI!()~ I '.i..""5 que se lolhom do toml6.Io

O 29 de MaIo, de Antomna, Também se eSl!1<l h~bllt AP DER INGLES COM _Lo..dle, Ü 11 ) - sabe.,~ ""... lu"",d.,,·,o m.lls doplo"" llO.,;,vol(li 	 lO 

será o adversário do "Operário ta;do JoséT"maz e Lldla Ru- RAPIDEZ E PERFEICÃO? ~':?UI~'~~~'-:; ;::'h.~,',",;~:;:~los:,~)·',c~ :;I:':,~~ ~()\'O ~onulO 

~ji1li;~ ;~~~~~i:~:::~~f:~ :ri;;.~f~~~;;: ~l~!!;~ ~~~!t%~~: 

::;; ,~:!.;;:".:.,;"r-:;;:.:,~~;o, C a r taz e s d o d i a ,~-,.,-.. ."~":;'.!.,i~.~> ';;~':::'".1.": 

. - ~arece que o esquadrão do ---------HOTi--- Qulnl.4iI,.---.ro-rr ~~!~T{~:}~~f~;;[~~~~~~~:~~.;i~: ""'00', no"a.%~:~.~\ .'IEJ. 

;~~~ir;;rt~~~;~t!:t~~ :~~ CINE-<>-REX I CINE -ÕDEON I NO IMPERIAL .~dJIU'O,: .c:.otl:rn\:[tl~~I~,:\~;.;I:uft~.~,i.:,\.~,:,t.~~E.~~~~~r:~~~~;i;, ·~ig~á~~~~:~ ~oa~oZa~~~c~:~i:o~ " Foa. 18G2 - --~ FODe 1589 --- --~ F_ I 511 __ ...' 

Ivo (ou Cuica), Forneróli e Nerí. ~d~l~h 1.t.~I:U h::~ IJb.r~ad ~i:ar~~ am: Wa~~D 'tigl~:;"~m: tl'·a. A "EZ Jl.\ nl'''-~'''? 
Curs::!eS~~a~~:~iVl08 Matrill!ônio _ Porta fechada Noiva da _ ;:~~~~~J!;~~:~~;f1:::~?~:~~~;:I,r~f»~ ~uE~~:1~U~!~~~:~~,]f~~f ª~'1ê 
\'lO~~~~~71~r;~p:~~f:. ~r~c~: InvertIdo Um lilm qUI todo Flori.nópolh fataUdade t~~\I~~Ei'I}.:~~~~'I .~~.~~~:!H~':~?;::·r:::,.g Terreno~ DO Balneário 
110 agentes em tod88 a8 cJda- A clgonhl '" "ns"nou, Trouxe "'P"IaVI INrl rlVlr. Um d"RlI policill chlio di cr" "'ui, rl\"ldo. "'stuneia...",.,e U III'fil1- Escolha Já o seu lote de ter
des. Plrl o mlrldo o qUI .Iril No programa: IInd.. 'urp".... ~e rl~~:'iI~.~:I.;, ~!!~~:;;::~"',. hO~;~5c d~~:': reno no Balneário da Ponta do 

_plll I mulhlr. D. F. B, - Co",pll"'lnlo No programl: \"al""', u pé. "m eornlnhO_VOU.OO.idO leal. As construçOes aumen. 1>01' 

Camisas, Oravatas, Pljames No _J!rogrlml: Compl"","nlo mUllCII O F. B. - COlllpJemlllto 1I,,,,,"."'''do.. tam. A planta dos. terrenos acha. 
Meias das melhores, pelos me- CINE JORNAL BRASILEIRO PrlçOl 1$500 I 1$000. Preço.. 1$500 • 1$100 Rio. GO()r.rl~\~~s A:I:~t.s foram se com "0 sr. Arl Santos Pereira 

C~LÀ~~X~S~6~~aC-tr~~"~I~j P,.ç'!. ~~~~At~~d?"~~~n~S500 Llvrl di Cln'U/I, Impróprio 10":n:,"nolll Ité ~1:~~~i~Jk.:1~~:~8~ol;~~r~r~~~~ ~~~da 8~os al~~:I. enclrreg~do dlt 
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