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intere,sses
formarã'o, fóra da Liga das

ni:zação q,lJe garanta seus
GENEBRA. I - O presidente d'i Assembléia da Sociedade das Nações, sr. Van

Zeeland. ao abrir a sessão de hoje, acentuou que é proibido manilestações durante a sessãc, como a

que teve legar ôntem por ocasião do discurso do imperador Hailé Selassié. provocada peles jo.na
listas italianos. manifestações estas que a assembléia condena unanirnamente. O H, Van Zeela'1d disse
que êle proprio havia dado ordem para que agisse energicamente contra tais pertubadores,

Em seguida. o presidente da assembleia deu a palavrx ao delegado colombiano dr. Tur-
fái que dissé que os Estados da Arnerica do Sul se vêm obrigados. enquanto a Liga das Nações, não
bêr u-na organização capaz de garantir elecienternente a execução d03 seus proprtos pr -icipios, a

procurarem por todos os meios a constituição de uma organização que garanta a realização dos inte
resses dos Estados da America do Sul sob base democratica e efetiva, O dr , Turbai expôs tambern

o plano de fundação da Sociedade das Nações ibero-americanas, que deverá ser tratado per ocasião do

Congresso Pan-Americano, Segundo o delegado colombiano. esta organização se'll craada no espi
rita da L;ga das Nações de Genebra, colaborando com ela, e que não só permitira como tambem
recomendará os pactos regíortais. O discurso do delegado colombiano foi muito aplaudido. Logo
após foi dada a palavra ao sr, Leon Blum, sendo esta a primeira vez que este estadista em Oem:
b�a, em sua qualidade de proosid nte do Conselho de França, O primeiro ministro francês, em seu

discurso, tratou dos dois pontos que disse serem os mais importantes para a politica atual francê-s.
O primeiro, que se relere especic l.nente a questões internas, é o da situação creada pelas recentes

gréves dos trabalhadores lrancêses: e o outro é o probléma da ocupação da Rhcnania pela Ale
manha,

___________________';;..- ....,·.-:>:.,;c:'·-i1::_------
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A França sob a

lução
ameaça de uma

nacionalista
revc-

PARiS, I' - o novo govêrno francês conseguiu outro voto de confianca da Cân1.1ra dos DeRutados, Íioje, após acalorados
debates. nos quais 0S elementos da direita e da esquerda trocaram ameaças � acusações. O gabInete do sr. Leo.i Blum foi apoiado
por 375 votos contra 192, na questão da dissolução das chamadas l!gds direitas fascista-s. O, temores do govêrno de que se registrem
gráves desordens e 8S ameaças de insurreição da direita evid�nciara-n"se durante o tumultuoso debate. O governo acusou o grupo nacio-

I

nalista. de planejar assa_ssinar o ministro ,Leon Blum_ e o ministro do i:teri;,r sr, Roger S?,!rngro. e em resposta os depu'ados da direita
Ipr-;;vemram os adversarIOS de uma posslvel revolução de caradêr nacionanstn .

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

PREPARAVA U
VANTE CO UNI TA

'M S. PAULO'

c>ara desvia:
f"egistrados
S'�:IJ valôr

RIO, l-Um dcspacbo prece
dente de Rio Doce informa haver
sido descoberto ali um cedro ma- I

I

ravilhoso, com propriedades tera- I I f

peuticas admiraveis.
'

S. PAULO, I-Fui '-'esco-l!
Mtlhares de pessô as doentes, berta aqui uma quadrilha, per" I .

"
inclusive cegos e [oucos.procurarn leita-nente organizada, que rnan

'

S. pAULO, l-A D�lega.:ia f�1 para o RIO onde prestou exa-I a cidade, na esperançé:l d:: encon- tinha um escritorio, lesando os STUT!GART, l-Caussou ótima impressão aqui,de Ordem Politica e Social pren- I,Je numa turma do curso de

I
trar a cura. '

'

�:or�eios. de cumplicidade com co no em. �oda a parte da Alemanha, ü trecho do- dlscur.deu e remeteu para o Rio o jor- sargentos aviadores.
0----- funcionarios dessa repartição. 30 do mlt}ls�ro Goebbel em que este diz: «Si a Alerna-nalista Almeida Filho, ex-diretor Entrou para a escola da L\via- esapare �

O fáto, que vinha sendo objé- nha consegUíu dar a Europa uma paz sobre novas be-dos jornais jlvanle e «Terceira ção, tendo na madrugada de 27 Ce u o b �_� ..;;..\to to de diligencie policiais, foi dcs- ses e em melhores condições, esse impreendimento deveRepublica>. de Novembro se batido contra as deSa ida n ?"'"\.a coberto quando um carteiro leva- congregar todos os homens de boa uentade, todas as for-A mesma Delegacia recebeu tropas legais. da G 9ma va pera o escritório da quadrilha ç:� c'l;_ trabalho, embora, a obra leve anos a se comple-u-na carta e iniciou as investiga- Vindo para S. Paulo foi co-
í uma correspondencia de grande to._t. Nao e POSS! /e� reatizar-se a paz real � definitiva se.cões em torno do denunciado, sinheiro de Juonas Dainankaf. li-

CAMPOS 1 C 1 I" P A
'

l d nao nor u.m ententirnento ger ,"'1" pois na-o ha organísmo:JJ

h d 26 f
' .,

- ausou verca� va or , leso e In errpga o, o car- l' (I

sabendo-se que ele desempenhava t uano, e anos, que OI ex-
d

'

desaoarecirnento l : derunci I que c"nslga manter a paz qu d -

hsa ar m nt .eiro erunciou os outros cu pa T

,)1
_ _' T _

an O nao a enter:dirr.flnt .....
as funrões de secretario da Co'· pulso' do Brasil em 1934. tendo ,CIfab surpdresaSold eh Pd eCOI'
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d d co UltO e a an a a ama, I Os, em a o::le 1 e as açoes será capaz de feaPza-la».mis�ão Organisadora da corrida aqUi recres�a o com o nome e
N f ---------
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A' b I >
l',auglllado nesta cidaJe peb pre� o escritorio oi encontrado um � .l Pi ..

ele auromoveis «Cidade de S. ose alter. qm rece eu e ê

I' 'd
-

d R bl- d d
'

I b � t'4' gt IICa � �-II A t.. � ,

Paulo". d 'd
_

I '
�I ente a epu Ica. ver a CITO arsena para a a er- � <UI

- ir. � .. �em ti ,.
" gran e copia e matena e arma-

O b f" I
'

d I I G A-

Como <ecretarl'o -do Automo· > -d d' I usto ora coocaclO numa tUfa e enveopes, com acre, ca� '�ver--,no t." 5""""0o mentos, manten o cnrrespon enC1G I ' • ,
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, f f I d d L' ,

aas pr�'1as mais centraIs, fJão se nm os e outros apetcec os.

B
A
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'

eVnecolCntlrUa'�lo�As��m�í:;�'Al�e�d� pO�bli�: e:�:�aoso�om:nist��pêd: sabendo a quem I\tribuir o fáto. I ' ",ilan íCO
BUCARESTE, I-Em di-Filho, que é cunhado dos depu� Escola Militar, que loram deti�

S
15

I· versas locdlidades das províncias,tados Pereira Lira e Rui Carnei- dos e enviados para o Rio., ens�� 1'0n �" II �m ft BERLIM, I - Comentando '

I' '" QV i:1l U � U l' " ocorreram VIa entas manifestações
1<', deu entrada na Delegacia de a pOlltIca europeIa, escreve ° anti-stCmitas organizadas pela GuarOrdem Politica e Social.. Fl)i

CARTAZ r=-S I ·d e'S r�1�,�1 s-pe 1111 toso
"Duetschf Algemeine Zeitung". da de Ferro.

dada uma busca em sua reslden�

I
-. !l'jalll! «O ti�ular do Foreing Ofice, Em TI'rg O I t dDO D IA I •

I
u cna e emen os es-cia, encontrando-se ali d,oc,umen- [' .' .

sr. Anthony Eden, acaba de reco-sa guarda no t· , d fd V f R O N I d d 1 h i l- S alam-se oe \onk
tos compromete ores. en [cou-se . ,I , 1- os Clrcu o') e Imprensa esta caplta cau- n ecer qUt� que o chance(er ale�' a'oloJ'as d

'

l't - 'b' dd d CINL IMPERIAL ' 5 6 30 I d j 1 -' d
'

. os Israe 1 a�, prOl 10 o a
Por esses documentos apreen i o�

I 1:. ,as " S')U dolorosa impressão o estaque escarl( a oso que alguns mao tem reItera amente afIrmado entl" d' d bl'8 30 h G G b ' ,
a a o pu ICO nas mes�as,pela policia, que Alm"ida Filho. f', oras, reta ar o. a jornais desta capital deram ao caso em que se viu envoJ� os seus deselos de paz, lchando O:v' 't' dd

"

f" I 'I d d d d" t b l' Cl B' I I d'
' elsos comeruan es JU eus

ua amigo e mtelra con 1- mcomparave, ressurge a p atea e vi a a esposa o gran e Juns a raSl.f'lrO sr. ovis e� por IS�O que a r.g ate:ra eVCf1a foraril maltratdO'C FI' I' O' D' t 'f"
a os. s comerclan�

ança de Luiz arios Prestes e OrIanopo IS em - veu I ln a- viiaqua. verI Icar a extensão desséf d�se-I te- i,udaicos re I t
Harry Berger. da, enredo de SOl1lerset Manghan Ref�etindo essa rel1ulsa ao sensaciol'!alismo nada J'o'

�

I
so veram man er Sll-

I I "E ,A d f
as ajas fechadús durante tres diasApesar de ser ellgellheiro de- e direçiio de Bo es awky. respeitoso, o Diario Carioca, sob o titulo «Crueldade ou .ntretanto, ao en�es e aze-
err I' I d t th f d 'A' •
'd S na e pro es o.

dicou-se ao magisterio e ao Jor· inconciência», c ama a atenção do che e e policia desta rem uma expenenna pratica, as Foi e wiad tnali�mo. CINF. REX, ás 7 e 8, 30 capital para o caso dizend' que a sociedade brasileira foi pútê'1cias preferem ° regime do I, da umatndo
a ao go·

N Y k d h IH 't
' ,

t
-

Ih d
'

f d b b'"
,

1
vemo assma a por o os os co-

i Esteve em ew or. on e ora�, nOZ es mOSCOVIS as, um'! enxova a a para satiS ação -:) aixo exi lClOnISmO, Vl- pape ono, perdendo-se em vastos
m 't d I'

"

J
, .1 bl' dR' b d

.

d I' t d 'd bl' 'd d d t'
,

f'"
erclan es JU eus, SOICLan.lO rro-mtalou um escritono ue propa� evocação su Ime a USSIa ran- san o serVlr os e lríln es eseJos e pu lCI a e e cer a mlerrogatonos, sem e IClenCla sen -

t
_

,

'

çan.ganda dos prodútos do Brasil. ca; um filme todo falado em autoridacle poI!cial, incompatível com o decôro de sua slvel.
_

No Rio foi diretor dos jor. francês. profissão. De mêiÍs a mais, se o govêr� certo modo, as àedarações do sr.

nais' jlvante e «Terceira Repu. O Diario Carioca mostra a seguir que a imprensa no britânico reconhece a sinceri� E'Jen.
Llica-. A policia apurou que CINE ROYAL, ás 5 e 7, 30 de maior responsabilidade preferiu silenciar sôbre o trist::: dade dos propositos da Alem�' O que parece é que subsiste a

Almeida estava aq:Ji pr!'p1rando hons, Poder da vontade.
I acontecimento, não deverá permitil a série de plÍmitiva impressão da Europa

um levante comunista, com o O referido jornal termina dizendo q'le a atitude da - calunias que certos jornais pu- � sôbre a Alema'1ha, pois ele outra
concurso do industrial J sé Ludl)· CINE ODE?N, ás 7 e 8,30 queles que n�o compreenderam o qu.e ha de pungei}te �es- blíc,a,m e que só podem contrib�;r I fórma ,�ào se ex Lcaria a, alía'l�
vico Ribeiro, quó) tambem era horas; -O aom da alegra, �e gran?e drama! encontran�o C:)lTI1Cldade onde. 50 eXIste a dlflc,ultar um entendlmento In-I ç-lti IllJhtélres co:n (ojdivos rl'ti�
suspeito. Por isso foi prêso Lu- um. ftlml! �ensaçâo com 10 flstro� I mfortumo e sofnmento, obriga a elevar o mais humano ternaclOual, I dimente defin;j J5 contr3. o Rei�
dovico, que em Abril de 1934 e cmema. dos protestos. 1 Esse contrastp. dt'smenfe, de che.

�'-';"'�:_'- :,-, .,
,_ ,

,lio '"
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FUNCIONARIOS P U B L I C O S: II

Está finalizando o prazo estabelecido pelo Clube dos Funcionários
pensa de joia, mensalidades atrazadas etc.

Fazei vossa inscrição corno sacio-·Rua Conselheiro Mafra N' 2.

para dís-

�.r:;;;:"
---- --

-

o "Dornier 20"Livre FRIEDRICHSHAFEN, 2-
Depois de ter a aéro-nave
gação alemã, após as suas

A estação de Roma 2 R O, travessías, corôadas de êxito,
m. 31.13. kc. 9635. irradiará. por sõbre o Oceano Atlanti-
hoje. ás 20,20 horas, o seguinte ANO I Floríanopolis, 2 de Julho de 1936 NUMERO XII co, grangeando novamente os

programa: encomios do mundo inteiro,
«Anúncio em italiano, espa- as fabricas Dornier - Werke

nhol e português. Marcha Real UM OFICIAL pediu licença COR�O póde alimentar e quando �sse em Friedrichshafen, apresen-
�' (7Í1'Ilinena. Noticiário em ita- ao rei Frederico II. da Prussia, � algarismo será alcançado. tarn, agora, uma surpresa ao
"'.) Transmissão da E.l.A.R. para s" bater com um seu cama. T) b b b A população mundial é cal- público: a construção de umÍ ompas e pom as, pom as so eranas,( ROfl'Ca de um CONECRTO rada, a quem tinha desafiado. cuiada em 1.750 milhões de pes- avião colosso, o Do 20.Magestade serena da escultura,��DICATO. Foro Roma-.o: O rei anuiu com a condição, sôas, sendo de 12 milhões o seu O seu modelo, aliás, já es-A chama, da suprema formosura,.... 'ahtino; sé do Impero». porém, de ser ele quem determi- crescimento anual. teve em exposição na lUSA opulencia das purpuras romanas. PJ):.: e-sta a quarta conferência naria a hora, o dia e o logar .pa- ( arece diminuta essa cifra (Stockholmo). Quanto ao seu
(..0 .ícl«: U'kimos r ;llhados da ra esse duelo. As fórmas imortais, claras e ufanas, porquanto só o crescimento da dimensionamento (enverga-

, \:0 ai l.: l::-,.;',:,i:l. �rr. '.toma.- Chegada a hora. os combaten- Da graça grega, da beleza pura, população do Bra�il é de um dura 49 metros; comprimen-
Ci ra.d;OS-I.)IlVll�tf'S que têm se tes dirigiram-se ao legar marcado Resplendem na arcaugelica brancura milhão por ano. visto como em to 40 metros; altura 9,5 me-
.ntêressado pelas passadas con- e ficaram pasmados ao vêr uma Desse teu corpo de emoções profanas. 1922 eramos 30 milhões e so- tros) distingue-se só muito
íerencias, te poderão fazer uma força armada, o carrasco e uma Cantam as infinitas nostalgias, mos, no mínimo, 40 em 1932. pouco das maquinas de elas-
viagem no tempo guiados pro força. portanto, 10 milhões no dece- se do DO X," excedeu porém.Os mtsteríos do Arnõr, melancolías,um dos mais ilustres conhecedo- No mesmo instante apareceu nio). os antigos modelos no que

d ) Todo o perfume de éras apagadas... A Ires de archeol06ia do mun o. um ajudante de ordens do rei, superficie total susceptive se refere á sua capacidade e

Antigas canções espanholas de- que. dirigindo-se aos padrinhos, E as aguias da paixão, brancas, radiantes, de cultivo e produção no mundo rotabilidade, pois a sua ve-
la soprana Maria Senes, lhes disse: Voam, revoam, de azas palpitantes, é de 13 bilhões de hectares. locidade será de 250 até 300
l\Joticiario em espanhol e português. -O rei manda me aqui para No esplendor do teu corpo arrebatadas! Presentemente, está cultivados e quilometros por hora. A nova
Marcha Red e Giovinezza. fazer enforcar prontamente o que produzindo cinco milhões. Cal- aéro-nave-munida de 8 mo-

ficar vivo e vencedor. C ruz e Souza culando-se que cada individuo tores Diesel de 800 até l.Oüü
.D••�.G••---------.--------••e•••• : necessita. para a sua alimentação. cavalos, cada um - poderá
� • Esta intimação foi o remedio do que produz um hectare, con- atravessar, de uma feita, um

� A t d" ., mais eficaz para os inimigos que clue-se que o algarismo máximo espaço de 4.000 até 5.000
@ n esese 111sereyer em II se reconcilaram instantaneamente.! da população mundial susceptivel quilómetros. O seu peso pró-
� .. • d� ser al;menta�a s�rá de cinco prio, de 29 1[2 toneladas,
�� uma empreza de surteiDs, ,per- o NÃO ha muito tempo que bilhões e duzentos milhões de pes- lhe permite tomar a bordo
-i G o mundo voltou sua atenção sôas. mais de 20 112 toneladas de
� gUllte primeiro = • para a eleição presidencial •. . carga, de modo que o seu

'� • que se travou na Alemanha, A VIDA de uma especte mUI- peso total será então de 50
� Ha quantos anos funciona a Sociedade? • onde, como se sabe, triunfou to singular de insetos.cuja descen- toneíadas.
� Quantos premias já pagou neste Estado � ., a candidatura do velho ma- dencia, na maioria dcs casos se -----------

� A 'quem foram entregues os premios � • rechal Hinbemburgo. compõe de insetos machos. ou ex- Cosi n ha Ideale Onde residem os contemplados ? Q Os partidos do candidato clusivamente de insetos femeas,foi

II A rua e o numero da casa � • Hitler eram filiados ao parti- estudada muito demoradamente Praça General Olotlo n·34
Onde se acham os retratos dos felizardos ? &) do nationalizaziolisten, nome pelo dr. C. W. Metz. da Univer- Especialista em fornecimentos

I Onde se acham os recibos dos prémios entregues ., bastante longo para os pró- sidade de john-Hapkins. de Balti- de comida a domicilios.I Oferece assistencia médica gratuita ? prios .alemães que trataram more. Preços. os mais baixos.
Distribue premios Extraordinarios ? de abrevia-lo para a expres- Trata-s! de uma pequena es- Absoluta higiene-Gênelos de
Quantos sorteios mensais? são nazi. A abreviação foi pecie de insetos pertencentes á I a. qualidade-Co�inha igual cu

Qual a contribuição? obtida tomando-se a primeira familia sciara, que tem certas se- superior as melhores da capital.sílaba de national á qual se melhanças com as moscas e os

juntou a segunda da palavra mosquitos. PREÇOS:
sozialisten, deixando-se a prl- O dr. Metz encontrou especies Uma pessôameira sílaba desta palavra destes insetos apresentando a par- Duas pessôas
que poderia dar lugar a con- ticularidade de que um macho e

fusão e mesmo a trocadilhos. um femea não têm nunca uma Comida abundante e agradavel
tO Além do que só significa tam- descendencia m xla, mas sómente ao mais fino paladar..

bem e é frequentemente cm- de machos ou de femeas. Praça General Olor'o n·34
pregado na lingua alemã. A analise microscopica que o FLORIANOPOLlS, '

• dr. Metz fez das celulas sexuais

�������IMME
",
Viviane Cepa. mode- desta especie de insetos. mostrou �. Alvaro da Costa Ferreira

lo de artistas, ganhou recente- que as celulas dos machos estão �
mente um curioso processo, jul em condições de produzir uma � O I G

e

d F
.

gado perante um tribunal pari- desceodencia tanto de machos co- 'it ga evaer erreira

isien:e. Sem sua autorização, um mo de femeas. �I cientificam aos parentes
fotografo tirou-lhe o re.trato, em- Portanto, �ssa parti�ularidade � e pessôas amigas que � �
quanto numa Academia. Mme. de descendencia determinada que � sua filha MARIA DE LOUR- �e .

• Cepa declarou que, praticando �xclu� sempre um sexo, �eve estar � DES FERREIRA, ajustou ,

• êssa ação incorréta e expondo indubitavelmente produzida pelo�. nupcias com o sr. EU-

O depois a Iotogrefia numa cvitri- corpo do inseto mAio �. eLJDES MATIOLLI.

� De», o �rtista lhe
A

causou p�e�ui� � FIo olis 25- 6-1936• zOS. FOI tambem essa a opimão
P

,

d , p ,

IO do bibuoal que condenou o fo- romotona e

��r.�.����o tografo a destruir o «cliché» e a B
- � II Maria �

IInscrevei-vos! I pagar mil fran.de indenização· rusque ,.,., ai E�Clides f-,os SABIOS preocupam-se Assumiu ôntem, a Promo- . i Noivos liem saber qual o algarismo maxi-I toría de Brusque, o sr. Oscar ii", i'
mo de individuos que a terra Gustavo Krieger. itl!�:flil.�OO��1'�

�

O O' f=fl? R E S F FI I A C OS?

Q-_·U A R A I N-A

Feira

70$000
100$OCO

Irradiação
Roma
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A UNlCA que poderá responder' satisfatoria E ente a todas exigencias
E'

"CREDITO MUTUO PREDIAL"
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-
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I
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NO• Ga e
POR MADAME MARIE

Manter a cabeça quente éain.! Pontos de folhas juntos (de meia)etc.
da um dos melhores meios que

Do ov�sso:-2 meia, 7 tricoto

se achou, até agora, para curar, I Do direito:-2 tricot, laçada I 2 meia.f tricot,2 meia,7 tricot,2

rapidamerte, um grande reslriado ,
'meia, laçada 2 tricot, 2 juntos (de meia,5 tricoto etc.

Esi aqui portanto, uma liseuse meia):> meia. 2 juntos (de meia) Do direilo:-2 tricot,2 juntns
capuz, facil de fazer e muiti-si- 2 tricot, laçada etc., terminando ..'l (de meia) I meia 2 juntos (eb
mo bonita com suas guarnições carreira por 2 tricoto meia) 2 tricoto 3 meia, laçada 1

de setim. A explicação a seguir Do aVesso: --2 meia, 7 tricot, meia, laçada 3 meia, 2 tricoc, 2

é para manequim 42, cheio, 2 meia, 3 tricot, 2 meia, 7 tricot, juntos (de meia).
(comprimento, 42 cms.; contorno 2 meia, 3 tricot, etc. Do avesso:-2 meia, 9 tricot,

do peito, 92 cms.; comprimento 11(1 dircilo:-2 tricot, I meia, 2 meia.3 tricor, 2 meia 9 tricot,

da manga, na abertura, 38 cen- la.'fada 1 meia, laçada I meia, 2 2 meia.S tricot, etc.

timetros). Para os diferentes ta- tflcot,2 juntos (de meia) 3 meia, 11o direilc:-2 tricot,3 juutos
manhos, acres ientar ou deminuir 2 juntos (de meia) 2 tricot.Lmeia, (de meia) 2 tricot, 9 meia, 2 tri-

10 pontos, 4 pontos ��S costas, etc. cot,3 juntos (de meia) etc.

3 pontos no me o de cada íren- Do avesso: -2 meia, 5 tricot, 110 avesso:-2 meia, 9 tricot,

te, 2 meia, 5 tricot, etc. 2 meia, I tricot, 2 meia,9 tricot,

MaleriC!1 necessarlo; 400 grs. Do direito: ,-2 tricot, 2 meia, 2 meia, I tricot, etc.

de lá Fri:osine (bouclde de lã e laçada 1 meia, laçada 2 meia, 2 110 dire:lo:-igual á Ia. car-

listrada) de Welcome Moro, bran- tricot, 2 junto, Cl� meia),1 meia, reira.

I
ca; 2 agulha n. 4 (4 mm. de .2 juntos(de rner») 2 tricot,2 meia. Divi�i\'el por 14

diametro). etc. �
Ponfo empregado-Ponto de Do avesso:-? meia,3 tricot, �ostumes

liga: sempre pelo' direito. 2 meia, 7 tricot, 2 meia, 3 trico',
Frent,,: Comeca-se pela parte 2 meia, 7 tricot, etc. O costume é o rei da es-

de baixo de uma da� metades da 1)9 dbeilo:-2 tricot,3 meia, tacão, dizem todos os cro

'rente. Montar 49 ponto. Tri- laçada I meia, laçada 3 meia 2 nistas de modas e os figuri
.otar em linha direita, para a tricot, 3 juntos (de meia) 2 tri- nos vêm cheios de modelos

beira da Írente, até a gala. Do cct, 3 meia. cada qual mais lindo, mais

lado da costn-a, depois dos 3 pri- Do aVesso: -- 2 meia, I tricot, tentador, mais fasclnante ...
neiros centimetros em linha direi- 2 meia, 9 tricot, 2 meia, 1 tricot, Croquis se espalham em

ta, fazer sempre 1 aumento em 2 meia, 9 tricot, 2 meia, etc. todas as revistas aconselhan-

cada cm .. A 22 centimetros de I po direíto:-2 tricot, 9 meia, do O �so desta tuilete como

liltura
a CIiV'l, d"iminuindo sempre 12. tncot, laç�da I meia laçada 2 a �1als moderna para a es-

I p�nto em. cad� carreira, e� 441 tncot, 9 mela, etc.. . I taçao. .

carrena. Sirnultâneamente, quan- r Do Gvesso:-2 mela, 3 tncot, Chegou tarnbcm a minha

do o trabalho tiver 34 cms. de 2 meia, 9 tricot, 2 meia,3 tricot, vez de me dirigir as minhas

,�ltura,. formar a gola, diminuindo 2 meia,� t�icot,2" me.ia, etc.. .
querid�s leitoras para f.alar-

na beira da frente 2 vezes 5 pon-
Do dlrelto:-,,, tncot,2 Juntos mos sobre a mais pratica e

tos. e 3 vezes 2 pontos; a se- (de meia)5 meia,2 juntosíde meia) a mais elegante de todas as

gunda metade, egual. 2 tricot.] meia.laçada 1 meia. la- toiletes femininas.

Cosfas: Começa-se. pela parte çada I meia,2 tricot,2 juntos (de Verdadeiramente a toilete
de baixo. iv10ntar 74 pontos e meia) etc. preferida este ano é o costu-

seguir para as costuras a explica- D� avess.o:-2 meia. 5 tricot, me e êle carregará triunfal

ção dada pah a-frente. Nas ca- 2 mela,7 tncot, 2 meia, 5 tricot, mente a sua corôa de suces

vas, diminuir sempre 1 ponto de 2 meia,7 tricot, etc. so, porque nenhuma mulher

cada lado e em cada carreira até Do direito:-2 tricot, 2 juntor. elegante o dispensará em seu

que fiquem 30 pent05, que se (d� meia) 3 meia,2 juntos (de guardá-roupa.
diminuem jun�os. ml i:l) 2 tricoto 2 m.:Ía, laçada 1 Tanto êle será usado d�

�anga: Começa-se pela par- meia, laçada 2 meia. 2 tricot, 2 m:mhã para as compras c

te de baixo. Montar 4 pontos, os ponto,. d t d para o esporte em lã de côr
f d d I d

. 0' a segun a me a e, I I d I"
az�r e ca a a o a I c;urelra egual. neUl.ra ou mesc a a; Igelro,

24:000$000 de mtervalo 3 vezes 1 aumento 'Pu h t 54 T
. pratlcG � confortavel, como

le 5 pontos e 3 vel.es 1 aumcn- '[ t 2
n o:

mDo� a� .

p.. flCO-
a tal d,� nos chás ou nas reu-

12:000$000 to de 10 p. (94 p. no total)
ar

�(. c�s.. I�,nua
a.i pontdas. niões elegalltes nos concertos

'fricolar 18 carreiras em linha réta: b
(/

_ on.a�,�m:
'orrar

ahcapa, /- ou nos cinemas em lãs o�

12:000$000

11',oep,o,is. ,fa7ef
de cada lado 3 ve-

ruaI a

V(t"�
e o os

pfur.
os e ,a-

sed,é:ls finíssimas de ,estil0I d'
. . .

zer a mon agem con orme a gra- ;' t '1 t 'd
�es I[Jllnmção a 5 carreICas de vura. m,als OI e e, guarnecias de

12:000$000 I :ntervalo.
A 38 cms. de altura p�le� caras e detalhes ori·

·azer de cada lado as meSMas dl- Para Gene- gmals.
6:000$000

Ininuições que as das cavas da Como será o costume este

(rente, até que fiquem apenas bra invern?? per�tlOta-me a leito-
6:COO$000 10 p .. Tricotar ainda 5 carreiras ra maIs CUrIosa.

I �m linha réta e diminuir os pon- BRUXELAS, 30 ---O pre-
O das primeiras horas cin-

6:000$000 I
tos. . ,id :nte do Conselhe de Mi- zentas de frio e neblinas ue-

Capuz: Faz-se em dois peda- ni,tros, sr. van Zedand, partiu v�rá ser de lã macia, como é
6 :000$000 I ços eguais, reuniõos no centro por ôrt �m de noite,. de avião desta altás toda, a lã mod..erna; lisa

li0!eio de uma costura. Para uma capital, para Paris, onde conti- ou mesclada, de cor neutra

6:000$000 �das metades, que se começa pe- nuará (\ viagem para Genebra to-
ou escura segundo o gosto.

6'(\00$00011Ia p,te de b�ixo, montar 72 p .. mando o rapido de amanhã, a Bibliografia
.tl TrIcotar reto para a beirada noite.

6:000$000
J", frente. Do lado oposto, depois Remeteu-nos, o C o n s ti I a do
,dos 15 primeiros cms. em linha Alemão em Fiorianopolis, exce-

I f.. d t Estado de Iféta,
fazer com 1 carreira de in- vende-se uma bem montada lenle monogra!l'a c.ontendo urna

n ormaçoes com os correspon en as para o I 4 1 d" A I
.

I
terva o vezes Iminlllção; com LFA ATARIAa, no di;;tri- brilhante exposirão de SI-stem� roo

Santa. Catharína )
-

d' I 13 d J P
'S"

Campos Lobo & CI·a Cos, MAFRA, 35 sob. ��escalrredlTl'mas'nuel'r_;nterva o, vel- pto ed« oão
'. esosô», E�treito, ht}co e social - Nacional SOo

.

"

• FLORIANOPOLIS
� ) �ao e, novo, com rpço t; oca�!ão. czaiísta Ale/não, feita pelo dr'"

I i:arreira de intervalo, diminuir 3 Nesta redação prestam-se aos G. de Almeida.

��-i�i'�i-i��i\i#ii��_i.i�ii.�i.��i���=iii=i#i,����,��_i_�_�_�����.�;·�.,�_.i"�,��wi_�_�M'�_�_�.�,���.�__���.i._�_�_.pontos, 4 pontos,6 p. e iu�toS in�reu8dcs mJhorp�informrçõe,. Agradec�mo�,

IIVISI'T
-.

---,-,
------

C_ ITA L.. I" I
I Elegantes e lindamente padronadas roupas pcud crianças, Possuindo variadisimos I

, e abundante stock
Artigos para homens na casa A CAPIT�.. L , nas dua� esqu�nas da rua Conselheiro Mafra com a Tlajano

Diversas golas para
só vestida

um USAM-SE
BLUSAS

" Liseuse"
com capuz TRICOT

1- De crépe setim bran

mado por uma trança de pelica co, trabalhada com bainhas

branca. na pála-hornbreira; 2--de cré

N. 5--Echarpe em ponta de pe rosa, fosco, botões forra

sedajnanca, com xadrezes de di- dos do m';smo tecido, ba

versos tons. inhas abertas na gravata; 3

N. 6-001a de crêpe côr de -de crepe musselina verde

laranja, guameci Ia por an,eis re-l
agua! babadinhos" nervu�as

cortados no selim ciré preto. e a [Olit' de escada por ador-

N. 7 -Gola de tecido de ves- no; 4--musselina branca, qua
tido guarnecida por um galão ou driculada a cõres fórma os

bordado com fio dourado ou babadinhos que se prendem
prateado. a tiras franzidas nesta blusa

N. 8--Gola·écharpe de teci- de musselina branca; 5-cré
do branco, com bolas do tom do pe peau d'Ange azul, torci

tecido do vestido. dos do mesmo na cintura e

no decote.

Pódc-se modilicar completa
mente o aspecto de um vestido

singelo, preto, azul-marinho ou

rr arron, variando as suas golas,
N. I-Vestido ele crêpe mar

rocain ou lã, guarnecido com ner

vuars em volta da gola e nas

manguinhas bilião. Cinto do pro

pro tecido. Punho e gravata de
crêpe da China, plissado amarelo
limão.

N: 2___:Gola de pelica azul.
�u .rnecida com duas tiras de pe'
li, a branca.
N. 3 -Gola de organdí bran

co, gurmecido com contas pre
tas, assim como z fita estreita, vende-se a residencia no.

que a franze junto ao pescoço. 73, á rua Padre Roma. Dr. Pedro de Moura Ferro
N. 4--Gola de pelica verme- Tratar á rua [cão Pin- Advogado

I;,h�a,�o�c!,!!!o�r�da�'o�q�u�e�a�m�an�t�em��f(�)r-�t�o�n�o�.�5�3�.��������,_Rua T raiano n, 1 ( sobrado)

CAR CARO�� SOl

'�s���I
S3eS de amor"

Combinl!ções
inteiramente

,

nur-iero

sorteado. do
DUPLO 201capit.al IInominal u

novas e muito tisação, com

reembolsointeressantes
le titules de mensal, ao l:

capitalização
quer saldado'
quer de paga
mento fraccio-

nado

Ccmponhi::1 �;"G,,;il,..;ir() p cr o ;p�?��i·';fCl o de.i
enlfclv!/T,enro de EC...:J ..··l0;·"i('�

c.oeo.ooosooo - ('...I';,·r!�,*' �':!��. 1��,.3..(;'lO; eG':::l.c·}(;'�()�i.,

CONSTANTE participação de 50 010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, rODOS OS ANNOS

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZACÃO REALIZADO A 29 DE
MAIO DE 1936

NUMEROS SORTEADOS
20. Premio 30. Premio 40 Premio 50. Premio10. Premio

(capital Duplo)
04.316-02.384-14.996-'-08.724-17.925
Sr. Manoel Campos, Propriá E. SERGIPE

contemplado com CAPITAL DUPLO Rs.
Sr. João Nilo Souza Almeida, Rio RIO DE JANEIRO

contemplados com CAPITAL DUPLO Rs.
Sr. Amer,co Ribeiro de Car.zpos Souto, FlorlanopoUI S. CAl HA-

RINA contemplado com CAPITAL DUPLO Rs.
Sr. J. Borges, São Luiz do M:Hanhão E. MARANHAO

contemplado com Rs.
Da. Dulce Raxo, Rio RIO DE JANEIRO

contemplada com

Sr. Henrique Monfondon, Santos
contemplado COiTI

D3. 'Luiza Soutelio, Rio
contemplada

c

com

Sr. {oão Cunha Barboza, São Sal vador
contemplado com

Da. Sylvia Soares Telles, Santos
contemplada com um titulo liberado de

Reverendo 'Dyo!1isio Bosso, Getulio Vargas
contemplado com um titulo liberado de

Sr. Jader Capella, P�rahiba do Sul
contemplado com um titulo liberado de

Rs.
E. SÃO PAULO

Rs.
RiO DE JANEIRO

Rs.
E. DA BAHIA

Rs.
E. �. FAULO

Rs.
E, RIO G. SUL

Ps ..
E. DO RIO

Rs.
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OJ LO.MENTO DE PRE TES
RIO, J --:0 conselho que vai

julgar o capitão Luís Carlos Pres�
tes está assim constituído: presi
dente, coronel Amaro Azambuja
Vilanova; juizes, coronel Aleides

Está marcada a data de 9 do trabalhos.
corrente para a pos�e e assinatura Logo depois de instalados os

do compromisso do referido con- trabalhos do conselho, o sr. BJ�
selho com a instalação dos seus caiuva Cunha, promotor que vai

Mendonça Lima Filho, tenentes

corcneis Roberto Mendez Malhei
lOS e Gervasio Duncan de Lima
Rodrigues.

servir no processo instaurado con

tra aquele chefe vermelho, iníor
mará sôbre a documentação rece

bida do chefe do D�partamento

do Pessoal do Exercito referente
ao acusado, pela qual se verifica
que Luís Carlos Prestes foi ex

cluido do exercito.

crft. Ga�e�a
DesportivaFLORIANOPOLl3, Quinta-feira 2 de Julho de 1936

REDATOR_ ACIOLI deVASCONCElOSBANDEIRA
Italianll nas

fronteiras
de Moyale e

K��nía

Pelo "Alcâncatara" seguirá
dia 7, para Berlim, a repre
Serltação olitTlpica nacional
A d::!e6ôçlo de atlétas brasi- nição, o out-rigger JUllanan,

leiros que vai participar das pro' que, caso o barco encomendado
vas da Xl. Olimpíadas. em Ber' não fique pronto até 3 J do cor

lim, deixará dia 7 o Rio de Ja- rente, intervirá nas regatas olim
neiro, pelo <Alcântara> , ruman- picas, depois de sofrer ligeiras
lo á Europa com escalas em adaptações nas braçadeiras e nos

'�ecife, Ilha da Madeira, Vigo carrinhos.
e Hamburgo. A representação do Brasil á5

Organizada pela Confederação provas de remo, que terão lugar
3rasileira de Desportos, a repte- nos dias I I, 12, 13 e 14 dt:
.entação brasileira está Iormade agosto, está ass'm constituida:
.elos melhores elementos que Skiff-Frederico Richtt'r.
vctuam no desporto nacional. Double-skiff-Pascoal Cae-
Da delegação da C. B. D., a tano Rapuanc e Adamor Gon-

secção de remo compõe-se de çalves Pinho. "

27 homens, sendo a maior. Ex' Out-rigger a 2-s{ patrão
cetuando o barro a quatro Francisco Gomes Marinho e

sem patrão, os brasileiros to- E,rico Barrete,
narão parte nas provas dos de' Out-ri[;ger a 2 -c1 patrão
.nais tipos de barcos, ou sejam: José Ramalhú (Paraná), E,tevão
;kiH, double-skilí, out-rigger a 2 St"Atia e Vitorio Felelini, patrão.
com e sem patrão, out-rigger a Out-riggtr a 4 - Orlando
4 e a 8 com patrão. Cunha, Otávio Aguiar, Joaquim
ln 'egrando a representação bra- Oiive'ra, Aurelio Sabin:-. e De·

sileira, seguirá o valoroso {OU! cio Couto, patrão.
catarinense: Decio Couto, Aure- Out-rigger a 8 _ Lauro
lio Sabino, Joaquim Oliveira, Franzcn, Maximo Fava, E neste

Otávio Ag<.1i<1r e Orlando Cunha Sauter, Henri:ju! Kranen, WII:y
levando para Berlim as maiores es- Tadewakl, Alfredo De Bore,
peranças dos seus patrícios. �ilo Fran:en, Lauro Franzen e

Seguirá, tamb. m, com a guar- Rodolfo Rlth, patrão.

f'flLErlrnEHr05

� te. Asteroide firantes Faleceu em Coqueiros, l} exma.

sra. d. Luiza Gonçalves Tarauto,
esposa d') sr. Francisco Taranto,ff�t(�j" hoje o seu aniversario

i :
,.. I .ir. o sr, tenente Asteroide

'�a' "la Arante-, ('Eeial da For
e ... r 'ública do Estado.

negociante.
O enterro verificou-se no cerni

teIÍo da localidade.
fflZErn BH05 HOJE:

o sr. Osvaldo Silvl'\, funciona-
rio dos Correios e Telegrafes;

o sr. João de Deus Macl-ado;
o sr. José Segui;
a exma. sra. d. Matilde Trou·

C:'W, esposa do sr, Baltazar Sou-
za.

rHE6Am UH5

Mauro Ramos

D,' Lages chegou ontem o

c "I, .râneo sr. Mauro Ramos,
i.,�( (,dciro e politico influente na

a excursão do IRI:; F. C. a Im
bituba, onde disputará, no próxi
mo domingo, um jogo amistoso
co:n o valoroso A tlético, daque
la localidade, que aqui empatou
com o Combinado da F.C.D. e
co� o Figueirense, campeão de
1935.
Farão parte da embaixada do

rubro-negro, que daqui seguirá na

manhã do domingo, a diretor;a'
do club e o sr . Tenente Aldo
Fernandes, que recebeu convite
nesse sentido.

Consta-nos que várias pessoas
apreciadoras de futebol vlalarão
até Imbituba, cem a intenção de
assistir ao mateh.

Os amadores que constituirão
o quadro ou ficarão como reser

vas são os seguintes: Vilaim, An
tenor, Cruz. Pinheiro, Castiçal,
Valdemar, Dante, Mirinho, Se
cura, Nizeta; Damata, 36, Sara
rá e Pernambuco.

serrana.

Dep. Renato Barbosa

Regressou a esta capital o sr.

Reuato Barbos�, deputado esta

dual.

Procedente de Laguna, acha
s", nesta capital. o sr. Ataliba
BraSil, que viajará para S. Paulo
e Rio.

Figueirense xAtlético

De Laguna chegaram ontem:

H,a';}l Gonçalves, José Martim,
AfoTlsO Bortulluzzi, Celí Régis,
Patricio Siqueira, Manoel Ber�
nardino, José Corrêa, Narbal Es
pczim, Pedro Francisco e filha,
Luís Dubrez e Aires Soares.

Encontrar-s=ão domingo.dia .'),
em disputa do campeonato da ci
dade, no campo da Federação, os
luadros do Atlético e do FIguei
rense.

Pelo preparo dos elemento. e

vontade que ambos têm de ven

cer, faz-nos crêr que teremos do
mingo uma partida cheia de óti
mos lances.

Em conversa com dirigentes dos
clubes que se irão encontrar po
demos observar que levam ambos
a certeza da vitória, o que é ex�

celente prenúncio para os apaixo
nados do esporte inglês.

Publicaremos depois os elemen
t0S escalados para o próximo jô
go.

OUTR05 PAF{TErn

RIO, 1 -Numerosos Iunciona
rios contratados apelaram para o

govêrno, no sentido de que sua

verba seja incluida no orçamento.

Acompanhado de sua exma.

[arnilia seguiu para São Francis
co o sr. Vespaziano José de Sou
za, íuncionario postal.

Regressa
11.li.

,

a Tempesta
das na Sul

garia

V:.?,ND�-SE no distrito de
r......' •

íoào Pessoa, uma ótima casa

de moradía á rua Nestor, n.

42.
Tratar com o proprietario Adão

Alves, na mesma.

China e a XI Oltm
piadas

(RDV.)- O encarregado
Olimpico da China senhor Wci

Li-Hwang que é funcionario da
Embaixada Chinesa em Berlim se

expressou-se do seguinte modo
sobre a participação dos chin.-
ses no grandes Jo�os Olimpicos CAIRO 1 ° I

..

d J 936 '
_ a to cormssano

e

E,'l .. 'britânico no Egito sir Milles Lam-

h. tC' pe a prICmhe�ra vtez na, sua
pson que voltou ao Cairo ontem

IS ona, que a ma omara- par- d' h
.

.

d
. evera se encontrar o)e com ote num acontecimento esportico .. . . ..

fi d.

t
•

I d I d t pnmeiro rmmstro eglpclo a m e
10 ernaClOna e rea es aque., .. IA XI OI'

.

d d ' . IOforma� o de suas conversações
. Impla a evera servtr-

L d, .

I' em on ces.
nos portanto não so como slmp es

° N h I) h
. ,

-

.
-

.

d sr. a as as a comunicara
competlçoes mas e ISSO antes e

" ... " ,

.

d I E t
ao governo eglpclo as Informações'mais na a como exemp o. s a

d I I
...

I·
.

d t
'

t d presta as pe ° a to comlssano m-
o Impla a ornar�se�a para o os

l�
"

GENEBRA,-Todos os circulos da Liga das Nações os chineses que a ela assi itirão á g_e_s_. _

acham�se desgostosos com a atitude dos jorna!ista� italianos acentu- uma verdadeira alt�-I!scola de Deseja concertar o
ando que ela constitue um flagrante desrespeito a assernbléa., To- desporte e de sabedorIalt• seu rádio? Procure o
dos os delegados representados na Liga condena� o proceddmer� O vlce- campeão sr. BOllzon, á rua Felippedesses jornalistas que interromperam com suas valas a sessão

'ta
I�

vai a Imbituba Schimidt n. 20, que será pIe
ga. Foram tomadas medidas especiais para que tal n,lo se repl a nas

t t' f 'tI Está definitivaolente resolvida namen e sa IS ela.
proximas reuniões.

Concedidos 2 mêses ;de licen

ça a Maria dos Anjos Carvalho,
professora do Grupo Escolar «Ar�

quidiocesane Padre Anchieta» ,

desta capit�l;

A situação
Egito

no

"-Designando a normalista Irene
S')..re� pera, no Grupo Escolar
J .am" l\ lüUer. desta Capital. su�

t,3l;(t;;r a jJco:e:iisora Ant<mieta
Soares de Oliveira.

CAPE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Pasch.oat

. ,
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