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taejo Trindade Crcrz,
longa palsetra.
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coligadrJs, caJtari�1enses ��or�r® G ©a�:�·�iDi"�d(��
sidente da Republicam

o

ç�
�

:. Fela preser.ic, tôrno público que sendo fi-

p. '4 !' �"A �'f '1\ I'C C �, I
• ,- r_ 101"�. liado ao Partido Liberal Catarinense, não aceitei o-.E.na,or··(; leie ,V:V,I; Ilt '1 ;h,,_;'\C�, t! d ,

-------------------.---- r, convite que me foi feito pera figurar na chapa OpOSI-
Ar�O II_I F_lo_ri�n�po_lis_,_S_()�=n�(',-�:lr�'1_,_17_ d� __������:�_ro_�le 1 936 ��;J\II:e\·2_. 441 i cio.iist» para juiz de paz deste distrito. Ficam, assim,

� des.e.tas certas explorações politicas em tôrno da

'I ���. ." # • @ � minha L'aldaoc partidária.
� IY�) § �"[ � c:a (;5" � I f d""- ,,' '." , �·,.co dos Limões, em 17 (e evereiro e

I O,f�;;�fn,f'>('�€;-.l)�· 1936. (3) "ustcdio Firmino Vieira.
� 'd1ü � �11 \1.J'V'(� n

� Como tes tcrnunhas: (a.) Amaro Idalino 50(/-
I C.;ndidatos Liberais I;� res e Mcrlo Carminaiti.

I Reconheço as assisnaturas de Custodio Fir-

I
(i i '-.e�af.s c\. :Ljl1 .�p!'''�::.,i;.:',tll� I.JI :il;nv Vieira. Auia: \) Íf:a�illO Soares e Mario Carmi-

f.1 II!! osseguintesnomCsPMayl.:Eeill'<:Lll,1.Sll!lll natti C dali fé. S,,-co dos Limões, 17-2-36. Em fé
� l� I ��" t"tJ.� eleições de vereadores dalí: neitoi' Pe- I'�lJ �� 't'._:_.'@' �j� 1,,;'-* l rcira Líberato, Atrgristo Voígt, Aqí1Í- ,Ii D. L. J. da verdade. O escrivão distrital Donato

lI1no Werner. BUilé1tdíüO NI2.1'Ía BJrb".. �I Lino de [esus,
Cecílío Phílernon de Olíveíta, jose �
Augasio Keúller. Esmeraldo Braga'l �"'��,:;:;.-;-::: ._�-:;;;;;';;-��� 4_'lL_;;r.; _

Jaime Vidra. dr. Ivo Steín Ferreira.
Samuel Heusí Junior) Ab,(Oil Fóes.
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Prbprletaric e Diretor Hespo nsavel JAIRO CALLI\DO
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para defez8 de
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jHIJGtJ.���HfjOJ'"��E AO MAR

classes conservadoras de
já escolheram os seus

J ;1�:�1 r;�h
'"1 �
t� �·i;i1 tf;!

As Floriauopolts
candidatos

••
,

CJI didatos lntcgralistas
Os adeptos do sígna pleitearão as

,
eleícõe em Palhcca, sendo seu cano

Sábado à noite reuniram-se em Qualquer um deles que Iôr elei- 'a i classes que representam e dita'tos a prefeito 'o sr, Ewaldo Ih.
grande assembléia avultado n.ime- to, temos certeza, estara sempre propugnarão dcsassombradarnen asc.b Ontem, enquanto" toda a cid.,-

d 1 t t t· d talai d t" d' d ·t t 1
.

t
.

- ··Em São Iosé os Hc,� __'''''_I'�;]S U"f_<:1"..S'" J' 1
.

TC e e emen os repre5C:.U a lVOS e a a.ala n'l e eza os �rcl'OS �,p�.as suas JUS as aSplraçO(�s. -s " "' -- v� "'_
GC p,�12hl c ::Ufgre esquec;a no.:.

d
.

da i d
.

d I --.- - só c)ispu(a.:'ào as eLkõ�s de vel'ea-
o comercIo) ti In u.tua e e a-

�GU i:: �H.. ,.__.\ ,', R·��.p_

'I' fc)l(1·l·.-!dos cilma'lat':5cos a:, vJ(;;-,si-
� __

.; Gores. scn�o ca.beca-de<:hapa o Si.', 'j

voura, que, firmemente COêS05, José Perez. chefe 'cHsl1'l[al de Sao !:lch=. c Rm3rgor('� da vid:}" um:,

resolveram pleitear as eieiçõe:; de Peúro de A!ca�1Ll1'. ',u:ndde m.llh:.:r, n:o{!ich a à ilh

vereadores da capi�al, numa C:la- �T i} l � 1� Inp .: Cur:td)"nO;;, joga-3e ao mar do
pa, orga�ilada em conjunto, en- � ,').:\ ' �� . I ��

-

Os candidatos a vereadores \'_a15 do Largo 13 de ivhlio,
d d psl3.s OpClsisões Coii2'.ldas .

I
'

tre emprega 05 e empraga o:cs. • - ,)t'Ocmando o tina pili'â um/). (;XIS-
�:e�;(1ldo estam·)s ; :h:ílU1os 03 ' -

Nada mais J·U3tO do (i'ue ê;se,i DOLO, 16-Q.lanto ao com·
I cClhida co:nb:lt:.:. D�:rotado5, nu d'd

'

i 1 1 t;,n"j'a (I, � S()',�l;,·--',·, P!1'Ug e s!:\cdic:iO$,'.:an 1 aros a verza' '.ir,:; ',J cJ;:ita,) se- - v - - iH --

D ...

propulsores do nosso progresso e bate de Ballei, citado no comuni- tilerosas osetiop.;s d,'.bandaram em ão entre OtlfrOJ ll5srs.! ,h, B deão A intdiz m�!lher, franr:iscí1. � li

do engradecimento. aspin:Jfem que cadu italiano datado de ontem, no· desordf'm. tenda sofrido bai:o'õ. lhna, Jo�é di, Co,h riI,j�H1111'Ll e VieirCl, um"l pobre viuva, kriil
do Consêlho Municipal de Flo- ticia-se que as forças italianas re- \his ao ôúl dd SJmalía, tíOp3S �aímltndo S�nt)sj fal'!ll1C�Jticos �D- con)e�'lJ!do o seu intento si n'i)

,

J. f ·1 ,. , d
.

I'
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d b 1 tmo Horn l'Ui'O e (Jercmdo Suvat �
",

- 1."
nanopo IS, aça parte e e.nentos ceoeram llLormações e que o: \ta l'lnas consegUirarn 'e:s amtar a·

Jnoé �fJ V t�" P";'�f1 Sal,,'rjl) d"
I fora a mtervcl'ç,w souclta e o')or

.

seus, verdadeiros e sincéros icpre- abexills, apos capÍura dê' La· !,urnas patrulhas abexins. f--'l� '

... r."�-..
�"" '�.J'. -b"'S'''' t
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(I\ [Ja'fUHl" nua ali [azif\

"I ..En.contra-.;e, nesla cI.Jade, cLe�
S '

J lVe!r:.t, j. :,-�sp ..�!m. ::,-:0 cae '<1-,
- U o 1 ., - I! '" l' . I ., (

d dI' I 1"
SCl!tantes das laboriosas classes do ma ciJindi, pelos italianos, foram O.JíBUTI, 16 -Informam r'_' 'Je lE?i,e :<o\'ue e joã\) NIotlr;: )01'. ronJ:1. :�a o ii capita gauc la o mSlInlO

cio comercio, da industria e da I p:'Hd Balei, t)essié que o Negm ordenou, h� ': L:vaJo inCOI16n�i1t.! o fàto -'lO I e inteligente conterraneo sr. dr.
lavoura, e que de'3embaraçadam�n- As forças ligeiras italianas, em 15 dias, que toda a população cio Candidato da Tijucas conhecimento du Policia Central) Antonio Bolini. lente catedratico

f
.

d d L S ·1' d' 'I
.

ld' d d A rpo3!c,lo de Ti,1(\C_13. chefiaci1. d F I J 1 d M d'
.

dPossam azer sentIr aos po e- ?ção no norte c ama CI ln I) n eVaCUle as a elas os arre 0- _ -. "rJx;!1l"d 'rv"t� nma hora da a ar:u na J,� e {' IelOa e
:)�10 sr" di. BJill' Filho, aDres�ntará 0..' 1'"" ! .I •• U <.4 .. 1..,d Iv 1

f.J \ J
•

d
,
;' les públícos os seus 1::';: javeis an- levaram um ataqu,� de surpresa res de Dessié nuiU raio de 50 qUJ' P d � 1"

-

f' mad, u ;ad:,-foi levada aú loca! l orto }; egce e nosso apreCiá o
:

sêios e reclamos. com uma manobra envolvente. O !1metros. �::; s:i�ic,.�'e�J d�U(pJ:���to PJ��:i�t�:�� '�""·=<""'!.��::'!2::__-- colaborador, mantendo, com geról
A chapa está assi,: organiza- inimigo, cercado, foi destruido. ;licipia.

-

fi E"QU ER EU agrado, neste diarío, a brilhante
dl: TeodoreloAvila, OtavioCa- ADUA,16-Têm-se regis- ,-�-",-.>."

RE'''''''''.'�. �S· ""rif'".lo
seção ,11 Cidade.

hral, Acelon Dario de Souza, tra(]o no setor da SumaJia repelidas Frente única josefenne .

'��
.

�'1i . A Gazela que tem na pessêa
Oscar Cardoso, Trajono Leite, '�SC9ram�lças e!�tre p:ltrulh:).g avan-I ii....eli�mlr{i;� II A flente--úl1ica josefense apresen- O sr. dr. Braz UT.ongi, dizen- U�) dr. Antonio Botini U:,J dos

JOi1.o Moritz, Manoel Galdi!lC: çadas de ambos os exercit0s. Um 11 a! [ou OS se�ujrâes candidatos a vel'ea- da-Sê! diretor do jornal Folha do seus melhores amigos, augura-lhe
Vir ira, Eugenio Beirão, Emidio dcstacamê!10 etíope tentou vácias fJ � rr@� dores: Mariano Agostínho Vieira, Jo· Povo, que se editl'.rá em Porto fdiz rerrnanencia entre nós.

Cardoso, Francisco Lima, Aldo veLes incursões em zonas ocupa-
st Piazza.. Antonio Gandra. Armau-

U
. , c,. d

\ do SchmHt. Eugenio Koerich. F. Chap- mão, requereu a JccretarÍa e

".lrceida, Sebastião Vieira e tr@s das pelas tropas penimul�res, sen- L�vantou ferros em Ganchos. ?J, e Akebildes Ramos Nbreil'a. Segurança Pública, regi3lro do seu

rerresentant�s d�.s class�s conser- do repeli?o e�ler?icamente. I COlO �estino ao Rio de Janeirc: - i .:rnal.
vadoIas do mtenor dcr Ilha. Os aVlôêS ltahanos observam o navlO-�sccla Ili\!mirante Saldd- �,;) -Çj r�tug -t;:l i Com.; s,s. as:;inass� a pelição
Como se observa a chapa está com assiduidade os movimento d0� I nha", que deve (:ntrar na bil.. l'a ,"','�--: flo'" ··�n ..-'_... __

, �� -:,;-� 'm
1 • 1 • di'• � . � ! I .._. __ '." J) (,.:;�ü.::'10 et.'l, Ué) e o caso

esplendidamente constituda. par- eX0rcito abe:ún, evitando os ata- Guanabara a 28 do corrente. LISBOA, 14-0 novo CvIl- ,b cC) 1)' 'gu;:;u Si a CI:':) COÍ:::g1,
ticipando d�l� e�presó:o� elemen- qUf'S ,de surpresa.

. AP�5 a fo�matur� dos guardas- sdho de mi,ú5iros reuniu-se s)b f':evil tr,:a l.;\Z!,cilts, gQZ.'1l:Í. "L ''1'.11'
tos COmerCiaiS, mdu3tnals e da A tarde da ontem patrulhas etlO- marinhas de 193!:>, o «Almiran- ,,-presidência do sr. Carmo!lEl p::na t -g r,5 pda;1.1"�;! ar S, :I_ lin ::Lrc
lavoura, tanto da classe dos pa- pes _atuc�ram u� po�to de obser- le Saldanha» fa.,rá um

. cru:eiro a dIscussão do .rlano de rearma .. ) ((lI' do rde,idv erg. .;') d.� i,l'l)r .u-
trõe� como dos empregados. vaçao dos pemnsulares, travando que se prolong<\ra por sel� meses. i fOcl)to do E.xerclto.

•
:n.

a Ambulaucia Policial que condu
ziu Francisca Vieira ao Hospital
do! Caridade, ond� se encontra em

estado bastante gràve.
Q unto as razões que obrigaram

a tres:oucada mulher a procurar a

deserção da vida são, aif'da, com�

pldamcnte ignoradas

Antonio
Botini

Intendentes
da Marinha
Está abertl, na Capit.al r'a

Republica, a ímcrição ao cone! r

so para oficiais intendentes da nQS"
sa Murinha de Guerra .

.,"
. .........!
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t QUE TEM LARGA CIRCU

�"iO �OllS 'I. fL�c�OI1alls a LAÇÁO EM TODO ES- a situaçãu
I TADO ft m

t.
, '1 1841-.0 dr. �ampos S�lles.-��i'.sce em �a(l)F'inêlS o

_ �. f I e Bl

d
riG u reen e

;':�!:�;'�i:��o 'd�at::;;�:ldu:l�::m�'�::�i���il0.F�:::id��.';:"E!;;d:Ise .eI para a adel a- �omPb�l�hi� LONDRES, 16 _ Chegamii" 7�./;��!!o e da

Republic,u. Falb.:e'J no Gunfl!j�, a 28 de juuh- II at'!,� d S""" a Imo B marla noticias alarmantes da Mongaliafie
Ue e . ao aU 10 e KosmD� Ex:eril)r, temendo-se que os su-

. i 843 --E' assassinado Antonio Paultno-s-E tl'<'ço:ila- cessivos choques entres forças ja-mcnt � assassinado em Altgcfl\', o vice-presidente da Rep\lLk� rio-

I �,.�::'lI 'a�.'.. -. S I� I' , Acompanhado do conterranêo ponelas e sovieticas provoquem�râlldens", jbton�o Paulo ela Font. ura, conhecido por Antonio Pau � ,� rei uma guena entre esses países, de1 " U � � sr. Eugenio GalIois, deu-nos o pra-.no.

1889 D 'l B
- ,n·

d zer Ja sua VI'SI'ta o sr. dr. JUII'O consequencia desastrosas para a
-['Q! ece O ürüt) ue Cotegipe=-s; 13 e Fevc- -� -

.

1• 1 1880. f II II' Lopes, inspetor seccional da con- prlZ umversar.
retro oe "7 a receu na capital ao paiz, o grande estadista do [rn- RIO 16 - Hoje ás 11 horas todos os congressis-
perio barão de Cotegipe. t-s foram á palacio cumprimentar o sr. Armando Sales de ceitu!)�a: )odêrosa Cou:panhia TOKIO, 16 _ Informam da

.

Se.npre �e :ortn necessario recordar a pleiade de espintcs Oliveira, governador do 2s1a to: Falou, em nome dos con- Imo�dIarla Kosmos, com sede na
localidade de Hailar que uma co

supenores, que dlg,l1Í1curam pelo talento, pelo trabalho, pela compc' r-ressistas, O sr. Francisco Giariza, que foi constantemente' Capltal?a Republ!c�. luna de mil mongóes, perfeitateucia, pela honra a politica monarchica, não é possivel esquecer a
I t:··1terrompjj() por aplausos. Gen�m�men.t� .naclOn d, , �sse mente equipados � em órdem deindividualidade do barão de Cot:gipe, no�ave.l como pa:larnental .e I O Si. Armando Sales respondeu agradecendo .: E!n �onsorcIO I�:bl,�ano é constítuido

combate, penetrou em territorio man
como estadista e em torno de cUJa memona ainda sobrexistern adrni- certo ponto de seu discurso disse: «Começando a subir a com o, capital ce 8.000.000$, chukuo, dirigindo. se para o norte
rações smccras, montanha, cujo cume invisível se perde no céu, só temos SUbSCI.ltO por de�t�cados vultos

da região, rumo ao lago Buinor,Nascido a 23 de Outubro de 1815, era João Mauricio que nos orgulhar dos nossos trabalhos e das nossas con·- das [inanças brasdwas.
onde (r"vou combate com as for-

Wanr1;::;rley um homem inquestionavelmente privilegiado. O seu feito quistas. DP.S01P'j·'ltl·11do muitas rrcvísões e desiludindo mui- O dr. Juto Lopes nos relatou, '" d h'�� - - • u •

" ".," 'tas Japonesas e I:'lan cus.
eõ; 'l:ia'.I, o seru m,odo de agir, e �'�L._', descortinio e a sua decisão tor- t2S esperanças, a unidade do Partido Constitucionista se com mmucia, as proxunas <ltlVl-j L' ,

f'd 1OI - -

J d
.. 1 K .ogo apos, a te er: a coruna

n.vam inconíundive] a sua personalidade, fez para a Ielícidade de São Paulo e a felicidade do Bra- ....a es

ECmrCi'lIS ai OSlfldS
em

I bateu em retirada. Nos circulesNo parlamento, P()UCO� o igualaram e rarissimos o excede- Si ',I)} • Atribue-se, e'I'11 todos os meios políticos, grande im- nosso sta 0, esc arecen o-nos, r" tã d 1 d. . '- .

d f lid d 10.leIals
es ao sen o aguarua CS,

rum. Lu�tava com, as �rmas de vi.g')ris.úmo raciocini� e com os ele-II nortancia a êsse discurso do governador paulista, �m a, as suas ma

i,
a es

.

e os
com vivo inleres�e, todos os de�

fIlc'nto5 oe uma dtalcchC'a das maiS pUJantes. Alem dI130 .. para os mo·' Interessantes (: popu ares slstemas Ih b1 • tal es so re esse encontro.
r.1"ntos imprevisto;;, contava com o recurso de um espirita fiaissimo-· d:.: sorteIoS, a que concorrern os I A

.

I f' D

\
.

d d t agencIa te egra ica entw,
centra o qual em vão se esforçavam os adver:mrios. No governo, a I aSSOCIa os com gran es van.agens. d M h I

.

ff
.

d I J
. 1 !i!. d __ . d'

J
"

'\ r "V',u,
'Ql� ,••11 ;u tBIii '\ F l' tambem ofe� c'lda UYD"

e ane U [(UO, In erma que o
SLia acçã') 01 semple e l1HW e a p;:.ten!ear a orgamzaç�o oe um

\ U I a o I:.JAr IIuUI ti liIiII
.

o

-�Ol
s

d 'bl' .ed
l;

1" Govêrno da União Soviética or-estadista d,:; r>ulso, a,ue honraria a oj'l<1lquer ;,aiz, G

Id
li!! li

reVIsta 1 ustrar a pu lca 1 mensa·
d f I d• , .�...

i.: �"
'

§'tà <& � !H� .ft
t 1 r, enou o eCllam�nto e seu con-Como todos os !lOm::ns public03 de merecido destaque, o I �IE!S � .. lí1

�

,_ lU' I mel! e pe a l'\..osmos. 1 d
.

d d f
. .

db 1 i-" . " .

I
.

I MIEI' I!l� D t b 'f I' d I
su.a· o na CI a e rontemça e

iJrão oe ..-oleglpe teve InlmiljOSH"pacaveIS, gne não recuaram mes· ". ',ft'"�J0ii"
enroem 'revesera ocalza o, S c h

"

d P� gf -- C
.

I f'l d
we,en o proxlma a e o(Jra�

ffiO, cOlitra. () grand� brasileiro. ,:"'"�"�"'lll,���� �U;&6H nesta apIta, um lme-propagan a
't b N..

'o

3 .....",1Il €W �.�"�Iill d d 'I' '1 nl.C. "ya.Elle porém, repellindo a enxurrada de miserias, qUI; o aive· ,
e uml as VI as canocas-a VI él

j:'I':L',m, ddendeu··se de modo bd!vlnti5:;!mO, deixando �é'l! nome muito e �1 (.'!r::��� BELE'M, 15 A' s quatro ho-. de Guanabara -recenternent� co·

,"<cimê. da cobardia vilã dos ddri\lm:s.
tA' �'ti; -

ras de hoje explodiu a caldeira nstruida. pela Compailhia lmobi.
..... -._ �------'-'---'-'

--'---', , . RíO, 16 - As muda, de do vapor Morajó, mOfi( n lo oca- liaria Kosmos na Capital do paiz

�:j <'�d@ �:: Jode maIO de19J3, pelfil- t.�z(n!osréisql!evãoe.'·ide.n(·r pitãO Luís Meirde�, eo foguista onde temo seu maior desenvol-'.' �W � . ri": 'I tlU aos se'.!Undos tenentes conV0ca- J" - d I I Alicio Ba,bosa Ficaram grave- ,'m ts-.... ��.. �� �

d.. .

.�

.... � ,_

cu açao sao o Pl('':'�10 taíl!.1u:.lL .. :J
•

1. •

.' \'lL en o.
I)� ple<;tarnTI concurw eote ano 1, t

.

d' d ."�"' :;� 1'1-1 mente fendos Ujuatro tJpulantes. Existem arzencias Ko�mos em• 1 E' 1\ '1'1'
(1coS a ualS e uz __r'[\)3, ,.h, se.,

v

E- l')ara matncIJ.a na sco,a l'IH Irar ' , b" D,
.

(' f clri"tas trabalh"ll < 1 t'i' '1 dJ� ''i:� P,;\)\,$"'" �� � �':3 Q_ o ,;., __ � do ccnve(](:nte gue o pu ,!Ico tl;� 015 es_a a� ."
'-l' I '.000 C em ono naclOna, sen o(�.��,� �,,;tjIii.t'W�" � "

� d"d� que. sa,.sfaçLlm todas as e�l [:La cuid ...dJ parn ev:laf engano� I
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mágica começa onde a maioria apena, enxerg a
uma neblina de palavras. Não faço jeu de mois.
Procuro despc:rtar nas inteligencias de tres dimen
SÕC3, que são as comuns, o sentimento da quarr:l
dimensão do conhecimento peb jogo de
couespondencias, e explicando o mecanismo univer
sal qt:e ficou alheio ás conquistas das ci�ncías exa

tas. Si amallhã eu puder encarnar uma divindade e

t· '1 • 1

dlver o meu Caos poaerel mostrar a toaas as tJ.�
vidas esterelíl.antcs a marcha de uma creação.
TereÍ meu universo experimental, e o JOgo de
forças apare.::erá aos homens atonitos como uma

grande revelação. E si eu quizer um mundo morto,
nivelarei todas aõ expre3sões substanciais de mi
nha creação estabelecendo 11 melancolia satisfeita
de um equilibrio total. Vivendo e.TI minha expcri
encia UTI desejo de fecul1didade, di�porei as fors:as
de tal sorte qlJe �Ó existam símbolos de gr<J.05,
niveis e categorias, em perpetuo cOlnbate. Si eu

destruir no meu cáos o mun�o abisal, si a multidão
v iscosa dos reptis e dos seres informes que pa!pi
iam fosforejan 30 na sombra pf(Jfu�da não contar
com a minln simp:liia, ta:nbem no mundo sup�rior
das coisas ilumiuld 1S pelo meu di vino entardecer
de creador satUeito, não haverá sexos nem vio
lellcias, feitiços secretos, maldicos, ebl1lição de
sementes. Tprei creado em torno do meu P1 l.llldo
uma escolta de anjos. E morrerei com eles sem

fecundidade .

Vocês no Brasil, que partenc,e ao continente do
terceico dia da creação, participam ferozmente da
fauna �bisal. ..

-Lembra -se dos jacarés do America duutor ?
Que corresponde.1:ia se poderá estahel'.!cer C.:1t:.:; e�.;a .

infatigavel sinuosidade verde a curva eterna e su

plicante das montanhas cariocas, � a inquietação
feminina Ilesta incandensce lcia de trop�co?

O imenso filosofo de D:umstadt teve uma

atitude que resumiu toda a inteligência esparsa
pelo universo inutil dos outros homens e dos ou'

tros deuses. No seu olhar claro como uma aurora

havia reflexos que re:ordavam o brilho das ondas
dolBaltíco. E consuhando o rek,zio, decerto lem�
brou-se que vivia de conferen-:ias e já perdêra bem
meia hora falando a um homem suficientemente
lírico para não ter dinheiro.

N(:sse instante o olhar manso do mel'tre
escola Tagore pousou, como um vôo de incenso
sobre o meu pote de cerveja.

(Compilação de L. Nazareth)
unhíade do Parti-

DIA J 3 DE Ft:.VE\<:EIRO DE 1 936--S. VERIDIANA

R�
'.' ENUNCIO á toda {'i�Ct!S3ào em terno de

��
. 1 .f· D' ',I Dr�&l .' lj tl2\!gucr tei.::", 'JSCUllr e 0!)5.n.Jrêccr. �.�

.

finir é liulitar. As ondas J,; vida ir;ce-
Eante bn, .ham o cosmo eL! ciaridade. E'

nessa brça vlb;ato�ia que encontramos o piincipio
e o fim de todas as nossos a:lgu�tias. O unive;'
so f,e equilibra em corresponJcm:ias e repercus
sões. Nada se difine isoladamen:e, como U!1l soli
do esraço geometrico. Tenh3 dúv;das em torno

Jesse imtrurnento de mIlagre que é o cerebre hu
mD.l1o.

Mas não convem COnfeJ5úr. Des da primeira
interferencia creadocu na informe gdatina d:i vida,
o rítmo dessa força que ia torr'.a,,-�e organica
dqu.rio um destino imutavel. Puderia ter dClíva�
do para qualquer outra fOlma de ativida.de, mas

• I .. I . "

..
• fa lllCj,igQçao ao espallO que nao EC sat,s.az com

a neblim, das aparencias continuaria a encontrar
nus substancias e nos movimentos uma desconcel
!ante (Omplexidal.�e. A ciencia classica teve o de
feito de afinmr. Nós observamos e r.entimos. E
o nosso e5pirito trabalhado ptlas s�n�;ações, êle

d J' " '

]1não espreza, lea lza uma cOlnella T.ell1or p:;r-
que mais surpH>endente.

Um homem positivo-havei á outra c!assifi�
"J

. 'J Ieação para ague es cUJa Vh...a mentd apellas
existe dentro dos iirnites da inteligencia logica?
--um homem positivo sorri deante dé' qua!quer
poigina dos meus livros, e nãa prucura sintonizar
comigo para compreender, de bSil vontade, faço
politica na categoria dos féaornenos ili(e!etuãis?
Perdão! Muitas vezes Freud comoacece nas ;ni
nhas dificuldades, com o seu pod�,.' de analí:e pro
funda.

Os ritos esquecidos revive;l1 nêle, muitas ve

zeli a significação de U'l1a atitude, oTlde a �abe�
doria elos iniciados não guil revelar sua origem,
germe mÍsterioso par G> homem do ocidente, li
ção de coisas rudim�nta!es para os espiritos silen
ciosos do continente esquecido. Minha politica é
él da compreen�;ão total. Ha uma lição luminosa
na sensuaiidade que i_)asse:a a sua s,;de ardente
cn�ie ét.S formas do universo. Só os homens qu.e se

l1brem ao magnetismo da terra, e em cuj3.S refle
xô::;- ('[,llam todo� os sÍm! (l'')S int,aduziveis das
.. , i. c, ,:od rn �efr e l. ' " preender. Hl varios
:) �. J) c,f.' 'l. CJih" ,,,t c...:.le6ori8.S tdu. iC:is
e (;�p:fllUa,s, gdüs; d:! ammisülO nas aparelicias
mOTms e c:icalas de sÍntonização, de correspon
denc a, eniJ:e o espirito e as coisas. Sou nebuloso,
gUé'5l sempre? POIS eu afirmo o contrario: minha

! .

------_ -_._-_ .._-------------------

por Reina!do rJloura

(Copyright da LIVRARIA DO GLOBO '.' Porto Alegre)
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pro-I do mundo, insuficit!nt:� &�ante da_:> aspirações do

mundo espmtu 11 q\l� Irrompe o m\hgr,! do esforço.
-Compreed0 perfeitamente. E po�so ofere

cer um exemplo; eu tive um amig) que era p.:>e,
ta. Vivia com fome e produzia p,l��inas maravilho
sas. Um dia fez um casamento rico, passG>u a

comer bem e a andar de automovi;). Então, não

achou mais graça no munào da ficção. Abafára
sua l�elodia intema com o uso d:: presun:os e cba
rutos ...

O p�oféta do Ocidente olho:.J disfarçadamen
te para o meu patê loiro de cerveja. Poderia con

fessar que pensara em Goethe e na cura senti
Inl.!ntal de Wcrther. Mas préeriu permanecer em

silencio. Depois, reC)m'.:ço�l. quasl sem entusiasmo
-Nesse caso, doutor, a mUSIca. - Falou em poesia. E fez b�m. Uma das
O ndo de Gen5is-Khan t2ve um somso correspondencias qu� encontram n �ssa manífestação

superior, mlS apenas confessou q'le pensára por estetica ura instrumento admiravel, 6 a do homem
um insta nte em \Vagner. com o misterio cosmico. O espirito começou inter-

-·0 sentido:> dI) mUl1dJ! Mu:tos m� tomln'l pretando os segredos que povoam todos os planos
por um creador de ficções. Não rodem sentir como I ..ln universo, pela mistica dos ríthl!l0s que ia crean�

eu a dor do inexprimivel. Jà fui homem de I�- I do livremente. A p;:>esia nasceu como in�erpetação
tras. Fui novelista, escrevi até para o teatro. O religiosa. O sentido do mundo moderno fez dela
meu destino, porém, que P.U prescmtava em mim o fixador do drama p�rmanente em que se debate
mesmo e na ação dos fenomenos qU0 me rodea- o desejo dos que sentem a necessichde de t:omun

vam e creavam o meu ambiente: só mais tarde gar com a verdade e5�::ncial, e a fuga ilusoria
apareceu, como uma revelação. Porque ha re\'e- das aparencias. Esse drama crea a angustia. Essa

laçõe3 que fazem a abgria do mundo. QUI! in- angustia transparece em todas as ohras dos espíritos
flamam o silencio d�)s espiritos (;mudecidos pela m0dernos. S 5 o homem suficiente, só o lécnico.
incerteza e os tornam altos como azas. Falei em não l5ente as ventosis d) abismo, O instinto oci
incertez.a. Foi opo. tuno. Toda insufíciencia fecunda dental, profundamente enraÍzauo nos erros da rea

provem do;sse dos. O ho:nem qu� sabe deiu de !idade, se defende àesse estado d'alma, e a deca
ser creador. Na heratura, como na vida. só o dencia desta parte do mundo está no exagro e da
sofrimento germina. E' a semente perene. Sem:!u- visão técnica. Os poetas absorveram o espitito
te de beleu !Jara a arte, porque da desg;açada da maquina. Foi necessario que surgisse no oclden�
realidade, como ",ma recomp�nsa, brota o poder te me.;:anisado um guia capaz dt' introduzir nos

do sonho dillito. A dissociação entre a realidade sentimentos das elites o misterioso é!an para uma

e o desejo é necessaria para que as liilhas de fOf� l nova renasct'nça. E' preciso que a civilisação de
sa esp�ritual estejam �em�re tensas. E' dessa tensão hoje sinta o plano e.spiritual que paira sobre ela

concepçã,) do nnIvers') t�m uma chri.:bde
fétÍca.

Toda vez qu� eu falo aos hOme')5 do OC\"

dente, um desejo gUé contem em sua abn ardente
j'd d

'

d
.

1 l' ('
•

as qual! a es maXlfl1aS .0 IU.gOí e 00 lflnnito,
uiva dentro da minha fragueza de ho;n�m a sua

o:)sessão fil()sofica; oferecer a todos 03 espiritos
urna sÍnte3e -0 sentido dom urldo! Nem eu posso
enfeixar em duas mil Péllavras á substancia desse
mistelio, a dlvind::tde dessa transcendencia. D�íl'
tro de mim as sombras que antes me enfeitiç�.
vam diluiram�3e em claridade. Os seg,cdos assu

miram fórmas sellsíveis m13 qUe cn<:ontmm na lin

guage:-n humana n.-:nhtl:na cQrrespondencia expres
slva.

lJesvasiada
""

por um �1:13

cendio
TIENTSIN, 16 -�. A cidade

chinesa que foi deva,tada por um

incendio tem á area de um quar
to de milha quadrada. E'nbora
o�número de mortos não seje. até
agora conhecidCJ, as autoridade,
informam qUe já foram encontra
dos 150 mortos.

. : Jt- �&-
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cl ses conserva
nurnB eloquente demonstra
ção de pujança e coesão as

tao vigilantes na defesa de

seus direitos pleíteando as

representantes seus

pelos graciosos e vitoriosos blócos
do Lira Tenis - �arinheiras e

Touretras, á A �arinha vem aí.
A" dansas prolongaram-se até

madrugada, sempre, com grande

li
�3-leições de vereadores ds� capital com legitimas

-rà'Próàromos
OA

FOL-IA

Foi extraordinariamente
empolgante a recepção feita,
sabado último, a Momo I,
soberano da Folia, pelos fo
liões tloríanopoütanos quan
do da sua chegada a esta
Capital.
Formaram o grandioso cor-

� tejo real além de desmedida
U nova massa popular varios blócos

diretoria' carnavalescos.
�.. Chegado na séde do C.c.-
Pa rtldo C.C.-atravéz as entusiasti-
Constitu .. 1

cas manifestações de jubilo
C iOn e I ista da incalculavet ass'stencia,

-rei Momo I assomando a

S. PAULO, 16-'�' h,,�,' ( sacada lêu para o público o

I�;té.ldual do P�rtido L):L�' .iciona- edit? real .que .
proclamava

luta ficou assim constituido: Ar�
I FI?nanopohs,

a cidade da ale

mando de Sales Oliveira, Laerte gna.
Assunção, José Augusto, Paulo Em virtude d� pr.enunci.o
Nogueira FIlho. Abreu Sod.é. de máu te.mp� nao fO! pOS?l
Paulo de MOfClis, JO.lqui;n Celido'l

vel a realisação do prestito
nio, Cardoso de Melo Neto, Ben- carnavalesco para ontem

to de Abreu Sampaio Vldal, 03- marcado,

Icar Stevenson, Valdemar Ferreira,
Aristides Bastos Machado, Valeu- Ba nho A' fa n-Itina Gentil, Celso Junqueira, Fer- t �S ía
reira Sobrinho e Oscar Mirajá
Martins. Constituiu uma nota ele

gante, o banho á fantasia
realizado, ontem, na atraente
praia da Ponta do Leal, orga
nizado pelos írequcntadorcs

n O 6 D
.

d daquele excelente posto bal-
MADl'<1 , 1 - epOIS a neario.

sessão do Conselho de Mini5tros, A ocurrencia de autorno
o sr. Álvarez Mendizbal. ministro veis e embarcações
da Agricultura. declarou: foi notável.

«O governo mostra-se satisfeito Oxálã que fossepossivel
C0'11 a situação eleitoral. lavoravcl a realização de reuniões prai
até o m0mento á tendencia defen· eiras mais a miude.
dida pelo presidente do Conselho". Parabens aos nossos infa-

BERLIM, 16-Nas experien� O sr. POltela Valadares,minis- tigaveis fom:,ntadores dos
cias de televião realilaáas no te- tro do Interior, confirmou que to- E'sportes da praia.
legrafo central desta capital, con-' das as disposições tinham sido to·

seguiu-se efetllar a transmissão de mlid�s para a manutençs.o da or

perfeita:; imagens por meio de um dem nas eleições, .:jue e:;tão mar

cabo subJ(jarino, a 395 quilome' cadas para amanhã.
tros, sendo esta a primeira ve: Comunicam de Granada que,

que se COlJ:egue Ufa result:do tal em Moncal, no momento em que
nesta distancia. falava o candiddto Moreno Davila
E' tambem possivel 'iue, por numa reunião do blóco anti-revo�

meio de telefone, na mesma dis- lucionariu, partiram mais de c<!m

tanria, os interlocutores possam tiros de uma colina das vizinhan-
ver-se mutuamente.

IçasFAoram glavemente feridas três
.

pessoas.
--------------.-------

A repercussão do dra· O JURI
ma de Marselha
RIO, 16 - A recente condenação dos ímplicados no aten

tado dê Marselha, em que perdera'll a vida o rei da Yugoslavia e

o minístroLuís Barthou, teve repercussão imprevista em nosso país.
Segundo se sabe as autoridades brasileiras adotarão de agora em

diante rigorosa vigil:mcia em tarno das associações cro_,t'lS existentes

aqui, assim como sobre os subditos daquele país domiciliados entre

nós no sentido de só perm;tir o embarque para a Europa dos
mesmos depois de sevéra sindicancia que apure a legitima finalidade
da viagem que por ventura esses elementos queiram realizar. Ao;
medidas f01am tomadas em virtude das denuncias que chegaram á

policia de fO'1te autorizada do que as associaçõer terrorista!. do Yu- QUEM
goslavia e de outras naçõ� se dispunham a mobilizar adeptos resi- ACHOU?
dentes no esbajeiro, afim de que regressem ao países de origem e

aí tomem parte em novos atentado, contra elementos re(>resentativos Perdeu -se, ha dias, elltre a rua.

da Yugoslavia corno represalia a condenação lavrada pelo Tribu- Jeronimo Coelho e o Cine Roya!.
nal de Marselha contra os cumplice., do crime contra a vida do rei uma corrente com urna medalha.
Alexandre. e uma figa.

voz DO POVO

Dep. Trindade Cruz

fllilVERflARI05 nandes da Silva, contratou casa

menta o sr. Santos Corrêa Lima,
da nossa Marinha de Guerra.

SANTOS, 16-Hoje, ti 1 he
ra, quando navegava fóra da bar
ra, o vapor Íiapura da Companha
Costeira.loi abalroado pelo Atlat:
tico, vapor de pesca.

Pelo inquerito na Capitania do
Porto, ficou provada a responsabi
lidade do .Iltlantico, que após o

acidente apag'J1I as luzes e fugiu,
sendo, porém, alcançado, depois,
pelo llapura.

Sra. Osvaldo Mélo

Festej.'l. hoje, o seu aniversario
natali .io a exma, sza. d. Ana
Bosco de' Mélo, esposa o» sr,

o.,valdo Mélo, cbele da secreta

) Íu da Assembleia :'_'egislativa e

llOSSO brilhante colega de impren
sa.

('HEBAm UN5

Dr. João Pedro Arruda

EncontrG.-se nesta capital. em

companhia de sua exma. esposa
IJ sr. dr. João Pedro de Arruda,
engenheiro residente em Lages.

Sra. wtu Hoftnann
Fe�teja hoje o seu aniversario

nc{uEcio 11 exma sra. d. Mada Regressou da Capital Federal ' do
Luiza Ho�mani1, esposa do sr.

o sr. deputado Alvaro Trindade

\V!li Hofmann, chefe da seção
Cruz.

de maquinas da firma Carl Hoe- OUTR05 PARTEm

pcke S. A.
A ilustre dama que goza de

gela! estima, pelas suas. altas vir-! Seguiu hoje para o BIaço do
tudes e pela magnamidade �e Norte o sr. dr. José Botini.
seu COlação, serà por certo, muito

homenageada.
À Gazela respeitosamente cum

primenta-a.

Dr. José Botini

As eleições
espanholas

Dr. .Amertco Voile

Sra. Roberto Aí.'oritz

Seguiu hoje· com destino ao

Rio de Janeiro, o ilustre clinico
dr. Americo Dcile, l: tenente

medico da 7' i Bateria de Costa.
Àniversaria-se hoje, a sra. d.

B,itistina Moritz, sub-diretor ad- En Iace
ministrativo do Departamento de

Educação. Realizou-ae, hoje, civil e reh
giosamente, o enlace matrimonial
da gentilissima senhorinha Odete
Tavares, filha do sr. desembarga
dor Tavares Sobrinho, membro da

fnZE01 AliOS HU1E: Côrte de Apelação, com o sr.

.

H I' s h' fi tte, Carlos Natividade, da nossa
o jovem e 10 c me er; f,./[. b d G
a senhorinha Maria da Rosa!

rviann a e uerr�_. _

Arcas;
a exrna. sra. d. Maria das 00-

lCS Avila;
o menino Orlando, filho do

sr. Joaquim L11a;
o sr. Pedro Eugenio HoHmann.

Aniversaria-se hoje, o sr. Ha
roldo Reis; diligente cormssano

c!a nossa Policia Civil.

D". fllfredo.flraujo

SPRINGFIELD, 16-0 pre
sidente Roosevelt registrou os pa
ptis para as eleições preliminares
presidellc!ais democratica" em fIli
nois, a 14 de abril, declarando as

sim. definitivamente,que concorrerá
ao pleito presidencial dos Estados
Unidos, ter.tando a sua reeleição.

A televisão
progride

Fez anos ontem, a menina Li
sde, filha do sr. Joito Moura
Junior, do comercio local.

Fez anos ontem, a senhorinha
Luiza, filha do sr. Eugenio Bei
rão;

Fel an()3 ontem, 0 sr. dr.
Alfredo de Araujo, abalizado cli
nico, residindo atualmente em In
daial.

Dr. Hamiton Loio!a .

IAUMENTAMDecorreu ontem o amversarIO

natalic.io do sr. elr. Hamilton Loio
la, cspitão-medico do Exercito,
!'.ervindo atualmente na Capital
gaúcha.

os preços
dC)S generos

Bebidas Nacionais e Extran
geiras só NO
CAfE' ..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschual

RIO, 16 - A comi�são de
tabelamento da Prefeitura esteve

reunida antem, pela última vez.

antes do Carnaval do cone�té

ano, aumentando o preço de di
versos generos de primeira m:ces·

sidad�, como o alcool, arroz

agulha, banha em ldta, que foram
aumentados de trezentos réis; Pd
fotes, quatrocerltos, retalhos du
Lentos; batatas nacionais, carne",

Com a senhorinha Nenia Fer- etc.

SUCESSÃO
PRESIDENCIAL5ENTE HOUA

Está em festa o lar do sr.

João Manoel do Nascimento e de
sua exma. esposa d. Edeltrudes
Nascimento, com o nascilrento de
seu Drimogenito que tomou o

liome de Walmor.

HOl\1ADO

- ,I \',

A chega(i�2 triunfal
de MOlfio I,

o rei da alegria em Florianopol is

Batucada
dos Boror6s

-Foi ontem re<:oihido ao

xadrez; o individuo, Fr:mcisco
José da Silva, de côr branca, na-

S
. ,

G . tural deste Estado, c')m 35 anos
olree no erman'a de idade casado,-pombeiro e

. I residente em Cubatão, que embria
.

Correu �orn desusado. bnlhan- gado praticava desordens.
tlsmo e ammação a souée dan-
�ante promovida, no Germania.

CAFE' BOM SO' NO
JAVA

Praça 1.5 de Novembro
Antonio PaschGal

Letra e musica de Arlindo
Gouvêa

Uá Uá)
Uá Uá)

Bis 3 vezes

)
Acatuta ) Bis
Uorína zolina dorá)

Acatuta

a a)
" A)o o

Bis 3 vezes

..

---��

--"��":'

oras

entusiasmo.

CLUB 6 DE
JANEIRO

Pioremo dorerno)
Babalorixà ) Bis
Urfui Aduà )
Acatura tereza

óandorina zoleza
Solorina mà
Ual alali
Cacique Kili
Solorina má
Bandonna ze

Negus cá
Sanirrese

Realiza�se, no próximo sábado,
nos salões do símpatico <Club 6
de Janeiro», do visinho distrito
de João Pessôa, uma animada

. soirée á fantasia.
Para essa atraente reunião car

navalesca estão sendo aprestados
interessantes blócos, que tudo h·
rão para o excelente sucesso da
noitada de sábado.

Lobos
famintos investem
contra a população
ATEf'JAS, 16 - As últimas

nlorrnações procedentes do norte

da país dizem qne o' número de
mortos em consequencia das tem

pestades de neve e do," ataques
de alcatéas de lobos famintos, nos
últimos tres dias, se eleva a 75
e o de fendos a 1.500.
A neve destruiu grande nüme..

ro de casas.

As tempestades ocasionaram o

naulragio de alguns navios a va

por e vel. ires.

o o

o o
VENDE-.Se:uma maquina de escre

ver, á rua Anita Gari
baldi n. 38.

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trdjano n. 1 (sobrado)

01 1 1 1 )
zolá dorina )
01: 1 1 )
gigica calaiem)
Basclidolà ) Bi;
Saltolidonsá )
Passolidonvaiem)
Canaan ogoden)
Quimarodosi
Brancofogaien
Flechi, flechi
Beberibocá
Prisidolen
Flechi, flechi.

Notas
policiais

dos matadores
Cid Vieira

de

O dr. Juiz dt" Direito d� co

marca de Mafra teler,rafou ao sr.

dr. Secretario da Segurança Pú
blica, solicitandCl aumento do d(;s·
tacamento local, em virtude de s,�

realizar no dia 20 próximo, o juri
de julgamento dos matadores de
Cid Vieira.
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