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A Infiltração Nos

Partidos Liberais

E A Mascara Do
Anti-Fascismo

Rio, (Via-aerea-especial

para A RAZÃO)-O Ves-

per tino o «O Povo», em

sua edição de 3 de Agosto,

publica a reportagem que
abaixo transcrevemos, dee-

mascarando o comunismo,

e divulgando^osfsensacionais

e gravíssimos documentos

lidos pelo Chefe Nacional

do Integralismo, sr. Plinio

Salgado, através o micro*

fone da Radio Sociedade

Mayrinck Veiga, na noite

de terça feira pasada.

CIRCUNSTAN-

CIA de ter vindo

a nossas mãos um

exemplar de «La

Correspondence Internatio-

nale», órgão interno da In-

ternacional Comunista que
se publica em Paris revê'

lou-nos as intimas ligações

d e deputados brasileiros

com o Komintern, cujo se-

tor relativo ao país, está

confiado ao conhecido boi-

chevista Otávio Brandão.

Como se sabe, o secreta-

rio geral do Komintern é

Dimitrov.

Em outubro de 1935, no

VII JCongresso Comunista

de Moscov, essa alta per-
sonagem soviética traçou

as diretrizes para a luta

em todos os países, refe-

rindo-se de um* modo par-
tícuíár á ttosif pátria qUfe
na imagem retórica do

agitador russo, deveria den*

tro de poucos dias, engas-

tar-se como uma pérola de

preço no colar das repu-

blicas escravizadas ao So-

viet.

Dimitrov determinou en-

táo, que não se falasse

mais a palavra comunismo.

Que se organizassem fren-

tes populares de combate

ao fascismo.

Que todo movimento na-

cionalista e anti-comunista

fosse apontado como fas-

cismo. Que os comunistas

entrassem para os partidos
liberais democráticos, ainda

quando antagônicos. Que
tt organizassem as «uniões

democráticas estudantis».

Que se desenvolveu-se a

campanha pela «democra-

cia».

O trecho mais impor-

tante desse documento, nós

o publicaremos amanhã,

num outro documento de

alta relevância, que obti-

vemos, tambem, na Euro-
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O fato é que se articu-

FAC SIMILE DO BOLETIM REFERIDO

Deputado Ab-juar BastOI que.
lendo e*ta reportagem, com-

nreenderá porque estampa*

mos o seu retrato.

lou com grande eficiência

em todos os paizes a revo-

lução bolchevista sob a mas-

cara hipócrita da luta pela
democracia.

A um comunista brasi-

leiro, muito conhecido en-

tre nós, Otávio Brandão, foi

dada a missão de transmi-

tir as orientações do Ko-

mintern aos comunistas do

Brasil.

Esse comunista se encon-

tra na Rússia ha 6 anos.

Sua senhora, d. Laura Bran-

dão intelectual muito co-

nhccida tambem aqui no

Rio, é incumbida da pro-

paganda pelo radio.

Otávio Brandão, que já
foi vereador ao Conselho

Municipal do Rio e candi-

dato varias vezes a cargos

eletivos pelo «Bloco Ope-

rario e Camponez», conhe-

ce bem a psicologia do nos-

so povo, a sua infinita bôa

fé. Está, pois, mais do que
indicado para conduzir a

hábil política do Komin-

tern. que consiste em ilu-

dir as correntes políticas,
os desprevenidos, os incau-

tos, transformando a ação

tenebrosa do comunismo

em aparências meramente

democráticas...

Esse perigoso agitador

exerce uma atividade tre-

menda, escrevendo nos se-

guinter jornais comunistas:

«L*Humarité» e «La Cor-

Plinio Salgado, Chefe Nacio-
nal du «Açio Integralista Bra-
sileira». unira trincheira con-
tra a qna! quebram-tu* as ar-

remetidas sinuosas do
Komintern

respondence Internationale*

de Paris; «Rundschau», de

Basiléa, Suissa; «Internatio-

nal Pres Correspondence».

de Londres.

Ele e Dimitrov estáo

acompanhando, pa s s o a

passo, a politica brasileira.

Comunicam-se com depu-

tados que têm assento em

nosso Parlamento e trans-

mitem-lhes ordens.

Ainda agora circulou um

documento mimeografado

com a assinatura de Ota-

vio Brandão, que termina

com um «post-scriptum»

assim.

«Divulgar o mais possivel
esta carta, fazendo-a ser

lida na tribuna das Cama-

ras publicando-a em avul-

sos e no maior numero pos-
sivel de jornais».

Essa carta adota com

maestria os métodos de Di

mitrov, falando o conheci-

do comunista, em Pátria,

em Castro Alves, em Tira-

ntes em defesa da demo-

cracia, etc.

Obra perfeita de tnrtufis-

mo, exatamente a atitude

dos deputados para quem

o homem envia as suas or-

dens...

Um Documen-
ío Imporlanlls-

simo

TEMOS 

dito aqui mui-

tas vezes que as duas

candidaturas liberais

á Presidência da Re-

publica se transformaram

hoje em órgãos de defesa,

náo do comunismo, porém
dos comunista*, o que é,

em ultima analise, a mes-

ma coisa, por obra da in-

conciencia ou da falta de

verdadeiro patriotismo.
Dissemos que o Komin-

tern mandou que os co*

munistas se infiltrassem nas

correntes das duas candi-

daturas. E agora temos a

prova provada. E' a secçáo

brasileira da «Correspon-

dence Internacionale»» onde

Otávio Brandão transmite

as s'ias ordens. Veja-se no

parágrafo IV, a parte em

grifo. Essa parte foi acres-

centada á maquina pelo
Bureau de Paris e enviada

a um deputado, tendo cai-

do em meios comunistas,

onde conseguimos apanhar

o exemplar da «Correspon-

dence». Vejamos o que diz

o documento:
«Correspondence Interna-

cional-n. 28-secçáo para
o Brasil—a cargo de Oto*

vio Brandão-Pagina 665

(tradução).
«Sob a pressão da cam-

panha internacional e prin-
cipalmente do movimento

democrático em eclosão

no Brasil, o Governo Var-

gas íôi obrigado a não mais

prorrogar o «estado de

guerra» e por em liberda-

de centenas de nacionais

libertadores, entre o s

quais alguns de aeus pro-

prios dirigentes.

Uma torrente democra-

tica se desenha no Brasil.

A «Açáo Integralista» o par-
tido fascista brasileiro, se
encontra em processo de
decomposição: 14 «leaders»

abandonam, declarando-se

democratas, ante-imperialis-

tas e anti-fascistas e denun-
ciam os seus antigos che-
fes como inimigos da Pa-
tria, agentes de Hitler e
Mussolini.

No seio do Exercito, 15

generais protestam contra
os preparativos de inter-
venção armada no Estado

do Rio Grande do Sul, pre-
parativo» esses organisados

pelo Presidente da Repu-
blica. A campanha em tor-
no das eleições presiden-
ciais se acentua. A luta se
trava entre quatro forças

políticas principais.
I—O bloco democra-

tico nacional liberta-
dor-Ele é formado de re-
volucionariospequenos bur-

guezes dos movimentos de
1922-1926, de comunistas
e de um grande numero
de «leaders» e de grupos
com tendências democrati-
cas, nacional-reformistas, etc.
Luiz Carlos Prestes é o seu
chefe. Não se poderá afir-
mar que este bloco seja co-
munista e que lute por es-
tabelecer uma Republica so-
vietica no Brasil. A influ-
encia deste grupo sobre as
massas é hoje muito mais
larga do que a da Alian-

ça Nacional Libertadora de
novembro de 1935, mal-

grado o terror reacionário

que dominou durante 18
mezes.

Este grupo se orienta no
sentido da formação de
uma frente democrática

muito grande.

(Continua na pagina 13)
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Respondendo 
Ao Apelo De Plínio Salgado

Adós ouvir o impressionante discurso do Chefe Nacional, terça-feira ul-

tima. Monsenhor 
OLAVO PASSOS transmitiu o seguinte telegrama:

"Dr. 
Plínio Salgado, Quitanda 51—Rio—Ouvindo, ontem, vossa 

patriótica 
dissertação,

mais cresceu minha profunda 
simpatia 

grande 
movimento salvação nacional. Vibrando

pelo 
Brasil, rezo conservação vossa vida 

preciosa pela gloria 
de Deus, defesa da Patria,

honra da Família. Saudaçõee—Mons. Olavo Passos, vigário 
geral da Diocese de Sobral"

No Lar e Na Sociedade

O Seu Nome

Que lindo nome tem para atendê-lo?

— Esta de quem contemplo a doce face,

Os grandes olhos, o loural cabelo

E o andar de um Deus que sobre o céu pizasse..

Helena ? Stela ? Olinda ou Consuêlo ?

Dulce ? O seu nome ah! quem m'o pronunciasse!

Talvez seja das rosas o mais belo,

Ou — Juiieta ! — talvez Romeu gritasse ...

Se o seu nome... eu soubesse, ah! que tesouro!

Havia de engasta-lo em rima de ouro

Na palavra final do ultimo verso.

A provar da inquietude acres res sábios,

Eu me contento na esperança imerso,

De cêdo ou tarde ouvi-lo de seus lábios...

Aniversários

HOJE

GERALDINA SILVEIRA

ARAÚJO. Decorre hoje o ani-

versario natalicio da senho-

rita Geraldina Silveira Araú-

jo, inteligente e aplicadíssima

aluna da Escola Normal Pe-

dro II.

Qeraldina Silveira Araújo

é possuidora de um grande

circulo de amiguinhas e ad-

miradores, dado o seu espi-

rito culto e aprimorado.

Por este motivo enviamos

o nosso cart&o de felicitações

e fazemos votos para que

esta data se reproduza sem-

pre.
*

* *

O pequeno Helano, filho do

sr. Antonio Salim Hissa e sua

esposa d. Zuleica Lopes Hissa.

* *

A exma. sra. d. Pacifica Bri-

gido, progenitora do dr. Vos-

sio Brigido.
*

« *

A prendada senhorita Ana

Carneiro, irmã do sr. Cristini-

ano Carneiro.
*

MOACIR MOTA. Esta data

assinala a passagem do ani-

versario natalicio do talento-

so acadêmico de Direito, Moa-

cir Mota, funcionário do Ban-

co do Brasil e filho do apre-

ciado folclorista Leonardo

Mota.

«A Raz&o» envia ao Jovem

nataliciante os seus mais

amistosos parabéns.
*

* *

O Jovem Jo&o Batista Me-

nescal.
#

O sr. Cirilo Pereira Nobre
#

O menino 
*Zézlnho, 

filhinho

do sr. Raimundo Cândido de

Souza.
*

• •

O »r. Juoé Letu Morais, fuu-

cionario publico e cidadão

muito conceituado em nossa

JOSÉ PIRES

neo sr. Mozar Ribeiro, compe-

tente professor de piano nes-

ta capital.

Eximio musicista e inspira-

do compositor, a ultima valsa

de sua autoria — «Saudades

de Vidalzinho»—foi muito bem

recebida em nosso meio, tal

o seu «afectivismo».

O digno aniversariante, que
é elemento de prol em nos

sós círculos artiBticos, será

alvo, boje, de expressivas

manifestações de apreço por

parte de seus numerosos ami

gos.

MOSAICOS

PINTO & MONTENECRO Lt d.

Avisam a sua numerosa freguesia, que

afim de atender a todos com presteza, em

virtude da grande aceitação que têm tido

seus produtos, deverão fazer encomendas

com antecipação.

Rua Gal. Sampaio ns. 1260—1262

(antiga Fabrica de L. Gonzaga & Filhos)

ONTEM

Viu passar ontem o seu

aniversario natalicio a sra.

Almerinda Costa, digna auxi-

liar da Seção Técnica do De-

partamento Geral de Educa-

ção e esposa do nosso amigo

sr. Artur Costa, competente

gerente do café «Rex» recen-

temente inaugurado nesta ca-

pitai.

Visitantes

MARINA RIBEIRO MENDES

Distinguiu-nos, ontem, com a

sua visita pessoal a prenda-

da senhorinha Marina Ribei-

ro Mendes, eximia cantora

conterranea.

A talentosa visitante trou-

xe-nos os seus agradfeClmen-

tos pela noticia que demos de

seu recital e bem assim as

suas despedidas por ter de

seguir, segunda-feira, para o

Rio de Janeiro.

A* festejada «vlrtuose», que

se impôs em nosso meio ar-

tistico pela sua veludada voz,

formulamos votos de bõa via-

gem e feliz êxito na sua mis-

são.

CARIMBOS

MAURÍCIO

Os melhores e mais du-

raveis

PREÇOS ESPECIAES

Livraria IMPERIAL

a R. G. Rocha — 1M

e Livraria Commercial

Rua M. Facundo—430

Verniz de
preto 

e

-Bufalo-Hatos - 

Raspas-

Solas etc.

HiHiiimiiiMiimiiiiiiiuiminmill

ESPECIALIDADES: 
|

Agencias nas

praças 
do

principaes

país

ISMAR PIRES CAVALCAN-

TB. Aaiversaria hoje a gentil

senhorinha Ismar Pires Ca-

vaicante, fino ornamento da

nossa sociedade, onde possue

vasto circulo de amigas e ad-

miradores.

As nossas felicitações.

José: E" o nome do interes

sante e vivaz garôto, futuro

pilulano, filho do sr. Raul Ca-

vaicante Campos e d. Anita

Bastos Campos, que por este

motivo enviou-nos 4.000 cou-

pons para o Leprozario.

MOZAR RIBEIRO. Decorre

hoje o aniversario natalicio

do nosso talentoso conterra-

Cortume Cearense

Francisco Lorda

ESCRITORIO 
( Av. Thomaz Pompeu, 562

FABRICA 
( (Bairro 

Jacarecanga)

Caixa Postal, 82 
- 

End. tel. 
«CORTUME»

Fortaleza-Ceará
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CINEMA

que vamos assistir

hoje:

Moderno

A's 9 horas «Matinal» 2$200

Lanterna Magica —13 — na-

c*onal.

Metrotom — 309 — 
Jornal.

A Favorita — Super produ-

ção da «United», com George

Brent e Kay Francis.

A's 2,30 ha. «Vesperal»

28200.

Rio Cumina— nacional.

Desejo—Grande produção
da «Paramount»,com Marlene

Dictrich e Gary Cooper, diri-

gida por Franz Borzage.

A's 4,15, 7 e 8,45 ns. ing.

35300.

Jardim Zoologico n* 2—na-

cional.

Felicidade Perdida— Produ-

ção da «Universal», com

Frank Morgan e Binnie Bar-

nes.

Majestk

A's 10 hs. «Matinal» 2$200

Desfile 25 de Janeiro—na-

cional.

Rubinoff e sua orchestra—

short.

E' melhor ser solteiro—de-

senho de Popoye.

A Mulher Triumpha—Super

produção da «Warner», com

a dupla do burulho J o a n

Blonael e Glenda Farrell, Hug

Herbert.

A* 1,30 hora «Sessão Po-

pular» 1S100.

Liquidando Contas—Intrepi-

do film da «Warner», genero

policial cheio de aventuras e

emoções com James Dunn ao

| lado de Claire Dodd,

A's 2,30 horas «Vesperal»

21200.

Exp. pecuaria de Petropo-

lis—nacional.

Paramount S. News 85x36

Jornal.

Dr. Gogol (O Medico Louco)

—O Maior film de mistério

até hoje produzido pela a

«Metro, com o novo astro,

favorito de Charlie Chan Pe-

ter Lorre, com Francês Drake

e Colin Clive.

A's 4,30 5,15 e 6 hs. «Soirés

Infantis» $600.

Paramount S. News—97x36

[ Jornal.
Mulher de marinheiro—co-

media por Bil Gilbert.

E* melhor ser solteiro—de-

senho de Popeye.

A's 7 e 8,45 horas. ing. 38300

—18100.

Desfile 25 de Janeiro—na-

cional.

Buddy e Baby Ruth—dese-

nho.

Entre a Honra e a Lei—da

«Metro», com Virgínia Bruce

e Spencer Tracy.

IPoIltheáma

A's 7, e 8,30 hs. ing. 18100

18600.

Prêmio de Consolação—Um

far-west da «Universal», com

10 rei do laço Ruck .Tonen

Bemfka

A's 7,30 horas.

Divida de Jogo — Formida

vel far-west da «Universal»,

I com o famoso actor cow-boy

Buck Jones.

| Paroquial

A's 7,30 horas.

O Pimpinela Bscarlate, com

I Lifllie Howard e Merle Obe-

roa.

I Centro

A's 7,30 horas.

Amõr com Amõr se Paga—

I Produção da «Metro», com

| Paul Lukas e Madge Evans

4

Odeon

A's 7,30 horas.

Luctador Invencível—Formi

Vem de iona

ga data...

Dentre as doenças conhecidas

desde a mais remota antiguida-

de destaca-se o impaludismo,

que mesmo os livros attribuidoa

a Hippocrates já mencionam

sob diversas modalidades cli-

nicas. Vinha causando milhões

e milhões de mortes sem que

se tivese encontrado um único

medicamento verdadeiramente

efticaz. Só no Beculo XVII foi

descoberta a acçáo curativa ds

casca da quina, levada do Pe-

ru' para a Hespanha após a

cura da condessa dei Chinchon,

sendo mais tarde extrahida

deste vegetal a quinlna, usa-

da no mundo inteiro.

Ultimamente surgiram novos

recursos para o combate ao

impaludismo, como a varias

outras pragas que infelicitam a

humanidade, destacando-se um

producto de acc&o rapida, e-

nergica e radical contra os

parasltos do impaludismo res-

ponsaveis pela destruição dos

globulos vermelhos, denomina-

do Atebrina, que se apresenta

no commercio sob a forma de

comprimidos.

O tratamento pela Atebrina

dura apenas de 6 a 7 dias.

Neste curto espaço de tempo

os lmpaludados libertam-se dos

parasltos que os expõem aos

maiores perigos de vida.

Ourar os lmpaludados não

corresponde apenas a um de-

ver de humanidade, mas a um

acto de previdencla social. Ca-

de vletlma deste mal é um

reservatório de parasltos em

constante ameaça, bastando que

um só mosquito pique a pes-

soa doente de impaludismo para

transmittlr a doença a qual-

quer um de nós, á nossa faml-

lia, aos nossos auxiliares.

Extermine-se, pois, o Impalu-

dismo de todas as regiões do

pais. Para este fim encontra-

se ao alcance de todos a Ate-

brina da Casa Bayer, que fas

verdadeiros prodígios.

Sofre dos

Rins?

CURE-SE RAPIDA-

MENTE, Usando as

Pílulas

DE LUSSEN

Companheiros Do In-

terior I De Toda

Parte

Compre as suas miu-

dezas e linhas na Loja

«O Gabriel» o maior va-

rejo de miudezas porque

vende barato.

davel far-west, cheio de lutas

arrojados com o novo oow-

boy Lane Chandelr.

Sio José

A's 7,90 horas.

A Lei do Terror—com o

audacioso cow-boy Tim Mac

Coy.

Popular

A'8 7,30 horas.

Peneus de Fôgo—da «War-

ner», com Lyle Talbot.

Cine-Famillar

A's 7,30 horas.

Divida de Jogo—com Bnck

Jones.

e
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Do nosso confrade o "O Povo",
do Rio, data venia, transcre-
vemos o seguinte artigo :

A técnica adotada nas mais recentes deli-
berações do Komintern, para a implantação do
comunismo no mundo, é a verdadeira técnica
das trevas, toda arquitetada sobre a hiprocrisia,
a mentira deslavada, o embuste mais atrevido.
Os comunistas não se dizem mais comunistas.
Aparecem como adversários do fascismo. Tam-
bem n&o têm necessidade de se apresentar sob
uma mesma "unidade 

partidária"; do ponto de
vista politico, eles até se dividem, tomando, po-
sições em partidos antagonistas. Dificil, senfto
impossível, se torna, dentro do espirito dos re-

gimens liberais, evitar-lhes os movimentos sub-
versivos da ordem social. Onde está o Partido
Comunista? Praticamente, ninguém sabe onde
está, nem quem sâo os seus adeptos. Estes estfto
todos nas fileiras dos partidos liberais, dos par-
tidos 80ciai8-democratas, ou, quando muito, nos

partidos socialistas mais ou menos avançados.
Quando acusados, defendem-se facilmente, che-

gando ao cumulo, muitas vezes, de atacar o co-
munismo. Emquanto isso se dá, circulam boletins
mimeografados. em que, no logar das assinatu-
ras, vêm cousas como estas: "do Comitê Regio-
nel do Partido Comunista", ou da "seção tal do
Partido Comunista".

E' essa a técnica tenebrosa que está sendo
adotada no Brasil. Na Camara dos Deputados: ha

parlamentares que se encontram em liberdade
depois da prisão conseqüente da revolução de
novembro de 193.5. Que liberdade é essa ? Uma
liberdade, ou por cumprimento de pena, como

A TÉCNICA
TENEBROSA

no caso do deputado Abguar Bastos, ou por
meio de habeas-corpus, como se deu com Otávio
da Silveira e Jofto Mangabeira.

Outros, como Domingo Velasco o homem

que leu na Camara todos os manifestos da Ali-
anca Nacional Libertadora, de que era chefe
Luiz Carlos Prestes, ou Café Filho, conhe cidis-
simo como comunista por todo o Brasil, como-
damente, exercem obra de agitadores, segundo
os ensinamentos de Lenine e Trotzky, no traba-
lho de preparo das "massas" 

para o golpe tec-
nico. Elementos suspeitissimos e conhecidissi-
mos como adeptos do credo vermelho, lá estfto :
Luiz Tireli, Martins Veras, Abilio de Assis, Ama-
ral Peixoto, Julio Novais, Lauro Passos, Edgar
Sanchez, Belmiro de Medeiros, e, no Senado, o
sr. Abel Chermont. Nenhum se diz comunista.
Esses homens se encontram politicamente em
campo adverso, uns apoiando o sr. Armando
de Sales Oliveira, outros o sr. José Américo de
Almeida. Todos se unem com o objetivo tene-
broso da implantação do soviético no Brasil. Mas
não dizem isso. O que eles dizem é que são ini-
migos do Integralismo. Era preciso alguma ban-
deira que disfarçasse seus criminosos intuitos.
Adotaram essa, não por invenção deles, mas por
ordem da III Internacional, que mandou as mes-

mas diretrizes para a França, para a desgraçada
Espanha.

Diante disso, nfio será preciso a ninguém
ter dom de profeta para dizer o que vai acon-
tecer no Brasil, antes das eleições de janeiro de
1938. Aqui estamos denunciando á Nação a pro-
xima revolução comunista. Ela virá mais cedo do
que supõem as familias brasileiras. Os respon-
saveis serão os politicos que aceitaram a adesão
desses elementos, que deveriam estar isolados,
para que todos os brasileiros dignos pudessem
vigiar seus passos astutos. O que se vê, porém,
no meio da confusão e das ambições políticas,
são os dois candidatos liberais á sucessão n&o
se envergonharem perante a Pátria, tendo nas
fileiras que os apoiam homens conhecidissimos
por todo o Povo Brasileiro, como esquerdistas
vermelhissimos e agentes ativíssimos da insur-
reiçfto bolchevista.

Quando vier a revolução comunista, com
todos os seus horrores; quando as "ovelhinhas"

parlamentares despirem a pele, aparecendo como
lobos; quando os "inocentes" de hoje abrirem
para o pais uma quadra horripilante de assassi-
natos, de defloramentos, de jestrupos, de saques,
de incêndios, de sacrilégios, de profanações;
quando todo o Brasil fôr um vasto campo de
fogo, e sangue, e lama,—entfto aqueles que hoje
nos têm e muitos dos que correm os olho. so-
bre estas linhas, com possivel ceticismo, terfto
de dizer, abatidos pelos infortúnios e desgraças
que pesarão sobre suas familias .—houve um
jornal que avisou a tempo, assim como houve
brasileiros que procuraram unir-nos contra o
inimigo!

SAIBA escolher o refrigerador para a sua casa.
Venha ver o maravilhoso CROSLEY 1937/1938-
o refrigerador mais belo do mundo! O único que
Possue a celebre PORTA MÁGICA que vale por
mais 1/2 refrigerador! Compre um CROSLEY na
casa MATOS __ CIA. LTDA. á rua G. Rocha 30—38

H _ NENS E FATOS
INIMIGO N.

DO FUNCIO-
NALISMO

O 
funcionalismo publi-
co está com as bar-

bas de molho, desde que
ouviu o discurso-«expli-
cação-pessoal»que o sr.
José Américo de Almei-
da proferiu na Esplana-
da do Castelo.

A laboriosa e hones-
ta classe dos devotados
servidores da União es-
tá como que apavorada
ante as futuras inten-

ções do tonitroante ora-
dor paraibano.

Uma coisa ficou bem
clara, bem nitida na ora-
toria-explicaçâo -pessoal

do autor de -«A Baga-
ceira». E' que s. excia.,
se eleito, levará a efei-
to novos cortes no fun-
clonalismo, como o de-
clarou em seu palantro-
rio: «Selecionar, para
melhorar os que fiquem».

Desejamos, porém, in-

quirir o snr. José Ame-
rico sobre qual o crite-
Hn Rftlnctivo que ele irá
adotar. As vitimas dos
cortes, agora, quais se-
rio? Os contratados,
eternas vitimas de todos
os governos? Os interi-
nos, que, na maioria das
vezes, ainda nfto foram
efetivados por falsas in-
terpretações legais? Ou
os efetivos, a que a le-
tra constitucional, em
artigo 150, garante pie-
nos direitos, desde que
o cargo tenha sido pre-
enchido por concurso
de provas ou de titulos
ou que seu ocupante te-
nha mais de dez anos
de efetivo exereicio?

Para qual desses qua-
dros se vai dirigir a
ampulheta rancorosa do
senhor José Américo ?
Qual o quadrante da
nossa burocracia que se
verá em contingência de
requerer mandados de
segurança? Pretende o
senhor José Américo
passar por cima dos di-
reitos adquiridos e re-
vogar, por vontade indi-
vidual, o preeeituado na
nossa Carta Magna ?

Nâo, senhor José Ame-
rico, basta de cortes. A
dolorosa experiência re-
volucionaria de 1930, em
que fostes dos mais bri-
lhantes executores, já
calejou suficientemente
a atormentada classe dos
funcionários públicos.

Já nfto bastam os df-
retores atrabiliários, os
filhotismos, os apanigua-
dos, as «caixas de em-
prestimos» o ainda pre-
tendeis aumentar o dra-
ma dos servidores da
Unifto?

Se acabais de vos pe-
nitenciar.de publico, pe-
las injustiças que pra-
ticastes na Central do
Brasil, como quereis
trilhar, de novo e mais
rancorosamente, a estra-
da de novos cortes, sob
pretexto de «seleções»?

A palavra seleção é
verdadeiramente bonita,
sr. ministro, mas sua
pratica é muito perigosa.

Os Ruys Carneiros, os
Pintos Lemos e os Epi-
tacinhos poderão ter no-
vos candidatos a empre-
gos e a «seleçfto»» leva-
rá a fome a inúmeros
lares.

Sempre falais, com or-

gulho, que sois funcio-
nario publico. Lembrai-
vos, pois, que apenas
em sete anos de exer-
cicio, fostes ministro de
Estado, senador da Re-
publica e ministro do
Tribunal de Contas. Com
apenassete anos de ser-
viço publico federal vos
candidatastes ao maior
posto: o de presidente
da Republica.,. E lem-
brai-vos de que inume-
res funcionários, com 15
anos de serviço, são in-
terinos. diaristas, con-
tratados e não ganham,
sequer, para o seu pão
de cada dia.

Não amargureis, mais,
a vida daqueles que co-
mem o pão com o suor
do seu rosta...

Ou vós nfto sois crie-
tfto?

(Extr.).

AQUI E LA'...
•

PARECE 
que na busca

passada ao palácio
do snr. Aguirre, presi-
dente da republica ver-
melha basca, depois da
sua fuga para Santan-
der, foi encontrada uma
banda de veneravel _a
Maçonaria, e diferentes
diplomas da seita.

E parece tambem que
algun8 ingênuos ficaram
muito admirados com o
aohado, pois considera-
vam o sr. Aguirre, che-
fe dos católicos bascos
separatistas, adversário
da Maçonaria.

E' porque nfio conhe-
cem a Maçonaria.

O principal cuidado
dos maçons é dizer que
o nfto sfto. Se lhes pe-

REFRIGERADORE/

MODELO-1937-1938

Bl! *^h IB

_________________fr I

¦Jj__^U___J
OBSERVE ISTO: Todos os refrigeradores elétrico são

1). Bons e seguros 131. Econômicos
2). Eficientes |4). Guardies da saude

5). Econômicos no consumo de eletricidade

Alguns refrigeradores são de aparência mais atrativa que outros,
por exemplo os refrigeradores CROSLEY-SHELVADOR.

LEM8R E—SE!
Somente os refrigeradores CROSLEY teem
o "SHELVADOR*' 

(PORTA MÁGICA;!

VENDAS A PRESTAÇÕES
ÚNICOS DISTRIBUIDORES:

MATTOS & CIA. LTDA.
Rua Cel. Guilherme Rocha 30i38 Pr. Gal. Tiburcio 440i454

FORTALEZA

direm que o jurem, ju-
ram, e se lhes exigirem

que assinem esse falso

juramento, eles assinam.
Os tolos, porem nfto

sfto os que tomam a se-
rio o que eles juram e
assinam.

Se o sr. Aguirre nfto
fosse maçon n&o teria
as maçonarias francesa

e inglesa a auxiliar des-
caradamente com armas,

munições, navios e vi-
veres, a sua republi-

queta separatista.
E se nfio fingisse de

católico nfio teriam os
católicos franceses e ln-
glesestfio compadecidos
e interessados na eva-
cuaçfio de Bilbao e San-
tander.
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Campanha
de Solidariedadle

Da «CAMISARIA VOLGA»

AO POVO DE FORTALEZA.—Grande 
abatimento de 

preços.

VER PARA CRER

Rua Major Facundo, 446

TUDO DE GRAÇA |::: I

«A VOLGA»

Apontamentos...

A Visão Do Conjunto

Um aspecto que surge nas naturalissi-

mas discussões travadas entre um adepto do

Sigma e um elemento contrario ás idéas

nossas é que sempre este se alasta inteira-

mente do terreno doutrinário.

Os argumentos informativos de suas de-

duções prendem-se 
mais ás exteriorisações

materiais que um quasi descanhecimento de

nossa estrutura doutrinaria lhe oferecem, do

que mesmo ao resultado julgador que ad-

vem de uma apreciação demorada e bem

fundamentada.

O lntegralismo está sendo oferecido ao

povo brasileiro pelo ensino intelectual de

suas diretrizes e programas—coisa 
inédita

no Brasil—num conjunto maravilhoso de

normas e de razões, que se completam mu-

tuamente e tomam forma definitiva no sinte-

se final de sua filosofia cristã.

Só apreciado ao todo, peça por peça,

estudadas as causas cientificas e morais que

determinaram a formação de cada uma de

suas faces principais e encarado ainda o

ambiente fisico e espiritual para que foi

destinado, é que poderá ser discutido e co-

mentado.

Julgar parceladamente as suas arestes

estruturais e os paragrafos secundários de

seu estatuto, condenar isoladamente a ino-

vação de um ponto sindical ou a teoria insó-

lita de um dever Isocial, é fazei um traba-

lho doloroso de apreciação inútil.

E' ouvir uma melodia musical pela au-

dição intermediária de trechos solfejados ou

então mirar de muito perto uma pintura

clssica com um canudo de papél.

Por outro lado, o lntegralismo 4 o frú-

to da observação justa do desequilíbrio em

todas as atividades do genero humano que

sofre, mercê da incompreensão de quem,

por má ventura, lhe dirige os passos,esta 
revol-

ta intima de desassocegados, esta inquieti-

tude de desgraçados que já se sentem satu-

rados de injustiças ciamorosas e de promes-

sas vãs. 1

Infelizmente, no cenário de nossa Pa-

tria, nem todos 6ofrem do mal do Século.

Existem muitos, é bem verdade, que se sen-

tem ainda no melhor dos céus e gozam in-

concientemente as delicias de uma vida pa-

cata e sem atribulações. Falta-lhes a acuida-

de perceptiva dos problemas 
' 

qtié nos em-

polgam e que, se não sofrerem solução, nos

arrastarão e ao nosso berço á fogueira des-

truidora das ambições dos inimigos e, ain-

da mais, ressentem-se desta honesta habili-

dade critica de decompór as diversas cau-

sas de um efeito para assentar-lhe o julga-

mento.

São estes displicentes, que de um modo

gèral 
indivíduos até de bóa fé, embóra reco-

nhecendo a Insustentável permanencia do re-

gimen que adotamos, se apegaip ás formu-

Ias como distas de uma filosofia de cadave-

res cruzando calmamente os braços.

E por isso não nos compreendem e iro-

nisam. compassivos, o fumo que tomamos. \

E não procuram se aproximar da luz

do lntegralismo para melhor lhes serem pe-

netrados os olhos.

E não oompulsam, de começo a fim, o

livro eterno da realidade brasileira, para"

melhor lhe conhecer o texto.

Quando muito, se limitam, numa levian-

dade pueril, a castigar teatralmente, resul-

tado de um golpe de vista parcial, o senti-

do integral de nossa disciplina que chamam,

horrorisados—«morte da personalidade hu-

mana». ,

AOATHON

FATURISTA

Precisa-se de um dali"

lograío que 
lenha letra

regular e seja menor de

ZO anos.

Caria a Caixa postal 
269

BANCO DO BRASIL

Taxas de Depósitos

O BANCO DO BRASIL faz publico que a partir

do dia 1.* do corrente mês, passou a adotar as se-

guintes taxas e condições para as contas de De-

positos:

Depositos de Bancos 1%

com Juros, 2%

Limitados (limite de 50:000$) 3%

Populares (limite de 10:000$)

de Aviso Prévio:

com aviso prévio de 30 dias,
(» •» •• 

gQ 
"

ii »> »• •• 
gQ 

"

> 't -yvr

a Praso Fixo e Letras a Prêmio:

4%

3,5%

4%

4,5%

por 6 mêses,
" 

12 
M 

.

4%

5%

( Para as contas de Prazo Fixo já existentes

no Banco, as taxas acima só entrarão em vigor

a partir da data em que forem reformadas.

Fortaleza, Julho de 1937.

SE 

a sua propaganda 
for

feita pelas colunas de

A RAZÃO terá V. S.,

em seus negocios êxito k-

guro.

anuncio bem con-

feccionado atrai

vista do leitor I

Faça, pois, a sua propa-

ganda n* A RAZÀO

Manifesto- Programa

Todos' os brasileiros que desejarem conhe-

cer a plataforma com que o lntegralismo se apre«

senta às eleições presidenciais, poderão escrever a

J. F. Amora, Rua Guilherme Rocha n° 250—2°

andar, que lhes será enviado, gratuitamente pela

Secretaria Provincial de Propaganda um exem-

plar do MANIFESTO-PROGRAMA.

Arroz em Casca

i, ii . ¦
f

Messias & Viana Ltda.

Rua Conde d'Eu 617

Beneficia e compra pelo

melhor preço 
da 

praça.

Não venda seu deposito

de arroz sem consultar nos-

sos preços.

Rainha Da Escola

Normal

CONVITE

Recebemos e agradecemos:

A comissão organisadora dos festejos em honra

á S. Magestade Rainha da Escola Normal Pedro

II, tem a insigne honra de convidar V. Excia. e

Exma. Familia para abrilhantarem com sua pre-

sença, a coroação que se realisará no dia 11 de

Agosto, nos salões do Club dos Diários, ás 21 ho-

ras e meia.

Este ato será seguido de um suntuoso baile.

Certo de sua aquiessencia ao presente con-

vite, agradece antecipadamente.

A Comissão

Fortaleza, 7 de Agosto de 1937

Traje á rigor

A. I. B.

Nudeo Dos Operários

O Departamento Provincial Sindfcal convo-

ca todos os operários integralistas de Fortaleza

para a sessão operaria que se realizará, segun-

da-feira, ás 19, 30, na Séde Central da Ação In-

tegralista Brasileira.

E' obrigatorio o comparecimento de todos

os trabalhadores camisas-verdes. 

Fogoes

Os fogões a lenha, marca «WALLIG», são

os procurados pelas pessõas de bom gosta

para cosinhas modernas.

As camas «VALLIG», de ferro, para solteiros,

resistentes e de acabamento perfeito, teem a

preferencia de Hospitaes, casas -de Saúde,

Colégios, Conventos, Quartéis e outros es-

tabelecimentos congeneres do snl do paiz.

depositados: Lima & Albuquerque

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 910

16

(Mestre CHICO)

Atual responsável pela impressão desta fo-

lha, tendo sido demitido(da Imprensa Oficial, on-

de prestou serviços desde sua fundação, oferece

seus prestimos profissionaes 
em nossa oficina,

executando trabalhos com a maxima presteza e

nitidez necessarias, visto como conta para esse

fim com um conjunto de artistas de reconheci-

dos merto8*i

O

O

C I

31

D
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GRANDE CONCURSO DA FABRICA

SAO LOURENÇO

a realizar-se em

30 DE MARÇO

30 DE JUNHO

30 DE SETEMBRO

30 DE DEZEMBRO

de accordo com o coupon

impresso:

PREFIRAM:

ACACIA

A.C.C.

EXPERIMENTEM:

Olga

Polymatico

 
e Entre 

¦ 
Actos

KTIUI UflMCMAnCM 
ao grande estadista—Dr. José Américo de Almeida—Candidato nacional ao mais alto

CIVI nUIYIE.liMV3L.IYI 
posto da magistratura do paiz, a Fabrica S. Lourenço comprovando sua admiração ao

eminente homem publico, offerece a consumo 

DR. JOSE' AMÉRICO 

fabricados com todo cuidado, e

GRANDE concurso DA Fabrica S. Lourenço

FORTALEZA-CEARA'

%

Este coupon em numero de 75—dá direito a valiosos pequenos 
brindes e

mais um VALE. Cada grupo de 3 vales dó direito a um mappa, que preenchido

dos 3 vales e apresentado em nosso Escriptorio ou Agencias, será trocado por

um cartfio numerado e authenticado. Com o cartão concorrerá o portador aos

sorteios de Março, Junho,* Setembro e Dezembro pela Loteria Federal. As extra-

ções serão previamente anunciadas pela imprensa local. Os sorteios constarão de

10 bicycletas cromadas para homens, meninos e meninas, 1 motocycleta, 1 Radio

Ponto Azul, 1 machina de escrever portátil, 2 ricos estojos de imbuia com fa-

queiros de 130 peças, 2 ditos de 100 peças, 30 bebês e bonecas Schirley, 10 Apo-

lices Paulistas e Mineiras e mais 43 valiosos brindes para uso doméstico.

uma marca de cigarros denominada com fumos de qualidade superior

A. BEIIEZA A CIA. LIDA. 
- 

Fortaleza-Ceará

Cigarros DR. JOSE' AMÉRICO—Alta novidade

Noticias

¦PPMPPW

De Gamocim

Bandeira Integralista

Pelo M2 do dia 28 chegou a esta cidade a

bandeira chefiada pelo Dr. Gustavo Barroso, a

qual foi recebida na Estação por avultado nume-

re de integralistas. Destes, os que se achavam

devidamente tardados formaram duas alas na

sala de espera da estação e, ao penetrar ali a

figura respeitável do Secretario Nacional Dr.

Gustavo Barroso, foram erguidos dois vibrantes

Anauês.

Os bandeirantes, acompanhados da Chefia e

Secretariado Municipal, bem como da onda ver-

de dos integralistas, dirigiram-se para a Pensão

Urbina, onde lhes fôra preparada hospedagem.

Cerca das 20 horas, quando já uma enorme

multidão se acotovelava na Praça da Estação,

deu entrada ali a Comitiva que foi saudada com

dois entusiásticos Anauês.

Os integralistas cantaram com entusiasmo a

marcha «Avante», e, em seguida, subiu á tribuna

o Chefe Provincial Dr. Ubirajara índio do Ceará

que por espaço de uma hora prendeu a atenção

da assistência, composta de cerca de 1.000 pes-

soas, com seu verbo inflamado de patriotismo e

amôr a causa popular.

O seu discurso foi uma verdadeira peça dou-

trinaris que calou profundamente na oonciencia

da grande maioria da assistência, que não lhe

resgatou aplausos, interrompendo-o, de quando

em quando, com o estridor de suas palmas.

O povo anciava pela palavra do Dr. Gustavo

Barroso que, infelizmente, não, pôde satisfazer

tal ansiedade, em virtude de «e achar muito rou-

co, tendo pronunciado apenas algumas palavras

de agradecimento e desculpas.

Foi então cantado o Hino Nacional com ver-

dadeira vibração patriótica pelos camisas-verdes.

Tudo correu muito bem, tendo-se a registrar

apenas duas cenas entristecedoras. A primeira

(oi na ocasião em que a comitiva entrava na

sala de espera da estação. Um desclassificado

comunista Jogou sobre o povo uma porção de

boletins indecorosos, retrato vivo da mentalida-

de comunista, dos quais Junto um exemplar, es-

pecialmente por nele se conter a prova flagran-

te da colaboração dos comunistas com os dois

candidatos liberais.

A segunda foi na ocasião em que se iniciou

Bandeira Integralista

Paraibana Em

Fortaleza

Após haver peroorrido o interior da Paraíba

em propaganda do Sigma, acha-se nesta capital,

a Bandeira Integralista Paraibana, chefiada pelo

conhecido poèta Mayrink, Chefe Provincial.

Acompanham o destemido Chefe Integralista

os companheiros: A. A. de Alencar Memória,

Chefe do D. T. P.; Jaime Galvão, Secretario As-

sistente do Chefe Provincial; Pedro Bentes Sub-

Chefe do D. T. P.; Humberto Costa Pinto, Chefe

da S. 4. do D. T. P.; Hugo Viana, Chefe de Ga-

binete; Tomaz Andrade, Secretario Municipal.

Os companheiros paraibanos estiveram ontem,

á noite, em visita á «A Razão», demorando-se

em agradavel palestra.

A palavra simples e expressiva do poéta

de «Anauê», causou a quantos aqui se achavam

a melhor impressão, chegando a entusiasmar a

rapaziada da revisão (os únicos da redação* pre-

sentes no momento).

Mayrink em pouca? palavras disse-nos da

ação dos «oamisas-verdes» da terra de João Pes-

sôa, atuarão dinamica, operosa, destemida.

Falou-not da imprensa, do governo e da

politica da terra paraibana, afirmando que ashos-

tes integralistas ali são bem numerosas.

A Bandeira chefiada pelo Chefe Provincial

tem a denominação de «Barbara Heliodora».
*

• *

Em Jaguaribe, Mayrink realizou um comício,

proferindo aplaudida oração doutrinaria, deixan-

do profunda impressão no espirito publiço.

(Reproduzida por incorreção)

ABNER AMARAL

Cirurgião Dentista

Branqueamento de dentes congestionados

Apicetomia

FLORI AN O PEIXOTO, 884

o Hino Nacional; a maioria dos comunistas e

grande parte dos liberais desapareceu como por

encanto, dando assim uma demonstração de seu

odio ou de seu despreso pelo Hino da Patria*

Camocim, 31 de Julho de 1937.

O CORRESPONDENTE

GUARANY

A exportação exige bom

= algodão =

Limpo e bem be~

neficiado

O limpador de algodão «GUARANY» é o uni-

co que corresponde á espectativa do mais exi-

gente beneficiador de algodão.

A nenhuma Fabrica é permitido funcionar

sem um moderno limpador de algodão, portanto,

confie o seu trabalho ao limpador «GUaRANY»

e alcançará resultados inacreditáveis, como se-

Jam:

1) de um a dois pontos a mais no tipo de

algodão, do que qualquer outro limpador nacio-

nal ou extrangeiro.

2) é o único limpador que retira pedaços de

folha.

3) abre completamente o algodão, facilitan-

do o serviço dos descaroçadores, que aumentam

a sua produção 
em cerca de 20%.

4) em virtude do algodão ficar bem aberto,

o descaroçador não produz o piolho.

5) o algodão fica mais alvo do que o limpo

por outro limpador.

6) 6 o único aparelho que consegue limpar

totalmente o piolho do algodão, transformando-o

em um produto valorisado.

7) Não prejudica a integridade da fibra.

8) grande economia de força, necessitando

apenas de 1 1/2 H. P.

Os Interessados poderão

dirigir-se ao Agente:

Aristóteles Holanda

Rua José Avelino, 52—(antiga Chafariz)

I

O

OI

id:

hi
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ELISA

Suprascandere tumuIo ín memória

tua, et lacruma imperecibilis imitas

salntatis nostram.

HUMBERTO DE AGUIAR FLORES

Quando 

soube do

passo que deu para

o Além, no peito amigo

desprendeu uma dôr cru-

ciante, e esta dôr ex-

tendeu-se nos corações

de todos quantos priva-

vam a sua amizade de

irmã, de religiosa e de

intimidade boníssima.

Como verdadeira Fi-

lha de Maria, bôa mar-

cha para as fileiras de

São Vicente de Paulo, o

seu ardente anhelo—ves-

tir o sagrado burel e

redentorizar-se á gran

deza dos Bemaventura-

dos—a grandeza do Rei-

no Celeste!

Esta mesma grandeza

de que fala o cronista

catolico, especializa a

Protonotariedade Ange-

lica, isto, o santo Profe-

ta 
'já 

cantou—em honra

ao nome imortal que sim-

bolicamente pronuncia-

mos: Elisa Dantas Sa-

raiva, virtude por exce-

lencia, da Cristianização

Apostolica.

O corpo morreu mas

lhares de fieis, explicou

bem claro o que era ser

amigo na expressão da

palavra religiosa. To-

mando-se em considera-

ção as palavras evange-

lisadoras daquele grande

religioso, por isso, dou

o meu passo á frente,

dizendo com o mesmo

ardor de Santa Teresi-

A Senhora

Soff re ?

USE

Veragridol

Laxativo, tonico, fortili-

cante e poderoso regu-

lador das senhoras.

Combate incommodos

do utero, fortalece qs

nervos, fortifica o esto-

mago. desabafa o peito

e alegra o coração. 
*

<*3)

¦

nha do Menino Jesus,

com a mesma reflexão

iluminosa de São Luís

.de Gonzaga: Sobre o

a alma está viva para ) tumulo da vossa me

sempre, tem a sua pre-! moria, uma lagrima da

ciosidade como a safira

e o olor da perpetua

quando recebe o orva-

lho poetizante da mati-

na santa de Sabahó, em

dias festivos.

Dotada de uma inteli-

gencia lúcida, capaz de

ultrapassar Eça de Quei-

roz,—Lectio libri Regum

—mais linda do que a

poesia de metrificaçfio

serena de Sabino Roma-

riz, porque possuiu na

terra um espirito ilumi-

nado, como o do conego

José da Rosa Passos,

e agora possue, no Céo,

uma alma cheia de Fé e

de Santidade.

Eis aí como se pode

dizer de uma alma bôa,

è de coração magnani-

mo que hoje se acha

dententora do Dom da

Virtude Suprema

Dolor Crucis—Rescen-

de e jamais se apagará

no coração amoroso de

sua virtuosa genitora,

como também será o

resplendor no coração

daqueles que lhes dedi

caram amizade quando

em vida, e concentrarão

sempre até a Eternidade.

Frei Telves, num dos

seus sábios sermões li-

turgi^os, 
"dirigido 

a mi-

nossa imorredoura sau

dade

O nome augusto de

Elisa Dantas Saraiva fi

cou gravado na radical

do nosso coração da fa-

milia, igualmente, no sen-

tir das piedosas Filbas

de Maria, da sagrada

Congregação Mariana

das Dorotéas; como

ouro impecável acen-

drado no mármore bran-

co do Consistorio da Ba-

silica de S. Pedro ou o

capitei da Matriz de San

to Antonio, ou o sibo-

rio onde são custodiadas

as sagradas particulas

para o Santo Viatico

que sai do santo Taber-

naculo para fecundar na

alma dos frágeis mori-

bundos, iluminado pelos

sírios que ardem desde

os artisticos castiçais

aos formosos candeia-

bros. Imprimiu no nosso

coração a benignidade

do amôr singelo, sacra

bemdita, onde se lê ora

ções antifonantes como

inflamadas jaculatorias

que nos dão o sinal sen-

sivel da sua própria in-

tromissão na Côrte do

Paraizo Celeste, que só-

be rápido como o pro-

prio Anjo Santo, irial

de Rafael, para contem-

plar a candura divina

que, naquele Logar, se

encontram: — a Vida, a

Bemaventurança e a San-

idade!

O proprio Creador es-

colheu um dia de felici-

dade—foi o dia em que

a Igreja Cristã celebra-

va in more festivo—as

estividades em honra a

São Vicente de Paulo,

para chamar á Sua pre-

sença, Elisa Dantas Sa-

raiva, afim de calocá-la

como colocou-a no seio

dos Anjos, dos Arcan-

jos.das Dominações, dos

^rincipados, 
das Potes-

ades, das Virtudes, dos

Trono8, dos Cherubins

e do Serafins, justamen-

te está ela eleita, go-

zando as excelsitudes

junto aos Nove Coros de

Anjos Celestes, Anjos

que cantam, incessante-

mente a Beleza Divina,

entôam, com harmania,

a todo instante, Hosãn-

nas a um Deus de Mi-

sericordia infindável; um

Deus a quem Elisa obe-

decia e continúa a obe-

decer sinceramente no

intimo d'alma, que bem-

dizia-O e. por isso, hoje.

acha-se bem recompen-

sada e, com a mesma

Recompensa está ela so-

dalicio com os bons que

praticam, no orbe a mes-

ma virtude que a bon-

dosa Elisa, em vida, pra-

ticou.

Partos e Moléstias

de Seahoras

DRA. Ida Santos Ellery

Cohs.: Edifício Oranito, 11

Res.: 25 de Março, 697

Perfuma rias

Sabonete Araxá, talco

Malva, Baratil, sabonete

Duro, e toda perfuma

ria, vende pelos meno-

res preços a loja «0

Gabriel», o maior varejo

de miudezas.

Colégio Monsenhor Tabosa

564-DUQUE DE CAXIAS-564

Estabelecimento de ensino que 
soube empolgar a po-

pulação 
de Fortaleza pelo seu bom método e dedica-

ções 
de suas professoras. Apenas com 3 meses de

instalado conta mais de 50 alunos

Curso primário—admissão.

Curso admissão. Só 
garantimos aproveitamento

aos alunos que se matricularem no més de Julho.

Reabertura das aulas será no dia 4 de julho.

Informações: Duque de Caxias, 564 de 15

ás 21 horas

UNDERWOOD

A campeã das machinas de escrever

Fabricada especialmente 
para 

o

Brasil

Assistência technica GRÁTIS du-

rante UM ANNO

EMERSON

O MELHOR RECEPTOR

RADIO

Liga todos os continentes á sua casa

Garantido pro um anno

Fabricado especialmente para clima tropi-

cal. Oficina radio technica 
própria

Informações com os únicos vendedores:

S. Marques & Cia.

Rua Barão do Rio Branco, 946

FORTALEZA

FIO/-REDE/

EMPRESA DE FIOS E REDES LTDA.

Vendedora exclusiva das produções de Fios e

Redes, das Fabricas de

A. D. Siqueira & Filhos, Siqueira

Gurgel Lida., Cia. Fiação S. Luís

Lida. e Manuel J. Lima

Artigos de superior 
qualidade, 

de alta

resistendae acabamento esmerado

ÀNILINÀS

todo o Estado das afanadas Anili-

¦CAVALLO e LEÃO se reco-

por fcser producto chimicamente poro e de

concentração inegualaTel

DEPOSITO E E/CMPTORIO

319-RUA MAJOR FACUNDO-325
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E', ftinrtaj a voz autorizada do nobre Rio G.do

Sul 
que 

vem mostrar-vos que 
aqui lemos o

valoroso producio 
veterinário a

. y

«Zoonosina»

para 
o tratamento efficaz do

Gado

Falam desta vez, nomes e firmas de 
grande

autoridade nos meios 
pastoris 

d'aquelle

grande 
Estado:

*

Granja Caróla

PORTO ALEGRE

Em resposta á sua carta de 31. do mez

p. p. vimos communicar a v. sa, que, na ap-

plicação que temos feito com o preparado

«Zoonosina», em terceiros vtaiadov de*<pneu-

mo-ínterite, temos .obtido excellentes resul-

tados.

Firma reconhecida,

De Uruguayana

Áttesto que tenho empregado oom éxcel.

lentes resultades nas moléstias que atacam o

apparelbo digestivo dos bovinos o especifico

«ZOONOSINA», producto da flora cearense.

Roscado Fagundes

(da Esc. de Veter. de Porto Alegre)

0 que 
diz da ZOONOSINA

O neto do Conde de Porto Alegre, sr.

Augusto Marques p Alves da Cunha, grande

criador em Santa Maria—Rio Grande.

Attesto que se achando atacado de tu-

berculose dois animais cavalares em minha

fazenda Conceiçfto do Pedaiu, município de

São Francisco de Assis, 3,* districto, Estado

do Rio Grande do Sul, com qpatro doses do

poderoso medicamento «zoonosina», ficaram

curados.

E' preciso que diga, já em outro anno;

ter perdido diversos animais com a mesma

, moléstia, tendo applicado diversos medica-

mentos sem nenhum resultado,

(Firma reconhecida pelo notario de San-

ta Maria, Estacio Mariano de Lemos).

Agora cedamos

este espaço ao illustre e benemerito dr. Raul

Leite, do Rio de Janeiro, fabricante de vários

productos veterinários:

Declaro, como preito á verdade, que o

«ZOONOSINA»

experimentado em bezerros de minha Gran-

ja, atacados de pneumo-interites produziu re.

sultados bastantes apreciaveis,

Julgo, pois, um producto de valor e ca-

paz de produzir grandes benefícios aos cria-

dores, sobretudo em animais finos, mais su-

jeitos a esta mortífera moléstia.

Rio, 22 Jun. 1929.

(Firma reconhecida).

Attestados de veterinários, criadores e donos de estabulos, do Ceará, te-

mos em abundancia, o 
que 

comprova que 
criador recorrendo

ao especifico e 
purgativo

«Zoonosina»

Zela 
pelo 

bem estar e 
prosperidade 

de seus animais, pois 
dia não tem rival.

Peçam 
prospectos 

e informações ao Laboratório de 
«ZOONOSINA»

Industrial Ltaa.

Rua Barão do Rio Branco, 1722-Fortaleza-Ceará

A' venda na Farmacia e Drogaria 
«PASTEUR» e demais Farmacias

I
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A mais perfeita 
REFRIGERADORA ELEC-

TRICA. Tamanhos de 4 a 8 pés cúbicos.

Vendem-se a 
preços 

extremamente

reduzidos, a dinheiro, a titulo de 
propaganda.

Depositários: LIMA ALBUQUERQUE

Rua Baráo do Rio Branco, 910

Noticias 
de Pe-

dra Branca

O 2.° Aniversário Do

Integralismo

Ontem foi condignamente comemorado o 2o

Aniversário da fundação do Núcleo Integralista,

TI Qctp oirlRnP

A's 17 horas, no salão das sessões achava-

se o Secretariado e grande numero de adeptos

do Sigma, dando inicio a sessão solene o Chefe

Municipal Teofilo Diogenes Botão com substan-

cioso discurso sobre a data feliz para as hostes

verdes do Sigma, neste município. Falando sobre

o sempre crescente progresso do Sigma em todo

o territorio nacional, disse da força poderosissi-

ma da Doutrina Integralista que, em apenas 5

anos, já se irradiou por sobre o Brasil inteiro

formando as fortalezas inexpugnáveis da defesa

da Nacionalidade contra a onda avassaladora e

traiçoeira de Moscou que, enroupada nas vestias

nacionais, vão minando a Patria, enfraqucçendo-

lhe as energias civicas e extrangeirando tudo e

bolchevisando tudo e levando tudo á ruina final

e dantesca do comunismo.

Disse que, apesar das mil dificuldades e nu-

morosos obstáculos opostos pelos máos brasilei-

ros e extrangeiros esquecidos de sua posição de

hospedes, o Sigma ia vencendo, vencendo e ven-

cendo sempre sustentado pelas colunas graniti-

cas—base da Doutrina creada pelo cerebro pri-

vilegiado do maior dos brasileiros de sua época—

Plinio Salgado — 
que são Deus, Patria e Fa-

milia, á sombra bendita da bandeira Azul e Bran-

ca do Sigma que ora proteje 1.500.000 valorosis-

simo8 brasileiros a quem a Patria chama os seus

«<cami8a8-verdes» os seus verdadeiros filhos por-

que foram eles que ouviram os gemidos dolori-

dos de Sua Grande Angustia nesta Grande Hora

por que passa a Patria, cognominada pelo Chefe

Nacional, com absoluto acerto de «Hora dos For-

tes».

Finalisou seu discurso, que foi doutrinário,

como de costume, tecendo merecidos elogios aos

camisas-verdes, seus companheiros de toda Car-

ta Geografica da Patria e que os desta cidade

continuassem, sem desfalecimentos, mais ardoro-

sós, na estacada, pela Defesa da Patria, pois, ou-

vissem bem: «as Urnas Eleitorais Brasileiras no

Dia Três de Janeiro de Mil Novecentos e Trinta

e Oito», com surpreza de outros que não os

Camisas-Verdes, proclamarão com eloquencia so-

ienissima, altivamente como brasileiros que são

o seguinte resultado: «Para Presidente da Repu-

blica obteve maioria de votos o Chefe Nacional

do Integralismo—PLÍNIO SALGADO 
— isto, por

um ato muito simples e natural—por que todo o

brasileiro é livre e nunca desmentiu nem jamais

desmentirá as suas nobres tradições de povo cul-

to e livre, tão culto e livre quanto catolico».

Lembrou a grande finalidade para o bem

do Brasil que é a vinda do Eminente Apostolo

da Democracia Brasileira—Doutor Gustavo Bar-

roso, escritor profundo e potriota sincero, que

veio ao Ceará, sua terra natal, fazer a propagan-

da feliz para os novos destinos do Brasil que se

Raymundo Campoamor

de Aguiar Rocha

DBPiCMTI áDOinntO

~'J}UUTM L

lie

PINTlS AlVOl

9

murwo

(61)

AVISO IMPORTANTE!!

T

KAKI 

"FLORIANO"

Consíando-nos que

determinada f I r m a

desta praça está ven-

dendo cerlqUpo de

kakly Insinuando capciosa-

mente á freguesia tratar-se

do verdadeiro brlm kakl

"Florlano", - 
prevenimos

aoS Incautos que so-

11 mente é 
"Florlano" 

o

kalcl que tiver esta

11 palavra 

"Florlano"

55HS 
oa toda a extens&o

da ourela.

Fortaleza, 31 do Julho do 1937.

BENJAMIN TORRES & CIA.

Agentes de José Silva & Cia.

Ltd., do Rio de Janeiro

Únicos Distribuidores do

Kaki Floriano

"Metropole"

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS QERAES

Como sfio pagos os nos-

sos seguros

Centro dos Despachantes

Rua B. do Rio Branco, 709

End. teleg.—«CAMPO AMOR»

Telephone, 445

Residencia: 
— Rua Floriano Peixoto, 1265

Ceará 
- Fortaleza

aproximam vertiginosamento como a impetuosi-

dade admiravel da Grande Alma Brasileira sem-

pre a procura do ápice da gloria nacional, da

candidatura de Plinio Salgado, este mes-

mo que em tão curto lapso de tempo tornou-se

o ponto 
de convergência da atenção geral e o

Grande Credor de um debito moral insolvavel

por parte dos seus inúmeros patrícios mesmo da

queles que ainda não tôm a ventura de o cha-

mar de «Chefe».

Concitou a todos a cerrarem fileiras

em torno da candidatura do Plinio Salgado,

assegurando mais uma vez que 
«votar em

Plinio Salgado eqüivale o mesmo que votar no

proprio 
Brasil, não este Brasil que contemplamos

mas o Brasil Novo que está sendo construído,

pacientemente, 
evangelicamente pelos operários

verdes—os integralistas.

Por fim o Chefe Municipal levantou quatro

Anauês á Deus, 3 anauês a Plinio Salgado e 2

ao doutor Gustavo Barroso, cantando-se, em se-

guida o Hino Nacional com ardente vibração ci-

vica.

Pedra Branca, 24 de julho de 1937.

(O Correspondente)

a
a

São Luiz do Maranhão, 8 de julho de 1937.

Illmos. Srs. Direc^ores jda 
«METROPOLE»

Companhia Nacional de Seguros Gerais.
' 

Caixa Postal, nu 1020.

RIO DE JANEIRO.

Amigos e Srs.

Ainda dolorosamente impressionados com a

perda do nosso prezado amigo e freguez, sr. Ma-

nuel Soares Torres, victimado por traiçoeira mo-

lestia que o reteve ao leito por algum tempo,

vimos, pela presente, na qualidade de cessiona

rios da apolict n. 2.777, que o mesmo mantinha

nessa importante e conceituada Companhia, apre-

sentar os nossos agradecimentos pela maneira

rapida com que fizeram a liquidação da dita

apólice, no valor de 20:000$000 (vinte contos de

réis), logo após a apresentação dos documentos

indispensáveis aos |seus dignos agentes neste

Estado, srs. Tavares Silva & Cia., que muito se

esforçaram para que obtivessemos os elementos

necessários á immediata liquidação do sinistro.

Reaffirmando os nossos agradecimentos,

autorizamos-lhe a fazerem desta o uso que lhes

convier e com os nossos protestos de elevada

estima e consideração, nos firmamos

de V. Sas.

Amigos agradecidos

a) FRANCISCO AGUIAR & CIA.

Firma reconhecida pelo tabelião Oswaldo

Soares.

O sr. Manuel Soares Torres realizou nesta

Agencia um seguro de vida no valor de vinte

contos de réis, em 18 de agosto de 1936. Falle-

oeu dez meses e cinco dias depois, em 23 de

julho de 1937. Os documentos necessários foram

apresentados em oito de julho corrente, e o pa-

gamento foi realizado immediatamente aos ces-

sionarios da apolicc n. 2.777.

"METROPOLE"

Companhia Nadonal de Saguros

Oaraas

Séda s—MO Dl JANEIRO

Aganta Qaral nasta Estado:

RENATO GARCIA

Rua Maior Facundo, 136

Procura Conhacar as tarifas da «Ha-

TROPOLK» • fa<a NO» MESMO O

D
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CATOLICISMO E POLÍTICA
"O dever primeiro dos católicos, em face dos perigos que amea-

çam a sociedade do mundo moderno, é ouvir a própria palavra da
Igreja e daqueles que podem falar oficialmente em seu nome" es-

creve o sr. Tristão de Ataide
"Individualmente, 

porem, acrescenta o ilustre sociólogo católico, 
"não tenho

uma linha a riscar de tudo quanto disse, anteriormente, sobre o Integralismo,
enquanto não mudar este de atitude em face da Igreja e guardando plena

liberdade de critica a seu respeito".

Publicamos, linhas abaixo, uma carta muito
oportuna de Tristão de Ataide, publicada na «A
União», do Rio, em resposta á missiva de uma
senhora, que ataca aquele lider católico, por de-
fender os direitos da Igreja, em face do inte-
gralismo.

Chamamos para este importante documento
a, atenção dos nossos leitores:

"Rio, 
julho, 15.

Exma. sra. d.
Pax!
O nome de v. s., o endereço da sua resi-

dencia, e principalmente os termos da sua carta
fazem-me esquecer facilmente a injuria que nele
me lança em rosto, para responder, como irmão
em Jesus Cristo simplesmente ás objeções que
nela me faz.

E' regra comezinha de exegese, sem a qual
as próprias Escrituras Sagradas seriam um amon-
toado de contradições, que não se deve isolar
um trecho do seu contexto. Ora, o que se viu
na aludida publicação das minhas opiniões sobre
o Integralismo foi exatamente o desrespeito a
essa regra estabelecendo ou antes corroborando
a opinião corrente e infundada de que eu re-
comendo aos católicos que entrem sem mais
para o Integralismo. Se eu continuasse a ser
apenas um particular, cujas opiniões refletissem
apenas a sua própria responsabilidade, nada
teria a protestar como até hoje nunca o fizera,
apesar de ha muito tempo se fazerem publica-
ções como essa em órgãos integralistas. O caso
agora muda de figura... Nfto só a publicação foi
feita em um jornal católico, em que colaboro,
mas ainda acresce que, por mal dos meus pe-
cados, ocupo agora um cargo de tanta respon-
aabilidade que a sra. mesma começa a sua carta
fazendo a distinção entre "o católico" e o "Chefe

da Ação Brasileira" (no Rio de Janeiro). Ora, o

publico não sabe fazer distinção desse gênero e
conclue logo, ao lêr referido numero de «A
União», que o "Chefe da Ação Católica BraS •

leira". como a sra. escreve, manda que os cato-
licos todos devem ser integralistas. Estou can-
sado de ver, deturpadas desse modo, atitudes
e palavras de quem possue uma parcela de res-
ponsabilidade para não intervir a tempo, anteS
que o mal se torne mais grave.

Não tenho uma linha a riscar de tudo
quanto disse, anteriormente sobre o integralis-
mo, pelo menos enquanto não mudar este de
atitude em face da Igreja e guardando plena
liberdade de critica a seu respeito. Quero, po-
rém, que fique bem claro que essas opiniões nfio
sfio da Igreja ou do "Chefe da Açfto Católica
Brasileira" (no Rio de Janeiro), mas do sr. Alceu
Amoroso Lima individualmente. E essa liberdade
que a Igreja me concede de pensar assim a fa-
vor do integralismo, concede a outros de pensar
contra ele. Leia o resumo do magistral discurso
que o Cardial Paneli fez ante-ontem em Paris e
anote essejtrecho precioso: 

"Quando,em virtude
da sua missão divina, a Igreja da a ouvir a sua
voz sobre as grandes questões do dia, sobre os
problemas sociais, separando o joio do trigo,
definindo de atitude em face da Igreja nfio pre*
tende favorecer ou combater qualquer classe ou
partido politico. Ela nfio invoca mais que a li-
berdade e a dignidade dos filhos de Deus".

Esse trecho de ouro deve ser lido e medi-
tado por todos os católicos. Se a Igreja fosse
agir de acordo com os desejos manifestados em
sua carta, deveria o Episcopado Brasileiro baixar
uma pastoral Coletiva mandando que os católicos
ingressassem em bloco na Ação Integralista e
votassem todos no sr. Plinio Salgado, a 3 de Ja-
neiro. Seria uma demonstração de força, como
quer a sra. e evitaria toda «confusão na massa
do eleitorado católico», como tambem pede a sra.
«Nossa obrigação é guiar e não confundir, diri-
gir e não dispersar, juntar e não dividir», acres-

centa ainda a sra. Digo eu, — sempre que se

junta artificialmente aquilo que tem o direito de
estar dividido è que se faz a peior das confusões.
0 Cardial Pacelli, Legado do Papa, falando pois
como si fosse o próprio Papa, reivindica para os
católicos «a liberdade e a dignidade dos filhos
de Deus» e nos adverte de que «a Igreja... não

pretende favorecer ou combater qualquer classe
ou partido politico». Não se invoque pois^ a au-
toridade da Igreja ou daqueles que ela colocou,
embora indigníssimos, em um posto de respon-
sabilidade, para «favorecer ou combater qual-
quer classe ou partido politico». Nesse terreno,
sigam os católicos as instruções das suas cond-
encias. E tenham a coragem de ser livres. Essa
coragem é que está faltanáo, minha senhora. Não
sou eu que sou «fraco», quando repito aos
católicos aquilo que a Igreja lhes ensina, como fiz
na carta á «União» ou no artigo «Recapitulando»
da Coluna do Centro (O Jornal) do mesmo dia em

que saiu a carta á «União». Lamento que assim
me julgue uma pessoa de responsabilidade moral
de v. s.. Desde que tenho porem a conciencia
absolutamente segura de que cumpri com o meu
dever esclarecendo duvidas, sem olhar ao que
pensassem do meu gesto, o que é para mim in-
teiramente secundário; desde que tenho certeza
de que as minhas palavras traduzem o pensa-
mento da Igreja no caso vertente— tudo o mais
é indiferente. As injurias passam por cima de
minha cabeça e vão, desgraçadamente, atingir a

própria Igreja. Poia o que ha, no fundo dessa
indignação de católicos que pretendem favore-
cer... um partido politico é a irritação por verem

que a Igreja, como disse magistralmente o Car-
dial Pacelli—não pretende favorecerou combater
classeou partido politico». Estou pronto a receber
todas as injurias, desde que sejam pelo fato de

pregar a doutrina da Igreja. E' a nossa maior
alegria de cristãos. Não quero, com isso, escon-
der-me atrás da Igreja, mas, ao contrario, colo-
car-me na sua frente, para receber em primeira
mão as calúnias que não se ousa lançar aberta-
mente contra ela e então se lança contra aque-
les que repetem a sua doutrina.

Quanto ás suas opiniões individuais sobre
o Integralismo, pode continuar a professá-las
com a maior tranqüilidade da conciencia. En-

quanto ele se mantiver na linha geral que vem
mantendo é licito a cada católico ingressar em
suas hostes e particularmente (isto é, como par-
ticular) recomendo aos meus amigos que entrem

para A1B sempre que acharem que esse partido
é que melhor corresponde aos principios sociais
do catolicismo. Agora, o que não podem é em
nome da Igreja ou dos principios católicos ou
dos cargos que ocupam na Ação Católica Ofi*
ciai, induzir os seus companheiros de crença a

que ingressem nesse ou em outro partido poli-
tico.

Tanto erra, penso eu, qnem combate o inte-

gralismo, em nome da Igreja, como quem o de-
tende em «nome da Igreja». Quando esta coloca
a Ação Católica «fora e acima dos partidos po-
liticos» nfio está proclamando uma frase vfi e que
tfto depressa se ouve quanto se esquece, como
ainda adverte o Cardial Pacelli, a respeito das
Enciclicas, que sfio ouvidas e nfio cumpridas por
muitos—«Que ouvem a sua leitura regularmente,
corretamente, ao pé do púlpito (e voltam) para
casa para doutrinar tranqüilamente na sua roti-
na habitual sem ter compreendido nada do peri-
go comum nem o seu dever em face desse pe-
rigo». O dever primeiro dos católicos, em face
dos perigos que ameaçam a sociedade no mundo
moderno é, «ouvir a própria palavra da Igreja«
e daqueles que podem falar oficialmente em seu
nome. Ora a Igreja, pela palavra de Cardial Le-
gado, no Discurso de Notre Dame de Paris, em
13 de julho, renova a sua posição «rigorosamen-
te extra-partidaria» em matéria politica, reivin-

dicando nesse terreno «a liberdade e a dignida-
de dos filhos de Deus». No caso do nosso Brasil,
vem sendo esta, como não podia deixar de ser,
a palavra oficial da Igreja, que, particularmente
nos últimos anos, em face da agitação politica
posterior a 1930, longe de organizar um partido
católico ou de induzir os seus fieis a ingressa-
rem em massa nesse ou naquele partido, mais
consentaneo com a sua doutrina, concede-lhes
aquela mesma «liberdade», de que fala o «Car-
diâl Legado, para que ingressem nos vários par-
tidos que nada contenham de hostil á Igreja e
sua doutrina».

O que disse, pois, em minha carta, foi a re-

petição do que desde 1934 venho escrevendo, in-
variavelmente, como secretario geral da «Liga
Eleitoral Católica». Os principios da Liga Elei-
toral Católica consubstanciados em seus estatu-
tos sempre em yigor, são exatamente os que
agora mais uma vez proclama o Cardial Secre-
tario de Estado da Santa Sé. «União nos princi-
pios, liberdade nos partidos». Fora daí só teremos
a anarquia e a confusão, que v. 8. com tanta ra-
zão procurava evitar nos arraiais católicos. «Dis-
tinguer pour unir», diz Maritain, como lema da
sua filosofia. Sempre que procuramos unir sem
distinguir, calmos na desordem, e a peor desor-
dem é aquela que se apresenta com as aparen-
rencias de uma falsa ordem.

Na espectativa de que essas palavras pos-
sam ter justificado, aos olhos de v. s», uma ati-
tude que os principios exigiram que eu tomasse,
subscrevo-me respeitosamente.

De v. s.—Irmfto em Chrlsto.

ALCEU DE AMOROSO LIMA

N. da Redação—O «O Nordeste», certamen-
te com o louvável intuito de esclarecer o eleito-
rado católico do Ceará, publicou, em uma de suas1
ultimas edições, a carta supra.

Transcrevemo-la, novamente, para maior di-
vulgação das verdades que ela contém.

Jamais desejamos cousa diversa do que
ali se acha contido.

A confusão nós não a creamos.
Apenas temos tido a coragem de ser livres

e publicar em nossas colunas as opiniões daque-
les que tiveram idêntica coragem.

Certos individuos que no Ceará têm preten-
dido monopolizar a doutrina da Igreja procuram
capciosamente fazer crer aos católicos e ao povo
que o Integralismo é extremista, e como tal con-
denado pela Igreja. O órgão perrepista, entre nós,
deu curso a esta intriga.

Natural e lógico que defendêssemos o Sigma
de tais increpações. E esta defesa fomos encon-
tra-la justamente nas delarações insuspeitas e
autorizadas do sr. Tristão de Ataide que, como
afirmou «não tem uma linha a riscar de tudo

quanto disse anteriormente sobre o Integralis-
mo», bem como nas opiniões de vários e ilustres
Príncipes da Igreja Católica, no Brasil.

Nfio ha nisso nenhuma confusão.
Jamais dissemos que a Igreja Católica, no

Brasil, determinara oficialmente que os católicos
ingressassem no Integralismo.

Temos, t&o somente, transcrito em nossas
colunas as declarações que sobre o Sigma têm
feito vultos eminentes da Ação Católica, Arce-
bispos, Bispos e Padres do Clero Brasileiro.

E o juizo honesto, patriótico e sincero que
os mesmos hão feito e externado sobre o Inte-
gralismo bastam á nossa conciencia.

SE 

a sua propaganda for
feita pelas colunas de
A RAZÀO terá V. S.,

em seus negócios êxito se-

guro.

O 

anuncio bem con-

feccionado atrai 0

vista do leitor!

Faça, poií, a tua propa-*

ganda n' A RAZÃO
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Algodão

Nâo façam suas vendas sem consultarem as condições dos especialistas, nesta praça,

Tel. Ulysses 

Ulysses 
Borges & Filho

Porlittii

A maior sinceridade 
na liquidação

Esporles

Penarol X José de Alencar

Flamengo X Cavalaria—Na Suburbana

Orando Tornolo Ho Campo Da Vila Iracoma

Grêmio X José Do Aloncar, Jogarão Baskot-Ball

No Campo do Prado, em jogo returno do

campeonato, enfrentar-se-fio amanhã os discipli-

nados conjuntos do Penarol e José de Alencar.

Dado a igualdade de forças é de prever-se 
uma

boa partida, entretanto somos dos que prevemos

a vitoria do conjunto Alencarino, se é que eles

pretendem 
enfrentar com ardor e entusiasmo o

conjunto penaròlense.

Será Juiz sr. Raimundo Rola. Haverá in-

fantil e 2o. quadros.

Na Liga Suburbana

Terá inicio amanhfi no campo da Liga Su-

burbana de Desporto o formidável. encontro de

futibol entre os clubes acima citados, cujo en-

contro será o primeiro 
do returno do campeonato

suburbano.

Sfio estes dois quadros 
os ponteiros 

da ta-

bela e que procurarfto 
a todo tranze manter o

seu posto, pois será este jogo, possivelmente, 
o

que firmará o primeiro colocado e provavelmen»

to o campeão suburbano de 1937.

Grande E Sensacional Torneio Em

Disputa Da Taça Iracema

No gramado 
do Sport Clube Iracema no

Alagadiço, realizar-se-á 
'amanhfi um grande e

sensacional torneio de futibol em disputa da bela

taça Iracema, gentilmente 
ofertada para este fes-

tirai pelo digno diretor de Sports do Vila Ira

cema. Tomarfio parte neste torneio os seguintes

lanta^ruz— Carioca—Luzo— Ferroviário^ Novo

Horizonte—Vila Iracema—Oriente—Progresso.

Reina grande animaçfio para este torueio.

Grêmio X José De Alencar

No Campo do Liceu do Ceará encontrar-se-fio

amanhfi ás 8 horas e 30 minutos os valorosos

quadros de basket-ball do Grêmio Sportivo Cea-

rense X José de Alencar, em disputa do cam-

peonato, cujo resultado já nfio influirá mais na

colocaçfio do Grêmio Sportivo Cearense, pois é

já este quadro 
o campefio da cidade, mesmo que

perca para o José de Alencar, o que para nós

achamos impossível.

Juiz—Capitfio Jofio Carvalhôdo.

O Carioca Em 2a. Fase

Será a nota sportiva de maior sensaçfio

nos gramados da terra, o aparecimento amanhfi

em 2a. fase, do conjunto pebolistico 
do Carioca

Futibol Club. w ..

Dentre os conjuntos suburbanos que já

possuiu renome no nosso meio sportivo em que

militou. Foi o Carioca um dos mais consagrados,

mesmo porque o capit&o do time e proprietário

do mesmo, sr. Alberto Vieira de Azevedo, sabia

imprimir aos seus subordinados o entusiasmo

preciso para alcançar a vitoria.

Do Carioca multo dos seus elementos vie

ram a ser valores do nosso futibol e integrantes

do nosso selecionado.

O Um principal da renovaç&o do Carioca, <i

para conseguir que os seus elementos voltem

novamente para se aperfeiçoarem e aprenderem

novamente a jogar com entusiasmo.

Alberto, que já foi um dos valores do nosso

futibol, o consideramos hoje como menos de me-

diocre, pois as suas ultimas exibições tem sido

ée fazer pena.

Nfio parece 
aquele Alberto de poucos tem-

nos atraz. Será que Alberto jogará sem entusi-

asmo no seu alvi-negro? O que é verdade é que

tem fracassado nas suas ultimes exibições.

Dentaduras sem a

Asma! Coqueluche!

S6 Sofre Quem Quer!!!

Onde existe

Xarope de Urucú

Rodolfo Teoffllo

ninguém tome outro remedio

x

60 anos de uso.

PRACISTA

Precisa-se de um rapaz

que deseje trabalhar com

ordenado e comissão.

Carla a caixa postal 269

10

Dr. Augusto M. Borges

CIRURGIÃO DENTISTA

Com o curso de especializaçfto no Rio de Janeiro.

Pontes moveis sistema Dr. Roach.

desagradarei chapa

Dr. Hawhes.

palatina, sistema

Matermo coagulaç&o dos fócos infecciosos periapicaes,
*

• »

Diariamente de 7(12 as 9 e de lfl2 as 5.

Aos sabados somente pela manhft.

Só atende em horas reservadas.

Edifício Lopes 3*. andar Sala 302.

Re*J4enoia, Rua B. Rio Branco 512

URSO

OMMERCI AL

AR IO S DE

A R V A L H O

RUA FLORIANO FEIXOTO, N. 1231

Director—Prof. Heraclito de Castro e Silva-

Aulas nocturnaf em confortável residencia

familiar.

Preparam-se rapazes e moças para escrito--

rios de estabelecimentos commerciaes com per--

feitos conhecimentos de Contabilidade Mercan-

til, Mathematica, Correspondência Comercialr

Portuguez, e Inglez.

Habilitando-vos tereis assegurado o vosso

futuro!

NÃO PERCAES TEMPO!...

Eua Floriano Peixoto n. 1231

Um lápis de cedro es-

pecial, só na Loja «O

Gabriel» o maior varejo

de miudezas porque ven-

de barato, a loja «O Ga-

briel» fica á Rua Sena-

dor AlenOar, n* 72.

Orlon Esporte

Clube

Recebemos:

Redator desportivo

cConfiado na vossa

gentileza e certo da bóa

acolhida que costumais

dar ás notas dessa agre-

miaçfio, tenho o prazer

de comunicar-vos

que dando cumprimento

aos nossos Estatutos foi

nomeada no dia 1° dos-

te a nova Diretoria d es-

te Clube, que ficou as-

sim constituída:

Presidente— Valdemar

Fernandes; Vice.-presi-

dente—Francisco Cristi-

no de França; lo Secre •

tario—Raimundo Braulio

Silva; 2» Secretario —

Jofio Roseo Cavalcante;

Tesonréiro 
— Clodoaldo

Carvalho; Orador—José

Arimatéa Cavalcante; Dl-

retor de Esporte — Perl

Moreira; Capit&o 
— 

Vai-

demar Lefio.

Diretores 
— Francisco

Palxfio; Edmllson Carva-

lho Nunes; José Pequeno.

Sem outro assunto pa-

ra o momento subscre-

vo-me com alta estima

e elevada consideraçfio.

Braulio Silva

1/ secretario

Fort. 2/8/37.

DROGAS

Produtos farma-

ceulicos das

melhores pro~

cedencias

Sempre novos,

garantidos,

Procurem na

Farmacia e

Drogaria

PAST

Pelos mais vantajosos pregos 
da Pra<a

1*7 P.

D

B

a

u

o
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Compre o melhor CHAPÉO
,1o Seu *-££*££ 

^ ^QJ|f |g||g
CHAPEOS Randall I Silos I Alexorl

«A FABRICA
DO NOVO HOMEM»

De ALIA RACHMANOVA

-mt*'* M. L. S.

E' um livro que impressiona. Que faz pen-
«ar. Um livro que è um brado de alerta, deses-

perado, angustioso, insistente, contra a indiferen-
«ça, o comodismo, mais do que displicentes, cri-

minosos, dos que ainda teimam em fechar os

olhos á ameaça tremenda da onda devastadora
em que o comunismo procura subverter a nossa

civilização periclitante. Civilização que nos eus-

tou séculos a construir. Que representa o fruto

sagrado do trabalho honesto de tantas gerações!
Que guarda em sua historia dolorosa, mas

heróica, o batismo de sangue de tantos mártires
da Ciência, da Religião, da Arte, da Moral, de

tudo enfim que torna a vida digna de sèr vivida!
Civilização que temos o indeclinável dever de
defender com todas as nossas forças, máo grado
as dificuldades que se nos possam antolhar, sob

pena de nos reconhecermos a nós mesmos co-
vardes e pusilânimes!

Esse livro focalisa episódios da vida russa
no atual regime soviético. As suas paginas, ad-
miravelmente sentidas e impregnadas de uma in-

"uspeita e flagrante côr local—por isso que a sua
autora, russa, de nascimento, deixou a PaUria já
depois de implantada a ditadura vermelha—põem-
nos a nú, com um realismo doloroso e cheio de
sinceridade, sem floreios de linguagem, mas com
uma força de expressfio que domina o leitor, a

própria alma de um povo a debater-se, em ago-
nia, a clamar contra o materialismo dissolvente
«3 esmagador, a procurar salvar de um naufra-

gio total o que ainda resta no Homem de belo,
de bom, de elevado, tudo o que faz diferençar-
ae do irracional.

Algo que os seus pobres cérebros intoxica-
dos não sabem bem definir, mas que, apezar de
todas as pregações de seu Homem Novo — o
Homem Econômico do Estado comunista — so-
brenada ainda no intimo de cada um, mesmo
depois de tantos anos de um regime nüidamen-
te proletário, e nós sabemos muito bem ser a
Religião e a Moral, que orientam os povos civi-
lizados, essa pobre moral que lá na Rússia mar-
tirizada ficou muito simplesmente reduzida a
ctudo quanto concorrer para a vitoria da revo-
lução «ou ainda» tudo quanto conduz ao aniqui-
lamento da antiga classe exploradora e á incor-

poração, dos elementos eficientes, ao proletária-
do, na qual se resume a nova sociedade. «Por-

que» para os comunistas a moral consta intei-
ramente da aplicação rigorosa daquela disciplina
da anulação da personalidade e da luta concien-
te das massas contra a classe exploradora; e
essa moral, além de ser o alicerce da educação
e da cultura dos comunistas, é tambem a sua
loi magna.» (Palavras de Lenine, oportunamente

por um dos pessonagens).
Em todas as figuras do livro rocrutadas em

varias camadas sociais, sente-se a mesma insa-
Üsfasão, a mesma revolta contra um estado de
coisas que eles mesmos crearam, uma inquieta-

ção extranha ante os complicados problemas so-
ciais e morais, e, mais que tudo, uma terrivel de-
oepção — refreada as mais das vezes apenas

pelo receio da O. P. U. — á vista do pouco que
a revolução realizou, em relaçfto ao muito que
prometia aos seus confiados adeptos...

Desde o «towarischtsch» (camarada) sapa-
teiro até o intelectual e escritor Kusnetzow, to-
dos os seus personagens: Tamara, a estudante
de Universidade, ávida de Beleza e desiludida
do Amor, Wladimirow — o «towarischtsch» che-
fe da Fabrica de Novo Homem, o doutor Krass-
now, os próprios pensionistas da Fabrica se con-
fessam ou mostram-se mais ou menos desiludi-
dos pela nova situação e nova mentalidade que
ajudaram a formar, e nas quais Dão encontram
na realidade sinão hipocrisia, animalidade, gros-
seria, desconforto, imeompreenções, incoerência.

-.BS I

Arame FarpadoCimento
Canos e Conexões - Tintas

Aparelhos

AZULEJOS
FABRICA DE MOSAICOS

rrnnA em chapas e barras, de to-

rtl\KUdas as dimensões e quali-

il

dades.

J. Torquato & Cia.
Endereço Telegrafico «TORQUATO»

Rua Major Facundo, 265

Prof. Olympio de Aguiar
Cirurgião Dentista

Trabalhos modernos, sólidos e com rela*
tiva rapidez, dispondo para isto de apa-
relhos elétricos.

Consultas Das 8 ás 10 e de 1 ás
4 horas.

Rna Maior Facundo 733

Dr. Odyllo Saboya Jorge
de Souza

CIRURGlAO-DENTISTA

Clinica, cirurgia e prothese

Consultório* Trincheiras, 17 fAltos da casa

Santa Rita)
Consultas: Manhft de 7 1/2 ás 11
Tarde: de 1 ás 5.

Mas como, acima de tudo isso, paira soberano,
avassalador, terno, compreensivo, o Amor, que
a tempestade vermelha quis profanar, mas es-

plende vitorioso e sublime nessa Tanja admira-
vel, que constitue a figura central do romance,
e na humildade Ana Iwanowa, modelo de dedi-
cação ao lar, que nenhum sacrificio faz abater!

E é atravez da Mulher que se operará a re-
surreição da infeliz Ru6sia, mais escravizada
hoje do que nunca esteve sob o czarismo; é a
mulher russa, diz um dos personagens da «Fa-
brica do Novo Homem», que fará «cair o comu-
nismo como um fruto apodrecido, porque ele a
feriu no que ela tinha de mais delicado, de mais

precioso e desse golpe desfechado sobre ela
morrerá, irrevogavelmente, ele próprio».

MANUO CONTI GRÁZIANO
CHIMICO INDUSTRIAL

(Formado em Chimica Pratica e Anali-
tica Pelo Chemical Instituto of New York
Inc. 17 Park Place—New York City).

Ex-Director Técnico do: Arawak Indus-
trial Chemical Laboratory Ki nes ton—Jamaica
B. W. I. da Italian Soap Factory Limited —

Port of Spain—Trinidad—da Italian Industrial
Company—Port au Prince—Haiti—da Compa-
nia Jabonera Progresso S. a. Colon—Panamá.

Especialidade: Sabões de todas
as classes, Perfumes, Produetos Chimi-
cos Industriaes, Desodorisação de Azeites
Vegetaes e Aloool—Fornece: Consultas para
melhoramento de produetos, modernizando
fórmulas antiquadas, Analyses, Fórmulas e
Processos Chimicos Industriaes—Caixa Postal
316—Fortaleza—Ceará—Avenida Jofto Pes-
sôa, 4047.

Edição Especial De-
dkadaÀo Cariri

Em virtude da falta de papel verificada nas ofi
cinas deste jornal ultimamente, náo publicámos ainda
a edição especial dedicada ao povo do Cariri, a qm
nos comprometemos, razão porque levamos ao valoro-'
so povo do sul da provincia, por intermédio desta
nota, uma ligeira explicação.

Esperamos porém nesses 15 dias um grande esto-*

que de papel quando então cumpriremos nossa pala-*
vra, dedicando ã região do Cariri uma edição especial

da A RAZÃO
A GERENCIA.

M.
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orientador 

medico

Dr. Mudo Eílery

» _ cirurgia Geral 
— «

— DOMOU Dl CMAIKM 
—

Estomago, Fígado, Vias blttuM, Intestinos, Trata-

mentode vanoes e hemorroldas sem operação e

sem dor. Fistulas anaes e retaes.

Tratamento das esorolulas por método proprio.

Cors.: Edifício Granfto, Sala 11 do 8 ás 11 horas

Ris.: Rua 25 Do Março, 697

Dr. Joio Bezorra

Clinica Medica em geral—Pequena 
Cirurgia,

[partos e moléstias das Senhoras.—Especialidade

1 
Moléstias dá Pele e de Crianças

Com 30 anos de pratica—Consultas 
na

FARMÁCIA SÃO PAULO

Travessa das Trincheiras n. 11, das 8 ás 11 e das

14 ás 18 horas.

Residencia l Boulevard Duque de Caxias, 69

Atende chamado a qualquer 
hora.—Fortaleza

Dr. J. Hortencio De Medeiros

Em viagem para o Rio, despede-se de

seus clientes e amigos, e avisa que reabri-

do o seu consultorio modernamente instala-

no Edifício Cezar Cais, Rua das Trinchei-

ras, em Maio proximo.

Dr. R. Plácido Teixeira

MEDICO

Estomago— Fígado— Intestino— Tubagem

Duodenal—Exame de Suco Gástrico—Re-

gimens Dieteticos—Obesidade e Magreza.

Das 2 ás 5 no Granito

Residencia: Palace Hotel—Eone: 197

Dr. F. Moreira de Souza

Director da Maternidade Sra. Juve-

nal de Carvalho

Operações — Doenças do Sonhoras 
— Partos

(«multa:— EDIFÍCIO OUWTO—14 ás 16 horas

Residencia: Floriano Peixoto 1375

Dr. Vandick Ponte

Doenças internas

Doenças nervosas

Consultas: Rua Pará 6, das 2 As 4 horas

Resldendv. Rua Sonador Pompeu, n. 616

Exames de Ralos X

Instituto do Radiologia Clinica

DR. UNIU JUCÁ'

U E Dl C O

Diplomado pela Faouldade de Medicina

do Rio de Janeiro

Radiodiagnostico das doenças internas,

r Ap. Raios X Tuto—V—Heliodor, Siemens,

120 kv. e 200 M. Amp.)

Das 8 ás 10 e das 15 ás 16 horas, diariamente.

Rua Floriano Peixoto, 932

Dr. EDMUNDO MONTEIRO

MIDICO

Farmácia Londres

De 8 ás 11 e de 4 ás 6

Dr. Lauro Chaves

Medico

Doenças internas—Doenças de crianças

Pequena cirurgia.

Consultorio: Farinada Taotforko

De 14 ás 16 horas

Rua Major Facundo, 312

Dr. Orlando Falcão

OCULISTA

OPERAÇÕES E TRATAMENTOS

De 8 ás 11 e das 2 ás 6

Dr. Arítiur Enéas vieira

Diplomado pela Faculdade de Medicina da Bahia

Curso de espeoialisao&a em moléstias pulmonares • Raio

X com os professores Cezrir Araújo e José Silveira (Ba-

hia, Ex-auxiliar do serviço de clinica medica do Ambu-

latorio Augusto Viana (Bahia)

MEDICINA INTERNA

ESPECIALIDADE — Doenças dos pulmões e coração.

Tratamento da Tuberculose Pulmonar e demais allec-

ções do Apparelho Respiratório pelos methodos mais

etficientes. Pneumothorax artificial, crisotherapia, etc.

CONSULTORIO:-EDMO PAREN i E (sala 10-1*. andar)

Horário De 9 ás 11 e de 15 ás 17

Residencia—Rua Ipú, 38

Attende chamados a qualquer hora

DR. WALDER SA'

CLINICA de doenças internas

ESPECIALIDADE—Aparelho digestivo—

Estomago—Figado—Vias biliares e intestinos.

Tratamento sem operaçfto e sem dôr das

HEMORROIDAS.

Aplicação de ondas ultras-curtas, Raios

Intra-Vermelhos, Diatermo-coagulaçfio e Bis-

turi eletrico.

Consultorio EDIFÍCIO LOPES—3*. andar.

Residenoia—General Sampaio, 1246.

HORÁRIO—8 ás 10 e de 2,90 ás 4,30 da tarde.

(Judô 
pede 

rmuira,

Imfim» 

a 
pues^a

£ o, 
|Uvo 

suior

tU» VvtUvc» 

'

rrvperUit

Dr. Francisco Arauio

Moléstias Internas — Pele, sifilis

e vias urinãrias

Fraquesa sexual—Impotência

no moco

CONSULTORIO:

FARMACIA FRANCEZA—De 4 ás 6 da tarde

Laboratorio de Analyses Clinicas

JOSE'

(T)

Ex-interno dos Laboratórios de Analyses Clinicas do

Hospital Pedro II e do S. Saúde da Brigada Militar do

Estado (Recife). Analysta assistente do Departamento de

Saúde Publica.

Exames chimicos, parasitologicos e bacteriologicos de

fezes, sangue, escarro, urina, liquido cephalo-racheano,

succo gástrico, etc. Diagnostico precoce da gravidez. De-

terminaç&o do sexo em vida intra-uterina. Preparaçfio

de vaccinas autogenas.

Rua Floriano Peixoto, 617 (Praça do Ferreira)

RESIDENCIa: Rua Senador Pompeu, 1482

Dr. Âluysio Soriano Aderaldo

MEDICO

CLINICA DE CRIANÇAS

Dos serviços dos professores drs. Germano

Wütrock e Castro Garcia, na Directoria de

Protecção á Maternidade e á Infancia do

Rio de Janeiro.

Horário 
'. 

Das 8 rfs 11 horas

Consultorio: Rua Major Facundo, 700 (altos)

Residencia: Rua Barão do Rio Branco, 1378

Dr. L. Goldmann

ORTOPEDIA pernas, braços artificiais, aparelhos para

oorrigír defeitos físicos, coletes de celulóide, cintas e fun-

H/mECANOTERAPIA, ginastica medicinal para crean-

HHçm e adultos eom 
"Aparelho 

Universar* do

das.

MASSAGENS terapêuticas e cosméticas.

8—11 e 14—18 1(2

Rua Barfto do Rio Branco, 1868

Praça do Carmo—FORTALEZA—CEARA'

RAIOS X

Serviço de Rádiografia Dentaria do

Centro Odontologico Cearense

Exames oom a mais apurada teonioa para peaquisas 
de

fóooa, controle post-operatorio e 
para 

orteatação segura

noa tratamentos.

Nos diagnosticoe fornecidos s8o observadas ae mais ri-

goroeas normas profissionais,

Horário: Diariamente de 01/2 ás 11

Roa

¦¦^¦e 8172

onttsta. Dr. Ajusto M. Borges.

Hdo Rio Branoo, 828 (Sob.)

Moléstias do Istomago,

a Vias MU

Intestino,

Método )de Engordar e Emagrecer.

Tratamento do Diabético

Dr. Mario de Assis

—Rua Major Facundo, 824—

m
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«E

NTREM, 
pois, 

os calollcos para 
o Inle~

gralismo que 
farão uma obra de 

pa~

iriolismo e cumprirão 
um dever sagra-

do 
para 

consigo mesmos e a Nação, 
porque

ó INTEGRALISMO é a salvação do Brasil»».

Monsenhor RICARDO O. LIBERA.LI Vigário Geral <lo Bispado e Cura da

Catedral Uruguatana, Mo Grande do Sul.

Brasileiros: Alerta!

Continuação da primeira pagina

n-O blòco José

Américo.-Vargas-Ele é

formado de um grande nu-

mero de partidos locais,

que se aproveitam do apa«

relho do Estado para in-

fluenciar as massas, parti'

dos dos quais a maior par*

te é dirigida por proprie-

tarios agrícolas o u seus

agentes.

Este blóco é omito

instável—José Américo foi

ministro dos Transportes,

nomeado por Vargas. Sua

Atitude nacional-reíormista

descontenta os monopolios

estrangeiros.

Sob a pressão destes mo*

nopolios, sustentado por

Vargas, José Américo teve

de deixar o Ministério.

Agora, os partidarios de

Vargas, contra a vontade

¦deste lançaram a candida-

tura de José Américo á

Presidencia da Republica.

José Américo simpatisa com

os norte americanos c faz

o elogio da política de Roo-

sevelt.

Por causa destas tendeu*

das liberais e nacional re-

formistas, ele conta com

tuna base de massas.

O presidente Vargas faz

esforços desesperados para

impedir o desenvolvimento

da torrente democratica e

conservar-se no poder. Sua

política em favor da Ale-

manha hitlerista, suas pro-

vocações e suas lições es-

treitas com os integralistas,

suscitam a hostilidade ge-

ral. Sua base social se res<

tringe.

Ijm 
-O bloco]Arman

do de Sales—Flores da

Cunha-Este bloco é sus*

•tentado 
pelos partidos do

minantes de S. Paulo e Rio

Grande do Sul, partidos

dirigidos por grandes pro*

prietarios agrícolas e bur-

guezes ou seus agentes.

Estes partidos apoiaram

durante muito tempo o

governo de Vargas e estão

hoje em oposição. Dai o

apoio que eles encontram

entre algumas qamadas da

população. Armando de Sa-

les é o candidato da opo-

sição ã Presidencia da Re

publica.

Ele lança frases sobre a

democracia e tem ligaçôe»

com os imperialistas in

glezes.

| IV—Os integralistas-

ÍNa Ação Integralista, os

agentes de Hitler, como

PUNIO SALGADO, o can-

didato deste partido á Pre-

sidencia da Republica, en-

ganam as massas pequeno*

burguezas.

Concentrando o lo-

Igo contra os chefes in-

tegralistas e a politica

hitleriana do governo,

frisando que estes che-

ies são agentes de gra-

pos os asais readona-

rios do imperialismo,

|é preciso por todos os

Imeios lutar em lavor

da frente democratica

(Nacional 
Libertadora,

principalmente 
sobre a

base do combateá Açio

Integralista. E* preciso

mobilizar as mamas

Saara 

gue 
elas exijam

los dois candidatos

ÍIArmando 

de Sales e

|osé 
Américo), não Ira-

ses vasias sobre a de-

mocracia* mas uma ati-

tude nítida deantedos

Escritorio de Serviços

Pedagogicos

REGISTRO DE PROFESSORES

A' rua Castro e Silva 944, acha-

se instalado o Escritorio de Serviços

Pedagogicos, onde com a maxima

presteza 
encaminham-se para o Mi-

nisterio Geral de Educação, os pa-

peis exigidos para o RE(j1STR0 DE

PROFESSORES.

Expediente: Dias úteis: de 8 ás 10

e de 13 ás 15 horas.

dmocratfacaçAo dopaisj

latitude que exige, pa-

ra começar, a liberta-

câo de Prestes e de seus

anistiaHmpanheiros,

¦tal, o ntabe^^H

to de um regime de li

co

tol

etc.

Sobre o terreno interna-

cional é preciso sustentar

por toda a parte o movi*

mento democrático brasi-

leiro, como elemento com-

ponente do movimento an-

ti fascista mundial.

Reforçai a campanha a

favor dos prisioneiros po-

liticos que devem compa-

recer deante do Tribunal

Militar supremo, a partir

de 7 de julho. Ao mesmo

tempo reivindicar a liber-

tação de Anita e de Olga

Prestes e a possibilidade

para què Olga se reuna a

sua sogra».

^m Atividades

Na Rue De L'q

chaudé, 14 I

¦A EM PARIS, na

rue de 1'Echaudé,

num eco quatorze]

I um escritorio onde

H tramam os planos dia*

H

bolicos dos bolchevistas con-

tra o Brasil.

Responde ali pelo expe~

diente um comunista cha-

mado Vitor Gruau.

E' dali que partem cor-

respondencias para os co-

munistas do Brasil, os quais

estão em franca atividade.

A orientação de Moscou,

através de Paris, é seguida

a risca. Vejam os brastfei"

ros como tanto no comi-

cio pró Armando de Sales

como no comício pró joaé-

Américo, se viram manifes*

tações favoráveis a comu-

nistas.

No primeiro, a glorifica-

ção de Pedro Esnesto, no

segundo tremendas amea-

ças contra o Integralismo,

que, de acordo com a di~

retiva do* Komintern, é

apontado como fascismo,

justamente porque é uitt

partido invulnerável ã in-

filtraçáo bolchevista.

E é assim que se está

minando os alicerces do

Brasil!

Amanhã, publicaremos

um documento importan-

tissámo. Dentro de poucos

daremos também o

plano das manobras para

isolar o Exercito dos mo-

vimentos nacionalistas em-

paredando-o, para que os

nossos militares sejam co-

lhidos de surpresa na noi-

te da chaciqa que o So-

viet nos promete.

Brasileiros alertai

Alerta pata a luta em

todos os terrenos, porque

o bolchevismo ai vem tra-

gico e cruel, e temos de

de nosar regtoientar con-

tra de, de qualquer ma-

neiral

HiHial í' iliÜO

Pavilhão 
Iracema

(Antigo 
Pavilhão Atlântico)

Resftaurant familiar da 1a ordam

Peixadasdiarias a pregos populares—Asseio, 
conforto

—Serviço 
de copa Irrepreensível

Todos ao Pavilhão Iraceme

De Uns E De

Outros...

0 Utinorio do Huaberto...

O Humberto de

Aguiar Flôres gosta

de estragar o latim...

Aqui nas oficinas

não dà duas compas-

sadas sem que 
o la-

tinorio não borbulhe

elòqüenfe, escacho-

ante.

Nos seus artigos,

nassuas crônicas,

menores noticias, nas

o latim dà serviço

para gôso 
e regalo

do dr. Gomes de Ma-

tos e do Manoel dos

Santos...

Francamente, não

podemos 
vêr Monse-

nhor Quinderè ou o

dr. Erminio Araújo

que 
não nos venha

á lembrança o Hum-

berto, o humilde, o

simples Humberto,

aqui das oficinas.

Nestas vêm ele dan-

do todos os dias pro-

veitosas lições da

matéria 
* 
que 

Monse

nhor Quinderè ensi-

na magistralmente no

Liceu.

De começo nin-

guem 
se interessa*

va e o Humberto fi-

cava pregando 
no

deserto. Hoje, a coi-

sa, Já está mudada,

felizmente. O Zé Lulú

que é irreverente Já

suspende o dedo dos

tipos para ouvir uma

traduçÃo; o Cabral

lê uma frase, que o

Humberto depois de

Carlos Knoop

Encontra-se entre nós,

procedente do norte do

país, o ilustre cavalhei-

ro sr. Carlos Knoop,

mui digno e ativo repre-

sentante da «A Çhimica

Bayer Ltd», importan-

tissima organisação in*

dustrial que se ramifi-

ca vitoriosamente por

todo o Brasil.

O distinto itinerante,

pelas suas maneiras

corteses de um perfeito

tgentleman», tem con¦

quistado arraigadas

simpatias, em nosso

meio social, muito espe-

cialmente, no seio da

classe medica e farma-

ceutica desta capital.

A *A Ratão» apresen-

ta ao sr. Carlos Kinoop

o seu cordial cartão de

visita, desejando-lhe

uma feliz permanencia

no Ceará.

Fanueia Iracema

A* Rna dos Tabafaras,

476, atende a osalquer
hora da noite.

74

corrigir a leitura, tra-

duz magistralmente;

O Lindolfo ri, ri, de

prazer por motivo de

verificar que % tropa

vai si interessando

pelo latinorio; o

«Miúdo» 
já exclama

com ares de sabi-

chão para o «Duce»:

Res non verba...; O

Zé Pedro pede um

esclarecimento e o

Manoel José dos San-

tos, com ares misti-

cos exclama para o

Adauto; sursum cor-

da; até o Aragão jà

ouve sem dizer uma

piada 
o latim do Hum-

berto...

Juvenal Jurema

Contestando Uma

Hota Do 
«Cor-

reio- #

t

Lendo, hoje, o «Cor-

reio do Ceará», depa-

rou-se-me uma nota, sob

o titulo — «Falta de hu-

manidade» — segundo a

qual teria a «Farmacia

Belém» deixado de aten-

der a um popular de

nome Raimundo Barro-

so, que se achava feri-

do, necessitando de cu-

rativos.

A nota em apreço ca-

rece, em absoluto, de

fundamento. E' inveridi-

ca e leviana, pois nes-

ses três últimos dias

ninguém compareceu &

minha «Farmacia», ne-

cessitando de curativos,

sinão um embriagado,

com ferimento leve, que

foi, prontamente atendi-

do, nfto obstante haver

um posto da Assistência

Municipal nas proximi-

dades da «Belém».

Esta explie&çAo é da

da especialmente ao pu-

blico para que melhor

compreenda a facilida-

de com que certa im-

prensa recebe informa-

çOes de pess6as inido-

neas, destituídas de yet-

dade.

Fernando Benerides

7—8—27.

9$500—Um finíssimo

vidro de loção «Naroiso

Legitima» n*«0 Trova-

dor Barateiro» onde tem

sabonete para cocelras.

Peqaeios inicies

1S900—E' quanto eus-

ta um vidro de esmalte

finíssimo para unhas n'«0

Trovador Barateiro» on-

de tem santinhos que sfto

um encanto.

15$700—Um vidro do

legitimo 
- 

extrato «Flôr

de Amôr» tamanho gran-

do n'«0 Trovador Bara-

teiro», Rua Guilherme

Rocha, 262.

2$200—E' quanto eus-

ta um vidro grande de

oleo «Frank Lloyd» n'«0

Trovador Barateiro» on-

de tem rosários, Gui-

lherme Rooha, 262.

CLUBE DOI DIÁRIOS

SUNTUOSO BAILE

I 4

A comissão encarregada dos festojos em

'homenagem a S. Majestadé Elza Fontoura, rai-

ilha da Esoola Normal Pedro II, avisa aos soei-

los do Clube dos Diários, que os teus convites

para a ooroaçào e baile, encontram»se em mão

do snr. Raul Borroso, & rua Floriano Peixôto, 390

(Sobrado.)

GUSTAVO BARROSO

Responde aos discursos de Armando Sales Moretzsohn de

Oliveira com o desabusado livro:—A SINAGOGA

PAULISTA.

Pedidos á Editora A. B. C.-Caixa Postal, 249—Rio

Em todas as Livrarias, 85500—Pelo Correio, 95000

1
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"Centro 

Esíudaníal

Cearense"

Empolganles 
Solenidades

Do Dia Do Estudante

A Coroação 
De S. M. Rainha Dos Estudantes

Cearenses, 
Srta. Geraldina Santos Menezes

0 Grande Baile De Homenagem A' Sociedade Local

Dr. J. Pimentel Santiago

Cirurgião Dentista

Consullorio: Trincheiras. 245,109.

Trabalhos rápidos e garantidos

pelos methodos mais modernos.

Horários de 9 ás 11, de 3 ás 5.

Transcorrerá, quarta-feira próxima, dia 11,

o 6." aniversario de fundação de uma das mais

punjantes associações de classe o «Centro Es-

tildai Cearense».

A mocidade patrícia, cujo trabalho e cujo

esforço são uma prova da vitalidade da raça, co-

«£ ¦¦¦¦¦ .

|p 

¦ 
|p ^ 

x ,

.-^v>$:f :> .$ ?? -< 
T^HlBill >

dades comemorativas do dia 11 do corrente, quar-

ta-feira.

Foi organizado o seguinte programa:

Programa

7 HORAS—Missa em ação de graças na Ca-

tedral Metropolitana.

9 HORAS—Grande parada estudantal. termi-

nada por uma concentração orfeonica na Praça

General Tiburcio—Orador—.iuarez Aires de Alen-

car.

15 HORAS—Visita aos departamentos cen-

tristas.

20 HORAS—Sessão solene de coroação de

S. M. Rainha dos Estudantes Cearenses, em 1037.

I—Hino do estudante.

II—Discurso oficial—Ari de Sá Cavalcante,

III—Ato da coroação.

Curso de Admissão

Modêlo

Sob a direção de hábeis 
profes-

sores, acaba de sêr instalado o Curso

de Admissão Modêlo, á rua Castro e

Silva, 944, antiga rua das Flores, 
pre-

parando o mesmo alunos ao Exame de

Admissão do Liceu, Colégio Militar, Se-

minario e Escola Normal.

Expediente de : 8 ás 11 e de 1 ás 3.

Srta. Geraldina Santos de Menezes, a sobreexcelsa rainha,

cuja beleza, simpatia •• cultura empolgaram a classe

estudantal.

memora condignamente o dia do estudante. De

ha muito, estão em preparação os festejos desia

magna data.

Cumpre destacar a ação da atual diretoria,

porquanto, iniciando a construção da casa do es?

tudante, deu gigantesco passo na jornada de reivin-

dicações e de civismo que a juventude de Terra

da Luz ora empreende.

Breve teremos objetivado o velho sonho dos

estudantes cearenses, aos quais se presenteará

o seu proprio tecto. Quasi metade do orçamento,

isto e, cerca de 130 contos de reis, foram em-

pregados.

Crê-se, dessarte, no excepcional brilhantis-

mo e na pompa de que se revestirão as festivi-

Dr. JOSÉ' FONTENELE

CIRURGIÃO DENTISTA

CONSULTORIO PARTICULAR

: IMS*.: m""" '?\Sa8S®&:- '¦ 35

illli 
-

Centro Estudantal Cearense

A Diretoria do «Centro Estudantal Cea-

rense» torna publico que, domingo proxi-

mo findo, ás 15 horas, em sessão solene,

foi reconhecida S. M.Rainha dos Estudam

tes Cearenses, 1937—1938, a senhorita Ge-

raldina Santos de Menezes.

Outrossim, faz ciente que a coroação

de S. M. Rainha dos Estudantes Cearenses

será, no dia 11, ás 8 horas, no Palacete

da Fenix Caixeiral.

Para assistirem a essa solenidade e

ás demais convida todos estudantes de

qualquer estabelecimento de ensino, bem

como o povo em geral a participar das

comemorações do dia da valorosa classe

estudantal de nossa terra.

- 
m

:k
llpSf

i

RUA G. ROCHA, N. 250

ALTOS DA 
- 

AS DUAS AMÉRICAS"

HORAKKft: De 9 1|2 as 11 1|2 e de 2 1|2 as 5 1|2

Formado pela Faculdade de Medicina de Pernambuco

Dentista da Diretoria de Saúde Pública

(41)

AOS SARADOS SOMENTE PELA MANHa

Srta. Nancy Albuquerque, S. S. Princesa dos Estudantes, a

quem cativou por sua praça e simplicidade.

IV—Saudação á Rainha—Orador—.losé Mil-

ton Dias.

V—Palavras de S. M. ao estudante do Ceará.

VI—Hino Nacional.

22 HORAS—Grande Baile nos salões nobres

do «Ideal Clube», em homenagem á sociedade

de Fortaleza.

A coroação da Rainha dos Estudantes, a

graciosa simpática e gentil senhorinha Geral-

dina Santos de Menezes, efetivar-se-á no Palacete

da Fenix Caixeiral. onde está sendo edilicado

bem ornamentado e artístico trono.

O baile oferecido à distinta sociedade de

Fortaleza será. nos salões nobres do «Ideal

Clube», á Avanida .João Pessõa.

HL rnjML

' * 
* " 

- \ 
!

Srta. Jacira Bruno, a meipa e dócil liceista que os estudan

tes e«colheram p:ir'i cercar o n"ua nobre trono »io Universo

a diretoria do «Centro Kstudantal Cearense»

convida todos os socios desse ari6tocratico clube

a abrilhantarem, com suas presenças, a chave

de ouro com que o estudante cearense encerrará

as comemorações do seu dia.

MEDICAMENTOS NOVOS,

por preços 
reduzidos. Acaba de receber a «Earmacia Silo Paulo», Rua das Trincheiras N. 11. Não mande aviar as suas

—::::::::::::— receitas 
sem primeiro consultar os nossos preços. ——

RUA DAS TRINCHEIRAS N. 11.

FARMACIA S. PAULO—Fortaleza-Ceará

D
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A Candidatura De Plínio 
Salgado

Continúa A Empolgar A Nação

0 Sipa Levará A's Urnas ffials De Um Milhão De Eleitores!

Minas Oerals Entusiasmada Pela Candi-

datara de Plinlo Salgado

Dois Importantes Comícios Em Caxam-

bú—Em Baependi, Proibido O Comício,

Os Oradores Fálaram Da Janela Do

Núcleo, Alcançando Pleno Êxito

Caxambú, (Minas Gerais)—Plinio Salgado—

Quitanda, 51, Rio—Realizamos sabado e ontem,

fiob grande vibração e entusiasmo do povo os

dois primeiros comícios de lançamento da vossa

candidatura á suprema magistratura do país. Bae-

pendi, Séde da Região, a policia proibiu o co-

inicio em praça publica, falando os oradores da

janela do núcleo. Grande massa popular enchia

a rua. (a.)—Toledo Filho, governador 16a. Re-

gi&o; Edmundo Dantas, Chefe Municipal.

Novo Sucesso

Eleitoral!

Eleitos Para A Presidência 1 Secretaria

Da Cantara De Sertãozinho Dois

Vereadores Integralistas

S. Paulo, 12 (Correspondente) 
— Comunicam

de Sertãozinho, florecente Município de Mogiana,

Sue 

foram eleitos para presidente e secretario da

amara dois vereadores integralistas.

A noticia, publicada aqui, teve viva reper-

cursão.

O circulos políticos oficiais não escondem

o seu alarme deante do crescimento do Integra-

lismo em todo o Interior.

UM TELEGRAMA DE SERTÃOZINHO

Sertãozinho, 12 — Plinio Salgado — Rio —

Integralismo vitorioso, tendo eleito dois vereado-

res à Camara Municipal de Sertãozinho, elegemos

agora presidente e secretario. Renovamos jura-

mento e votos felicidades Chefe. Três anauês.

Vassimon, Chefe Municipal.

O Grupo Profissional Doi

Despachantes Aduaneiros

E Propostos Envia Um To-

losrama Augurando A VI-

torla De Plínio Salgado

«Plinio Salgado — 
Quintanda 51 —Rio—Con-

gratulamo-no8 grande brasileiro indicação vosso

nome candidatura presidencia da Republica para

felicidade povo do Brasil, auguram vitoria elei-

ção 3 de Janeiro 1938. (ass.) Conrado van Erven,

despachante; José de Araújo Braga, preposto; Ed-

mundo Melo Júnior, preposto; A. Alencar C. Rangel,

preposto; Mario Arnaud Batista, preposto; L. P.

De Folrambe. despachante; Gastão dos Santos Cas-

tro, despachante; J. Francisco de Freitas, despa-

chante; José Ferreira da Costa, despachante; Luis

Medelha, ajudante; Antonio Tiburcio Gomes de

Castro, despachante aduaneiro; Antonio Fernan-

des Portugal, despachante aduaneiro; Anselmo

Azevedo, despachante; Leonidas Silva Júnior,

ajudante de despachante; Francisco Alves de Frei-

Ias, despachante aduaneiro; Henrique Ferreira,

despachante; R. C. Porto, preposto; Osvaldo Bus-

tamante e Silva, despachante; Augusto Lemeli,

despachante; Ascanio Bastos, ajudante; João de

Paiva Lemos, despachante; Álvaro da Gama Sal-

danha, despachante; Eugênio de Almeida Paiva,

despachante; Rodrigo Nolasco da Cnnha

Bastos, ajudante de despachante; Francisco Ro-

meu d'Ambrosio. ajudante de despachante; Ar-

mando de Carvalho Lima, desnachante aduaneiro;

Augusto Vieira da Silva, ajndante,

Henrique Ramos, despachante; Silvio Short Viei-

ra, ajudante de despachante; José Rodrigues,

ajudante de despachante; Antonio de Souza Lima.

despachante aduaneiro; Henrique Pereira Leal,

despachante; Abelardo Ferreira Bandeira, pre-

posto; Eroane Pinco Bastos, despachante adua-

neiro; Antonio Francisco da Rosa, preposto. Os-

car R. Losada, ajudante de despachante; Arnobio

de Souza Castro, ajudante de despachante. Ar-

mando Macedo, Osvaldo França.

Comerdarios Do Cascadura

E A Candidatura De Plinio

Salgado

Cascadura—(Rio) 
— 

Comerciarios de

Cascadura enviamos nossa fidelidade ao

grande 
brasileiro pela indicação vosso

nome á candidatura presidencia da Re-

publica, para felicidade do Brasil e das

desses proletarias. (a.) Carlos Fontoura

Perdigão, Eduardo Marcondes Percu', Jorge

Pereira Guedes, Setembrino Jardim, Osval-

do Cardoso Vieira, Arlindo Pereira.

A 
Qoasi 

Totalidade

Da Um Diretorio Do P. L.

M. Adoro Ao Integralismo

- 
Af Atividades Em Sào

José DO Capotlnga

São José de Capetinga (Minas Gerais)—Tem

repercutido extraordinariamente em toda a zona

de S. Sebastião do Paraizo, a campanha em pról

da candidatura do sr. Plinio Salgado. E' intensa

a atividade dos integralistas desta Região e im-

pressionante o progresso do Sigma que desbara-

tou. com a adesão ao integralismo da maior par-

te dos elementos do diretorio do P, L. P. de São

José do Capetinga, com o única excepção do sr.

José de Barros, o qual, e^retanto» -Jxãa- demora

a aderir.

«A Vanguarda», jornal que se publica em

Santa Rita de Cassia, assim noticiou as atividades

integralistas no ultimo domingo:

Realizou-se, domingo passado, no prospero

distrito de São José da Capetinga, uma reunião

polititioa dos adeptos do Sigma, que marcou o

unicio da campanha presidencial em torno do

candidato do Integralismo.

O entusiasmo que se notou nessa reunião,

mostrou a doutrina integral que prossegue promis-

soramente.

Representando os integralistas de Cassia,

Dara aquele distrito se dirigiu o dr. João Candi-

do de Azevedo Melo, acompanhado pelos acade-

micos Aluizio de Azevedo Barros e Sebastião

Arantes.

A sessão teve logar em um prédio, gentil-

mente cedido, perante seleto auditorio, calculado

em 200 pessoas, e foi presidida pelo coronel Joa-

quim Osorio de Souza, Chefe Coordenador daque-

le Distrito.

Primeiramente, falou o dr. José Soares, se

congratulando com Capetinga pelo inicio da cam-

panha em torno de Plinio Salgado. Depois, leu

o Manifesto de Outubro, base da Doutrina Inte-

gralista. A seguir, tumou a palavra o dr. João

Cândido, que disse do significado daquela hora para

Capetinga e que trazia, como Chefe de Cassia, o

coração cheio de fé e patriotismo dos cassienses in-

tegralistasaos seus companheiros daquela localida-

de. Falou, depois, o acadêmico Aluizio de Barros,

discorrendo sobre a atual política brasileira. Reme-

morou o aparecimento das candidaturas Armando

de 8ales e José Américo, comparando-as com a

de Plinio Salgado. Combateu os partidos politi-

cos e (pregou o regimen das corporações, em

que, disse o orador, havia de se praticar a ver-

dadeira democracia. Finalizando a sessão, falou

o sr. Nelson Leite, do Núcleo integralista de Fran-

ca, combatendo o regionalismo. Os

«anauês», 
gritos de guerra dos integralistas,

foram respondidos com grande ardOr, havendo

em toda reunião o mais vivo entusiasmo. 
|

Livraria Walter, Ltdã.
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LHftERATO BARROSO, 52

NO INTERIOR DE PERNAMBUCO,

Os Sertanejos Pelas Estradas Afóra Saú-

dam Os Propagandistas Da Candidntura

De Plinio Salgado

I Uma Bandeira Da Opararlos Par-

corra Varias Cidadãs, Alcançando

Granda Êxito

I Recife, 19—«A Ofensiva»—Quitanda, 51, Rio

I—Uma Bandeira composta de operários de Tiu-

Ima, sob a Chefia de Ales de Melo, medico, fez

lontem o lançamento da candidatura Plinio Sal-

Igado, na vizinha cidade Chá de Alegria Grande,

|sob 
grande entusiasmo da multidão. Visitamos

lainda Gloria do Goitá, viajando em caminhão,

Itendo recebido á margem das estradas vivas aos

l«camisas-verdes», pelos sertanejos que esperam

lansiosos o regimen integral para a garantia das

Ifamilias contra o comunismo, esperando melho-

Ires dias para os humildes, (a.) Pedro Figueire-

Ido, secretario Propaganda.

Em Corumbá Província Do

Mato Grosso, E* Lançada

Oficialmente A Can-

dldatura

iDalirantamant* Aclamado O Noma

Da Plínio Salgado

I CORUMBÁ' (Mato Grosso)—Debaixo de imen*

Isa vibração e entusiasmo, foi o vosso nome aela-

Imado delirantemente por grande massa popular,

Ipor ocasião lançamento oficial vossa candidatura

I Presidencia Republica na sessão solene realiza-

Ida ontem na Séde Núcleo local. Nossa vitoria

Ino pleito janeiro proximo marcará com letras

louro o inicio da historia Brasil Novo que vem

I sendo construído á custa do sangue e dos sacri-

Ificios dos seus filhos abnegados.—a.) Edmuopn

iDias, Presidente da JERCE.

Um Vereador Eleito Pela Liberal-De*

mocrada Presta Juramento Ao Inte-

gralismo 
Num Comido Em

Praça Publica

I Padua, (Rio de Janeiro)—Realizámos

lum comicio em Marangatú, lançando a

I candidatura do Chefe Nacional. Prestaram

I juramento em praça publica novos brasi-

lleiros, inclusive o vereador Ranulfo, eleito

Ipor um dos partidos politicos.—(a.) Car-

lios Gonçalves.

Farmacêuticos De Siqueira

Campos, Espirito Santo*

Que Tudo Farão Pela Vlto-

ria Do Candidato Do Brasil

Siqueira Campos (Província do Espiri-

to Santo) 
—Farmacêuticos Raimundo Melo

Júnior, Hélio Barros, Augusto Machado e

José Sá Barbosa, saúdam ilustre Chefe 
pe-

la sua candidatura a Chefe da !Naçfto.

Tudo farfio pela vitoria do candidato do

Brasil,

Os Estudantes Integralistas

Da Academia Fluminense

De Comercio Saúdam O

Chefe Nadonal

| Nictheroy— Em nome dos estudantes

integralistas da Academia Fluminense de

Comercio de Nictheroy, saudo Chefe, uni-

co candidato salvador do nosso Brasil.—

(a.) Jair José da Costa, Coordenador

Geral.
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