
CONSAGRAÇÃO 
DO BRASIL

ao Imaculado Coração de Maria

Um 
grande 

acontecimento na vida espiritual do nosso 
povo

Festas escolares nesta capita!

O eminentíssimo Cardeal Camara, Arcebispo do Rio, vai consagrar, hoje, ofi-

cialmente, o Brasil ao Imaculado Coração de Maria. Trata-se de um acontecimento

a ser registado, com letras de ouro, nos anais cfa Igreja, em nossa pátria.

Na tormenta que está passando o mundo, em meio a tantos desencontros e

descaminhos, através de tanta ruina e degradação moral acumuladas pelos erros e

n perversidade dos homens de todos os clicas e latitudes, o Brasil volta-se, cheio

de fé e de confiança, ao Coração régio e maternal de Maria, como a um refugio de

paz 
e a um farol supremo do todas as mais confortadores esperanças.

Ainda colonia, já noh aehavamoi implicitamente entregues o Nossa Senhora

da Conceição pelo ato consaoratório queá 
Virgem Santíssima fizera a Corôa Por-

tuguêsa, do seu próprio territorio e de todas us suas possíveis dominações. Anos

atrós sua Eminência o Cardeal Leme, de saudosa memória, entregara a terra de

Sunta Cruz á Imaculada Co/iceição de Aparecida,

Hoje, secundando o sentimento da alma nacional, o Episcopatío brasileiro,

tendo á frente o digníssimo Arcebispo do Rio de Janeiro, realiza, publica e solene-

mente, a consagração tia nossa Pátria ao Imaculado Co Ação de Maria. E' a mesma

Exeelsa Virgem qüem o deseja e o pedo, e nós vamos aquiescer ás suas aspirações

salvadoras, na certeza absoluta que temos da sua onipotência para solucionar os

gravíssimos problemas, que agitam a hora presente. Rainha dos homens, Auxilio

cios cristãos, baluarte inexpugnável da nossa terra, a sua volta e a sua revelação a

este mundo será o penhor e a garantia do advento da Justiça e da Paz.

Ne*sa esperança e nessa certeza, é que subimos ao seu trono glorioso, para

lá depormos) genuflexos c reverentes, em seu Coração, o coração do Brasil.

Raljizou-se, ontem, a concentração dos Jardins de Infancia

A solenidade de hoje na praça 
7 de Setembro
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Promovidas <pelo Departa-

mento de Educação, tiveram ini-

cio, ontem, as festividades de

encerramento do 1.° semestre

do ano letivo na» escolas e

jardins de iníancia desta ca.

pitai.

A's 9 horas de ontem. con.

forme estava anunciado, rea.

lizou.se grande concentração

dos alunos dos nossos Jardins

de Infancia, .na praça Pedro

Velho, tendo comparecido alem

dos srs. Interventor Federal,

Prefeito da cidade, diretor do

Departamento de Educação, ou.

trns autoridades, elementos do

mnRisterio e famílias, Por essa

ocasião, foram inaugurados os

novo» melhoramentos executa^

dos pela Prefeitura no Parque

Infantil daquele logradouro pu

biico, tendo havido uma parte

recreativa e esportiva entre as

crianças, que receberam farta

variedade de bombons,

# Hoje, ás 16 horps, na praça

7 d* Setembro, haverá uma

concentração de todo» o» aru»

pos escolares da capital, çom-

parecendo autoridades.

— Convidando A ORDEM pa- | comissão, constituídas das pro-

ra assistir essas festividades, I fessoras Heloísa^ Leão, Juiia

esteve em nossa redação uma Pinto e Lourdes Leite.

Palestzas anti-

Comte. 

• 
Cailos

A's 20,30 horas de hoje,

prosseguirá em sua serie de bri

lhantes palestras anti-comunis-

tas o sr. capitão de Mar e

Guerra Carlos * Penna Botto,

comandante da flotilha da For

ça Naval do Nordeste, que

para isto ocupa o microfone

da Rádio Educadora de Na.

tal,

Numa explanação clara e in.

ccmunitas paio

Penna Botto

teligentemente ordenada, aquele

ilustre oficial superior da

nossa Marinha de Guerra está

j 
fazendo um perfeito estudo

sobre a doutrina comunista,

demonstrando convir.centemen-

,
te ao nosso povo os erros de

que está revertida aquela ne-

fasta idéia, contraria sob todos

os pontos vista á dlgnlda-

de humana.

Â sessão do éia 29 na

Assembléa Constituinte

RIO, 31 •- AN) • Na sessão terna. O sr. Paulo Sara/ate voU

de ante-ontem da Assembléia ta a defender o congelamento

Constituinte, presidida pelo sr. dos alugueia de casa; o sr.

Melo Vian"., ocupou a tribuna José Joffre a outros, reque-

na hora do exDediente o sr. reram « obtiveram a aprova»

João Mendes, da U. D. N. que, ção para um voto de congra-

após sugerir á imprensa uma

campanha de silfincio contra

os que procuram desvirtuar a

missão do Parlamento, defen-

deu os direitos rios trabalha,

dores, atribuindo á nosRa legis»

iaçâo trabalhista a responsa-

bilidade da luta de classes no

Brasil, Na ordem lio dia o sr.

José Augusto, tratando da eco-

homia nordestina que repousa

na agricultura a na pecuária,

abordou o problema das se-

cas, seguindo-se rom a pala-

vra o Mr, Horário Latfér, do

P; S, D., que protestou 
con.

tri a exclusão do Brasil da

partilha da industria alemã, ad..

vog«ndo também i concessão

tk; um poító franco para ar

hoHso país, Falatidr» pela or*.

dem, o sr. Hamilton Nogueira

tMendeu-se de errtas acusa,

çôes que o apontam como 
"co-

loboracionista" do nomunismo,

rinutrinn 
qu* 

Pomhatp c rom-

baterá sempre disr-c — em-

born nüo veja oum comunis*

ta um elemento intratável, 
re-

conhecendo tambpm ao P. C-.

B, direito plepo d« «xistencia.

Da oradores ^eauintes foram

t>M deputados «lomunlstas Mil-

ton Cairea dr Brito, protes-

tandô contra «w violências po-

lidais c Agostinho Dlaa de

Oliveira, que rhamou a alen.

çAo da casa pnra o fato de não

tfv a Cantareira atendido ás

rtfivindicaçôea da seus furteio-

nârioa e trabalhadores. Falou

l> seguir n senador Luiz Car-

)o* Prestes, que abordou mais

uma vez » fjuostao das bases

norte-americanas no Brasil,

lendo a rpijpelto um tópico do

"Correio 
da Manha, tendo pro

testado, pov fim» contra o uri

tuitoffto de nossa política çx

tulações pelo 10.° aniversario

de fundação do I. B. G. E. e

Páscoas coletivas 
nesta capital

REALIZADAS, 
ONTEM, PELAS MOÇAS DO COLÉGIO ES-

TADUAL JOVENS 
DO COLÉGIO SANTO ANTONIO, E

HOJE PELAS CRIANÇAS 
DO GRUPO AUGUSTO SEVERO

Continuam * «.tendo M. mlnl.» do Colígio Ihttctart | torio modeta .duo»

ta capitul as edificantes demons que em avultado numero se

trações de fé católica, com as aproximaram do sagrado ban-

Pascoa dos funcionários públicos, 
domingo

Pregações preparatórias 
e confissões*

— amanhã, á noite, na Catedral 
—

Revestir-se-á de muito bri- mingo proximo, dia 2, na Ca-

lhantismo a solenidade da pas. tedral.

coa coletiva dos funcionários Amanhã, ás 19 horas, o revmo.

públicos federais, estaduais e pe, Pereira Néto, pronunciará

municipais, a ser realizada do- uma conferência preparatória,

 1 ii. | seguindo-se as confissões por

diversos sacerdotes já convi-

dados para tal fim pela comis,

são promotora da pascoa.

A missa de pascoa será .ofi.

ciada pelo revmo. conego Luiz

Vanderlei, acompanhada a can

ticos, estando na bancos da

capela mór e os primeiros da

nave da igreja reservados aoa

funcionários.

páscoas coletivas que ano a ano quete Euoaristlco.

tèm aumentado o numero dos Ao Evangelho, o

seus participantes,

o sr. Carlos Lindenberg, tra- COLÉGIO ESTADUAL

tou dos incidentes nas fron- (secçâo feminina)

teiras entre os Estados do Es-

pirito Santo e Minaa. Fala- 
j 

festiva celebrada pelo revmo.

ram ainda os srs. Brochado t motis. João da Mata Paiva,

Rocha, eobre a questão social vigário gôral da diocese, foi 
^

no Brasil; Osvaldo Lins, que 
j 
realizada, na Catedral, a pas- 

^

analisou nspnoios e fatores da 
j 

CQa das alunas da secçâo fe

iaíração e, finalmente, Trifino

celebrante

pronunciou vibrante alocuçôo

alusiva á tocante cerimonia,

ressaltando o Importante pa-

. pel da mulher católica a ser

Ontem, ás 7 horas, em missa- 
^empenhado na reconstrução

«1 <1x1 aUmAmm tAnl/i VAI »v*M\ .. >

de um mundo melhor e mais

dario, decorrendo o mesmo

mim ambiente da mais per»

feita cordialidade,

GRUPO 
"AUGUSTO

SEVERO"

Hoje, às 6,30 horas, na ma-

trl» do Senhor Bom Jesu» das

Dores, os alunos do grupo es*

colar 
"Augusto 

Severo", aoom-

panhadüs do seu diretor e pro-

cristão. Auxiliou na distribui- fesfcores, fizeram sua pascoa co

Correia, do P C. B., que tra-

tou da recuperação econômica

do vale do São Francisco «

da Baixada Fluminense, Logo

após, foi a sessão encerrada.

Congregações

mm

DIA LITURGICO

STA, ANGELA DE

MERECCI

Esta Santa foi fundadora das

Ursulinae. que se dedicam a

educação da juventude femi-

nina, Foi distinguida por Deus

com graças extraordinários.

Nâo temos necessidade de

mais leis, temos é necessidade

de mais religião.

CATEDRAL — Após a ks«Í3-

tencia á missa de 7 horas, na

' Catedral. reunir-se«ão, em sua ! ras, os alunos

séde social, os congregados Antonio, dos Irmãos Maristas,

marianos, j fizeram sua pasoou anual, em

da sagrada partícula o

revmo, pe. Pedro Luz,

Após a missa, as comungan.

tes desfilaram até a séde do

Colégio Estadual, no Tiro),

ondti foi servido lauto café,

seguindo-se uma parte reerea»

tiva e esportiva,

COLÉGIO SANTO ANTONIO

Também ontem, rh 8,30 ho«

do Colégio S.

Capela Saiesiaaa

MÍ9 DQ CORAÇÃO DE

JESUS

Terfto inicio amanhê o« Exer

cioios em honra do Coração de

Jesus, que se realizarão todas
U« «WilUMI — — —— ^

Alem de outros assuntos, missa que foi celebrada na Ca» as noite, ás 7 horas, contando
- t --v t a r\ A TTiTT< A C "•

letiva, com grande compareci

mento,

Após, na séde do estabeleci,

mento, o Departamento de Edu

cação faz distribuir entre o a

comungantes farta merenda^

serão tratados os que se re. pela do estabelecimento pelo

lacionem com as festas de revmo, pe. Eugênio Sales, ca-

recepção ao professor Ulisses pelão do Colégio, que ao san-

d? rTnk 
prp^Hente 

Hb Fe- to Evaneelho diristiu eloquen.

deração Mariana desta dloce- tes palavras aos jovens co-

ne. que já sc acha de regres- mungant.es.

tio a esta capital, a bordo do1. Em seguida, lauto café foi

paquete 
"Itanegé".

| 
servido aos presentes no refei- j proximo mês,

de MEDITAÇÃO, LADAINHAS

E BENÇÃO DO SANTÍSSIMO,

Oportunamente se publicará

o programa da Comemoração

do 1.° aniversário do Aposto,

lado, no dia 7> e da festividade

do Coração da Jesus no fim do

O Professor Ulisses de Gois embarcou, no

Rio de Janeiro, 
de regresso a esta capital

«1 A l. .. I ^ ,,VS. a kl ir.iUA.i ¦:

Dfepuk cPe váHos tttesúü

de permanericla 
na Capital

da Republica, em eompa-

nhia de sua esposa e sogra,

que foram ali em tratamert-

to de saúde, tomou passa-

gem, de regresso a esta ei-

dade, o nosso chefe e ami-

go Prof. Ulisses de Góis,

O st t embarque se veii-

ficou 00 • iiü ^9, no 
"liar,a

Natal nü primeira dezena I DEM, conforme já temoi» sao conjunta d*as nossasí

organizações católicas.

O dia da chegada do

prof. Ulisses de Góis seré

c?e juiúio 

[divulgado

O prof. Ulisses de Góis 
j 

Os inúmeros ainigos e

aproveitou a oportunidade admiradores do abnegado .

de sua estada lio Rio para | 
conterrâneo, que tantos avisado com antecedencia

tratar de assuntos relacio- serviços tem prestado afim de que todos possam

nados com as instituições sua terra no cfominio eco- comparecer lio seu desem-

que dirige, em nosso Esta-1 nomlco social e espiritual | 
barque. Igualmente será

_ ,j ,. tr ., . | anunciado, o dia cfa assem-
do, tais como a Cooperati- preparam-lhe 

festiva re-

Depois, da missa, lauto cafá

s»ei*á servido, d'>« comungantes

no saião da Confederação Cutó-

llca, distrtbuindo-se, por essa

ocaslfto, lembranças da pas«

00a de 1946,

Páscoa dos ex-alu-

nos salesianos

Realizar-se-á. 00 proximo

dia 2 de Junho, na Capela de

São José dos Salesianos, a

solenidade da pascoa coletiva

dos' ex-alunos promovida pela

UNI AO DOS XX -ALUNOS SA-

LESIANOS DE DOM BOSCO.

O santo sacrifício da missa

.wá oficiado ás 8.30 horas,

pelo Revmo, Padre ítemardo

Bickpr, D, D, Diretor do Ex-

ternato Salesiano São José,

falando ao Evangelho o conhe-

cido orador sacro Padre José

Pereira Neto.

Ao banquete Eucaristico,

comparecerá um avultado nume-

ro de t-x-alunos salesianos.

A diretoria da União não

medirá esforços no sentido de

que a Pascoa obtenha o maior

explendor possivel, e pelo

grande numero de adesões

qu« se vem registrando sem

duvida mareará uma vitoria

na vida dos ex-alunos sa-

lesianos de Natal. Após a ml#-

sa, que será acompanhada a

cânticos, lauto caíé será ser-»

vido aos comungantes, se-

guindo-»» uma parte esportiva

cons.tmdo ds Volley-Ball e

Ping-Poog s A diretoria convida

va Central, a Escola Téc-' cepçãü no Cais do Porto

bléia conjunta das associa- a todo» aqueles que queiram

çõès, com n solidariedad

seguida de outras demons- dos seus admiradort1?! e
... ^ „ ! ..  »

lUtJU "U HW) ''V ' «%...%» «'  C7I | — —

gè \ que 
deVeíá yheuuí' t» tro de íniprénaá c A 9R*; trações de apreço em sís-; amigo»»

. tomar parto e colaborar com

a su» presença neste éto do

( 
íi »vista,

IKRKIH 
HÜ

i.íili

mwmmimn

id
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SEXTA-FEIRA

FATO HISTÓRICO -

Os Indig. do E. Santo re-

chassum a exp. Fernando

Soto, 1530.

PENSAMENTO DO DIA -

Os santos no Céu não tên

maior felicidade, depois dt

vlsao beatifica de Deus

do que a contemplação d;

glória esplendida de su*

Rainha e Mãe.

D. Fr. Henrique G. Trin-

dade.

CASA p \ MC apta TVOKTE-RIOGRAN_1)KIVSE_S(A

CAPITAL CRI U00.000.W

THJBCHL BANCALDO  ÜLETONl: «WT  RUA CKL. BONIFÁCIO, lll

COHKASPONUCNTKS *M Hio,

PAULO. RICIFE ¦ OUTRAS PRA-

ÇAR OO PAIC I OO INTERIOR
DO K8TADO

tiértjélTOé éM C/C MOVIMWITO

LIMITADA' W/ítíii - •
DESCONTO DR LETRAS

EMPRÉSTIMOS EM C/C, COBRAM-

CAS. TRANSFERENCIA
DE DINHEIRO

OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONCORRI** PARA O AMPARO DO INDIVÍDUO NOS MOMENTOS INCKRTOS E

SÍSS^^Í^^^FROmC^MJvaUAeAO OB CAPITAIS GERADOR» DE IMUHM.

MOVIMENTO GERAL EM ABRIL DE 1946 CrS 10.489.000,00

0 
"tm* 

bi»co" níc~ SECÇÃO JURÍDICA
. . _* _ _ .1 wlllf. e*1t_ ^^

HERANÇA JACENTE

A ORDEM
Vespertino de propriedade

do Centro de Imprensa Ltd.

OTO GUERRA

(dibeior;

F. VERAS BEZERRA

(REDATOH-StCRETARIO,)

J. G. MEIRA LIMA

(OEHENTEJ

EXPEDIENTE

RED.: 8 ás 11 e 13 ás 16 hs. c

< GER.: 7 ás 11 e 13 ás 17 hs. 
:

Caixa, Postal: 110 $

TELEFONES: j

REDAÇÃO - 12.22 
[

GERENCIA — 12.49 \

Sede: Rua Dr. Barata, 216 <

—Natal—

ASSINATURAS,

Pagamento adiantado

Ano  Cr* 70,00

Semestre  40,00

Trimestre  20,00

VENDA AVULSA

Numero do dia .. Cr$ 0,50

Numero a tronado Cr$ 1,00

PUBLICAÇÕES -AnunciuBH^^, 
,

*m Avulsos -**• Carimbo», etc. I ¦

Tabela na gerencia j

REPRESENTANTE \

A. S. LARA

No RIO: Rua Senador 
'

Dantas, 40-5.°, Andar—Fone |
22-5S24 í

Felipe de Oliveira, 21 - 8o \
- Fone: 29-873

EM S. PAULO: Direção j
de Raul Caaamayor — Rua ;,

tm
MES DE MAIO

31 Farmácia Guilherme

(continuação da 4,a pafç.)

ía Brasil, representaram con-

.ideravel auxilio á agricultura

íordestina. Na realidade, dupli

.aram e triplicaram os cam-

pos de cultura algodoeira, Há

porem, um grande e equi-

«oco de observação em torno

io empréstimo agrícola, E' que,

«hon possuindo maiores ex

ensões de teira cultivada, o

agricultor de hoje é mais po-

jie do que o agricultor de 20

jnos passados. Pode pare-

.er paradoxal, mas, atentan-

Jo.sc no exame das coisas,

v-ê-se quc é uma grande e

.ágica verdade. Aumentou a

produção, mas, o preço do pro

Juto não melhorou. Em com-

pensação, cresceram os sala-

nos, os preços do material

agrícola, | vida está muito

mais cara, e, em consequen-

cia, os - compromissos que

prendem o agricultor sôo mui-

to mais vultosos e asíixian-

tes. Há dois decênios, por

exemplo, um lavrador que

vendesse a sua 
' 

propriedade

por 60 mil cruzeiros,

ria todos os seus compromis.

sos e guardaria, talvez, o sal-

do da metade. Hoje, venderia

u'a maior porção de teiya cul

tivada, digamos, pelo duplo

daquele importância, ma», tudo

j.-í estaria nntoeipadnmente ron

empréstimos e

peio mombfoao custo da

vida.

— E a seu ver, qtiaits a» pro-

videncias a lafflitt

*m A situação exitfe duas

ordens dt m>didai*: umu de

estudo consciencioso e objeti-

vo do problema para melho-

ria da legislação já" estlsten.

te, com oportunidades de «re»

dito mais barato, a pra«*,o*
mais longos e obtido em oon.»

diçôec muito faeeia e din.

tro, p»lo menos, de dua« mo.

dalldades, a do crédito agri.

«••..ia, pan flnaMlanaBtt d«a

entre safras e a do crédito ru.

ral, para despesa» de instala.

ções etc. Outras, de provlden-,

cias imediatas, urgentes, ina. I Revogado „ éSÉNfr Deleuse 8 suceder os lulll«l|| ate ü

diaveis. Há um grande nume. « estabelecidas outras provi- terceiro «riu.

ro, centenas e centenas de dencias a respeito do seu obje- Art. 3." - Adquirindo o do-

agricultores, que não podem sa te.

dsíazer os seus compromisso»

perante a Carteira Agrícola

uo Banco do Brasil, sem ca-!

minharem fatalmente para uma'

crise

minio dos bens arrecados,
1 

União, o Estado ou Distrito Fe-
DECRETO-LEI *• 8.207, de 

JJj 
-^ 

^.^ , apJiça.
21 11 1945. Altera a redação 

,M em f ntr|T|| destjmida8 ao
dos artigos 1.594 e 1.612 do Có- 

desenvo)vimente do ensirw uni.

linan.eira. avassaladora, I 
f 

g° 
-*J?i+.\ 

»"«» 
i »***•. * o Mtnistério Pu-

Desta situarão, só poderiam' d 
aplicação.

sair esses lavradores, ae ol * *» i 
único " Observ»-ae-á o

mandasse prorrogar,! 
° 

FÍ*** 
** ****+[èmm no arl, n° 25 do çó-

O pagamento dos 
*** d,l!i •**¦"••••¦ <>"« lhe' digo Civil, quando ét bens fo-

confere o arti,'Q 180 da Consu- 
j rnu. insvííieíen.es para a cria-

.uição, decrete:

Art. lfl Pousa

HOJE A'S 20,15 HOJE

No Teatro 
"Carlos 

domes"

CHANG

Governo

por um ano,

empréstimos já vencidos o a

ie vencerem, correspondentes

i negócios realizados no ano

passado. Essa medida adia-

ia oi aspectos mais dra.

.náticos da questão, á espera,

.ertamente não inútil, de ou-

.ras providencias de amparo

lica? á lavoura, E, fundamentar

«e-ia nas seguintes razões: 1

o inverno de 1945 foi irregula-

issino, cheio de verões pro»

ongados e chuvas inoportu-

nas e deniRfiindas. em alguns

momentos, duplicando, por es-

,a for na, as despesas do agri-

cultor, com "plantios" 
inteiros

perdidos •» "limpas" 
retarda-

das e prejudicada»; 2) houve

uma grande e constante falta

de brnça's, como derorrcnciit

de RaiM wálbUlllpiu de guer-

p crescente êxodo para at

capitai*, á busca. d<> malham

salários industriais o dos en-

cantos da cidade; 3) o aumen-

astronômico do custo de

vida, aliado á falta de bra-

ços, criou, por assim dizer

em alguns períodos, uma es-

pecie de 
"inflação" 

nos sala.

dos materiais agrícolas —> tra-

rios do operário; 4) os preços

tores, «n^adas. arame etc, a-

ingiram alturas inimagináveis:

j) os preços dos gêneros ali.

mentidos, tecidos e outras ne.

cessidades insubstituíveis MU
mentaram, de muito, o pro-

prio padrão da vida do agri,

jul.or; 6) a carência absoluta

de infituutos universitá-I ação

Hçi.

Art. 4.° — Est» lei entra em

.'igor ne da*a de sua publica-

cão, revogando os Decs. Leh

n°a 1,807 de 26 de 12 de 1939;

2.254 de 30 5,1940; 2.859 de

vigorar com

I seguinte vp*h\ção o artigo n,°

1.594 do Código Civil:

Art. 1,594 - A Declaração

dc Vacância riu herança não

prejudicará os herdeiros que

legalmente se habilitarem; ma», 12 12,1940; ti,íiOft dc 21 6 1944 e

decorridos cinco anos da aber- 
j0 aj.'. 40 dç Dee. Lei n.c

tura do sucessão, os bens arre- 2,590 dp 17,9 1940, Rio, 22 11-

cadodos passarão ao domínio do 
J 1945. aa) j0Sç Linhares, A dí

Estado, ou ao do Distrito Fede-

ral, se o de PÚék tiver sido do

j Sampaio Doria, J, Pires do Rio
Raul Leitão da Cunha",

miciliado nas respectivas cir-

cwnsorições, ">u se incorporarão

té domínio da União, ye o do-

micilio tiver r.ído «pm território

ainda não eoniitituido em Esta-

do.

, § único - So nào ínreni no-

'toriamente conhecidos, os cola-

terais ficRrào excluídos da su-

cessão legitimo, após | declara-

ção da Vacância.

Art. 2 o — Passa a vigorar

com a seguinte redação o arti-

go 
'nfl 

1612 do Códóigo Civil;

Art. 1,612 —- Se não houvei

coujuge sobrevivente, ou ei

incorrer na «incapacidade dt

art,. 1,612, serão chamados **

nordestinos; terceiro, porque

até agora, no Rio Grande o.«

Norte, por exemplo, a mt

dida não surtiu qualquer efei-

to prático, alegando os bancot

que esperam ainda regula-

mentação ou instruções do.

poderes públicos, é isto, n.
ae transportei encareceu cada Brasil, é um
vez mais o produto dele de* sério 

'e 

que
pendente; 7) todoi esses fatores 

da anol(iè 

'

conjugados determinaram um« B Sumindo o seu pensa
trás que ficaram mesmo por, ment0, conclui o deputado Alu
perda considerável nas colhei, 

* AlveS) „ situaçào é dl.:
.as, multo retardadas e ouJ matica centenas e centenas „
lazer. E, concluindo a sua enu, agricuUorw e criadoreg
meraçao, perguntou o nosso •*.* á margem do abism

1 PAVUÍSOA1 í(Mõri tai«tlftai«a— mm _
o governo toma, já, e já, pn.

problema muiti

ás vezes deman

APRESENTA

Paraíso Oriental Encantado
Últimos dias a preços populares

CADEIRA  15,00

GERAL 11 11 .1 ,1 11 M 1 • , 1 5#00

uevistado; "Não 
justificam

ses motivos a providencia do

Governo? Resta, apenas, repe-

tir que tais medidas sâ té»

rão eficiência se forem toma-

das sem demora pelo Governo

e pelo Banco do Brasil.

Mas, houve, nos últimos

dias, um decreto do Governo

destinado a minorar esta si.
tuação... adiantamos.

Mas não minorou, pelo
menos no Nordeste, Primeiro,

porque a medida dezia atin-

gir os lavradores, no meio dos

quai» a erise é tão grande

quanto no meio dos criado-

res; segundo, porque devia co.
meçar, prorrogando, por um
e tres anes, respectivamente,

os empréstimos de egriculto-
ret? e eradores na Carteira a-
gro.pecuérin do Banco do Bra-
¦«• onde se reall?» a grande

videncias eficazes e ampk

ou então, planos de emergei

cia. campanhas de produc.
etc, passam a ser sonhos m
rabolantes, quando não insu
tos repetidos á sensibilid.

de do criador de riquezas 1
Nordeste.

x*x
Este decreto que entrou err.

vigor na data rie Mal publicação

(que não sabemos quando foii

revogou pelo f>rt, 4.°. consoan-

li a sua ementa, entre outros,

o celebre decreto Deleus»

(1907 éé 2(512 19:59) que tan.c

alterou o direito de Moanftc

_>ntre nós e tantos dissabore.1

jausoii" aos interessados,

O art. 1,° do dee, 8.20',

estabiele(|eu integralmente f

.rt. 1.597 do Código Civil, di-

.anuindo pói\»m pura cinco a-

:os o prazo dv frinta para t

ransmissão Ja herança á Fa-

enda publica, praso este qu«
* decreto Deleus© redusira a (

tezes apenas. Ao art, 1.594

dicionou-se agora um § dizer,

.0 que se os colaterais foren

.otoriamente conhecidos, nãc

ícarão excluidog da sucessâ.

3gitima, após a declaração da

acancia. A alteração porém

¦ ais importante que, an nos-

o ver, trouxe este decreU

o direito de sucessãp é ;

art. 2.° que reduziu Bi

.Tceiro grau a sucessão do

olaterais que, antes do decre.

> Deleuse ia até o 5.° grau
'ortanto, 

não deixando o d.

-»jus herdeiros ascendentej

scendentes, coniufe«., irmão»

os ou sobrinhos, a herançí

assa agora para o Estado, Di.
ito Federal nu Úntto, cenfe:

e o seu domicilio. Não mai;
.^rdarão portanto os primos

sobrinhos segundos e de-

ais colaterais. A União, o Es-
io ou o Distrito Federal, hei

..ndo os bens do DE CUJUS

COJÍCURSO GLYNASE

um.

tratamento do.

Concorra tambem V. 3., a esse concurso! - GLYNASE éexcelente fórmula Americana para limpesa
dentes. .

CONDIÇÕES 130 CONCURSO:

íaZm*mtnha7aBÍas 
dos tüb°« de GLYNASE, dâo direito a un

b iefio Sm?A° 
^^ SCrtel° dB Üm Und0 relo«io de ^*°> '•

CIDADE ALTA' SSSím-f 
VUrlhe dB F°RM0SA SIRIA »

S, \, 
GLYNASE ae encontra nas farmácias e droga*

Lt T 
N?1, T°rm0Sa Sirla» Antônio Lamas . casas d,

gênero. Troca d cartões numerados para o sorteio com osrepresentantes, PROCOPIO & CIA., Trav. Equador T5 -

•x»AW!nttrada Pela Av< Dü<lue de Caxtaa.

EITUlfl PREJÜDICflOfl Mfl LOHBftDfl

"MÜT "•

Dr.Mucio Galvão
ae Oliveira

CHEFE DO LABORATÓRIO

do 
"Hospital 

Miguel Co „
E*atae de Séngvt * *jrh;

Fezet ~ Etcorrtj m Puj 
* •

quklo t-afalo ratpilam, m 
J

mia ttvtorifintu

DIAGNOSTICO PRE:C0

DA GKAVIDKZ

Laboratório: Hua Frei Mi
guelinho. 88, Fone ni9*

Expedienio: n^ | _ ,j
dus 11 ... 17 hnrn

R E S l 11 k N C I A-
Rua Trairi, M2 - Fone 1398

or iiplica.á. nâo mala B |jeR1
das fBmiilHs pobraa e nume,
rosas, e sim n ben, do t-mi^
universitário, vtla«do o Min«.
terio Publico p,ia SU8 ,w
aplicação. Os outros derreto,
ievo«ndos pel, art, 4." A\zen\
respeito á forma de arrecada.

çáo da herança jacente, sua
..-scrita. sua aplicação , res.

ponsabilidade * fiscalisaçio doj
iuncionarios e outras medi.
das concernentes á mataria, w,

pecialmente do Distrito ?**
deral, todos expedido» 

pari»
melho»- aXMUçlg dg JMa De,

leuse q>)p aniilizamo* na 
"Oi*.

dem" de 10_4.1940. o qual, H
to sem lógica, era impossivíl

interpretar.se com ela, e «im

advinhando a intenção dm
seus termos.

Náo dizend." HfprtttimMh

te o Dee. ofl 8.207 qua «le ««

aplica aos processos em v\n*.

so, nem' uttando de outra ex-

p-essão aomtlhanta, t»ri vl?

.í eito retrocitivo em faaa d'.'

uri, 0.ü dn nova iiitroduçfio do

Código Civil ?

E não send-i NtroatfoO o dw,

«.ii da pod^ o JuU, cm fafi« dt

art. 289 do CÓdifO PtO» Clv^

/algar novamente a herança já

.oferida i UniAo, nos tsrnws

.!o dee. Delev-se?

E se este deferimento já se

.teu ;\pó>- <js ü metes aataba*

cidos pelo meamo dee Da«

leuse?

QUID ai foi tlim'f> %tm i*

jós a morta d" of. cnJUS,

iuando prescreve todo direita

- ação contr;) a União IWI

ermos do de<\ 450? di> .,,

JISJ1M2?
Caso afirmativo, a duetn

se deferirá novamente 1 
'n|>

rança nos tormoa dos nrts,

1572, 1574, 1877 a 1698 do Cai

Civ. se o óbito se dtU na vi«

jencia do doo. Dalauae a a

DE CUJUS AB INTBSTAT0

não deixou descendente, nsceu»

dente, oonjugo ou Irméo ¦

E em lace dos arU 138, 138

1 141 do C, P> C< qual n EoM

competente para o caaoT

E os bona arrtmatadflíi pb

ra pagament'.' dc dlvldal tt

espolio?

são %uatt6ai ctué ja b«*

tam de ações eni andatt**»

to no Interior dn Estado 8 líi,-"t

ve irão ao Tribunal dl kpt*

lação, ou ao BUpramfl Tribu-

nal, se antes nfio for promuJ*

Sado, como já se dil, m iW*

decreto, fazendo voltar tudo BO

STATU QUO antarioi aa án<

Deleuse. o que oauaarí 
;'-lu'*

ração maior dü que ek teta

sou,

Nào I du admir.ti' que tal sU«

ceda, pois em materi? 
i"^9

cativa estamos «indo W ci"

adura; e a anterior, ji tttt*

gou o próprio de.'. IJW 
PITl

oem dos sobrinho" it &u<

!hôe& Carvalho, i puaiu com

aposentadoria íovç-ida ào art

177 da Constituição iaa c"'

rador de Ausente* M Rii!

porque foi de pKé-W 
'-'oftti'8»

rio á constitucionalidade *

dito decreto.

Aguardemos pO)'t«i)ito 0 P'0»

nunciametito dos Tribut»-'? Oli

4o Uovcrfio.
Í0A9 MAíWW

1 WSíhc^,
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Campeonato da Cidade prosseguirá domingo com o
sensacional e renhido chegue ABC x Alecrim
Alvl negros e esmarildinos encerraram saus preparativos

para o grande embate
como é dc ospe-rar, os novos deve agradar aos; seus torcido-

cracks que estreiarào. | ttt O ao publico em geral.

De qualqu.r modo, ABC o

Alecrim vão l.izrr uma parti»

fts

Os dois quadros deverão ser

03 seguintes •

ABC ¦— Edgar; Gageiro e Ne-
da renhida | interessante que zinho; Carrapicho, Nonato c

Acar-io; Euclides, Costa ,Rena-
to, Albano c Joãosinho.

ALECRIM - Caçula; Geraldo 
j

e Ernani; 11, Vadéco e Deus- j
dedit; Luiz, Edson, Roberto,,

Chagas e Perequeté.

e.tl.....r oficial du cidade

u prosseguimento no

domnigo com o sen.a-

encon.ro entre o 
"ABC"

"Alecrim", dois dos mais

concorrentes ao atuai

eon.it.> da Cidade.

jfABC", campeão do uno

Jjo e recente vencedor do' |

jlio Relâmpago realizou, inéj

um único compromisno j Expediente do dia 27 de maio Hfi 2408 — Gastão Marinho Aceita causas dvis,:oomerc__s

Uai certame enjrentando da 1-46, Falcão. Concedo o aforamento Advocacia em Caraúbas, Mar-

kntu Cni2", com o qviai Despachos de _r. Profoito ; d(l terreno p;.gos os devidos mmt, Apodí, Portalegre, Pata e

tou de 1x1, O 
"Alecrim" 

N«° 25yfi _ Jwronimo Firmo emolumentos, Areia Branca

O Potiguar tpie Clube de Pairiii, es-
tiéia ben, vencendo ao ieiico por 3 a 2
A turma de aspirantes do benja-
mim, vence, tambem, por 3 a O

jj lITBRilUtUGIPAL '°^_™GEl

A "Federação 
Norteriogran-

dense de Desportos" fez prós-
seguir, ontem, á tarde ,o cer-

ame oficial de futebol da ci-

dade com a *ealização da parti-

da entre os filiados "ffotiguar"

versus "Atlético".

perioridade. Jogaram, de prin-
cipio ao fim, num mesmo pia-
no de equilíbrio, tanto que o

empate de 2 .1 2 melhor espe-

lharia a fisionomia da luta.

Faltavam dois minutos para ul-

ümar-se a refrega quando o

O jogo foi renhidamente grêmio parnamirinense marcou

Dmpriu, tambem, | IM da Silva. Concedo com os

jogo de uampeonoto .respectivos "encimemos. Ao

Wttt oontra | 
"América'', 

Diretor da Fazenda para os

I aua! foi vencido. V_rifi_ devidos fins,

pois, ou*** o-dois valoro-| N.° 2593 - Lulza de Gois

coi*.tendoreü, nao tttt Souza. Concedo a transíeren-

de posse de esquadrões cia e bem a«í.lm a ifi via da

bitados para brilhar na

pie temporada, Tanto

como o outro poss-wm

tt equipe e. vor isso. não

podn aattttt que btetuem

lcôe*i ét grande BltNoi* I

M|uipü alieadistá „ MUI

fsurge tmta ponto lltfl ,

classe de- Gügt-iru, Aea» j
íol.ato | Edgar ,enquan;o'

Ua Vanguarda tendo so¦

Albano e EucHcles como j
Ihoreg j.xpressõ_s, deixa ]

a deü&jar.

tai i-ít-j" eteerinenie I

leiauuarda I composta j

\b\il por eíemeiitos de min*-

(lestaqü,., sobresahido-se

^B Geraldo — Ernani e |

nediaria 41, Vadéco e

.•dit. No seu ataque a-

n como elemenvos dc

Roberto I Perequeté I,

N.°2__ 5-- Gaspar de __*__*•
_es Lira. Hfi 2577 — Antônio

Severino dos Santos, Liqui- 
^

de o debito.

Hfi 3589 -. Sandovel Car-is-

trano, Hfi 2544 -~ Manoel Ni-

Escritório e residência Praça
Getullo Vnrsraa 69 — Caraúbas

disputado em todo o seu trans-

correr sendo a sua caractoisti-

ca única ro equilíbrio de for-

ças, Nem o 
"Potiguar", sa-

grado, afinal, vencedor, nem
«.ampouco, , 

"Atlético" 
conse-

guiram registrar qualquei" su-

¦S-^^S-SS-SS*»-*^^

carta de aforamemo, conforme cacio Filho. .<í,u 2564 — Agui-

planta anexa e informação da naldo M«tmd,9 de Vasconcelos.
Diretoria de Obras. Concedo,

DR MANOEL VITORINO
ESPECIALISTA

Técnicas ._g_n_i«_. eo diagnóstico e ttrepeutlot dea doenças
do aistema urinário. Tratamento especializado das doenças
do sistema ganital masculino (vssiculites gonocooicas,
etc. e suas complicações : corrimcnte. recidivantes, prós-
tfldtPB. verumontanites, urina» purulentas, reumatismo,

d|;virili2açao, neurastenia, etc.) — Doenças das senhoras

OPERAÇÕES

Consultório: Cel. Bonifácio, 223 — Fone 1028 — Ribeira
¦_t»____«l__. Am O i*. V » de 15 áa 18 horas

GRAÇAS
Joana Guerra Jales, agrade-

ce de joelhos, ao Sagrado

Coração de Jt-s-U-, a grande

graça que lhe concedeu, resti-

tulndo a saude a seu filho

LEVI.

Natal. 29 de Maio de 194Í1,

m JORGE MARIO
Amaro Barreto n.° 1311 — 1.° andar — Sala 6

TELEG.: -STUDIO

Natal — Alecrim — Rio Grande do Norte
¦t&ío de criança com perfeição. Fotografias em todo.**

pos por todos 03 preço3. Atende chamados a cfomi-
-.iHos. Banquetes Casamentos. Batisados. etc.

íalanças Automáticas
"FILIZOLA"

MAIS PERFEITA- QUE BE FABRICAM NO MUNDO!

balança.* 
"FIL1ZOLA" 

pela sua beleza e o acabamento,

tm maior numero de ffegüezes, ao mesmo tempo que, pela

sua exatidão insjilram conjiança ao comprador.

_U1RA UMA BALANÇA AUTOMÁTICA 
"FILIZOLA" E

«ENTE SEUS NEGÓCIOS SEM AUMENTAR AS DESPE-

[ZAS - PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MÓDICAS.

INFORMAÇÕES E EXPOSIÇÃO

CARLOS LAMAS
RUA DR. BARATA 233  FONE 1159

CASA RECORDE LIMITADA
RUA AMARO BARRETO 1282 - ALECRIM

ÍENÇÃO, MUITA ATENÇÃO
"LOJA DE LIVROS" de Henrique Santana está feste-

este mês o aeu 4.° aniversário de fundação; dando um des

le 10% sobre suas venda3, a todas Pessoas que o distin-

com sua preferencia. Portanto, esquecer de visitar a sue

, de LIVROS" é esquecer de ganhar dinheiro.

218 — Rua Dr. Barata— 218 — FONE 16-28

Procure edlíicar o seu espirito — lendo NA ESCOLA DF

VICENTE, da autoria do Fe. João Jaeteman,

Vende-se na LIVRARIA SANTA TERESINHA LTDA, -

Silva Jardim, lü. -*- ftst&l - Bio arando da Norte,

Dr. Álvaro Vieira
(Chefe de Clinica Cururgica do

(Hospital M. Couto)

CLINICA DE SENHORAS

OPERAÇÕES

ELETRICIDADE MEDICA

Ondas Curtas—Eletro-coagula-

ção — Bisturi Elétrico

CONSULTÓRIO: Das 10 ás 12

e das 14 ús 16 hs.

Avenida Duque de

Caxias, 198 —(Casa

Térrea).

FONE: 1234

RESIDÊNCIA : Av. Getullo

Vargas — 704.

FONE : 1423.

RÁDIOS PHILIPS
Brevemente os novos e megualaveis Rádios Philips
•— OS MELHORES DO MUNDO — estarão nova-

mente á disposição de nosso grande publico

Convém dar logo a sua encomenda para ser con*
templado nas primeiras remessas

RÁDIOS — RAD10LAS — AMPLIFICAÇÕES,
MATERIAL — CONCERTOS

Sérgio Severo
Nisia Floresta n.n 101 -~ Fone 1104

filharei • Snookurs Tujague — Rolamentos SKF
— Maquinas.de escrever Remington — Fieharios,

Arquivos e Pertences, Aparelhos de Porcelana e

Cristal ,etc. etc

í

ü tento do triunfo,

No bando vencedor sobres»-

iram-se Arnnud, Viégas, e os

irmãos Abel | Pedro Augusto.

Na equip-. aileticana brilharam

Deodato e Ferreira no ataque e

Olavo e ¦__.__ na defesa.

O embate foi dirigido pelo
arbitro ToOfl Ramos Viana,

que voltou u reeditar uma

dr suas Ijôas «ituaçòes :

Os dois quadro* preliaram
oom || HgutntH constitui-

ções *

Potiguar — Paulo; Viegos |

Paulo; Portei*»., Arnaud e Bai-

USO] Carioca, Moacir. Abel.

Djalma | Podro Augusio.

Atlético — Olavo; Paulino t*

Geléia; Milton. Bararau c ft*
brinho; Ferreira, Carioca. De-

dato. Cesario e Claudegando

0 Joro .ntre Ojs a-mirantes

assinalou um brilhante triunfo

do 
'•Potiguar*' -pela concludente

contagem de 3 a 0,

i" '¦' ¦ — ¦ i ¦ »

i«'.li_i.- de Senhoras
-DO-

Dr. Etelvino Cunha

(ESPECIALISTA)
'K*^*'S^*VVÇS''^J*'^Í$Jj$T^*Tj£j^^

Será inaugurada em julho próximo a

Casa do Estudante do Rio.. do Noite
Como já é do conhecimento

publico, um grupo de estudan-

tes natalenses, á frente os jo-
vens Djalma Nunes, Peln)

Xavier do Nascimento, Erildo

Monteiro, José Maria Luz, Pe.

DR. MACHADO
Doenças mentais e nervosas

CONSULTAS EM HORÁRIO PREVIAMENTE

. COMBINADO

CoiiBultorio : Avenida Rio Branco, n.° S54
Residência : Assú, 419 — Fone 1334

os crimes
que

LANSBERG, 29 (R«) — Vk_*

te e oito das quarenta pessoas

responsabilizadas peias atrocl-

cidades cometidas contra o»

presos políticos no campo de

concentração estabelecido em

Dachau e criado pelos nazistas,

foram enforcadas ontem ft noi.

te, e outros se-los-âo hoje pu-
blicamente. Sabe-se que dess»

processo 36 acusados foram

condenados á morte e outros a

várias penas de prisão, Vinte e

oito condenados á morte foram

Itivtf dn força, cuja nent*.,>i(,_

foi transformada em prisfio

perpétua,

DR. MONTE
EX-ASSISTENTE DO HOSPI-

TAL PEDRO II

ESPECIALISTA

Ouvidos Nariz e Garganta

Ex.assistente do Hospital

Centenário

Cons.: Av. Rio Branco, 659

Res.; Av. Rodrigues, Alves, 744

MISSAL QUOTIDIANO ?
Na LIVRARIA SANTA TERE-
SINHA LTDA. Rua Silva
Jardim, 168 - Ribeira - Nata)

dro Dlogenes, Francisco Nuncv

Wilington Xavier Bezerra e Da-

ri Dantas, está atualmente en.-

penhado em levar a bom ter-

mo a iniciativa de «se fundai

em Natal a Casa do Estudante

Pobre do Rto G. do Nortr

cujo empreendimento vom ro

cebondo os mais entusiásticos

aplausos do nosso povo e d i

nossa* autoridades,

A idéia, que MM-i praticamen
te vtteritM sm julho proxl-
mo, quando dtir-Se-A a inaug_.

raçêo oficial da Casa. conta

com o apoio de grande uartu

da classe estudantina, e ob tni

bal ho- iniciais estão tendo

a (.'olaboraçáy dos estudantes

Valtercio Bandeira, Marcelo

IWnfcftésSi Üíder Furtado, Ku

berto Ribeiro Dantas, Valfran

Queiroz, Francisco Nunes, ttít*
tonio Luiz Serejo, Rui Xa-

¦iar. José Rodrigues, Pedro Ja*
nuario e outros.

Para a séd« provisória da
Ca*ia do Estudante, o SEU AS
alugará um prédio na rua Trai-
ri, e grande part« do material

já foi adquirido, tendo coope-

rado par_ a compra do mesmo

Pela defesa do hemisfério ocidental
WASHINGTON. 2- tm R. J permanente de treino militar. dada perante t Ce____l_, Para

- Byrne8 comparece»-, ho]*», dos _l-»_t_-_| da America Lati- \ amanha. Mtfo marcadas duas
ria, fiyrtíeü. l-ttcürregado pelo' audiências daquela Comissão,

presidente Tr___U1 de estandar- nas quais Bsmhoistf e Nimitz
ttUU. _ coordenar as forftfl ar- , ialarào | respeito das lüDISSlú.
tttéta d-a tiüçòes americanas, I daa de coordenar a dtííçsa do
se _p.-.etit_.á com essa qu-ii-1 h.mi_t.lio t.ci.msi>

mm I r*_ttílS_fl das Relações

Exteriores*, no Senado, •£__ de

depoi' loWrl a rtísülüçáo do go-

»-lu- d_ _dy..i: 0 ''V_^*.ví«W

Cursos de aperfeiçoamento no

Rio de Janeiro e São Paulo

DOENÇAS DE SENHORAS

PARTOS

Ondas ultra.curtas, bisturi ele»

tricô, cletrocoagulação, etc,

CÂNCER — TUMORES

Cons.: Rua Cel. Bonifácio, 222
— Fone 1032 —

Consultas: Das 15 horas em

daínte, exceto aos sábados

Res.: — Praça André de Albu-

quer que, 534 — Fone: 1375

A LOJA 
"NATALENSE" 

ESTÁ

PRECISANDO DE BALCONIS,

TAS -RUA DR, BARATA, 24_

DR. TRAVASSOS
SARINHO

CIRÚRGICA GERAL

Cônsul torloi Praça Augusto

SEVERO, 91

K-Mut-ii-it» — Ru« Manoel

Dantas. 477 — Fone: 1414

VENDEM-SE

Um guarda-roupa a uma pen-
teadeira. Tratar na Rua Felipe

Camarfio, 809.

coronel Canabarro Lucas e

capitão medico Samuel Gomes

da Aeronáutica, Inicialmente, a

Ca88 comportará 30 rapazes,

01 quais pagarão a módica

mensalidade de CrS 150,00, com

direito a comida, assistência
medico-dpntaria e livros la bi-

bUptaoa. estabeleoondo,se, igual

mente ,a caderneta de sócio,

4UÇ pagará CrS 5,00 mensal,

mente, gozando das vanta-,

|_M cuncedidag a Çüsa do __
tudante fa/tatt

MUT I



Memorável tarde cívica no Recife

Parnambuco responda ao 

"Cavalalro 
da Traiçío", num ••«¦J®1*

monstro no parquo 13 do MilO"I grande 
conccntraçlo tava autor 

•

zaçio axpraaaa do Ministro da Justiça

inuis aqui mentiram tanto

que começaram a mantir uns

aos outros, dando inicio

A O R D 
E 

M

NATAL — Soxta-feln, 31 de Maio do

A cidude do Recife viveu, on

tem, momentos da mais in

tensa vibração patriótica, rea

iizando uma das maiores reu-

niôes publicas já levadas a e

feito no pais, em sinal de

protesto e, ao mesmo tempo

de esclarecimento, em face da

insidiosa propaganda cçmunis

ta que, tão somente devido a

curcunstancias ocasionais, to

ma vulto no seio da nossa in

genua população dominada pelo

analfabetismo.

Reunida uma incalculável

multidão no historico Parque

13 de Maio, oradores de todos

os partidos — estudantes, ope

rarios, sacerdotes, advogados,

professores de escolas superio

res, comerciantes, além de re

presentantes de vários muni-

cipios do interior —• falaram ao

povo, pondo a descorberto a

verdade sôbre a doutrina co>

munista e o suposto paraíso

soviético com que os brasilei>

los a serviço da URSS acenam

á boa fé da nossa gente,

Pernambuco honrou, mais

uma vez, a« suas tradições

de sentinela da Patria, falan*

do por todo o Nordeste, pre»

parandb, civicamente, o seu

povo para os terriveis dias

que estão por vir, os quais

os pernambucanos saberão en>

frentar sem medo e sem te>

mores,

Não serão as ameaçai dos

comunistas — veja-se o recento

A nota do dia

DU2S
profecias
iroitci

Autor paciente, deu-se ao

trabalho de comparar, duas

profecias, muito ouvidas, no

correr dos tempos, pondo-as

uma em frente da outra.

A primeira profecia foi de

Jesus Cristo, quando disse:

"Tu 
és Pedro e sobre esta

pedra levantarei minha Igre.

ja e as portas do Inferno

jamais prevalecerão contra

ela".

Os fatos vêm confirmando

sua palavra, qu« é a pala-

vra de Deus,

Entretanto, como recorda o

autor de que nos servimos,

em artigo publicado no 
"Pi-

gesto Catolico", certos ho«

mens disseram coisa diferen-

te:

Amanhã será o fim da

Igreja! dizia iDioclecianoj

empapando o Império com

o sangue dos cristãos. Que

sucedeu? Diocleciano despo-

j*do de sua purpura impo-

rial, morria sem prestigio e

a Igreja subia com o im-

perador Coneiantino ao tro-

no dos Césares,

Amanha e o fim da Igt'e«

ja 1 exclamava Juliano, o

Apóstata. E morria depois,

vomitando sangue e blasfe.

mando,

Amanhã é o fim da Igrt

ja, dizia Voltai™, com riso

satanico. Morre desesperado

por não ter um sacerdote a

quem se confessar,

Amanhã é o fim da Igre»

ja!, dizia Emilio Zola. E

morreu cie morte horrível.

AmrnhS é o fim da Igre-

ja!, dizem todos os Ímpios,t

todos os herejes, Lutero,

Calvino, Lenine, Marx, E

todos eles morrem. Dizem

os que a perseguem no mo-

mento. E todos eles morrerão.

Mas a Igreja continua. Sem-

pre de pé. Sempre imortal,

como lhe foi assegurado pelo

proprig 
Jobws Cristo, .

discurso do ex-3.° sargento

Gregorio Bezerra, hoje trans-

formado em representante do

povo na Camara dos Deputa-

dos — que os farão desertar

do seu posto, nem aceitar

uma posição comoda ou indife-

rente em troca da entrega do

pais ás garras dos comanda,

dos pelo embaixador Jacob...

Os comunistas — como sem-

pre e em toda a parte —• teu.

taram perturbar o comido, sen

do repelidos pela massa po.

pular que, no Parque 13 de

Maio, se comprimia; amanhã

ninguém se espantará, pois,

ao lêr nçp jornais telegramas dade e

de protestos dizendo que 
"o

bandistismo policial espancou

os comunistas", que 
"vários

comunistas estão desapareci-

torias não chegam a conven-

cer ninguém,

E' que os comunistas gos-

tam de falar e dizer desa-

foros, mas não gostam de

ouvir as verdades; são demo-

cratas a seu modo, democratas,

do partido 
único, democratas

da policia 
secreta onipoten-

te, dos fuzilamentos, dos as.

sassinios em massa, das depor

taçóes coletivas; não é essa a

lição que eles «prendem na

Escola Stalin?

Daqui do Rio Grande do Nor.

te nós enviamos ao povo de

Pernambuco a nossa solidarie.

os nossos aplausos,

ás de

puraçõea.

Que não haja divisão entre

os basileiros a-fim-de que poa

sumos ajudar o Governo nu

sua tarefa de dar solução aos

angustiosos problemas das mas

sas trabalhadoras — 
problema*,

que já são hoje problemas

também das classes médias, a

tingidas pela ci ise como estüc.

~-sem ser necessário recorrer ás

falsas soluções propostas pelo*

nossos comunistas que falam

em união nacional, ma» não se

cansam de elogiar o drama

sangrento de 1935, numa mal

hl.s.

dos", que 
"a 

policia pernam.

bucana metralhou os comunis-

tas", etc, etc. Que estas his.

tendo a certeza de que esta

mos a interpretar todo o povo feita edição da velhíssima

bem pensante do nosso Esta- toria do lobo.

do onde, t|mbem, os comunis- — A grande concentra^)

tas lançaram as suas cabe- teve autorização expressa do

ças.de.ponte, usando da mes- Ministro da Justiça ao sr. In.

ma teria: mentir, mentir, men. tarventor Federal de Pernam-

tir, Com uma diferença buco.

O 

"ouro 

branco" não é

mais ouroíj^é sangue"

Chumbado á terra o agricultor nordestino vive á tragédia de

uma riqueza cada vez mais distante 
— Os emprestimos agri

colas amenisaram a crise, mas a situação é cada vez maic

angustiante — Moratoria 
para os produtores e outras me

didas, o que alvitra o deputado Aluizio Alves, em entre

vista ao 

"Correio 

da Noite

A respeito da atual situação

dos lavradores nordesànofc',

damos abaixo um impnessio-

nante relato do jovem parla-

mentar Aluisio 
^lves, que

acaba de regressar de seu

Estado natal, o Rio Grande

do Norte, Eis o que nos

disse aquele estudioso de nos-

sos problemas sociais!

Acabo de entrar #m

contacto com elementos de to*

das as classes social» e im-

pressionou-me vivamente a si-

tuação aflitiva dos lavradores

e criadores conterrâneos, a

braços com uma crise de

grandeg proporções, e que, se

liso fôr atenuada com medi-

das imediatas do Governo Fe«

deral, terá profunda e duradou»

ra repercussão na vida econo-

mlca do Estado.

Podia fornecer detalhes

dessa stiuâçbo ?

Numa palestra ligeira não

p ,possível estudar devidamen-

o assunto, em todos os

seug aspectos realmente muito

graves. Trago a documentação

viva de números e observa»

ç&es , Dentro de poucos dias

levarei ao conhecimento do

País, da tribuna da Camara,

na esperança de medida» sal«

do do que o do 
"algodão". 

A*

distancia, tem.-se a ímtxeisno

de que o lavrador do algo-

dão é, geralmente, um homem

rico, s dono de extensas terras

cheias do 
"luro 

branco". 15'

um erro, um cruel erro. O

agrucultor, pelo menos no

Nordeste, é um eterno saarifi-

cado, escravo do capital alheio

e do céu ignorado, á espera

de decretos de financiamentos

do governo o das chuvas quase

sempre vardlas e irregulares,

um Candidato a renovados frft*

casso» economicojj , um símbolo

(permanente e estoico de ativi-

dades sem glorias e sem re*

compejMsas. Quer um exem«

pio ? — 
psrguntou o nosso en«

tre vista do, ftú 20 anos' passa,-

dos, o quilo de algodão custava

CrS 1,80. Nesse tempo, Uma

enxada custava Cr$ 2,00, um

rolo de arame farpado CrS

35,00. o salarios do operário era

CrS 2,00. e o transporte, os te-

ciclos e os generos alimentício*1

podiam ser pago8 por um

quarto doa preços atuai»,

Hoje, todas essaB coisas Irtt-

prescindiveis custam os olhos da

cara; uma enxada Gr* 20,00,

um rolo de arame Cr$ 400,00, o

salario do operário é 10 cruzei •

ros, E n preço do algodão

Os mesmos , os mesmissimo

cruzeiro» e oitentavíos, sujeito

ainda o agricultor aos azare.

d:i classificação das grande*

firmas' expor.adoras, com suas

despesa», aborrecimentos e de-

eepções, Vemos, assim, quj

o 
"ouro 

branco'1 náo é
"ouro". 

E' 
"sangue" 

do po-

bre homem que, chumbado á

terra pelo amor e pelo traba-

lho , vive a grande tragédia de

uma riqueza ambicionado e ca-

da vez mais distante.,.

OS EMPRESTIMOS

—E os empréstimos agrícolas

não melhoraram essa situação?

— indagamos, ainda lembrados

de afirmação feita, há poucos

dias, na Constituinte, por

um deputado, também norte-

rlograndense e segundo a qual

% dos agricultores do Rio

Giande do Norte haviam en-

riquecido sob esse sistema d;

auxilio,

— E' justo Sblientar que o:

em,prestim^s agrícola», conce-

didog pelo Governo Fe-

deral, através do Banco

(Condue na í.ft pagina)

adoras, todo o drama que está

vivendo o homem do campo, no 
|

Nordeste, Entretanto, desde

já é imprescindível que se vá

quebrando o encanto d» certas 
j

lendas que por ai existem. Uma SENHORAS

delas, a do 
"ouro 

branco", I —Odete Moura, esposa do sr

Não conheço ,em toda a histó- 
Manoel Batista Moura, funcio-

ria economica do Brasil, um 
"enda d° Departamem° da Fa"

produto mais1 sacrificado, uma T • ^
»<4viJuA. mal. ~L,?lza 

Guedes_da Silva,

SOCIAIS

ANIVERSÁRIOS

Imento de Segurança Publica,
— Elina Teixeira Olsen Cor-

reia, esposa do sr. Luiz Naza-
I reno Olsen Correia, chefe do
Serviço do Imposto de Rendas.

f

•tividíd. mais ¦b.ndonaí., .» 
po» do^r^Ôíi^aS. da" 

SEN"OR^«

m"U VMC"Í0 ' MlUnta" 
SUva, funcionário do Departa- 

' 

ckdSfwSTn. Batâ'.
—Hercilio de P'ontes Falcão,

funcionário do Departamento
d^ Fazenda.

CRIANÇAS

—-Maurício, filho do dr, Cus-
tódio Toscano, Procurador Re-
gional da Republica e nosso
cooperador.

—Osildo, filho do sr. Fran-
cisto Amancio Pereira, residen-
te em Iíaretama.

—Jarbas, filho do sr. Frar\-
cisco Tinoeo .agricultor em
Felipe Camaráo.

VISITAS

Deu-nos, hoje, O prazer de
sua visit», o ct Agregado m&ria-
no Afonso Letís B^zfrra, noDso

I cooperado? fwldente na «da-

Eadoxia Nunes de 
Qceiioz

/ 
Missa de lú. dia

Marcolina Nunes Varela e filhos, (ausentes) Lili Nunes Bastos,

(ausente) Gonçala Nunes de Oliveira e filhos, Francisca Nunes
Morais efilhos, Maria Gonçalves Fernandes e filhos, convidam
seus parentes e amigos para assistirem ás missas que mandam
celebrar, no próximo sábado, (1 de junho) por alma de sua
inexquecivel mãe, avó,- e bisavó EUDOXIA NUNES DE QUEI.
ROZ, ás 6,30 horas, na Catedral de Nossa Senhora da Apresen.
tnçfio e Matria de São Pedro. Antecipam seus agradecimentos

i todos que comparectrsm a esse ate de caridade crista.

CONVENTO SANTO 
ANTÕjhò

PASCOA DOS POBRES ~ 
pera.se o '' "i>pareciMiCnio

União de S. todas as zoladoras 
c

SOLENE

PASCOA

Promovida pela

Antonlo, vai realizar-se, do-

mingo,' 2 de junho, àu ü,30 ho.

ras, a tocante cerimonia dn

Páscoa dos Pobres Matricula,

dos do Pão de Santo Anto.

nio.

A santa missa, será c>fit i»ula novenario m hn»-. 
'

«ii uunru (j{J o

pelo revmo. frei Agtitunge. to Pattcno. „;n (1 _ 
"•

lo, superior do'Convento. dos reviv.u n,;i!„, 

'

Ein seguida ser# servido nhos da 1 r.
9 vs* "6 Ssn

café aos oomun|j(anteM, no «a. *n A^' *¦

WíUSNE NOVENARm1

Iueja de Stn
Antonio d,„ Miliu, 

*

inÍC,,' ;"; l8'4" hora,, 
, J?

novenano em i,tí  '

lão anexo á Igreja

puchinhoü.

Ordaiq Te,,

da Pia

to Antonio , da

üuu *¦»> 
Vmwu,

A\\\n

Os <*X9i > i« tMt. t'íiiutfci,j.

Citticâij

raçòoK,

REUNIÃO DA PIA UNIÃO

DE STO. ANTONJO — Reunir-

se-á, no proximo domingo, ás

4 horas da tarde, no salão jun

to daquele templo, a Pia União

de Sto. Antonlo.

Dada a importancia dos as» rum 
"S;u,

tuntoa a serem tratados, es- tis'1,

r««, 
lídhWiM, o,

preg^int, », (|n 
^

fi«>Uítie do SantUsinio

mento,

Hat riu

Abrilhantai

narmpnidsi,

:'4ividud«|

Schola Canto,

Francistdt' 
A».

Ãs solenidâdes

ramento do

Encerram-se, hoje, em todas

as nossas igrelas c capelas, as

solenidade liuirgicas do mes

de maio. em honra da San.

tissima Virgem.

Este auo, por recomendação

do eminentíssimo Cardeal Ar-

cebispo do Rio de Janeiro, rea-

li*ar-s»-á, como coroamento

dos festejos de maio. a con.

sagração do Brasil ao purlsSi-

mo Coração de Maria, d« acor-

do com a Oraeão do SS. o

Papa Pio XII, divulgada em

nossa edição (interior,

OS NOITEIROS DE HOJE

CATEDRAL ¦ A noite de

hoje, ultima do me.s, na Cate.

dral, está á cargo da Doutrina

Cristã,

MAtRIZ DA RIBEIRA ~

A sra, Vicenta Farache, será

confiada a noite de hoje na

Matriz do Bom Jesus.

SANTUARIO DO TIROL

Patrocinará a noite de hoje, no

dc eacer-

À

Santuario do i >rol, u dt, (jyj,

todii, Tosc.jjio,

CAPELA SALESIANA A dd,

Sinha G^lvào, Maria Aniclia

Galvão Moura, t Elizabeth Mou

ra Nobrega, patrocinarão a

noite de hoje.

Juventude

Femmina 
|

(«'clica

Brasileira

io da Macáu, para onde re-

?ressará, segunda-íeira próxi-
ma,

DIVERSAS

Transcorrendo, hoje, o atii-
/ersario natalicio do pequeno
Pedjro, filho do dr. Antonio
Josta e de sua esposa d. Ana
•"•ornes Costa, o aniversariante
¦ecepcionará 

os seus amigui»
nhos na residenoia do seu lio,
íir. Ângelo Gomes de Oliveira,
i Vila Palatinik, Ü22, ofarecen"
io-lhes farta mesa de bolos e
doces.

PHHVIKIRA COMUNHÃO

Realizou-se, ontem, pela ma-
r.hã, na capela de São João da
Lagoa Seca, uma primeira co*
nunhào de crie riças entre as

quais dua3 filhas do çr. Pedro
Raimundo da Silva e de d. Ma-
ria Nazaré Pegado, as meninas
Maria Lúcia e Lucimar, alunas
4o. Ginásio N. i. das Neves.
Oficiou a Rolenidade o padre
Francisco .das Chagas Neves
Gurgel, Secretário do Bispado,

que ao Evangelho pronunciou
aJociiçào alusiva á cerimonia.
Jm mavíoso c<mjunto coral
ormado de Benhorlnhaa do

bairro de Lagôa Seca, cantou
durante a missa.

Em seguida, na residencia
do sr, Pedro Raimundo, eo^
mereiante «li, á Avenida Pru-
a'2nte de Morais, 1470 foram
recepcionadas as pessoas ú»
suas relações e amlsade, que
ihe foram levar os sinceros
cumprimentos, aos quais nos
associamos também.

ENFERMOS

Padre Alexandrino Süaasutta

, i ,.r, 
internado no hospi-

tal Evandro Chagas", desta
capital, O revrno. 

padre Ale-
xandrinno Suassuna de Alen-
car. digno vigário do município
ae Macaiba.

S. revma. está sob os cuida-
dos dos medicog daquela casa
de saúde, sendo ILonjeiro o1
seu estado. A ORDEM formu-

a votos pelo seu pronto l^sta~ '

belecimento. [

PASCOA DAS OPERÁRIAS K

DOMESTICAS

j 
Realizar-se-á no próximo

, 
domiii}!i). 2 dt junho, a Páscoa

das Operárias .? Domésticas,

promovida pela Juventude Fei

minlna Católica,

Oficiará o Santo Sacrifício

da Missa, ás 7,15, na Capela

do Ginásio Imaculada ConcsU

«jão, o Revrr.o, Co. José Adtli*

no Dantas

No refeitório du níesmo Gi'

násio será servido eaf« ás eo«

muilgantes, tpõ:; t> que falar#

ás opeparlas o dr. Oto Guerra,

Pvesldcnve da Junt^ Diocisan#

da Açào Católica e ilustre pro*

fessor de Sociologia da EsColl

de Serviço Social, seguindo»*#

animado programa do cânticos,

sorteio de brindas, etc.

Amanha, a partir das 15,30

haverá confissões na« seguintes

igrejas: Catedral, Matriz da

Ribeira. Capela Salesiatia, Con«

vento Santo Antônio £ Mltítí

do Alecrim,
' 

Aos proprietários de i^wsa#

é.bricas, bem como ás senho*

ras donag de easa, a JuV#fltU«

tíe Feminina Católica repeb o

apelo, qut! iuifl reoebide

todos os anos a mais getlorosa

compreensão e acolhida, üO

sentido de que iaciiitenl

suas operárias .• as doiiiésticaso

cumprimenta do dever p*s'

coal.

-NOTA 13 \ DIRETORIA;

Pelo motivo acima expôs; o, li*

ca adiada pfra o domingo ^ ll

"Manhã 
de Foimação" da Jti*

venttide no énlantOi

ás 9 horas em pont* o anun-

ciado circulo sobre assunto "t1

programa nacioral de estudoli

Aoíoeift Soares Filio

ADVOGADO

R»a Cambnlm. 717- Fuüe l?0fl

NATAL

I 

'Lip 

Femiiii-

jn 

Acas

A pivsidtute da Lign 
jel1^,

ce o compírecimentn 
dt 

¦

as sócias á reunião de ama-

HHIliMiMPREJUDCCROfl NA LOMB
m

nhã, ôs 15 hqms, no

hnaculada Cençeislo»

Ginvisií

HUT

i

e

, •-*


