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Chegou Guanahara
Black"

seu bordo deslocado de 
perra—Entre

os 
passageiros 

foi descoberto um espião russo

RIO, 1 — Entrou na manhã 
J

de ontem na Guanabara, pro-

cedente de Bremenhoven

:ransporte de guerra america- j

no, 
"General 

Black", condu- 
j

zindo para o Brasil oitocentos

deslocados de guerra euro- são de criança s até de doze 1 engenheiro que viajava tam-

de acordo com o tratado anos. Dentre os deslocados I bem • no transporte americano,
pcus,

assinado pelo governo brasi- predominam elementos proce-

leiro e a International Refu- dentes das zonas de ocupação

jíiee Organization. Desse to- americana e inglesa, sendo gran-

tal nada menos de quarenta 
de o numero de familias po-

e cinco por cento são cons- \ lonesas, húngaras, austríacas,

tituidos de imigrates agricul- ucranianas, iugoslavas e rus-

tores sendo que o restante sas.

compreende imigrantes de ENTME OS DESLOCADOS

profissões qualificadas otmo UM ESPIÃO RUSSO

operários especializados, qui-

micos, *elo"joeiros, carpinteiros

RIO, 1—Entre os deslocados

de guerra que chegaram ón

foi descoberto um russo, an-

tigo espião soviético que a-

tuou nesse oficio em 1946 em

Parsê, 
' 
próximo de Salzburgo

na Áustria. O denunciante

comunicou-se imediatamente

com o comandante do navio e

este mandou recolher o de-

nunciado afim de ser entre-

gue ás nossas autoridades. A

denuncia foi assinada pelo en-

e marcinecros. Dez por cento ! tem aqui, por denuncia de um 
| genheiro Míchael Dragoslay e
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outros passageiros do navio que havia visto em Salzbiírg en-

informaram conhecer o tenen- 

| 
vergando o uniforme de tenerv-

te Jurij Golowachiow como te da NKWD, da policia so-

espião soviético, pois . já o'vietica.

Em frasco desenvolvimento

o Poito de Havze

PARIS, 1 (R.) 
— 

Quatro a-

nos depois | da libertação, o

porto francês de Havre rio

Atlântico que fora semides-

truido pelos bombardeios du-

rante a guerra está agora em

franco desenvolvimento e em

vias

mais

<

Gesto de elevado patriotismo

será a contribuição expontanea

para a Campanha da Criança.

0 s.nador Vargas não está de braços lata cem Pustis

Afirma o deputado Barreto Pinto na (amara ao falar

sobre as comemorações 
do dia 29

RIO, 1 — Barreto Pinto nallar, 
* 

hoje maior do que no

sessão dc ontem da Cornara I tempo do governo. Disse mais

foi á tribuna desmentir que • que o senador Getulio fazia um

o senador Gctulié Vargas es-

tivesse de braços dados com

Prestes, conforme propalou

corto vespertino carioca para

unia contra ^nanifestação no

dia vinte e nove de outu-

bro.

Disse Barreto Pinto que o

Senador gáudio acha-se mui-

apelo a UDN e PSD para que t uma muito boa maneira de

fizessem mesmo as manifesta-1 comparar o seu prestigio e sua

ções no dia 20, pois seria 
j popularidade.

Dificuldades 
em tomo do restabelecimento

da economia e segurança da (jrecía

de se tornar um dos

importantes dos portos

mundiais para a importação do

petroleo, enquanto que seu tra-

fego, em matéria de mercado-

rias e movimento de passa-

geiros, está voltando ao nrv f:l

de antes da guerra.

* 
Reservatórios medindo 52i>

pés^ e deslocando 29 pés da-

gua já podem se alojar ao

largo dos novos armazéns de

265 pés de comprimento e 13

pés de largura. Sua capaci-

dade de descarga é de....

18.000 toneladas de petroleo

que será armazenado em eis-

ternas, com capacidade do

12.000 metros cúbicos ligados

á refinarias por meio de oleo-

dutos.

ATENAS, 1 (R.) 
— Os esfor-

ços americanos para restabe-

lecer a economia e a seguran-

  ça começaram a enfrentar no-

to feliz e muito alegre, confi- ! vas dificuldades e outras ain-

ante no seu prestigio popu-1 
da surgirão na ocasião em

Vi> itaram o chancelerRanl 
Fernandes

PARIS, 1 (R.) 
— O (Minis- 

jé 
o chefe da delegação oficiosa

tro do Exterior do Brasü, Rual' enviada pelo governo espa-

Fernandes, presidente da De- nhol por ocasião da Assem-

legação brasileira á Terceira bléia da ONU, em Paris. O

Assembléia da ONU 
^recebeu 

Ministro brasileiro recebeu

a visita do delegado espanhol ainda a visita de Quaroni,

, « ' 
embaixador da Italia na Fran-

na Trança, Aguirre Carcer, ic

Esta noite o sr. Raul

jantou com o se-

I Çáà •
acompanhado dp sr. Miranda,

Fernandes

sub-secretario dos assuntos

estrangeiros do

se reunir o Parlamento, verno grego e sobre suprimen

o

cretario de Estado Marshall

governo es- cm casa do embaixador dos

|

panhol. Sabe-se que jMiranda ( 
Estados Unidos, em Paris.

que

amanhã. A politica dos sa-

larios nos Estados Unidos

provocou greves de protes-

to em quatro principais cida-

des. ^Os transportes ficaram

paralizados em Atenas, Pa-

tras e Volos e a maioria das

lojas cerraram as portas de

vez que «.* ítrocentos mil tra-

balhadores tomaram parte para

aumento dos salarios. Apelos

no sentido da elevação de

salarios foram recusados pela

missão americana. Esta deci-

são será debatida no parla-

mento juntamente com plano

elaborado pelos americanos pa-

ra a descentralização do go-

Regressou a Natal o

governador 
do Estado

r. i •_! da Pmisidpncia da

to norte americano, e a segu-

rança aerea na retaguarda.

De 10 a 17 de outubro cor-

rente o natalense deve cotóri-

buir para o êxito da Campanha

da Criança.

Antartice
Expedição francesa no

PARIS, 1 (R.) 
— Foram ul-.cesa tocará, talvez, em Ho-

timados os planos finais para bert onde é possivel que sua

uma expedição francesa ao I tripulação se junte 
*a 

Paul

Emile Victor que chefiou em

principios 
deste ano uma ex-

pedição francesa á Groe^andia.

Carcot" com" destino a Adelia- Os expedicionários levarão con-

landia, no mês proximo, ao sigo uma coleção de düaeiítos

que se soube aqui. O navio livros afim deterem com que

sob o comando do' eapitão Max passar longas horas de vigi-

Doughgest, da marinha fran- lia.

Atlântico e a mesma vai dei-

yar o porto de Brest a bordo

do navio polar 
"Comandante

versas obras que estão sendo

realizadas 
por sua administra-

cão, regressou, hoje, de Mos-

«oró, o dr. José Varela, go-

vernador estadual.

O chefe 

^.o 

executivo poti-

De sua viagem pelo interior 
j 
especial da Presidência da

do Estado, em inspeção ás di- 
(Republica, 

tendo viajado em

companhia dos deputados

Dioclecio Duarte, José Arnaud

e José Nicodemus, que foram

àquela cidade participar das

grandes festas de 30 de Se-

chefe y0o executivo pou- i tembro.

£Cfer foi^a^eir» 
^^ ^yião.L. 

No-^ropó^ 
^doParnamUim,

o dr. José Varela e comitiva

foram recebidos pelos auxiliares

de sua administração, e au-

toridades civis e militares.

— O deputado Mota Neto

permanece 
em Mossoró, de-

vendo entretanto viajar para

Natal em tempo de seguir, do-

mingo, para o Rio de Janeiro

juntamente 
com os seus cole-

gas da bancçda pessedista na

alta e baixa Camaras do país.

Iani?estaçãode"simiiatia"aWaIIace

HOUSTON, Texas, 1 — Henividuo que foi retirado do lo-

ry Wallace foi alvejado com' cal pela policia. 
• 

.

Wallace somente ficou sob

vaias e aclamações inciu-

ovos e tomates e saudado por

uma mistura de aclamações e

vaias ao subir na platafor-

ma para fazer seu anunciado

discurso 
'perante 

a audiência

de brancos e negros, calculada

em 3.400 pessoas, a maior e

mais barulhenta que já en-

controu em sua excursão trans

continental. Os ovos e toma-

tes partiram de ur« só indi-

as
CJ>*

sive quando um ovo se partiu

sobre o microfone em sua

frente.
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Amparar a criança de boje ó

concorrer para o fortalecimento
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por Otto Guerra

O Brasileiro nasceu querendo bem ao Social. A Ação Católica e o movimento rei:

gioso em geral. Como se fazia a imprensa

católica e meies de enfrentar as suas inevi-

teda parte, no extremo norte, no taveb dificuldades. A saúde do sr. Bispo d.

Marcolino. A. tudo respondíamos, satisfeito

desse contacto com unia figura que física-

mente (e também espiritualmente sem du-

vida) lembrava o perfil simpático de Pio

Ceará, cuja presença as paginas tf:» Alencar

e o flagelo das sécas tornam uma constante.

Por

sul. lá eflá "cabeça chata . jovial,

cheio de pertinácia, incansavel no trabalho.

Estamos chegando cie uma rapida per-

manencia na cidade da Fortaleza, aonde fora-

farmacias 
de

PLANTAO

NA RIBEIRA

Farmacia Modelo — 
•;

Barata.

NO ALECHIM

Farmacia Sã., J.

Presidente 
Qua

-U Dr,

, d.
ua

ma.

mos a serviço profissional. Tivemos dias ines- XII, como estamos acostumados a ver nos jor-

cuerivcis, abraçando velhas amizades, cons- nais cinematográficos. Ao nos despedirmos,

convivendo de perto cora já ia certa uma visita, á tarde, ao Seminário
truindo novas,

nomes que do ha

¦mados a admirar

Aspiravamos vôjc de perto o movimen-

to cato.Mco da torra de Iracema, cujo mereci-

do renome «iranspuzera

Estado irmão. m.

littifrdGí!

A nota do dia

,»«. a 

||8Cj,

Quem conhece os costu-

mes do interior, sabe que as

mulheres do povo gostam

muito de fumar o seu ca-

clftnbo, por sinal que bem

pouco aroma tico.

Nas cidades, um mal com-*

préendido feminisrlo e$íen-

deu ás mulheres gr.-firas o

Habito pouco sirnpaticj de

fumar um cigarrinho,

Agora, a noticia recente de

Londres é que a 5 mulheres

resolveram 
passa.- a fumar o

seu cachimbo. <

E aqui então 3 que vem a

coisa: as mulheres do povo,

no Brasil, já precederam de

muito ás chics londrinas

nesse pcuco elegante vicio e

tão pouco adequado 
para

a mulher.

Dizem as noticias 
que o

barulho está rolando. Ha

quem esteja protestando, sob

a alegação de que nao é

nada elegante cachimbo

para ilma senhora. Mas

com a mania de tanta-, em

imitar o que vem de fóra,

ninguém se admire em vêr

o cachimbo em muita boca

elegahte...

ílfoiGtie Senhoras

Elôlvino«jCunha

ESPECIALISTA

:urso de aperfeiçoamento 
n9

Rio de Janeiro e São Paulo

Dqpi£AS DE

muito estavamos acostu- Maior, assim como duas sessões, uma á tarde,

fcoutra á noite, dos Círculos Operários.

Tomos, com efeito, ao Seminário da

Prainha . Ainda o padre Arimatéa, tão jo-

as fronteiras do •-ialmeate apostolico, seria o nosso introdutor.

Encontramos naquele afamado viveiro de sa-

cerdotes uma colônia norte riograndense
• 

Uma apresentação do revmo. padre

Tvugenio Sales para o seu colega de sacerdo- nUmeiosa, 
que nos acolhia sorridente, fa-

cio e de apostolado intenso, que é o Padre zendo-nos 
percorrer uma bem feita exposição

íosé de Arimatéa, foi a porta de entrada para Ação Católica, elaborada pelos seminaris-

^cúiele mundo de sucessivos e inolvidaveis jas cheia de gráficos muito- bem organizados,

momentos. Depois, u-n volho amigo, o je- Cearenses, maranhenses, potiguares, me cori-

suit.4 padre Monteiro da Cruz, nos proporcio- fundiam nas gentilezas, culminando convite

para falar no seu centro cultural, intitulado

¦ •

lapidas

r.ou um contacto com os bacharéis catolicos

cearenses, integrantes do Clube Contardo

Ferrini.

Mas vamos por partes, no descrever tão

impressões, começando pelo passo

1 inicial, que foi a visita ao exmc.# sr. arce-

bi.-:po, d. Antonio Lustosa, cujo conhecimento

pessoal iamos travar. E uma figura altamen-

te simpatica, dessas que imprimem respeito

: 3 admiração, ainda mesmo se conservando

I 
cm silencio. Mas o arcebispo de Fortaleza,

! alto, esguio, já encanecido, olhos vivos, que

penètram fundo, quer saber de tudo. Esta-

vamos ao par de suas lutas, em toda aquela

manhã de domingo. Crismara uma infinida-

de crianças. Conferira ordens

. -.j x. »t,'w.ro5 Icvitcis. Mas

rolongando aqueles instantes, numa curió-

s ida de que nos encantava. Queria saber

nossos trabalhos no Rio Grande do Ncrte.

sacras a

vencia a fadiga,

S>. Tomaz de Aquino.

Agradecemos aquela fraternal recepção

dos seminaristas, expressando a alegria em

êr tomo estavam compreendendo a gran-

deza da Ação Catolico, a -ua oportunidade*

Futuros assistentes eclcsiasticos sairiam dali,

daquele Seminário que já formr.ra tantos dos

assistentes eclesiásticos da Ação Católica

de Natal, forjando almas sacerdotais e após-

toücas, tal como reclamam o? tempos mo-

dernos. Depois, falámcs no papel cultural

do sacerdote, alvo de tantas consultas, por

vezes inquietas e a reclamarem esclareci:-\c~j-

tos satisfatórios-.

MEIA COLUNA

Devemos estar

as resoluções ¦ . . C > •'

Inter americana d„> a 1.»

ciai, xealizau 1. 1.0 p

Janeiro." em ,

Planos sobiv

industria, shu iea.i

jferalivismo, edu

1 tencia ás ei.

d oras.

j 
O Carde.,1 de S >

| presidente c' • 1, , d .

! me disse que a S í!j

ultimo, em auciit

^ 
ticnno, ex ¦ •

1 dra proyraiv .3

\P',o 
XII os aprovi-râ c

1 samenll. No ,

! Aí ostolos
.7^, Ek 

*

; ner.te purpuraci .,

o artigo da c

'santos. 
Ideeis amos vi?

dogma da c

• rntos, o",

cristãos, não só

tido misiico. n:

social e econun ic

I organizar e p o

! pei ativismo

! substitui: io A

cavidualista e «. • ~r>

S0-'ÍSÍÍSt3, âlV» :)OS IV. ,'lju

Pfeckamos de v 1 ;

ç,:a á base da .. ..v.. a

cristã.

A todís cs pr -

dados peia 
• Co: >-¦: • .

cmericaiia foram pr r :. a3

soluções á !uz d 
• 

.

catolicos. E' que rv Vi

^stá 
a salvação p. a ;> hu.-.s-

nidade,

Ela possiie d- :i-

entar o coração r. :-t a

conquista dos b;-:s t: . ;,

d. A to. da

vida, que ter: sôíe (tis

noísas almas e 
: 
0.- ; • «"• e as

estar sempre u /.

Mas o tempo corria. E chegava uma

comissão de operários para nes conduzir á

dos sede central dos Círculos Operários, a mag-

n.fica creação do padre Brentano. onde as-
Lomo e-^ava organizada a Escala de Serviço; sisliriamos a uma reunião festiva.

OS- GIGANTES

IU 
>

gl-

A existencia de uma raça de te

gigantes é perfeitamente admi- Ha

ravei desde que se encontrem

fatos analogos em outros

da natureza

considerados

' 
Estes são os primeiros

cantes do mundo.

E se eles existem

dos animais e dos vegetais,

| porque desconhece-ios tam^

bem entre os homens ?

Porque haveria a nature.ra

metros de comprimento,

o masfodonte conhecido

como um dos maiores animais do fazer exceção ?
íeinos ante-diluvianos e o celebre ma-

que possam ser mute. Ora,

resulta-

no TkiQio 
"oximoncio-ii'vs

ti?

tro, cinco e sei- •? e a--'T -u

d.€spresam esses es-.'.*j-,..-cu....:!.>

como

do de certas circunstancias fi»

isicas favoraveis e naturais.

vidar da existencia destas gi- estaturas verdadeiramente ex-')crsas

gantescas feras,
por^ a ci- traordinarias. Vejamos algu-

1

Vejamos,

| 
Vegetais

hv ^

por exemplo,

Ha arvores

ene ia o atesta, cabalmente mas.

nas

nos

peque-

num país que em outros

crescem desmedidamente. 
To-

sabe 
que qual-

se desenvolve

do mundo

qüer arvore

Observa-se

o gigantesco

Ademais os exemplos ficacam

ninguém vai du-. ,e 
a própria histeria regista' 

t0s Parc náo falUr ^ : -:i

de jogos, 
¦ >s

etc. onde enconír; 
•: j0

^ozo des seus irjcaat.n; r. •

vos, mas onde S1 uuxu

perante as boas so^ iedades. pe-

rante a família e a nda o

é mais grave e desairoso

rante a Patria, de qui-nt 
'• 

\

ser um elemento sadia e 1

Wteteii a JiiHi. 
¦ 

inisip íiuifW

Josué de Oliveira

te e. compensador aos txxdere'3
com entusiasmo

intprp«i<jo

PARTOS

On^âg u^pa-eurtas. blsturi el«-

tricô, eletrocoa^u! ação, etc.

uSÍS» 
- tümoms

-°ns\j^tf^ : das 1S em dianM

exceto aos sábados

Co^: 
fvJua 

Cel. Bonifácio,

222 — Fone 1082

que c

SENHORAS mais se encontra um terre- Governo. Central vem demons

trando pelo combate forteno melhor

mesma 
pode

Vw*toso pyn vez *

assim como ela

produzir *frutos
decidido

® êxito dessa iniciativa,
ao negro analfabetis -

puoucos competentes, que .

i-an^r» < v . . morto, desvalorizado,tan.o vêena se debatendo ioco

i incapaz de figurar • '"H

-| 
cidadãos brasileiros

1 im >

Cet, - e

;.J.3

mo que em tão tilta oeicentp^em
enormes aqui e mirrados âli. ainda Percenta.em
Encontram-se

no seio da ter- ; País.

se verifica em

!a fossilizadas, 
palmeira gi-

gantescas. Conheço a descri-

Çâo que um geologo fez de

Vemos aqui.ali e acolá o

movimento de alfabetizarão

um impulso suipreen-

iá pelos esforços dos
amen e g- 

^ 
dirigentes dos respectivos Cur-

que encerra essa sos, já polo ^decidida e cari-

Re?'"rírí~1JOaq,Uim 
M^noc1, 590 uma des§as 

palmeiras existida
• Natal ha milhares de

Com - 
fim

nificante

campanha, teremos dentro

anos o Brasil saneado

nosso 
| tomar

dente.

breves

A esses infratores do í>:; 
'>

verdadeiros crimip.-s:•? 
'áa ra*

tria, seria de grande pru'-

to que os governos 
c:<^-

sem a obrigatoriedacw? de -Uj'

presenças aos Cursos de A.i-¦*

SO apoio' ^ue llw dispen- 
, Uétizaçâo," e que essa obrigatri-

os Governes da
arv~ 

" ucows 
pauneiras existida1 - 

- tiove^nes 
da irniãn! • 1 j

^o^^.Naul h. 9ue ^1, d» Estado.* Peru e
T*

JOSE' ADOIJO

úi

E^TIYA^- - 
ÜM -GERAL -

VENDAS SM GROSSO

Rtefcv^ei 58 
: ,

Natal Rio Grande do- Norte 
^monstruosos, á

anos

?*; 

Pasm?r- Iss° 14 no seio

terrn- conservada, 
já per-

tencente ao reino mineral. Se

apelarmos 
para os fosseis ani-j

mais, encontraremos 
lagartos ^ratkía<k 

-ãáíabetír- 
abandona^

Vezes eem vin

za"çãei do neeso^povoyidiará^eer-

'amente 
um resultado brilhan-

essa monumental çbra. não ve-

nha Sendo bem recebida e

ru3s degrada e concorre para o

do noss» coi»-
eei Qi cultucal .perante os paír-.apreoiaela -pela »
ses civilizados 

do universo.

A difusão hercúlea 
que vem

maioria dos

analfabetos, 
qua muitas- • ve-

\sa, ..fiem ...causí* justificada-

Dão \o»

«eus nomes para o registro das

fosso <jonvôrtiiiíà

com severas penaüãai 
>

aos negligentes e faltos.;i.

assim seriar- bem aproveitado*

òs esforços empregado#

governes, só assim aeria^resc;-

>ido» satisíatoriamenU 
• o

1^1 magna nimo que QS altos —

pr^eutçs 
do Pai-^ de £'

matriculas; freqüentam 
qua-. (Concilie na 6a. vagi**J
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y? 
ou^bro 

;fi, m ítQ

r-^

Move ario.~ em .1 prepararão a

t I 4P

re> t,í9 dü S^nta Terezmha
. • *h

* 1 n ^"o-. \ 5Em prosseguimento á lesta de Varela

fiar»ta rereühlaa a. 
*tser 

bale- nando^, Djalma

brada no proximo domingo, srs Carlos L: ..::

ooníinuam se realizando sob 
•Gurgel, 

/ntocio doa 
'ÜZr.i.t;:

a p, esidcncia do revmo. Martins, Teodulo Sena, Hen-1

Mona. Alves Landim, os rique Marques Gaspar, Maes-,

exercidos religiosos, os tro Valdemar de Almeida,

quais veem contando com Aguinaldo Vasconcelos, dr.

grande nu- Celso Ramalho, Cap. José 
P10j,eto c'e do inquilina-

Re.naldo, Cel. Luiz Tavares 
t0' elaborado Pe!a Comissão e

de hoje fo- Guerreiro. x
l

as seguintes

í.m Sao Paulo / a policia os membros daquela socit Jade. terior .. Relações Exteriores o

Marinho, 
aprendeu varios exemplara» 

pedido%da 
Colonia Israelita des-

. i 
c^e livros considerados como | O Presidente da Republica ta capital, solicitando o reconhe-

piopaganda da Rússia e seu re-j mandou encaminhar ao Minis- cimento do Estado de Israel,

gime, exposto e em diversas  -

; CAPELA SALEZI AN A

FOi concluida a redação final

a presença de

mero de fieis.

Para noiteiros

ram escolhidas

pessoas r

Dr. Custodio

cr etário Geral

Tosano, Se-

do Estado.

r rotetores ?— 
tys. 

Manoel

COISAS DAGIDADB

m

jss m

Dinloiia da

Rural

I Justiça da Caitiara. No seu

trabalho deputado Gurgel

do Amaral não 
permite o au-

mento nos atuais alugueres.

Mês de festa do Santo realiza-se a solenidade externa

Rosário de Nossa Senhora do Rozario,

Os Exercícios do mês do Ro com a missa cantada as 8,39

sario terãc *ugar todos os dia. horas, sendo comemorado na

ás 7 horas da noite, e constarão próxima 4a. feira o dia litur-

da reza coletiva do Terço, da gico. ,

Ladainha e da Oração de São * >< «

COISAS DO TRAFEGO

Em nossa capital, infeliz-

íizmer.te, existem certas irre-

<4ularidades no trafego urbano,

. , 
-|

e suburbano que sempre servem

apara comentários da imprensa. !

Inúmeras tem sido as ve-

zes que abordamos sobre o

sempre atual problema do tra-

fego te ônibus da cidade, bem

assim sebre os caducos bondes

da Cia. Força e Luz.

Hoje queremos ir mais lon-

ge, p;.;í ferir assunto que se

prende ia trafego suburbano,

por sinal, ferroviário. Como

Para a eleição de sua nova

dirqforia, esteve reunida, na

tarde »de ante-ontem, a As-

soeiação Rural do Rio Gran-

de do Norte, na séde do De-

partamento de Agricultura.

Depois de tratados outros

assuntos, procedeu-se á elei-

ção dos membros da nova di-

retoria, que ficou assim for-

) mada : — Presidente — Ju-

, venal Lamartine; 1.° vice-pre-

; sidente — Manoel Gurgel; 2.°

, vice-dito — Stelio Ferreira ; 
1

i
1.° secretario — Osvaldo La-

martine; 2.° dito — José Su-
i

I 
assuna; 1.° tesoureiro — Sil-j

A Comissão Estadual de Pre-

ços, por intermédio da Dele-

gacia de Economia Popular,

aplicou multas que variam de

! 
vinte a quinhentos cruzeiros

contra varios infratores ao ta-
/

belamento, nas feiras Alecrim

e das Rocas.

José, deante do S. Sacramento

exposto, encerrando-se com a

benção. Em vista de haver hoje

a mesma hora, a Hora Santa,

os exercicios do Rosário t£r."o

começo amanhã.

No proxjmo domingo, tres

Juventude Femi-

nina Católica

A Diretoria da J. F. C. avisa

em sua séde social, á avenida ás sócias e a todos os fieis

Rio Branco, 780 a Sociedade de que haverá HORA 
' 
SANTA

Cultura Musical. Para essa, PELOS SACERDOTES

Reune-se hoje, ás 19 horas,

Jy entuie ifaiioa

C. clica.

Manhã de Formação

Haverá domingo Manhã de

Formação no Colégio Marista

para os militantes e estagia-

rios da JMC e JECM.

Amanhã ás 19 horas no

Colégio da Conceição Hora

Santa pelos Sacerdotes, não

se realizando Circulo de Es-

no 
tudos para estagiarios.

reunião são convidados todos! proximo sabado de 19 ás 20

horas na Capela do Coleto 
'

da Conceição. j D*\ Paulo Galvão

Haverá MANHÃ DE RECO-

vino Bezerra de Azevedo;1 na

2.° dito — José da Silva Bas-

tos Filho; Conselho fiscal —

todos sabem, antes da estrada 
Manoel Alyes Filh0) Francis_

de roctpem cruzar com a de

DIA LITURGICO

HOJE

S. Remigio

Bispo de Reims, trabalhou

conversão dos Francos.

AMANHÃ

Os Ss. Anjos da Guarda

ierro. :»s imediações da 
"por-

teira . existe um apagado

distico ccm os seguintes dize-

res: pare, olhe, escute e passe.

E' uma advertencia aos mo-

toristas que por ali transitam,

afim de evitar desastre com

um pcsíiVel trem que sürja da

curva. •

Um eles impecilhos para os

motcristss era um muro que

interrompia a visão dos

mesmos Agora, numa medida

oportuna, foi tirado . o muro.

Mesmo assim, o perigo de aci-

dente continua, pois raro é o

motorista 
que obedece aquela

advertencia do pare, olhe, es-

cute e passe Quasi sempre

°s vefcuíos 
por ali transitam

sem maiores cautelas, e muitas

vezes ouvindo o apito do trem.

Mas ítJ-zmente, nenhum 
" 

em-

<?rn cima da linha.

Para dar maior segurança ao

trafego, tant0 de ftem como

rle automóvel ou caminhão, as

autoridades competentes deve-

riam adetar o sistema de cance

la, como se usa em muitas ou-

Iras cidades, em trechos em

idênticas condições. Assina es-

taria resolvido o problema,

emhcra fosse preciso uma pes-

soa encarregada de abrir e

fechar a cancela. Mesmo as-

SIm, a medida «ympensaria,

porque sempre será melhor

prevenir do que tentar remedi-

ar quando não há mais geito.

Os Anjos nos guiam e nos

co Gonzaga Galvão e Teodo- 
|afastam do mal. Deus manda

que eles nos guardem e pro-
rico Bezerra.

DR. TEODULO

AVELINO

DOENÇAS INTERNAS

Especialmente

CORAÇÃO E VASOS

Electrocardiografia

Consultas das 14 1|2 em diante

Res.: — Av. Prudente Morais

672 
— Fone: 1721

Cons.: Ed. Aureliano, sala 105

LHIMENTO Domingo, dia 3,

Comteçará com a Missa ás i

horas seguindo-se logo apos

café e os outros exercicios.

Juntais e M

BOLETIM DA I, B A

1 Recebemos mais um numero

do Boletim da Legião Brasi-

leira de Assistência, que se

tejam.

Primeira Sexta-Feira

Hoje é a primeira sexta-

feira do mês. A intenção ge- 
j 
edita nesta capital sob a di

reção da Divisão de Admi-

nistração e Secção de Admi-

mentação da jComissálb Esta-

ral do Apostolado da Oração é

pelo cuidado espiritual dos

emigrantes.' A intenção mis-

sionaria é pelas missões da In-

donesia I 
Nesse segundo numero corres

Mês do Rosário jpondente 
aos meses de a-

bril, maio, e junho, acham-se

dual da L. B. A.

.'.M

O mês de outubro é dedicado
publicados varios artigos so-

VIAS URINAR1AS

Ex-interno da clinica Uroiogipa

da Faculdade da Bahia, Ex-assis

tente da clinica Cirúrgica do

Prof. Genesio Lopes, no Hospi-

tal Santa Izabel — Clinica Ci-

rurgica especializada' das vias

urinarias — Doenças de Senho-

ras — Perturbaçõís sexuais —

Doenças venereas

Cons.: Ulisses Caldas, 86 — í.°

andar — Exp. das 9 ás 11 e das

14 em diante

£ 

ao Santo Rosário. Em todas as 

^ 
brfi importantes asâUntos re-

- 
Catedrais. Matrizes e Capelas 

lucionados ^ a obra da ^

é recitado o terço, com a laJgião> 
entre nós, ainda, rela-

r= dairtha de Nossa Senhora, oração 
| |orios quaçlros demonstrati-

vos e o balancete referente

ao mês de abril do Corren

O Santo Padre Leão XIII 
te ano

tornou a piedosa pratica do

1 losario verdadeiramente po-

V.HÍI iram

J 
A ORDEM precisa de me- j

nores, que tenham mais de j

14 anos, para o serviço de ]

venda avulsa. 
j

Os que desejem o empre- j

go se apresentem, «c-m se- j

tis pais ou responsáveis j

para estabelecer as con-

dições. |

pular, efedicando-lhe todo

mjês de outubro.

Nacional

"BELEZA 
INDOMÁVEL" e o a São Jof^- exposição e benção

seriado 
"O 

FALCÃO DO DE- do Santíssimo Sacramento.

SERTO" no cine São Luiz 
^

Prejudicial a creança.

QUERIDA SUZANA" no

cine Rex — Aceitável

"MULHER 
SATANICA" no

cine Alecrim — Para adultos

"MORTE 
DE UMA ILUSÃO"

no cine São Pedrd*—Paraadul-

tos.

"O 
PALHAÇO FAZ O AR-

TISTA" e o seriado 
"O 

CA-

VEJRA" no cine Paroquial

Prejudiciais a criança

"O 
INTRÉPIDO GENERAL

CUSTER", no cine São Seha»

tião — Para adultos

"NOITES 
DE FARRA" e o se

riado 
"O 

CODIGO SECRETO

no cine Popular — Prejudi-

ciais a crianças.

Grato pela oferta.

Otto Guerra

ADVOGADO

Eecritorio: Edifício Bila — Sala

e dos auxílios da 
'1#7 

_ x 
o andar — Fone 1608

da Cri- Residen^a: Travessa Acre, 277

Fone — 1434

O nosso povo precisa dos

Conselhos

Campanha

ança.

IONAS GURGEL

1'ROVISIONADO

Aceita causas civis, comerciais

Advocacia em Caraubas, Mar-j

tins, Apodi, Portal<»gre , Patu'

Escritorio e residencia Praça

Gett^io Vargas. 69 — Caraubas

D R. MONTE

EX-ASSISTENTÉ DO HOSPI-

TAL

DR. PEDRO SEGUNDO

IiriClAL!8TA

VIAS URINARIAS — PROTOLOGIA * SBHJS

Cura Radical da* bemowt^daa, varisc ? e hidrocelos, aem operação

. m dor Doei»** da uretra, próstata, vesiculas, •aminaia; bexi-

9 •> rins. Tratamento rápido da? oretrites agudas e crônicas

• «uaa <*ux5pii<siçóes Perttirbaçóei sexuais — Urutroecopi»

Galvano Ca u;

p.\S 1* HORAS E3vV DIA.NTF

Vasuitoriio: EdlfUjio 
"Nora 

Aurmi'\ R>"» Dr Baratas Ml

1 
0 Ar,dar —- Raa.t Axx>di. 

-r ***

PEDRO n

ESPECIALISTA

Ouvidos 
— Nariz — Garganta

Xx-asaistante db Hospfta'

Centenário

Cona.* Ar

¦ «.o

Rio Branco.

DR. TRAVASSOS

SARINHO

I í..i! v. - §

CIRURGIA GERAL

Consultorio- Praça Augusto

Severo, 91

Rei«denc.it *— Rua Manoel \

antas-, Í77 - Fone- 1414

m
MUTILADO
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A ORDEM
_ Sexta-feira, 1 de Oufrbr dç, ,,1948

4 
^ 

/I ,V |ar- i 4

. »ÍiS O C 1 AI S

ANIVERSÁRIOS

do ar. José Teixeira, residen
SENHORES d0 

•r•

Coronel Luiz Tavares Guer te em ^anguaretama.

rciro, brilhante oficial refor- 
j 

- Terezinha, filha do sr.

mado do Exercito Nacional e José Sebastião de Oliveira, rc-

elemento de relevo em nos- sidente nesta capial e nosso

scs meios sociais catolicos. cóopera^pr

alto—Humberto Fcrnanres,
>»

funcionário da Alfandega no

Rio de Janeiro e nosso ilustre

conterrâneo.

SENHORINHAS

CASAMENTOS

Casaram-se, anie ontem nes-

ta capital o sr. Eider Varela

com a ^nhorita^tone 
Varela

O ato civil presidido pelo juiz

Professora Cl#ra de Sá Lei- Eurico Montcnegro, realizou-se

tão, do grupo Escolar'em As- na residencia dos pais da noi-

sú. va, sr. Luis Lopes Varela e

Maria Montcnegro, filha do sra. Antonieta Varela. Servi-

Dr. Eurico Montenegro, juiz ram de padrinho, por parte do

da 4." Vara desta capital. noivo, o sr. Luiz Inácio Ribci-

Lou:xles Duarte Maia, alu- ro sra. Ana Rita Ribeiro e

na do Ginásio Nossa Senhora por parte da noiva o Capitão Cicero Marinho de Carvalho,

das Vitorias em Assú e filha Tenente João Carlos Raulino \ Rafael Cavalcanti de Lima,

do sr. Francisco Alves ^ua, 
e 

jenhora 
Marilda rela Rau-

agricvltor cm Baixa Verde. lino.

Margarida Maria Maciel, O ato religioso 
(realizou-se

aluna do Ginásio N. S. das na Igreja do Bom Jesus das

Neves e filha do sr. Esperidião Dores e foi oficiado pelo padre

Alves Maciel, comerciante nesta Ramiro Varela, acolitado pelos

cidade. jpadres Bernardo von Bick e

JOVENS Pereira Neto, tendo o padre

Jho de Francisco Cândido de

Brito.

Geraldo Miranda Ferreira,

filho de Maria Miranda Fer-

reira-

José Hortencio da Costa,

filho de Virgiüo Hortencio da

Costa.

José Calazans da Silva, fi-

lho de João Francisco da

Silva.

José Inácio Pereira, filho

de Inácio Pereira de Araújo.

José Pereira de Araújo,

filho de Francisco Pereira

de Araújo.

Jorge Alves Marinho, filh

de Pedro Alves Marinho.

João Alves do Nascimento,

filho de Joaquim Alves do

Nascimento.

Manoel Sucupira Sobrinho,

filho de Francisco Sucupira

Manoel Co6ta Dias, filho

de Severino* Ramos Dias.

Raimundo Carvalho, filho de

^William 

Marinho Leiros, fun- 
^Varela 

feito uma saudação aos 
Na^al

lilho de José Francisco Ca-

valcanti.

Servulo da Silva, filho de

Francisco da Silva.

Sebastião Francisco da Sil-

va, filho de Francisco José

Alves.

DARIO CAVALCANTI DE

AZAMBUJA — Ten. Cel. Av.,

Cmt. Int. da Base Aérea de

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Dr. Otto lulio Marinho

Rua Ulisses Caldas, 116 — l.o an(jar __ 
^

Diariamente d as 13 ás 15 horas

l\m
Casa Moiluaria S. Francisco 

k

DE AURINO ALEXANDRINO YlL\

Praça da Feira, 131. — Alecrim NATAL

Dispõe de variado sertimento de ataúdes 
para aduH >, 

•

anças de todos os tipos c para todos os preços e também f i o T"

para mortalhas, bicos, lata, grinaldus coroas, «>(<• Pi -.1

competidosres. ^ 
se*

Atende a qualquer hora da noite na residencia dn nn.nr;•«

rio á Rua dos Pageús, 1310, antiga Avenida 8.

vo, filho de Lauro Fernandrs

e Silva.

Gabriel Assis de Carvalho,

filho de Francisco Assis de

Carvalho.

DIA 4 DE OUTUBRO

Idalvo da Rocha Lima, filho

de Manoel Otávio de Lima.

José Machado de Castro, fi-

lho de Manoel Machado de füha,

graças

Maria Barbosa

de joelhos, ..grade i

S. das. Graças,

Limn,

,a N.

do Perpetuo Soco: o a N

S. do Bom Parto, uma ;i l(a

alcançada em lavoi u» su'a

prome.vi de pu-
com

blicar.

Natal,

1948.

27 de* Setembro cie

cionario da Fazenda Municipal noivos. No coro da Igreja

e filho do sr. Alfredo Leiros. tocou- uma orquestra e a se-

Amauri Moura, aluno do nhora lgara Wandcrley exe-

Colégio Estadual do Rio Grande cutou números de canto ade-

do Norte. quados á cerimonia! Foram

— José Militáo Sobrinho, filho 
"testemunhas, 

no religioso, o

do sr. João Militáo, residente sr. e a sra. Luiz Lopes Va-

cm Haretama. rela, 
pelo-noivo e o sr. Milton

Contador José Medeiros de Varela e a sra. Ninita Varela,

Melo, lilho do sr. Alexandre pela noiva.

de Melo, comerciante nesta pra- Após as cerimonias de casa-

ça. e atualmene servindo na mento, houve, na residencia do

24.* C. R.

CRIANÇAS

Terezinha, filha do sr. Nilo ambiente de distinção e cordia-

Lustosa, funcionário da Con- lidade.

São convidados a comparecer

á 
^ase 

Aérea de Natal, nas

datas abaixo, os seguintes ci-

dadãos alistados ro ano de

1947 :

DIA 1 DE OUTUBRO — Alui

(iio Andrade do Nascimento,

filho de Francisco Andrade do

Nascimento

Antônio Joaquim Dantas deI Davi.
-Taoa T3a*«/»lr

Carvalho, filho d« Pedro Ju-

venal Teixeira de Carvalho.

Castro.

João Montcnegro da C- nhs,

filho de Estevam Alexandre

da Cunha.

Juarez Ribeiro de Albuauer-

aue, filho de Severino I eo-

poldino de Albuquerque.

Jurandy Bezerra da Costa,

filho de Manoel Bezerra da

Costa.

José Tomaz dos Santos, filho mento dc crande afli >n, com»

de Joaquim Tomas . da Silva, 
promessa de publicar.

João Martins da Rocha, fi < XT . ,' Natal, 13 — 9 -¦ 4S
lho de Vicente Martins da

Rocha- ' — Maria Meira. agradece y
João Raimundo de Lucena. 

^
filho de Raimundo Joaquim da

Cruz. P°r

João Xavier de Sales, filho do Padre Antonio, u na gra-

de João José de Sales. ça alcançada, com promessa

João - 
Herminio Pinheiro, fi- 

publicar
'ho de Herminio Pinheiro Ce

Lima. Natal, 13 — 9 — 43.

João Davi. filho de Pedro Nou í

I 
—'Maria da Cruz aTadece

a Nossa Senhora da Graças e

Nossa Senhora dei Loreto,

uma graça alcançada ' r. mo-

jSenhora

intercessão

das Graças,

d: > favores

tadoria Geral do Estado.

Maria Margarida, filha os nossos parabéns.

Alzemir Filgueira da Sil-

x __ } va filho de José Hatista Fil-
sr. Luiz Lopes Varela, uma 

gueira
recepção 

que decorreu em |

Antonio Cosme Ferreira, fi-

lho de José Cosme Ferreira.

Aderiar Araújo Costa, filho

de Olegario Araújo Costa

Adauto Ambrosio de Assis

filho d* Artur Arnbrnzio de,,

Assis.

Apresentamos aos nubentes

MINISTÉRIO 
DA AERONAOTICA

Base Aerea de Natal

EDITAL DE CHAMADAS

Antonio do

filho de Zacarias

Santos.

Mizael Pereira da Silva/ fi-
lho de Gustavo Pereira da

Silva.

Manoel. Bezerra de Azevedo,

lilho d# João Bezerra.

Manoel Vitorino de Oliveira,

filho de João Vitorino de

Oliveira.

^ 
Mario Anselmo Pessoa, filho

ue Jopquirn Anselmo Pessoa.

Manoel Xavier de Paiva, fi-
lho de Francisco Xavier de

Paiva;.-

de Souza Lima, filho

** DaYÍno 
de Lima.

JSSffi..* 
Carvalh<' O"1"»*

*uno de Afonso Avelino Dan-

tas.**&

Melquiades Lopes Galvão,

filhç, 
^ Francisco Lopes Gal-

vôo. .

Oscar Tavares Bezerra, filho

de Manoel Tavares do Rego.

Pedro' Pinheiro Tavares, fi-
lho n-'de Miguel Tavares da

Silvü, ,

Pedro do Nascimento Filho,

Alves dos filho de Pedro

Nascimento.

Pedro Anacleto da Silva, fi-

lho de Celestino Anacleto de

Silva.

Paulo Gilvan Duarte Bezer-

ril, filho de Lauro de Be-

zerril.

Pedro Paulino de Souza,

filho de Lafayette Paulino de

Souza.

Paulo Zeba de Souza, filho de

Miguel Zeba de Souza,

Severino Bezerra da Silva,

filho . dfe José Bezerra da

Silva. o

Tarcísio Barreto, filho de

Jorge Barreto.

Vivaldo Soares da Costa, filho

de Guilherme Soares da Cos-
ta.

DIA € DE OUTUBRO

Antonio Pereira de Souza

filho de Pedro Pereira dê
Souza.

Eudides Almeida de Carva-
lho, filh o de José Afonso de
Carvalho.

Edgar Cândido de Brito, fi-

Aprigio Luiz do Nascimento,

filho de José Luiz do Nas-

cimento.

Clovis Pessoa Cavalcanti, fi

'ho de João Bezerra Cavai-

canti.

Domingos Francisco de Vas-

concelos, filho de Manoel Fran

cisco de Vasconcelos.

Euzebio Ananjas antas, fi-
'ho de Ananias Dantas.

Fernando Teixeira de Sou-

*a, filho de Elzino Teixeira

de Souza.

Fernando Bandeira 
^e 

Melo,

filho de Manoel Fernandes de
Melo.

Francisco Pontes, filhtf de
José Pontes.

Francisco Fernandes de Oli-
veira, filho de Pedro Fernan-

des de Oliveira.

Francisco Bento de Lima, fi-
lho de João Bento da Silva.

Francisco de Souza e Silva,
filho de Hosano de Souza m
Silva.

Francisco 
Gomes de Melo,

filho de Epifanio Gomes de
Melo

Francisco Cândido de Oli-
veira, filho de Martins Can-
dido de Oliveira.

Francisco Fernandes 
e

João Berckmnns de Sousa,

Emidio Cardoso So z inho, a-

gradece a Nossa Sen.r.>ra das

haver

uma graça 
|a'eançada

com promessa dc publicar.

— Uma devota de N. S. a-

filho de Vicente de Souza.

Joáo Batista da Costa, filho Graças, por motivo Je

de Luiz Domiciano da Costa, se restabelecido de -ravè tio-

João AtaliLa de Lima. filho er»ça,

<íe Agostinho Ataliba de Pau- i

la.

José Luiz da Silva, filho de I

Antonio Luís da Silva. gradece uma graça alccoçada

Luis Zeba, filho de Josué com promessa de publicar.

Zeba.

Luiz Dantas, filho d« Ma- n , , .• a
, _ Com promesa de publica-

ooel Jose Dantas.

., ção, agradeço a Nossa Senhora
Lauro Alves Pinheiro, filho'

de João Alves Pinheiro. |da 
Apresentação, graças al-

Manoel Miguel, filho de,can?adas-

Antonio Miguel.

Miguel Nobre Barreto, fir

Ihn de Francisco Nobre Bar-

DIA 5 DE OUTUBRO

Manoel Alves do6 Santos,

Sil

EITURA PREJÜDliCRQfl 
NR LQN8

Dr. Paulo Sobra)

Especialista cm doenças de

senhoras a parto — Ondas

curtas — Eletro -coagula 
ção

— Bisturi eletrico — Raios

ultra-violetas

Consultório — Rua Dr. Barata,

210 1.° andar — 9 

Telefona, 1120

Consultas ás 14 horas em dianta
— Residencia Avenida Prudente

da Morais, 740 — NATAL

Dr. Olavo Medeiros

RADIOTERAFIA

DOENÇAS DA PELE S

SIFXLIS

Chefe da clinica dermatologia»

do Hospital "Miguel 
Couto"

Cônsul torio : -— Rua Ulisses

Caldas, 86 — 1.° andar

Das 15 horas em diante

Residência: Avenida Campos

Sales, 624 — Telefone, 1764

Maria de Lourdc^

Henauth.

Bezerra

Manoel Bernardo de Scu^a,

agradece a Nossa Ser,hora das

Graças uma graça alcançada

com p romessa de publicar.

Natal, 1-10-48.

Dr. Genaro Fiorio

Clinica Medica do adulto e ás

criança — Doenças de oeiúifu»*

— Partos — Perturbações da

Gravidez — Tratamento das va-

rizes — Ondas Curtas 
— Eletro-

coaguloção — Cons. e Resid.

Av. Rio Branco, 767 — fone

2417 — Horário 13,30 horas cm

diante.

José Emerenciano

ADVOGADO

Escritorio Edifício Aureliano,

1, ® Andar 
— Sala 114

Fone —1625

Residencia - Rua Coronel Cas-

cudo, 334

Telefone 
— 1732

Rua Mipibú. 
S21
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Pelo Mundo Rural

Piiqoe tare desiwef a 
galinha Mia

MARNE DOS. SANTOS LIMA

Incontestavelmente, a gali- certos rotineiros, como de seus

nha crioula deve desaparecer admiradores, faz com que de-

cio nosso meio avicola, pois são sapareça dia a dia a nossa pro_

inúmeras as desvantagens prove dução agro-pecuaria.

mentes da criação de tal ga- 
De modo algum podemos

linha. deixar ir de aguas abaixo a

I 
Só mesmo o espirito evi- nossá avicultura, por faltar-nos

O plantio 
da cana é feito na presenta menor superfície de cos dc plantio para o que de- dentemente

L
ÍÍ-íjíví»

Plantio 
da Cana de açúcar"

Por Álvaro Tavares

dos Estados do Nor- exposição á agua. 5) Em ter- vem tlcs 
"seguir 

as curvas do'

cego 
'pela 

igno- assitencia técnica, ou ainda mo-

negar que a netaria.

radicular se desen-

ini.iona ««=   .-r-—- -=-~.  
, 
'•— ~ lulv» "<-• rancja pode

jc, pelos processos de co- renos secos, a cana 
"inteira" 

nivel". Crescendo a cana, mu*|.wU.-* i • ,u s expjoraçao da criaçao de ga- 
Estou certo de que com um

v.ia fincão, enxada- e estou- resiste mais ao dessecamento da-se o sulco para o meio das i;„u .• . , . . ,nnnas circul- > e anti-econo- serviço de fomento agrícola

estes métodos são roti- em virtude da maior quanti- fileiras ao mesmo tempo que se mjea

neiros e «não constituirão dade de 
"reservas" 

que pos- pratica a 
"amontoa" 

das tou-

objeto deste artigo. sue.

0 processo racional larga- Corta-se a cana em estacas cie tema

1

mente usado em Cuba, Ha- lm a lm20, porém* essa opera- volva magnificamente, em básico-

vai o outros produtores mun- ção deve ser efetuada susten- procura da umidade. Os

di* de açúcar, consiste no tando-« a planta no ar, tratos culturais como «s capinas 
animal de m rnça pm,a ^ guerra deve ser uma gucrra

preparo 
do solo por meio de de não 

fstragar 
as gemas pelo 

ou seja a extirpação do mato, selecionada, conseguida atra- de produção agrícola, devendo

aradura profunda, isto é, de emprego de 
"apoios". 

Deve-se são feitos entre nós, á enxada. vés de varios ancs de estudos? todos lutar com 0 maximo ar.

rtm25 a 0m30, seguida de gra- outrossim tomar cuidado para 
Bom seria que pudessemos em-1 Economicamente falando, a dor para o progresso de nossa

da.:,em cruzada (feita nos dois não atingir a zona rizógena pregar os 
"cultivadores 

abaçe- 
galinha crioula não nos pr^por_ 

tcrra> c engrandeclmento de

sentidos do campo.) Seguida- (de onde sairão as raizes) nem ladores" os quais, dispondo de'ciona 
ne„hUm resultado, de- nosso Brasil.

nte faz-se a sulcagem que 
as gemas, com o facão. As es- 

"ctrcircvidrtfc", 
girato- 

'vendo, 

por jsso ser extjn(a e 

§ anti-econo-

bem orientado e bem dirigido

Em avicultura, como em não pode desequilibrar-se qual

ceiras, isso fará com que o sis- . ,qualquer outro ramo agro-pe quer ramo de natureza agro-

cuario, devemos ter como fator pecuaria.

seleção. Por quanto. 
Devemos pensar em uma

vamos deixar de criar um guerra sem termino, mas esta

mei

é a abeitura

valas os quais

de sulcos ou taças serão dispostas nos sul- torias, e de concavidade diri subtituida por galinhas de raça j

devem seguir cos -formando uma linha uni- gida para dêntro, destroem o 
pura> Como Leghorn 

*

Rhcdc

curvas de nivel" do ter- ca, isto é, cada estaca deve mato, escaraficam o terreno e PHmouth, Sussex etc

nas duas què lhe fi- fazem- o abaulamentoreno a-fim-de controlar a tocar

ilusão ,mesmo quando se tra- c'am visinhas. Além disso, 
"ruas'

irrigadas. 
a estaCa deve ser plantada de 

| 
O plantio racional da cana ta ovos, cada uma por

daS| Ora. se criássemos cinco ga-

linhas crioulas, pondo quaren-

O DR. ONOFKE LOPES.

avisa que reabriu o seu con-

sultorio.

Rua João Pessoa, 150.

ta de culturas não

A profundidade desses sulcos 
mod° que ?S gemas ficluem de açúcar prevê todas as teríamos menos lucros do

ano,

situadas lateralmente e

um?.

DR. JOAQUIM LUZ

<*ue| 
| F A R T O.S

não necessidades da planfa e re- te criássemos uma só galinha Doenças de Senhoras

s por baixo <• outras por sulta sempre em beneficio para que, no mesmo período, puzes- 
ESPECIALISTA

acontecer, quem o aplica, dando um 
"mai- 

se duzentos ovos. Ondes Curtas, eletro-coagulação

tt™ i • t ¦ i. bisturi elétrico, — Consultas :
Um animal inferior da quase .. A _

das 14 horas em diante — Con.

despesas e requer 
glorio: Rua Ulisses Caldas, 83

cima, como soe

deve ser no mínimo de 0m20
#

(vinte centímetros) e o dis-

(andamento entre eles de

, on , on i porque aquelas terão sua bro- or rendimento por hectare".
Im30 a lrn80, segundo o solo r

.. tação e desenvolvimento pre- Sendo um método diametralmen as mesmas
seja fraco ou rico, respectiva-

mente. Abertos os sulcos, pro-

cede-se ao plantio da cana

"em 
pedaços de mais ou me-

judicados. A cobertura é feita te oposto aos rotineiros comba- os mesmos cuidados que um — Residência. Avenida Prudeni«

á enxada, devendo a espessura' tendo todos os erros em que 
animal de primeira qualidade, 

de Morais, 630 — 1.° andar,

da camada de terra ser in- estes se baseiam, necessitando sendo que este proporciona lu —•

nos lm", preferindo a parte da 
vorsamente • proporcional á de arados, grades e sulcadores, Croxe aquele, prejuízo.

"bandeira" 
cujas gemas são

menos coriaceas e de mais fa-

cil germinação.

Será oportuno citar aqui al-

gumas das vantagens origina-

das do plantio

"cana 
inteira"f isto e,

umidade do solo ;

solo está 
"muito

quando o só deverá ser praticado por 
Nunca se ouviu falar que os

molhado", quem queira 
"verdadeiramente criadores de galinhas mestiças,

deve-se mesmo deixar a cana romper com o 
"passado", 

usu- baseados nos métodos da roti-

te e como consequenc.a a mor-

te ou o depauperamento da

cria.

Alem disso o liquido que in-

jetam a toda hora enquanto

para os a-

se re-

processo de plantio em que se 
tanto mais rapidamente

centradas em trabalho do sr.

descoberta por algum tempo, fruindo dessa sua resolução, na, desprezando por completo

sob pena de provocar apodre- 
^ 
tanco lucro que arrastará, cer- a técnica insubstituível na' sugam é irritante

da" chamada 
cimento do 

"rebolo", 
apodreci- tamente, os demais á execução obtenção do êxito almejado, 

jnimais: 

essa irritação

• 
j rnento esse que se processa- 

do cultivo racional da cana pudessem abas?.ecer un?a vige- f]ete na sua saúde tirando-lhe
isto 6t do |

de açúcar. sima parte dos consumidores 

| 
o apetite, e, por conseqüência,*

Natal, .22 de Setembro de, 
de seus produtos e sub-pro- alimentando a anemia que so-

I -i Í
autos. frem 

pela sucção do carrapato.

A mentalidade obscura de 

j 

Sendo daninho para os ani-

  
mais o carrapato é «também

para o homem; ao qual trans-

rnite a febre exantematica, do-

ença confundida com o tifo ou

usam 
"rebôlos" 

maiores, en- 
<luanto menor fôr a estaca-

Nas culturas irrigadas, faz-se 1948.
i

a agua correr nos proprios sul-|ALVARO TAVARES

Males cansados 
pelos 

cáriapatos

Dr. Apolonio Sales, ex-Mi

nistro cia Agricultura, no

3oletim da Secretaria de A-

gricultura de Pernambuco :

O ataque dos insetos; (o ,
| Sao sem conta os males cau-

cupim e certos coleópteros-
sados por es^e parasita extre-

-ygtrus humilis e L. bitu-
mamente nocivo aos animais

berculatus-causam estragos na « i
causando-lhes anemias, pelo

su- ,, I . .

sangue que lhe sugam, inocu- nimais

perficies de corte). , ,
. ... lando-lhe. ao mesmo tempo,
Justmca-se 

pois o plantio da ,
doenças as mais graves

cana

troduz a tromba sugadora na no, são transmitidas também pe 
jebre tifoide. Essa doença é

pele e injeta ou expele esse li-

penetrando pelas

quido dentro ua pele, injeta ao

mesmo tempo doenças nos a-

Nos bois transmitem a tris-

Os' teza, piroplpsmose ou babesio-

lo carrapato.
analogo c analoga a numero-

na Eu*
Um carrapato proprio da ga- , 

exiatentes

linha transmite a esta a espi-jropa 
ç Ra America do Njrte, 

"

raquetose aviaria, doença muito í 
conhecidas por vorios nomes: v;

freqüente nas galinhas, patos,1 
febre das trincheiras> etc. i 0 •

e outras aves domesti.perus. -aò' f '

cana em estacas 
"maiores" 

por-1 ; ... I ¦, CQr,rr,,o mnHi 'rãs ^ terceiro «ofre de uma .* 
parasitas, como e sabido, su- se, doença uo sangue, morti-jCas. - ... homem,

probabili-

as

que haverá menor

!;de de seren» atingjdas

Somas de serem atingidas as

gemas centrais. 2) Ha sempre

mais 
garantia de- que nüma

cana inteira, existam pelo me-

nos algumas 
gemas em condi-

çòes de brotamento, do qye

«m um 
"rebolo" 

de duas ou

quatro gemas sujeitas aos maus

tíatos do' cortador e do dis-

tribuidor. 
3) A cana 

"intei-

'a apresenta "mais 
olhos e

•'>* nos cortes", 
j) A estaca de

maior dimensão resiste me-

lhor á unidade

fera, principalmente para be-! doença conhecida na África do 
ençd chamada pasalisia ]'(3ogam os animais para se alimen-

tarem, numa determinada fase' zerros fe animais importados do Sul na America do Norte Por 
1 

carrapato3.

porque a-

da vida, logo depois abando-

nam-se ao solo onde desovam

os filhotes, chamados larvas,

trepam nas arvores ou nos

ramos para cairem sobre os

animais que passarem junto

do local onde se acham.

Nesta fase são muito vora-

zes e atacam seu hospedeiro

com fúria. São eles conhecidos

por micuini ou carrapatinho

vermelho. Para chupar o san--

gue do animal, o carrapato in-

estrangeiro.
ar

Os- nossos bois teem a doen-

ça quando novos e ficam

ela resistentes.

I 

"Looping" 
que passa também

ao homefi ^ cuja trans-

carrapato transmite ainda

cães e gatos, uma do-

up&oí. w

*tei

»b Oííi

A maneira mais fácil,

eficiente e mais barata

majp/iftl

-p&tèW

a missão se faz ; - 
pelo carrapato. 

çjíminar os carrapatos é

Afora as doenças, as cente- 
Q ^ je um bom carrapaUci^^

nas ou milhares de carrapatos'^ 
Banhando-se os animais' de

Outra doença animal trans- I 
se agarram a cada animal 

21 em 21 dias, tempo que ifwaM

mitida pelo carrapato é 01 
gugam quantidades considera- 

a ij^ya 0u filhote a chégíft á*"

nhambiuvu' do cão, doença que yçis de sangue> enfraquecen- 
carrapatos a tal ponto que não

EITUlfl PREJUDIiCRDA 
Nfl LOHB

causa perda de sangue espon-

tanea, pela pele e orifícios na-

turais.

Certas 
-febres do cão, do ti-

po do ,tifo. exantematico huma

11

os ¦

v; . • 
^

Ko-o, facilitando tornarem-se prejudicam mais a criação, ,

vitimas de inúmeras moléstias 

j 
_A criação do banheiro ; c^rf^

ou causando nas vacas de leite, 
paticida é uma necessidatde.«5em 

<*•

éguas, cabras, porcfcs, ovelhas 

' 

todas as fazendas de críação ctS 
-

etc., sensível diminuição de 1 eibeneficio dos animais.

MUTILADO
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A sessão de ontem da As-1 o lider da maioria, sendo apar-

sembléia Estadual teve inicio teado pelo Deputado Moacir

ás. 15.00 horas, sendo presi-

d ida pelo Deputado Pedro

Amorim, por cuja ordem foi to

feita a leitura da ata da ses-

s£#> anterior, pelo sr. Creso

Bezerra, a qual foi aprovada tos.

após curta emenda do Depu-

tado Abelardo Calafange.

Duarte, que depois ocupou a

lei de autoria do Deputado

Mons. João da Mata Paiva

e outros, concedendo uma
' -»— - 

| 
•

tribuift expressando o protes-1 subvenção de Cr$ 6.000,00 á

de sua bancada. Depois 

j 

Escola de Serviço Social de

de discutido foi o mesmo a- Natal.

provado por maioria de vo-

Na hora do expediente fo-

ram lidos. pelo Deputado

Antonio Soares,

O dep. Manoel Varela, ocupan

do a tribuna, dirigiu um ape-

lo a^s repr<^^antes do po-

vo naquela Assembléia, no

vários tele- sentido de que todos

JNDEFERENTISMO ....
4

(Conclusão da 2a. pagina)

em pratica para a salvação do

Brasil e completa felicidade

dos seus filhos.

Infelizmente vimos observan-

do com despiazer esse hedi-

traba- ondo procedimento da maio-

ria dos analfabetos adultos.

Excursions

Clube Atlético 
R tiguar

Seguiu até a vizinha cidade

de Mossoró, onde disputará

varias partidas de futebol e

basquetebol com os seleciona-

dos locais, uma embaixada

composta de elementos do clu-

be Atlético Potiguar.

Além de jogos, consta do

programa a apresentação de

Meira Pires t-, • .e&' "ücuito 
Maia

* Mari5a Maclolo, 
qU(J sc;

feuiram com a embaixada.

Depois amarão 
para a cU

dade de Areia Branca, 
onde

deverão disputar alguns

estando de voltr ,.a

secunda feira.

Como presidente e técnico

da embaixada do Clube Atle

jogos,

Próxima

gramas inclusive um do sr. lhem com boa vontade, e

... , . ..T i • , .... (Vemos o Dirigente do Curso

presidente da Assembléia Le- ainda solicitando providen- .
marchar diariamente para o

ghJativa do Pará. cias afim de que seja dado. 
estabeleciment0) Gnde vai mi-

andamento 
aos projetos apre-; nistrar a santa instrução ao

3 
"shows" 

que se realizarão na

séde da UDN, do Partido So- 
¦ 
tico Potiguar seguir.,m reis

ciai Democrático e no Cine 
' 
pectivãmente, os su Dj ,]ma

PAX, com a participação de ' Maranhão e Walter Pedroza

jfV.
W/e."

Foi apresentado um requeri- 
3enta(jos

mento verbal da autoria do
dois

uma vez que,

meses, apenas dois

em

jetos foram aprovados.

Deputado C'audionor de Ar.-

drade, pedindo para que, cu-

vido o plenário, se tele^rafasse'

ao Presidente da Assem-
#

bléia Paraense solidarizando-

se com o requerimento apro-

vado naquela Casa, em desa-

gravo aos ataques feitos pela

imprensa á pessoa do senador

Magalhães Barata. Justifica,,- AvMlkl,

do o requerimento falou aii*la R«j Branco.738 — Fon» 2376

pequeno numero de alunos

presentes e ao voltar encontra

Pro~ 
( os faltosos nos centros ilici-

I tos, praticando a doutrina no-

i eiva da maldita jogatina e mui-

j 
tas vezes procurando censu-

Por falta de numero não en- \ rar ou ridicularizar aqueles

trou em discussão o projeto Çtue "3° os acompanham pela

negra e espinhosa estrada que

Md fejMMaia

ADVOGADO

preferem eles trilhar

Aos governos compete, per 
-

tanto, tomar em considera-

fljÍD esses degradantes fatos,

providenciando sobre a con-

versão desses elementos per-

niciosos e inúteis e obriga-los

¦ a proefirar a fonte da sabedo-

Grandes estoques de Estivas, Molhados e Cereais. Sortimento 
r'a Para ne^a tragarem o li-

i . , . ... i quido precioso que os elevará
completo de bebicms nacionais e estrangeirai

Vendas em grosso e a varejo. Entrega a domicilio

AVENIDA RIO BRANCO. StS — TELEFONE. 12-1»

João 
Galvão

TECIDOS EM GERAL

AMAIS ANTIGA CASA NO GENERO, P(

A MAIS PROCURADA

RUA CHILE N.° 2 3 3

Natal — Rio Grande doNorte

GALVAO. MESQUITA

Ferragens em geral, tintas, oleos, soda csusüci

artigos sanitarios, etc., etc

EM NATAL O ESTABELECIMENTO i

NO GENERO PELOS SEUS

Rua Dr. Barata. 217 —

kàia.

sso MESMO

"DA,

dros, louvas;

•' 
EPnx) 

'

£ÇOS

ARMA2EM NATAL

DR. MACHADO i

Doenças mentais e nervosas

CONSULTAS EM HORÁRIO PREVIAMENTE COMBINADO

Consultorio: Avenida Rio Branco n.° 554

Residência: Assú, 419 — Fone 13-84

INFORMADO 
R

a um nivel digno e proveitoso,

em favor do nosso querido

Brasil, em beneficio de suas

próprias familias e ainda pelo

nome alturistico que podere-

mos alcançar no futuro.

Salve- se a Nação com o

ensino obrigatorio !

Caraubas, Agosto de 1948.

2a , Gonfe rencia

para 
as Moças

Promovida 
peli J. F. O.

Será levada a efeito no diajnheiro de Viveiios que fala-

3 de outubro proximo, ás 16,301 rá sobre 
' 

A proteção á infan

HORÁRIO DE AVIÕES

PANAIR, DO BRASIL S. A.

Agencia no Prédio do Grande

Hotel — Telef. 10-19.

CHEGADAS DO SUL — Do-

mingos ás 13.45 horas. Terças

ás 14.12 horas. Quintas ás

14.20 horas.

CHEGADAS DO NORTE —

Terças ás 7.10 horas. Quartas e

Domingos ás 6.40 horas.

CRUZEIRO DO SUL

Agencia Rua Frei Miguelinho,

116 — Telefones — 1168 e 1958

RUMO SUL:

Domingos ás 08.00 horas.

Segundas-feiras ás 08.00 ho-

ras.

RUMO NORTE :

Segundas-feiras ás 15.15 ho-

ras.

Quartas-feiras ás 15.15 horas.

Quintas-feiras ás 15.30 horas.

Sextas-feiras ás 15.15 horas.

AEROVLAS BRASIL

Agencia á rua Dr. Barata,

r.° 166 telefone — 1805.

CHEGADAS DO SUL — Ter-

ças e Sabados ás 13.25 horas.

SAÍDAS PARA O SUL —

Segundas e Quintas ás 6.45 ho-
ras.

AERO GERAL LTDA.

Agencia á Praga José da Penha
n.° 39 (em frente ao Grande
Hotel — Telef. 15.49.

AVIÕES MIXTOS
"CATALINA"

SAÍDAS DE NATAL — Nas
Terças-feiras « sextas, ás 9.39

horas, da Rampa,

CHEGADAS A NATAL -

A's sextas, ás 9.99 horas.

UNHAS AEREAS

BRASILEIRAS

Rua Cei. Bonifácio — Telf.
10-99.

VENDEM-SE

Terrenos, otimamente localisa-

dos em Petropolis, á rua Seri-

dó, ao lado do campo do
"ABC".

Trgtar com Carlos Fara-

che, á rua Dr. Barata, 219.

VENDEM- SE

CHEGADAS DO SUL — Ter-

ças e Sextas-feiras, ás 16.30 ho-

ras. •

B. S. A. A.

Agencia á Rua Nisia Floresta,

Edifício Quinho — Telef. 19-83.

CHEGADAS DA EUROPA —

Para Buenos Aires — 
Quintas e

Sabados — ás 7.45 horas.

HORÁRIOS. DE TRENS

NATAL — ANGICOS as casas n°s 184, 188 e 190 á
Partidas de Natal nas 2.as — D , ,

l.aS e 6.as feiras ás 6.30 horas. .Rua 
Auta de S°u*a.

Sabados ás 13 horas. Tratar na Cooperativá Cen-
AUTO MOTRIZ PARA BAIXA t ,

VERDE | 
•

Saidas de Nata! --- 3,as>t 5.as
e Sabados ás 17 horas. j 

"""""""""

Chegadas a Natal — 2.as, 4.as Â ¥ TT C^TL C V
a 6.as feiras ás 8.30 horas. " 

U U A • 
o £¦

AUTO MOTRIZ PARA

CEARA' -MIRIM

Partidas todos os dias úteis
és 17 horas. Chegadas a Na-
tal ás 9.30 horas.

NATAL — RECIFE 
*

Saidas de Natal nas 3.fts e
Sabados ás 5.40 horas .

Chegadas a Natal nas 2 as 
e

Sextas-feiras ás 21.25 horas
NATAL — NOVA CRUZ

Saidas de Natal nas Segundaj
feiras ás 5.40, 4^s e 6.as
feiras tf 15.30 horas.

Chegadas a Natal — nas 4.as
e 5.*s feiras ás 10.40 horas e
nos Sabades ás 16.45 horas.

TRAFEGO DE ÔNIBUS
NATAL — NOVA CRUZ -

Partidas de Natal nas 4.«^

Sabados e Dofingos ás 14 ho-
ras^Rmto de Partida - Praça
José 4a Penha. {Em freqte ao

NATAL — CAICO*

e-Çaíí!da . 
de Natai — 4.as e

*8 5 hor*s- Ponto de

M daiv.

a^i^m 
e ao Grande

horas, a 2.a conferencia para

Moças, que o Clube 
"Maria 

de
m

La Luz" da JFC de Natal vem

realizando mensalmente na Es-

cola de Serviço Social, á av.

Campos Sales, 759.

Será orador o dr. Paulo Pi-

cia ccrao dever hu,v„ano e so-

ciai."

Também serão apr. sentados

números de arte. Por nosso

intermedio a JFC está convidaa

do as moças natalenses.

DR. EINAR LIMA

AVISO

O Dr. Einar Lima, medico de crianças n^sta cidade, avisa

á sua clientela e aos seus amigos, que mudou seu consultorio

médico para a rua Amaro Barreto n.° 1230, no Alecrim, ao

lado da Farmacia Navarro, onde continua a atendei diariamen-

te, das 4 horas da tarde em diante.

a casa 262, da Rua General

Osorio, a tratar com d. Bea-

triz á Ruá S. Toraé, 455.

VENDE-SE

UMA OTTMA resi-

dencia á avenida Beira-Mar n.

80 pelo preço de Cr$ 75.060,00

longo prazo ou facilitando—í#

a sua compra 
por intermedie

do Instituto dos Comercia rios

Ver e tratar na mesma a par

tir das 17.30 ás 19 horas.

ARTES E ARTISTAS-

NOVAMENTE EM NATAL AS mãs Chilenas, e ainda Cora

IRMÃS CHILENAS Santa Cruz.

Atendendo a novo convite , . ¦

. | Sabado proximo, aquele trio

feito pela Radio Poti e pelo

America F. C,. acham-se nes- 
es"'eari na Radio P°U '

ta capital as aplaudidas canta- 
cinema Rex, apresentando-se,

1

doras Sônia e Miriam, popular- ainda, na 
"boite" 

do America,

mente conhecidas oomo as ir- com novos (programas.

VENDE-SE

A casa da Rua Campo Santo, n.°

1.017 — Alecrim.

Tratar na Cooperativa Central

de Crédito, á Rua Dr. Bara-

4a, 208.

Contribuir 
para o êxito li-

nanceiro da Campanha Nacio-

nal da Criança é auxiliar na

patriótica obra de soeijgaimen-

to nacional.

VENDE-SE

Uma Casa com una ótimo

P»a negocio na rua dos Cfckói,

Tratar cem Davi Munia

«i Manoel

ÍTÍI

Salvemos as crianças df; hoje

para torna-ias os cidadãos df

amanhã

De. Creso Bezerra

Chefe do Serviço de clinid

medica da Policlinica

DOENÇAS INTERNAS 
DO

ADULTO

Clinica lepecializada 
do

Aparelno Digestivo

Consukorie: Rio Branco 6® 
"*

l.° Andar — Das 15 ás 17 boraí

H

»>OUCLINICA DO ALECRIM

Ambulatória >medk» dmtario. HooÃial — Casa de Saúde

Oi»iadeC4 10^0 - ^OoTsO. As matricula P-

aocios . continuam abertas na Secretaria

-RU* ssuno PBLICO 1* - FON* 
'51«

MUTILADO
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•

A-.wima-se o

inicial 
em que

-AMERICA"

momento |

ABC" e
I

vão contender e •

(r r ao publico esportivo!

n t terra o espetáculo!

1. toso deUsempre na rope-i

i 10 (ia 
"'choque 

das mui- 
j

• l - í»
t:loes.

c) futebol natalense tem na

Pe-'

c c

"ABC" 
x 

"AMERICA" 

j

. o máximo, o espeta- porque

Preparados,

- 
° - 

d

o publico

treinados e dispostos os. dois esquadrões

evem

c ~ £ -a a <v

realisar magn-nca exibrçao

„ ar oro um, a verdadei tem um verdadeiro

grandedo P^!o

'havido
1 p i*es - úo esportiva

- :cer potiguar.

Ao oo!rcr dos tempos os 
clássicos."

cVois -'randes rivais têm

t ido a atração maxima

gramados, man- 
^°'s rivais o titulo

natalense

fanatismo

clássico, tido e

IV

natalensecertame

te ano.

denodo e tudo hão de envi

do • correnf afinal, o merecido prendo com 
|Toré;

como o 
''clássico 

dos dnr cm piocui;* 
^cÍ6 uni con-

Desta feita, decidirão

sagratorio triunfo,

dos, dispostos e

os 
. eles oferecerão a

de cam- j memorável

Gonzr.ga, Dequinha e

Empregar-se-ão com a consagração popular nos «a- 
Harrij Bico, Albano, Ffank-

lin, Jorginho e Abacaxi.

America — Geri: a; Barboza

5

e Artemtio; Alirio, Renato e
Prepara-

plausos éstrepitosos ccm quê

serão consagradas vencec res

I e Vencidos.

Va\ á;
i treinados

t todos o Os dois quadros daverão st.

• . „ berto,
espetáculo de um os seguintes .

George, Pedro Hura-

Tico. Pernambuco e

tendo a

t

ti

.esina performance. peão do Primeiro Turno do ! grandiosa c-mbate. Rei.berão ABC Ribamarj C':-gt .'o e Eison.

wò 1 Md© l Filha I m

"'tiitfÜSp 

$ KKRfe fe3VBn

SsfUI**'v • 
:$ 

§ I w
jgM

»,i J-Z frl Th 11

•Oii

«4§); 
¦

pk €f

4

TODAS DEVEM USAR

& J JIJSJl JL&i'SJ

(O REGULADOR VIEIRA)

.. MULHER EVITARA' DORES

ALIVIA AS COLICAS UTERINAS

Emprega-se ccm vantagens p' ra

combater as ii regularidades das fun-

çoes periódicas da5 senhoras. E cal-

niartte e regulador dessas funções.

FLUXO SEDATINA, pela sua com-

provada 
eficacia, é muito receitado

DEVE SER USADO

COM CONFIANÇA

ílis

Realizar-8e;á} amanha, a i arde,

a festiva feolenidade

Amanhã, á tarde, cerca das de Nossa Senhora das Graças

16 horas o glorioso 
"Centro 

conduzida em u na embarca-

Náutico Potengi", festejando a

Dr. Ricardo Barreto

Diretor do Hospital de

Alienados

DOENÇAS MENTAIS E

NERVOSAS

CoasultoV.o: Rua Dr. Barata,

210 — 1.° — For?: 11-20

Rcsidencia — Av. Deodoro, 638

Telefone — 11-51

tampcMili ia Sepnüa Divisão

POTENGY x IGAPO' e MAU A' recerá o São Paulo. F. C. dis-

\ S ni'"LO posto e desejoso de reabilitar-

*, „„m se do revês que lhe impôs
Em prosseguimento ao cam-

~ j t-»- • Canto do Rio, enfrentando

peonato da Segunda Divisão, °

... valoroso coujunto do do
tera .ugar no proximo do- ^

_ Mauá F C . o veterano dos
mingo, os embates entre Po- 

j 

Maua • ^ »

tengi R. C. versus Igapó F. j 
gramados suburbanos e serio

C. no campo da 
"F. 

N. D.",'candidato 
ao titul° maximo-

pola manhã, e Mauá x São

Paulo, á tarde, no campo do

social á rua

pitai.

. o, seguida de grande acom-

panhair ento fltlv ial.

A festividade contará çoiri

* a presença de autoridades ci-

solene entronizaçao r 
c »

vi3, militares e ecle-.v-ticas.

ser\inao de madrinhas, no

ato da entronizac 
"o 

da ima-

gem de N. S. das Graças

as exmas. sras. Gai. S:na

passagem de rtiais um axtsver-

sario de sua fundação, vai -*e~

alizar a

da imagem de Nossa* Ser.no-

ra das Graças • na sua séde

Chile, nesta Ca-

que

"Madureira."

0 prirreiro encontro

reunirá os dois

presente certame está fadado,

por toses os motivos, a cons-

tiu r-w ,;rna das melhores 
gar-

tidas do campeonato.

sscofoiQo(

Pelos motivos expostos é de

esperar-se que uma grande

assistência 
* 

comparecerá ao

invictos do'campo do Madureira, na tar

de do proximo domingo, avi-

da de assistir a este encontro,

que se auspicia dos mais a-

traentes e interessantes.

Nos

Após a solenidade será rea- Machado, Cel. Dario Azam-

izada unia interessante pro- buja e Cap. de Mar e Guerra

cissão fluvial com a imagem Heitor Batista Coelho.

Campeonato 
Carioca de Futebol

COLOCAÇÃO DOS COXCURRENTES

(após a ultima rodada do 1° Turno)

e Regatas,

Fraqueza em Geral

! VINHO CREOSOTADO |

SILVEIRA x- \

Paulo P. de Viveiros

ADVOGADO

ESCRTTORIO: Av. DUQUE Dfl

CAXIAS 106 — SALA S

Fone 137#

teriores estes clubes fi-dois

zeram oaquear seus antago-

instas, 
que eram considesados

•'lanços zavoritos. O Potengy

derrotou o Guarany, quadro ho-

lno"er-'- - e voluntarioso e o Iga-

P°. no domingo ultimo, se

impôs ae Canto do Rio, que,

t>ür sua vez, vinha de uma

vitoria erpetacular sobre o São

Paulo.

Dtsie iTodo, é de esperar que

üs arna»tes do esporte 
^ bre-

terão, na manhã do do-

u'ngo 
proximo, uma pugna

cheia 
de atração e de entusi-

DR . IOSE'. 
IVO

Chefe da Clinica pediatrica do

Hospital da Ptiklinica do Ale-

crim. Chefe das clmicaa do

Ambulatorio 
"São 

José", do

bairro Anchieta (Rocas)

,DOENÇAS 
DO ADULTO E DA

CRIANÇA (distúrbios wlimeni-

tare», diarréas, voinitos defnu-

xiçãa, retardamento de den-

tição, etc.>« V

DOENÇAS DAS SENHORAS

(utero, ovario

ragiaS da puberdade,

nps de menepeusa. ate)

1lugar 
— Clube Botafogo de Futebol ° Rpffatas. com

(pontos perdidos)

2.° lugar - Clube de Regatas Vasco da Gama e Fluminense

Futebol Clube, com (pontos perdidos) 

j o iugar __ Clube de Regatas do Flamengo, com (pontos

perdidos)  Y 
"i\" 

4. o lu°ar — Ar—rica Futebol Club?» Clube São Cristovão ae

Futebol e Regatas e Ean-3%1 Atic.iso Clube, cotcí

(pontos perdidos) 

f, o lugar - Madureira Atlético Clube, Bonsucesso Futebol

Clube e Canto do Rio Futebol Ciube, com (pontos

6 
o 

iu*ar- Síria Athietico Clube,acom (pontos perdidos) 18

Domingo provimo 
— 3 de Outubro — Jogarao :

Botafogo x São Cristovão.

Vasco da Gama x Bonsucesso.

Olaria x Flamengo.

Bangú x America.

Canto do Rio x Fluminenss.

[ifiiíon Ü§rt5s Cortês

ADVOGADO

Escritorio : — Av Duque de

Caixas, 108 e 120 — Sala 107 —

l.o 
°andar, 

(Edifício Bila) —

Telefone 1608 — Residencia ;

FONE — 1873

Rua Trairi, 581 — Natal

1?

14

Dr. Mucio Gol vão 
r

de Oliveira

CHEFE DO LABOSATORIO

do 
"Hospital Miguel' Cou.>"

Exames de Sangue — Urina —

Fezes — Escarros — Pus —

Liquido esfaio raquiano —j

Vacinas autogenas

. DIAGNOSTICO PRECOCt

DA GRAVIDEZ

Laboratorio: Rua Frei Mi-

guelinho, 
88 — Fone 1113 ,

Expediente: Das 9 ás 11 e <fel

14 ia 17 hora»

0 «egyndo 
^contro reapa-

DR. MANOEL 
VITOR1NO

DAS SENHORAS 

d«

, Avisfc-fue 
-o exame, do; 

"estado 
x&xzfc- . é clinica hospiu.a»,

NEURASTENIA SEXUAL

SIFILJS U

Conis. e Res. : — Avenida Rio

Branco o24 —* Fone 1363 ° W raquw eonsuiw p*

Dr; Álvaro Vieirà

Qhefe de Clinica cirúrgica do "

Hospital M. Coute

CIRURGIA GB»At

'T .

DOENÇAS DE SENHORAS

ELETRICIDADE MEDICA ,

Consulborio: Av. Duque de

9 
Caxias, 198 (Terreo)

Das 19 ás 12 e 14 ás 18 horas

Fone: 1284 ><¦

.Residência:. Av. Ge túlio Vargas^

704 — FONE; 1423

MUTILADO

0
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Homenagem 
ao Dia do Papae ás Vocações Sacerdotais

Bonriniio, pela 
manhã, no S«minario-Míssa 

Festiva, celebrada 
por D.

Marcolino Danta*s-A presença 
dos Marianos—Os oradores

f.-rrgv

Aproveitando o encerramen-r Pela manhã, ás 7 horas, A entrada para as festas do

(O

na 
| para o cxito das solenidades

honra de San- capela de São Pedro, o exmo. Em seguida ao café que será 
| 

domirigo pela manhã no Semi

#spo Dom Marcolino Dan- servido no refeitorio do esta- nario será

a missa festiva, 
| 
belecimento, realizar-se-á bri - revmo. conego José Adelino,

dos lhante sessão- solene, sendo ex- Reitor do mesmo, que as fa-

I
ecutado magnífico programa milias natalenses se solidari-

to ®as festas em

ftbnp.
ta Teresinha, e em homenagem sr

-T , .
Dia do Papa e das Vocc"3cs tas celebraraao

Sacerdotais, na diocese de Na- comi a comunhão geral

tal, o Seminário de São Pedro, presentes,f^nclus.ve dos Con-

_ .

desta capital, vai realizar, do

min°o, brilhantes festas.

franca, esperando o em uma

lizará

H lista lf liituHi

NOTA

A Dcleffada 
Regional 

do
Trabalho convida 0S enferma.

ro3 e empregados 
em Hoepi.

tais o Casas de Saud, desu

capital a ti:n de tomarem 
parte

¦reunião qUc. se rea-

no próximo ei,a 4 de

outubro. 2.a foi, a. ás 19 hü.
>vr- . _ 

ras< 
na sede do Sinc ica^o do.

gre^adbs. Manias que deram litero-musical. Especialmente zem com a iniciativa dos se- Trnv ,
. I | 

¦lIdüajnaaore.s na Industria da
todo o apoio aos seminaristas , convidados, o dr. Nestor Lima, minaristas. 1

presidente do Instituto Histo-

; rico, fará uma palestra sobre

o 
"fato 

historico de Uruassu',

cabendo ao acadêmico Hélio

.Galvão. fazer uma saudação . j _ , relativo 
á aprovação do; esfn-Av. 

Fioriaro Peixoto, 612 I. .

NATAL — Sexta-feira, 1 de Outubro de 1948 ao Santo ^adre Pio .XII. 
j Fones : 1700 e 1728 í 

s e or8anizac.to dos ele-

mentos necessários ao regis-

tro, na repartição competente,

a UM * ¦ IIIIIVI«VIII HU lia %Mu 

da Associaç;"10 Profissional da

citada classe, recentemente fun.

dada

A ORDEM

Construção Civil do 
£ (}. N

———— j 
á Rua Fonseca e Silva, n °

Hd(od;o Soares Filfeo'^136'no 

AIecrim-- 
-

, niao será deliberado assunto

Enironização, amanhã, da Imagem de N. S.

das Graças na sede do Centro Náutico Potengi

Oficiará a cerimonia o sr. Bispo Diocesano-Procissão fluvial
a H ... T"\ H 1*  _ i ¦ e « 

nesta capital.

oxmo. .sr,. Dom Marcolino 
Jmento 

de autoridades, famílias

Dantas, que falará sobre a ele- e pessoas convidadas,

vada significação da solenida- zindo a imagem a

de. Em seguida, imponente i Sport Clube — Rio Grande do

procissão fluvial percorrerá o . Norte, que abrirá o cortejo,

rio Potengi, com o acompanha 
^ripulado 

por remadores do

Constituirá acontecimento de

profunda repercussão em nos-

ses meios sociais e esportivos

'a solenidade da entronizaçãb,

amanhã, na séde do Centro

Náutico Potengi, da imag #m de

Nossa Senhora das Graças.

A idéia dos diretores daque-

le tradicional clube náutico,

que amanhã festeja mais um

aniversario de sua gloriosa ex-

istencia, teve a mais franca

acolhida entre todos os socios Com o apoio das autoridades, i NA ESCOLA DE SERVIÇO

do Centro, repercutindo essa das instituições e do povo em • 
SOCIAL

condu-

iole do

Em vista da importancia do

assunto, é de esperar o com-

Centro Náutico. parecimento de todos os inte-

A ORDEM, convidada para ressados.

comparecer ás festividades,

far-se-á representar, acompa-

nhando todo o desenrolar

expressiva solenidade.

da

Duas testas, amanhã, em bene-

ticio da campanha 
da Criança

Chá na Escola de Serviço Social e no Cobana Clube

mediante a quota de 20

O tom procedimento dos cris-
"ãos 

é uma demonstração, em

ito da bondade da religião <ie

Cristo. Eqüivale a dizer: é

•jin aDostolado.

nossas classes. Para comemo-

demonstração de amor á Ma-

ria Santíssima em todas as

rar o duplo acontecimento, —

aniversario do Centro e entro-

nização da imagem, — foi or-

ganizado brilhante programa,

a ser iniciado ás 15,30 horas,

na sede do alvi-negro. A ce-^ perando, para o

geral, prossegue, com anima-

ção, a Campanha Nacional da

Criança, nesta capital.

Além das iniciativas ofi-

dias visando o êxito do movi-

mento,. os clubes sociais de

nossa terra também estão coo

que vão pre-

rimonia da benção e entroni-1 mover, a partir de amanhã,

zação da imagem de Nossa' brilhantes festas

Senhora será oficiada pelo' sédes.

em suas

Iniciando esse programa, a

Escola de Serviço Social rea-

lizará, amanhã, ás 16 horas,

em sui séde, elegante

oferecido á sociedade nata-

lense, apresentando as alunas

daquela Escola um atraente e

to,

cruzeiros, de servir-se da

lauta mesa de finas iguarias,

o que tornará a festa de

amanhã um centro de atra- do,

LEIAM [

j A O R D E VI

i.

Compareça a todas fc-tui-

dades cm favor da Campanha

Nacional da Criança.

que terá verdadeiras sur-

l

chá Çã° para as nossas famílias, presas, constam barracas, cor-

NO COBANA CLUBE ridas, leilão, jantar, etc., to-

O clube dos oficiais da Base 
| 

cando a banda de musica da

Naval — Cobana Clube, vai Base Naval. Os organizado-

. também colaborar 
para o res das festas não desejam

selecionado programa artístico .. . , _ . i
•exito financeiro da Campanha divulgar, com antecedencias,

musical. As pessoas preser.- L. - ,1

l 
cia Criança, pro®iovendo, a todos os números do progra-

tes, que por certo será uma

grande assistência, terão direi

C^sdito agrícola...»para o sertanejo

Importante 
telegrama ao Presidente da As-

sociaçao 
Rural do R. G. do No^e

O Presidente da Associação! Dr. Juvenal Lamartine, pre 
• firmando o apelo da 

"Socie-

Rura* do R. G. do Norte» a- sidente da 
"Associação 

Ru- dade Nacional de Agricul-
caba de receber o seguinte 

^al 
dckR. G. Norte" expediu tura» e ao Dr. Artur Torres

te egrama am(ja 
hoje um, telegrama' ao Pilho, comunicando o referi-

Presidente da Republica, rea* I do telegrama.

partir das 19 horas de ama- ma, porque querem brindar

nha, em sua séde, atraente os que comparecerem amanhã

festa popular, que conta com ao Cobana Clube coin nume-

o apoio do comando daquela' ros que

base. I 
dadeiras

Do vasto programa organiza-i presas.

se constituirão ver-

e agradavea sur-

"Sociedade 
Nacional de A-

gricultura convida participar

reunião Palacio Catete tratar

linanciamente agricultura,

presentou

a-

sugesão integral-

mente aceitar sr. Presidente

Republica senido facilitar to-

do país credito agrícola in-

ciuidos 
pequenos agriculto-

res, arrendatarios, meeiros e

colonos atravez agencia Ban-

co Brasil diretamente inter-

médio Associações Rurais e

Cooperativas Agro-Pecuarias.

"Sugerimos 
presada congênere

telegrafar sua excia. apoian-

do sugestão. Sds.

a) Artur Torres Filho —

Presidente.

Associação 
dos Ex-alunos marisías

no Rio Grande do Norte

CONVITE

Realiza-se no nroximo 8 horas, num dos salões do

De tostão em tostão cbep-sa.a 
um ilão

«... 

Vá*ao banco do rio grande do norte

¦ 
" 'eceber. 

gratuitamente, um lindo COFRE Nele

guarde as suas economias, 
e mensalmente, 

deposite no
mesmo BANCO em conta de DEPOSITOS POPULARES

FTrHTNTTinjmÍS°U ^ante 

° mês' em nome de sua
FgHmHA. 

de sua ESPOSA, 
ou no seu PROPRIO

ficio íSfaíE!04, 

den?? dl£5mco temP° 6 sem sacri-

BANCO, 
á Avenida 

wffSSS?S 

D°

no proximo 8 horas,

domingo, dia 3 de Outubro, ás Colégio Santo Antônio, iiesta

Capital, uma sessão solene pfa

empossar a Diretoria recem-c-

leita que regerá os destinos cia

Associação dos Ex-A!unos

Maristas no biênio 1948 194. .

| A Diretoria da mesma con-

| 
vida a todos os antigos alu.ios

doa Colégios Maristas presen-

tes ou de passagem por 
eita

Capital a tomarem parte 
neáta

|
i solenidade.

= 

MUTILADO

sosinho não P°"
O Governo

derá resolver o problema

criança e precis», que

cooperem.

da

todos

m

fllSKlW

m


